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การด าเนินงานของโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  
กรณีศึกษาบ้านท้ายดง หมู่ที่ 1 ต าบลบางกระบือ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี รวมทั้ง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด าเนินโครงการฯ โดยใช้วิธีการวิจัย        
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และ
การวิจัยสนาม (Field Research) โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จากผู้ให้ข้อมูล
ในพ้ืนที่ จ านวน 10 ราย และด าเนินการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว จากการศึกษาผล
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พบว่าผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ด้านจ านวน
นักท่องเที่ยวภายในชุมชน ด้านการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา พบว่ามีจ านวนเพิ่มขึ้นมากกว่า
ตอนที่ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ อีกท้ังด้านผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีนั้น พบว่าในด้าน
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนในชุมชนนั้น ไม่มีปัญหาใดๆ แต่ด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนั้นพอมีอยู่บ้าง        
แต่สามารถควบคุมและแก้ไขได้ ไม่ก่อผลกระทบที่รุนแรงกับหมู่บ้าน/ชุมชน ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงาน
ของโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เช่น สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันยังไม่ดี ท าให้ประชาชน
ลดการใช้จ่าย มีการใช้จ่ายอย่างประหยัด ท าให้การจับจ่ายใช้สอย การกระจายรายได้สู่ชุมชน ยังไม่เต็มที่
เท่าท่ีจะควรเป็น ปัญหาสภาพโครงสร้างตลาดชุมชนที่มีโครงสร้างไม่แข็งแรงมั่นคง ปัญหาการขาดการให้
ความช่วยเหลือจากผู้น าองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ปัญหาความรว่มมือของคนภายในชุมชน และปัญหาการขาด
การประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึงในวงกว้าง และข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานของ
โครงการฯ  ได้แก ่ทางราชการควรมีงบประมาณในการต่อยอดการด าเนินโครงการฯ เพ่ิมเติม เพ่ือการปรับปรุง
โครงสร้างร้านค้า ตลาดชุมชนให้มีความมั่นคงแข็งแรง การประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้เป็นทีรู่้จักมากยิ่งขึ้น การ
สนับสนุนให้หน่วยงานราชการต่างๆ  ไปศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การส่งเสริมความ
ร่วมมือทั้งหน่วยงานราชการท้องถิ่น ท้องที่ และชาวบ้านในพ้ืนที่ให้ร่วมมือกันท างานด้วยกันทุกฝ่าย ซึ่งจาก
การวิจัยก็พบว่าโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สามารถสร้างความพอใจ และสร้างคุณค่า
ให้กับประชาชน ในพ้ืนที่ได้ในระดับน่าพึงพอใจ แม้จะไม่ถึงระดับประสบความส าเร็จขั้นสูงสุดแต่ก็เป็นการ                     
จุดประกายการเริ่มต้น ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลได้ดีพอสมควร 
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมและต่อยอดนโยบายดังกล่าวต่อไปได้ในอนาคต 
 
ค าส าคัญ : OTOP นวัตวิถี หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี/อ าเภอสามโคก 
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กรณีศึกษาบ้านท้ายดง หมู่ที่ 1 ต าบลบางกระบือ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
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บทน า 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่รัฐบาลในทุกๆ ประเทศต้องการด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

คือ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรภายในประเทศ ให้มีการพัฒนาอยู่ในระดับที่สูง
ที่สุดเท่าที่สามารถจะด าเนินการได้ แต่ในความเป็นจริงคือ ไม่มีรัฐบาลใดสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้นได้พร้อมกันในทุกด้าน เนื่องจากมีข้อจ ากัดมากมาย ทั้งในด้านทรัพยากร 
ศักยภาพในด้านต่างๆ ของประเทศ จึงท าให้รัฐบาลมีความจ าเป็นต้องเลือกแก้ปัญหาที่มีความส าคัญ         
และส่งผลกระทบในวงกว้าง มาด าเนินการแก้ไขก่อน ดังนั้นในการก าหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อน าไป
ก าหนดเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการต่างๆ มาช่วยแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน เนื่องจากการก าหนดนโยบาย
สาธารณะใดๆ ก็ตามมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ านวนมาก มีความจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงการ
ตอบสนอง การแก้ไขปัญหา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกเหนือจากความคุ้มค่าของการ
ด าเนินโครงการเพียงอย่างเดียว 

ปัญหาของประเทศไทย ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ยังคงเป็นเรื่อง ปัญหาปากท้อง ปัญหารายได้
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินชีวิต ซึ่งเกิดข้ึนและเป็นมาอยู่โดยตลอด โดยภาครัฐก็ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ        
ของปัญหานี้ในทุกรัฐบาลจึงมีนโยบายการลดรายจ่าย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพิ่มเม็ดเงินให้กับประชาชน 
เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างสม่ าเสมอตลอดมาของการด าเนินนโยบาย แต่ก็พบว่าการด าเนินการ
ต่างๆ ยังไม่ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จึงท าให้ประชากรในประเทศยังประสบปัญหา
ดังกล่าวอยู่ กระทรวงมหาดไทย, กรมการพัฒนาชุมชน (2561, หน้า 2-3) ได้กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี           
(พ.ศ.2560-2579) ซึ่งมีกรอบแนวคิด ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาค   
การผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น 
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน            
ในเชิงธุรกิจของภาคบริการ และพันธกิจกระทรวงมหาดไทย ข้อ 4. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน      
และเศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนภารกจิอ านาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมี           
ส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
รวมทั้งเสริมสร้าง ความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย, กรมการพัฒนาชุมชน (2561, หน้า 2-3) ได้กล่าวถึงท่ีมาและความส าคัญ
ของโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีข้ึน เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน          
โดยน าเอาอัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยว       
มีการใช้จ่ายและสร้างรายได้ โดยที่คนในชุมชนไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพในเมืองหลวง             
ไม่ต้องเข้าไปเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม แต่สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้โดยยังอาศัย
อยู่ในชุมชน จึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่านจากยุคการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจ าหน่ายจากชุมชน
เพียงด้านเดียว สู่การเพ่ิมช่องทางสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand Driven Local Economy) 



3 
 

โดยการขายสินค้า อยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ ทั้งนี้ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันน าผลิตภัณฑ์
ออกไปขายนอกชุมชน เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันท าผลิตสินค้าและบริการ 
รวมทั้งมีการเชื่อมโยง เส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมี
ความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with in) และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ      
ฐานรากอย่างแท้จริง 

แต่เมื่อได้ด าเนินโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แล้วเสร็จพบว่ามีหลายแห่ง          
ที่ได้ด าเนินการไปไม่ประสบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดการณ์ไว้ มีหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี             
หลายแห่งที่ถูกปล่อยให้ทิ้งร้าง ไร้การดูแล มีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน           
จนท าให้เกิดการใช้งบประมาณท่ีไม่เกิดประโยชน์ ดังที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อ สิ่งพิมพ์ต่อสาธารณชน 
งานวิจัยเรื่องผลการด าเนินงานของโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จึงมีความสนใจ           
ที่จะตอบค าถามว่าโครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาปากท้อง ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการด าเนิน
ชีวิต ได้หรือไม่ การด าเนินการสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่หรือไม่ มีปัญหา                
หรืออุปสรรคในการด าเนินการอย่างไร เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการการก าหนดนโยบายสาธารณะ            
และการจัดท าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในอนาคตต่อไป 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธีดังนี้ 

1. วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาข้อมูลโครงการฯ จากคู่มือการ
ด าเนินงานโครงการ เอกสารประกอบการด าเนินโครงการ วารสาร เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. วิธีการวิจัยสนาม (Field Research) โดยการลงพื้นที่บ้านท้ายดง หมู่ 1 ต าบลบางกระบือ 
อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้น า
ชุมชน ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี 

 
 ประชากรและผู้ให้ข้อมูล 

1. ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 ต าบลบางกระบือ อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี จ านวน 608 คน 

2. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการโครงการหมู่บ้าน/
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ านวน 10 คน คัดเลือกโดยใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จากผู้น าชุมชน 
และประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี 
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เครื่องมือการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอน โดยจะสัมภาษณ์โดยใช้ค าถามเดียวกับผู้ให้ข้อมูล         
ทุกราย 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ศึกษาข้อมูลโครงการฯ จากคู่มือการด าเนินงานโครงการ เอกสารประกอบการด าเนินโครงการ 

วารสาร เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. ลงพื้นที่บ้านท้ายดง หมู่ 1 ต าบลบางกระบือ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี                

เพ่ือสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้น าชุมชน ประชาชนที่มีส่วนได้         
ส่วนเสียในพื้นท่ี 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

จัดกลุ่มข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล แยกเป็นหัวข้อ เป็นประเด็นๆ ในการพิจารณาผลจาก
การเก็บข้อมูล ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น เพื่อใช้ในการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประการ 
ดังนี้ 

1) ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
2) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
3) ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานของโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

จากนั้นก็น าข้อมูลที่ได้มาประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาข้อสรุปจากการวิจัย และน าไปใช้ประโยชน์ แก้ไข
ต่อยอดนโยบายสาธารณะที่จะพิจารณาด าเนินการต่อไปในอนาคต 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนามพบว่า 
 การศึกษาผลการด าเนินงานของโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี                
ของบ้านท้ายดง พบว่าการประเมินผลนโยบายสาธารณะจ าเป็นต้องหาข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจสิ่งที่
จะประเมิน  โดยเปรียบเทียบผลที่ได้จากการน านโยบายไปปฏิบัติกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไว้มากน้อยเพียงใด 
เพ่ือน าเอาผลที่มีความแตกต่างมาใช้ปรับปรุงแก้ไข และเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายสาธารณะในอนาคต
ต่อไป ซึ่งการประเมินผลนโยบายทั้งช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินนโยบาย เพ่ือติดตามตรวจสอบว่ามี
การปฏิบัติที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากน้อยเพียงไร เพ่ือหาทางแก้ไขปรับปรุง ป้องกันความ
ล้มเหลวของนโยบาย ซึ่งแนวทางในการประเมินผลนโยบายสาธารณะที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการ
ประเมินผลเชิงตัดสินใจ (Decision-Theoretic Evaluation) โดยการประเมินแบบนี้ต้องอาศัยความคิดเห็น
จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเชิงคุณค่า ซึ่งมุ่งหมายจะแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของผลจากนโยบายกับคุณค่าท่ี
ได้รับจากการด าเนินการโครงการตามนโยบายสาธารณะดังกล่าว 
 
 
 



5 
 

 
 โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
 พบว่าผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สามารถแบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านรายได้ที่เกิดข้ึนภายในชุมชน พบว่าชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนจากการเข้ามา
ใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิมก่อนที่จะมีการด าเนินการโครงการฯ      
จากเดิมชาวบ้านมีรายได้จากการขายสินค้าภายในชุมชนจ านวนหนึ่ง แต่เมื่อมีการปรับปรุงหมู่บ้านให้กลายเป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยวพบว่าชาวบ้านสามารถสร้างรายได้จากการจ าหน่ายผัก ผลไม้ในสวน สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
แปรรูปที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามส าหรับจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น           
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 ที่กล่าวว่า “ก็แต่ก่อนได้วันนึง 400-500 บาท เพราะเราขายของไม่ค่อยเยอะ แต่พอมี
โครงการก็ขายได้เยอะขึ้น เพ่ิมของมากขึ้น ก็ประมาณหลักพันขึ้นอ่ะต่อวัน ก็มีรายได้มากข้ึนกว่าเท่าตัวนะ”        
มีครัวเรือนที่ได้ประโยชน์จากโครงการฯ ดังกล่าวกว่า 40 ครัวเรือน 

2) ด้านจ านวนนักท่องเที่ยวภายในชุมชน พบว่า หมู่บ้านมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น        
ในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนมีโครงการฯ อย่างเห็นได้ชัด
จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมายทุกราย ซึ่งตอบไปในทิศทางเดียวกัน 

3) ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า เมื่อได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 
เหมาะสมที่จะน าไปเป็นของฝาก สามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น และจ าหน่ายได้จ านวนมากขึ้น              
มีอัตราส่วนก าไรต่อหน่วยสูงขึ้น เป็นผลเนื่องมาจากมีก าลังซื้อจากทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวภายนอก         
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในชุมชน สร้างรายได้พอสมควร ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์มะม่วงกวน ไข่เค็ม          
ขนมบ้าบิ่น น้ าสมุนไพร เป็นต้น 

4) ผลกระทบด้านสังคม พบว่า ยังไม่มีผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชนต่อการเป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยว เนื่องจากบริเวณท่ีด าเนินการอยู่ภายในเขตวัดกร่างและอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งเอ้ือต่อการ
ท่องเที่ยว และไม่สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านแต่อย่างใด จะมีบ้างเป็นส่วนน้อย เช่น ปัญหาการ
ทะเลาะเบาะแว้งกันภายในชุมชน เรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์จากการขายของ ซึ่งต้องอาศัยการพูดคุย           
แก้ไขปัญหาเป็นกรณีๆ ไป  

5) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า เมื่อจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนได้สร้างผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ในเรื่องขยะที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้น ตามพ้ืนถนน และในแหล่งน้ าของหมู่บ้าน ส่งผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมมากพอสมควร แต่ก็สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ ปัญหาปลาที่น ามาปล่อยแล้วตายส่งกลิ่นเหม็น 
ซึ่งก็ก าลังด าเนินการหาแนวทางแก้ไขให้ดีขึ้น 
 

ประเด็นที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP  นวัตวิถี 

พบว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP             
นวัตวิถี มีดังนี ้ 

1) สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันยังไม่ดี ท าให้ประชาชนลดการใช้จ่าย มีการใช้จ่ายอย่างประหยัด
ท าให้การกระจายรายได้สู่ชุมชนยังไม่เต็มที่เท่าที่จะควรเป็น 



6 
 

2) ปัญหาสภาพโครงสร้างตลาดชุมชน ยังมีโครงสร้างไม่แข็งแรงมั่นคง เนื่องจากชาวบ้านได้
ด าเนินการช่วยกันสร้างข้ึนมาเองเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว โดยไม่มีงบของทางราชการ
ด าเนินการ จึงท าให้ยังมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงนัก  

3) ปัญหาการขาดการให้ความช่วยเหลือจากผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้การ
ด าเนินการโครงการ ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรจะเป็น 
 

4) ปัญหาความร่วมมือของคนภายในชุมชน ชาวบ้านยังไม่ให้ความร่วมมือ พร้อมใจเสียสละอย่าง
เต็มที่ ท าให้การท างานยังไม่เกิดผลต่อเนื่องและส าเร็จอย่างที่ควรจะเป็น 

5) ขาดการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึงในวงกว้าง 
 

ประเด็นที่ 3 ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานของโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
พบว่าข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีดังนี ้ 
1) ทางราชการควรมีงบประมาณในการต่อยอดการด าเนินโครงการฯ เพิ่มเติม เพื่อความต่อเนื่อง

ในการด าเนินงาน เช่น การปรับปรุงโครงสร้างร้านค้า ตลาดชุมชนให้มีความม่ันคงแข็งแรง การท าป้าย
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพิ่มเติมให้หมู่บ้านเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

2) ควรสนับสนุนให้หน่วยงานราชการต่างๆ ไปศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP  
นวัตวิถี เพ่ือช่วยส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้มากยิ่งข้ึน 

3) ควรมีการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อยู่เสมอ 

4) ควรส่งเสริมความร่วมมือทั้งหน่วยงานราชการท้องถิ่น ท้องที่ และชาวบ้านในพื้นที่ให้ร่วมมือ
กันท างานด้วยกันทุกฝ่าย 
 
 อภิปรายผล 
 จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ว่า ผลการด าเนินงานของโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี : กรณีศึกษา บ้านท้ายดง หมู่ที่ 1 ต าบลบางกระบือ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 3 ด้าน 
ได้ดังนี้ 

1. ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พบว่าผล               
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้              
ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ด้านจ านวนนักท่องเที่ยวภายในชุมชน ด้านการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนา พบว่ามีจ านวนเพ่ิมข้ึน มากข้ึนกว่าตอนที่ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ อีกท้ังด้านผลกระทบทางสังคม          
และสิ่งแวดล้อมทีม่ีนั้น พบว่าในด้านผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนในชุมชนนั้น ไม่มีปัญหาใดๆ แต่ด้านผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดล้อมนั้นพอมีอยู่บ้าง แต่สามารถควบคุมและแก้ไขได้ ไม่ก่อผลกระทบที่รุนแรงกับหมู่บ้าน/ชุมชน               
ซึ่งสอดคล้องกับตัวแบบการประเมินแบบระบบเปิดของ วรเดช จันทร์ศร และไพโรจน์ ภัทรนรากุล            
(อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 115-116) ที่กล่าวว่าในการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะ 
เปิดกว้าง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมให้ข้อมูลและร่วมประเมินผลโดยตรง จากนั้นน าข้อมูลมา
วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา  
 



7 
 

 และยังสอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลนโยบายสาธารณะของ Dunn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ  
การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 106) ที่กล่าวถึง การประเมินผลเชิงตัดสินใจ (Decision-Theoretic Evaluation) 
ซึ่งต้องอาศัยความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องคุณค่าของนโยบาย เพราะถือว่าทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องในการ 
ก าหนดและการปฏิบัติตามนโยบาย เพ่ือแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างผลของนโยบายกับคุณค่าท่ีได้รับ 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  
เช่น สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันยังไม่ดี ท าให้ประชาชนลดการใช้จ่าย มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดท าให้การ
กระจายรายได้สู่ชุมชนยังไม่เต็มที่เท่าที่จะควรเป็น ปัญหาสภาพโครงสร้างตลาดชุมชนที่มีโครงสร้างไม่แข็งแรง
มั่นคง ปัญหาการขาดการให้ความช่วยเหลือจากผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาความร่วมมือของคน
ภายในชุมชน และปัญหาการขาดการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึงในวงกว้าง        
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อติพร เกิดเรือง (2561, หน้า 31-33) ที่กล่าวว่า หลังการด าเนินนโยบายต้องมีการ
ติดตามตรวจสอบ เพ่ือป้องกันความล้มเหลวของนโยบาย เนื่องจากการประเมินผลจะช่วยให้ทราบถึงความ
ผิดพลาด ปัญหา อุปสรรค สามารถน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงแก้ไขนโยบายให้เหมาะสมต่อไป หรือใช้
พิจารณาตัดสินใจยุตินโยบายนั้นได้ เพราะหากความล้มเหลวจะเกิดผลกระทบทางลบมาก อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชุติกาญจน์ กันทะอู (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษา           
บ้านร่องฟอง ต าบลร่องฟอง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทีพ่บว่าการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
จะต้องประกอบด้วยหลายด้าน เช่น ด้านทรัพยากร ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว การมีส่วนร่วม
ของชาวบ้านในชุมชน และความร่วมมือขององค์การต่างๆ ในพื้นที่ จึงจะช่วยให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ
เพ่ิมมากข้ึน 

3. ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานของโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้แก่ 
ทางราชการควรมีงบประมาณในการต่อยอดการด าเนินโครงการฯ เพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างร้านค้า 
ตลาดชุมชนให้มีความม่ันคงแข็งแรง การประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น การสนับสนุนให้
หน่วยงานราชการต่างๆ ไปศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การส่งเสริมความร่วมมือทั้ง
หน่วยงานราชการท้องถิ่น ท้องที่ และชาวบ้านในพ้ืนที่ให้ร่วมมือกันท างานด้วยกันทุกฝ่าย   

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลนโยบายสาธารณะของ Dunn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ            
การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 106) ที่กล่าวถึง การประเมินผลเชิงตัดสินใจ (Decision-Theoretic Evaluation)  
ซึ่งต้องอาศัยความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องคุณค่าของนโยบาย เพราะถือว่าทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ก าหนดและการปฏิบัติ ตามนโยบาย เพ่ือแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างผลของนโยบาย กับคุณค่าท่ีได้รับ
อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรัญยา ปฐมสกุล และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศของชุมชน กรณีศึกษา ต าบลท่าชนะ อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาบริบทชุมชน 
ปัญหาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเพ่ือสร้างยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน ต าบลท่าชนะ อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพบว่าการจะพัฒนาให้
หมู่บ้านท่องเที่ยวของชุมชนให้ประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น ควรจะต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความ
ร่วมมือ และประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่ เพื่อหนุนเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวให้พัฒนามากยิ่งข้ึน 
 ประชาชนในพื้นท่ีมีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ระดับปานกลาง             
จนถึงระดับพอใจมาก เพราะสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับคนภายในพ้ืนที่ และประชาชนบริเวณโดยรอบ            
เป็นแหล่งท ากินที่อยู่ใกล้บ้าน ไม่ต้องออกไปขายของภายนอกหรือไปท างานนอกพ้ืนที่ ตามวัตถุประสงค์             
ของโครงการ  แม้จะพบปัญหาบ้างเป็นบางกรณี เช่น ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องขยะ น้ าเน่าเสีย                  
เป็นบางจุด เนื่องจากปลาที่นักท่องเที่ยวน ามาปล่อยและตายลง แต่ก็สามารถแก้ไขให้โครงการดังกล่าว                 
ยังสามารถด าเนินต่อไปได ้ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลนโยบายสาธารณะของ Dunn                  
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(อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 106) ที่กล่าวถึง การประเมินผลเชิงตัดสินใจ                  
(Decision-Theoretic Evaluation)  
 ซึ่งต้องอาศัยความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องคุณค่าของนโยบาย เพราะถือว่าทุกฝ่ายมีส่วน
เกี่ยวข้องในการก าหนด และการปฏิบัติตามนโยบาย เพ่ือแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างผลของนโยบายกับ
คุณค่าที่ได้รับ อีกทั้งโครงการฯ ดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ Pareto (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 
2562, หน้า 7-8)  ที่ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า นโยบายที่ควรเลือก ควรท าให้คนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งคนดีขึ้นกว่าเดิม 
โดยไม่ท าให้ใครแม้แต่คนเดียวแย่ลง แต่หากทางเลือกใดที่มีผลท าให้คนแย่ลงกว่าเดิมจะมี 2 ทางเลือก คือ       
การยกเลิกทางเลือกนั้น หรือการชดเชย (Compensation) ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือเสียประโยชน์ ให้คน
เหล่านั้นพึงพอใจกับการชดเชย โดยโครงการดังกล่าวช่วยให้ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีรายได้
และแหล่งท ามาค้าขายภายในชุมชน และไม่สร้างหรือท าให้ใครได้รับผลกระทบ หรือแย่ลง 
 จากการวิจัยก็พบว่าโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : กรณีศึกษาบ้านท้ายดง 
หมู่ที่ 1 ต าบลบางกระบือ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สามารถสร้างความพอใจ และสร้างคุณค่าให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีได้ในระดับน่าพึงพอใจ แม้จะไม่ถึงระดับประสบความส าเร็จขั้นสูงสุดแต่ก็เป็นการจุดประกาย
การเริ่มต้นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลได้ดีพอสมควร 
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมและต่อยอดนโยบายดังกล่าวต่อไปได้ในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 

1) ควรจัดให้มีเวทีประชาคมรับฟัง ความคิดเห็นชาวบ้านและผลการด าเนินการโครงการ              
ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือรับทราบความรู้สึก และความพึงพอใจ สภาพปัญหาที่มีความแตกต่างกัน                 
ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนด ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนานโยบายต่อไปในอนาคต 

2) ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือต่อยอด พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว ที่ด าเนินการแล้ว             
ประสบความส าเร็จ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่ร่วมมือ ร่วมใจในการด าเนินงาน 
 
 

3) ภาครัฐควรมีการประสานหน่วยงานทุกหน่วยงานใต้สังกัด ให้ร่วมมือและให้การสนับสนุน
หมู่บ้านท่องเที่ยว เช่น การก าหนดสถานที่ในการศึกษาดูงานควรมีการไปเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวด้วย            
เพ่ือเป็นการกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านในแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศ อีกทั้งควรก าชับให้ทุกส่วนราชการ ทั้งท้องที่ 
ท้องถิ่น ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือทั้งเครื่องมือ บุคลากร การประชาสัมพันธ์  เพ่ือช่วยเหลือการด าเนิน           
ของหมู่บ้านท่องเที่ยวให้ด าเนินการไปด้วยความสะดวกและราบรื่น มากยิ่งข้ึน 
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 

1) ในการวิจัยควรมีการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในหมู่บ้าน/ชุมชน 
OTOP นวัตวิถี โดยเปรียบเทียบในด้านปัจเจกบุคคล เช่น เพศ อายุ ถิ่นฐาน การนับถือศาสนา เพื่อดูแนวโน้ม
ของความพึงพอใจของบุคคลแต่ละประเภทที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง 

2) ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการด าเนินโครงการหมู่บ้าน/ชุมชน OTOP นวัตวิถี ในหลายพื้นท่ีที่
มีการด าเนินการโครงการ เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ แต่ละภูมิภาค ว่ามีความสอดคล้อง
หรือแตกต่างกันเพียงไร 
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