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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพัฒนายุทธศาสตรเ์มอืงหาดทรายฟอง และนำายทุธศาสตรเ์มอืง

หาดทรายฟองสูก่ารปฏิบตัแิละประเมนิผลการใช้ยุทธศาสตร ์การวิจัยคร้ังนีเ้ปน็การวิจยัและพฒันา ใชวิ้ธี
การวจิยัเชงิคณุภาพ เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิย คอื ประเดน็ประชมุระดมความคดิเหน็ แนวสมัภาษณเ์จาะ
ลึก กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนภาคธุรกิจ และตัวแทนภาคประชาชน รวมทั้ง
สิ้น 80 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการพัฒนายุทธศาสตร์เมืองหาดทรายฟอง สร้างได้ 4 ยุทธศาสตร์ 9 พันธกิจ 26 กลยุทธ์ 
73 โครงการ/กิจกรรม และ 73 ตัวชี้วัด

ผลการนำายุทธศาสตร์เมืองหาดทรายฟอง สู่การปฏิบัติและประเมินผลการใช้ยุทธศาสตร์ โดย
ดำาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาเมืองหาดทรายฟองให้
เป็นเมืองต้นแบบแห่งการผลิต ดำาเนิน 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเสริมโดยการเพาะ 
และ2) กิจกรรมส่งเสริมการทำาเกษตร ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเมืองหาดทรายฟองให้เป็นเมืองการค้า 
การลงทุน ดำาเนิน 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมพัฒนาการตลาดออนไลน์ โดยการทำาเว็บไซต์ขาย และ 2) 
กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้า ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร ดำาเนิน 5 กิจกรรม คือ 
1) กิจกรรมส่งเสริมแนวทางการจัดการท่องเที่ยวครบ 2) กิจกรรมพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3) กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองหาดทราย 4) กิจกรรมผลิตสินค้าท่องเที่ยว และ 5) กิจกรรมพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ดำาเนิน 3 
กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ฝน 1 ต้น เพื่อคนลาว 2) กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
และ 3) กิจกรรมกำาจัดขยะโดยวิธีปุ๋ยชีวภาพ

1 นิสิตระดับปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ส่วนการประเมินผลการนำายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ทำาให้เกิดผลลัพธ์ ในด้านเศรษฐกิจ มี
ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นจากการจำาหน่ายสินค้า มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รักษาสิ่งแวดล้อม
และความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่เข้าร่วมโครงการ

คำ�สำ�คัญ: ยุทธศาสตร์ การพัฒนา เศรษฐกิจ

Abstract
The purposes of this research were to establish strategy of Hatsaifong district and 

to implement plans and to evaluate strategic plans after being undertaken. This Research 
and development applies qualitative analysis.

This research tools were utilized a focus group discussion and in-depth interviews. The 
target groups comprised representatives of public sectors, private sectors and local farmers 
which total interviewee is 80 persons Content analysis was applied for qualitative analysis.

The result of Hatsaifong strategy development can be able to develop 4 strategies, 
9 missions, 26 plans, 73 projects and 73 indicators.

The Result of implementation of strategic plan to practice found that strategic 1: to 
develop Hatsaifong district to be a prototype for manufacturing, 2 activities were undertaken 
1) part-time job promotion for cultivation and promotion of agriculture. Strategic 2: to develop 
Hatsaifong to be a trade hub, 2 activities were undertaken online market and promotion of 
products. Strategic 3: to enhance entire tourism, 5 activities were undertaken 1) guidelines 
for complete tourism business 2) local guides development 3) tourism attractions press 
release 4) souvenirs and 5) infrastructure development. Strategic 4: natural conservation 
development with 3 activities undertaken 1) one tree for one man for rain for Laotian,  
2) garbage management and 3) garbage arrangement by bio-fertilizer method.

Evaluation of the implementations brings positive economic outcomes regarding 
tourism products, more incomes, tourism boom, environment protection and all participants 
in this project are satisfactory.

Keywords: Strategy, development, economy

บทนำา
เมืองหาดทรายฟอง เป็นเมืองเศรษฐกิจ

ที่สำาคัญในนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ห่างจาก

นครหลวงเวียงจนัทน ์ไปทางทศิตะวันออกเฉยีงใต ้ 
ประมาณ 50 กิโลเมตร ตั้งอยู่ริม แม่น้ำาโขงเป็น
แหล่งทรัพยากรที่สำาคัญสำาหรับการผลิตทางการ
เกษตรและการดำารงชีวิต สำาหรับนโยบายใน
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การพัฒนาประเทศ พบว่าเมืองหาดทรายฟอง
เป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมี
หมูบ้่านจำานวนทัง้หมด 60 หมูบ่า้น และประชากร
ประมาณ 90,662 คน มรีะดับความหนาแนน่ของ
ประชากร 351 คนต่อกิโลเมตร ซึ่งประชาชนส่วน
ใหญย่งัประกอบอาชีพกสกิร 70% มด่ีานพรมแดน 
2 แหง่คอื ดา่นสากลสะพานมติรภาพดา่นทอ้งถิน่
ทา่เดือ่ และรายไดเ้ฉลีย่ประมาณ 2,700 ดอลลาร์
สหรัฐต่อปีต่อคน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง 
(แผนกแผนการและการลงทนุเมอืงหาดทรายฟอง,  
2559) 

เมื อ งหาดทรายฟองมี แผน พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเมือง แต่ไม่มีแผนยุทธศาสตร์
ท่ีสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของเมืองหาด
ทรายฟอง เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเมืองหาดทรายฟอง 
เนื่องจากการนำานโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ 
ที่ เมืองหาดทรายฟอง ดำาเนินการโดยนำาเอา
ยุทธศาสตร์ของนครหลวงปรับใช้โดยที่ไม่ได้
กำาหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของ
เมืองเอง เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถกำาหนดแผน
งานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ชัดเจนซึ่งจะ
มีปัญหาต่อการของบประมาณจากรัฐบาลเพื่อ
ประกอบเข้าในงบพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมือง
อย่างเป็นระบบ 

ดังนั้น ด้วยเหตุผลของการไม่มีแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว คณะ
ผู้บริหารเมืองหาดทรายฟอง บุคคลที่มีความ
สำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดทราย
ฟอง คณะผู้บริหารและภาคีที่เกี่ยวข้อง ต้องการ
ให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาด
ทรายฟองแบบบูรณาการ ที่จะสามารถใช้เป็น
กลไกที่จะนำาพาให้ประชาชนหลุดพ้นจากความ
ยากจนตามนโยบายของรัฐบาลลาว โดยแผน
พัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดทรายฟอง นครหลวง

เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว จะต้องเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ต้องมี
การกำาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาในอนาคตให้มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ แผนพัฒนา
นครหลวงเวียงจันทน์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมเมืองซึ่งปัจจุบันเป็นแผนพัฒนาฉบับที่ 
6 โดยเฉพาะในขอ้ที ่2) การเปลีย่นเศรษฐกจิผลติ
เกษตรเปน็เกษตรทนัสมยั และขอ้ที ่4) การพฒันา
เศรษฐกิจตามกลไกตลาดให้มีการเติบโตเข้มแข็ง
คุ้มครองการดำาเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ 

จากความสำาคัญของปัญหาที่ได้กล่าว
มาทั้งหมดสะท้อนให้เห็นความสำาคัญและความ
จำาเป็นในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจเมืองหาดทรายฟองคณะผู้บริหารเมือง
หาดทรายฟองร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง หัวหน้า
ชุมชน ผู้นำาหมู่บ้าน จึงเล็งเห็นความจำาเป็นที่ต้อง
มียุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดทราย
ฟองแบบบูรณาการ เพื่อใช้เป็นกลไกนำาพาให้
ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนตามนโยบาย
ของรัฐบาลลาว โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมือง
หาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
จะต้องเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจท่ีต้องมีการ
กำาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนาในอนาคตให ้มคีวามสอดคลอ้งกบัแผน
พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ แผนพัฒนานครหลวง
เวียงจันทน์

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์เมืองหาดทราย

ฟอง และนำาแผนยุทธศาสตร์เมืองหาดทรายฟอง 
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นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สู่การปฏิบัติและประเมินผลการใช้
ยุทธศาสตร์

วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง  (Purposive  sampling) จำานวน 80 
คน ประกอบด้วย 

- กลุ่มเปา้หมายสำาหรบัสมัภาษณเ์จาะลกึ  
(In-depth interview) เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
และปัญหาของการดำาเนินงานตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพื้นที่เมืองหาดทรายฟอง นครหลวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว จำานวน 15 คน ได้แก่ ตัวแทนภาครัฐ 
ประกอบดว้ย เจา้เมอืง ผู้บรหิารหน่วยงานแผนการ
และการลงทุน หัวหนา้แผนกการค้า หวัหนา้แผนก
ทรัพยากรธรรมชาติและเหมืองแร่ หัวหน้าแผนก
พลังงาน หัวหน้าแผนกท่องเที่ยว หัวหน้าแผนก
กสิกร หัวหน้าแผนกวางแผนผังเมือง ตัวแทน
ภาคธุรกิจ ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมการค้า
นครหลวง ตัวแทนสมาคมทรพัยากรธรรมชาตแิละ
เหมืองแร่ สมาคมพลังงาน สมาคมการท่องเที่ยว 
สมาคมกสิกร สมาคมผังเมือง 

- กลุ่มเป้าหมายสำาหรับประชุมระดม
ความคดิเหน็ในการพัฒนายทุธศาสตร ์การพัฒนา
เศรษฐกิจ เมืองหาดทรายฟอง จำานวน 30 คน 
ประกอบด้วย เจ้าเมือง หัวหน้าแผนกการค้า 
หัวหน้าแผนกแผนการลงทุน สภาอุตสาหกรรม
การค้านครหลวง ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ 
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านสิ่ง
แวดลอ้ม ดา้นวศิวกรรมโยธา ด้านสงัคมวฒันธรรม 
ด้านกสิกรรม ด้านการวางผังเมือง นักวิชาการ 
ตัวแทนภาคประชาชนเมืองหาดทรายฟอง

- กลุ่มเป้าหมายสำาหรับการนำาแผน
ยุทธศาสตร์ เมืองหาดทรายฟอง นครหลวง

เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวสู่การปฏิบัติ จำานวน 20 คน ประกอบด้วย 
ประชาชนเมืองหาดชายฟอง ภาครัฐ ภาคธุรกิจ 

- กลุ่มเป้าหมายสำาหรับการประเมิน
แผนยุทธศาสตร์เมืองหาดทรายฟอง นครหลวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวสู่การปฏิบัติ จำานวน 15 คน ประกอบด้วย 
ประชาชนเมืองหาดชายฟอง หัวหน้าแผนกการค้า  
หัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุน สภา
อุตสาหกรรมการค้านครหลวง ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เศรษฐศาสตร์ ผู้ เชี่ยวชาญด้านการเงิน และ 
ผู้ เชี่ ยวชาญด้านกฎหมาย ภาคธุรกิจ และ 
ภาควิชาการ

การวจิยัครัง้นีไ้ดใ้ชแ้บบสมัภาษณเ์จาะลึก 
(In-depth interview) และการประชุมระดมความ
คิดเห็น (Brain storming) และใช้วิธีการวิเคราะห์
ศักยภาพของเมืองหาดทรายฟอง โดยใช้เทคนิค 
SWOT analysis สำาหรับขั้นตอนการวิจัย และ
พัฒนา (RandD) ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน
และปัญหาของการดำาเนินงานตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ-สังคมของเมืองหาดทรายฟอง

ในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบัน
ของการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมเมืองของเมืองหาดทรายฟองรวมทั้งปัญหา
หรืออุปสรรคที่มีผลต่อการดำาเนินงานตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเมืองของเมืองหาด
ทรายฟองประกอบด้วยขอ้มูล โดยมเีปา้หมายเพือ่
ทราบถึงการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมเมืองของเมืองหาดทรายฟองตั้งแต่เริ่ม
ต้นจนถึงปัจจุบัน โดยมีการดำาเนินการดังนี้

1 )  ศึ ก ษ า เ ชิ ง วิ เ ค ร า ะห์ เ อ ก ส า ร  
(Documentary analysis) เป็นการศึกษาข้อมูล
จากเอกสารในด้านนโยบาย แนวปฏิบัติ ของ
เอกสารจากหน่วยงานที่มีการดำาเนินงานตาม
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แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมเมอืงของเมอืงหาด
ทรายฟอง 

2) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth  
interview) ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันของการดำาเนินงาน ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมเมอืง ของเมอืงหาดทรายฟอง 
นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

ซึ่ งข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนน้ีจะนำาไป
สังเคราะห์ และนำาไปใช้ในการประชุมระดมความ
คิดเห็นในขั้นตอนการพัฒนายุทธศาสตร์เมือง
หาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์เมือง
หาดทรายฟอง นครหลวงเวยีงจนัทน ์สปป.ลาว ใน
ขั้นตอนนี้เป็นการนำาผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มา
พัฒนายุทธศาสตร์เมืองหาดทรายฟอง นครหลวง
เวียงจันทน์ สปป.ลาว

ในข้ันตอนน้ีเป็นการนำาผลที่ ไ ด้จาก
ข้ันตอนที่ 1 มาพัฒนายุทธศาสตร์เมือง หาด
ทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในขั้นตอนนี้มีวิธีการ
ดำาเนินงานตามนี้

1) วเิคราะหศ์กัยภาพของเมอืงหาดทราย
ฟองในการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมเมอืหาดทรายฟอง นครหลวงเวยีงจนัทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการ
วเิคราะหด์ว้ยเทคนคิ SWOT analysis ซึง่เปน็การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็นการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weak-
nesses) ใช้กรอบ 4Ms ประกอบด้วย บุคลากร 
(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ 
(Material) และการจัดการ (Management) การ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกเปน็การวเิคราะห์ 

โอกาส (Opportunities) ภาวะคุกคาม (Threats) 
ใช้กรอบการวิเคราะห์ STEP ประกอบด้วย สังคม 
(Social) เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ 
(Economic) การเมืองหรือนโยบาย (Political) 
โดยใช้ในการประชุมระดมความคิดเห็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

2) กำาหนดวสิยัทศัน ์ยุทธศาสตร ์พนัธกจิ 
กำาหนดแผนงาน โครงการ กจิกรรม ทีเ่กีย่วข้อง ใน
ขัน้ตอนการพฒันายทุธศาสตรเ์มอืงหาดทรายฟอง 
นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมเมืองของเมืองหาดทรายฟอง

3) จัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจเมืองหาดทรายฟอง 

 ในขั้นตอนนี้จะได้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดทรายฟอง นครหลวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเพื่อนำาไปสู่แผนปฏิบัติการ (Action plan) ใน
ขั้นตอนที่ 3 ต่อไป

4) วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกจิเมอืงหาดทรายฟอง โดยการระดมความ
คิดเห็นแบบมีส่วนร่วมโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ตัวแทนจากภาคประชาชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาควิชาการ

ขัน้ตอนที ่3 นำาแผนยทุธศาสตรเ์มืองหาด
ทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว สู่การ
ปฏิบัติ หลังจากได้วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ 
กิจกรรม และโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของเมืองหาดทรายฟอง 
ในข้ันตอนนี้เป็นการนำาแผนยุทธศาสตร์เมืองหาด
ทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว สู่การ
ปฏิบัติจริง โดยใช้ Action Learning 

หลังจากได้วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธ
กิจ กิจกรรมและโครงการที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเมืองของเมือง
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หาดทรายฟอง ในขั้นตอนนี้ เป็นการนำาแผน
ยุทธศาสตร์ เมืองหาดทรายฟอง นครหลวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว สู่การปฏิบัติจริง โดยใช้ Action Learning 
โดยมีกระบวนการดังนี้

1) แตง่ตัง้คณะกรรมการเพ่ือกำาหนดแผน
ปฏิบัติการ (Action plan) ในการดำาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์เมืองหาดทรายฟอง นครหลวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว

2) ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกหมู่บ้าน
นำาร่องที่มีความพร้อมในการนำายุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ

3) ประชุมคณะกรรมการภาคีที่เกี่ยวข้อง
และสมาชกิในบา้นเป้าหมายทีไ่ด้รับการคัดเลอืกใน
ขอ้ 2) เพือ่คดัเลอืกกจิกรรมโครงการในแตล่ะแผน
ยุทธศาสตร์ที่จำาเป็นต้องทำาตามลำาดับก่อนหลัง 

4) ลงมือดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
โดยดำาเนินงานตามกจิกรรมโครงการในแตล่ะแผน
ยุทธศาสตร์ที่ผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการ
ในข้อ 3) 

5) เก็บข้อมูลจากการลงดำาเนินตามแผน
ปฏิบัติการในแต่ละกิจกรรม/โครงการ โดยใช้แบบ
บันทึกและแบบสังเกต 

ขัน้ตอนที ่4 ประเมนิผลการใช้ยทุธศาสตร์
เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.
ลาว 

ในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการนำา
แผนยุทธศาสตร์เมืองหาดทรายฟอง นครหลวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวสู่การปฏิบัติ โดยการประเมินจาก Output 
และ Outcome ที่ได้จากกระบวนการ โดยมี
กิจกรรมดังนี้

1) ประเมินผลผลิต (Output) 

ในขั้นตอนนี้เป็นการสรุปผลการดำาเนิน
การต่างๆ เพื่อถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างนัก
วจิยักบัมสีว่นเกีย่วขอ้งทกุฝา่ย จากภาคประชาชน 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาควิชาการของเกี่ยวกับ
กิจกรรมโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์เมือง
หาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่ากิจกรรมที่ได้
ดำาเนนิการนัน้เกดิประโยชนอ์ะไรบา้ง อยา่งไรบา้ง 
กจิกรรมใดบา้งทีเ่หมาะสมและเปน็ไปไดเ้พือ่ใชใ้น
การดำาเนนิงานตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
เมืองของเมืองหาดทรายฟอง

 2) ประเมินผลลัพธ์ (Outcome) 

2.1) สอบถามความพงึพอใจประชาชนใน
หมู่บ้านเป้าหมายของเมืองหาดทรายฟองที่ได้รับ
การคัดเลอืกโดยการสมัภาษณอ์ยา่งไมเ่ปน็ทางการ 
ต่อกิจกรรมโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์เมือง
หาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2.2) สัมภาษณ์เจาะลึกเจ้าเมือง หัวหน้า
แผนกการค้า หัวหน้าแผนกแผนการและการ
ลงทุน สภาอุตสาหกรรมการค้านครหลวง ผู้
เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเงิน และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เก่ียวกับ
การนำายุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ เมือง
หาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวสู่การปฏิบัติและ
ประเมินผลการใช้ยุทธศาสตร์ 

 การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้
ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคนิคสามเส้า 
(Triangulation) ซึ่งเป็นการตรวจ สอบข้อมูลโดย
การพจิารณาถึงเวลา สถานที ่บคุคล ถา้หากมกีาร
เปลีย่นแปลงเกีย่วกบัเวลา สถานที ่และบคุคลของ
ผู้ให้ข้อมูลแล้ว ข้อมูลที่ได้จะเหมือนเดิมหรือไม่ 
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
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ผลการวิจัย
เมืองหาดทรายฟองไม่มีแผนยุทธศาสตร์

เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมเมืองหาดทรายฟอง เพราะฉะนั้น
จึงไม่สามารถกำาหนดแผนงานโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ที่ชัดเจนซึ่งจะมีปัญหาต่อการ
ของบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
สงัคมของเมืองอยา่งเปน็ระบบ ซึง่แผนยุทธศาสตร์
เป็นเครื่องมือท่ีสำาคัญในการกำาหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
จึงได้มีการพัฒนายุทธศาสตร์เมืองหาดทรายฟอง 
ผลการพฒันายทุธศาสตร์เมืองหาดทรายฟอง ได้ 4 
ยุทธศาสตร์ 9 พันธกิจ 26 กลยุทธ์ 73 โครงการ/
กิจกรรม และ 73 ตัวชี้วัด

ผลการนำายุทธศาสตรเ์มอืงหาดทรายฟอง 
สู่การปฏิบัติ โดยดำาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ตามยุทธศาสตร์ ดังน้ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนา
เมืองหาดทรายฟองให้เป็นเมืองต้นแบบแห่งการ
ผลิต ดำาเนิน 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมส่งเสริม
อาชพีเสรมิโดยการเพาะเหด็ และกจิกรรมสง่เสรมิ
การทำาเกษตรปลอดภัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
เมืองหาดทรายฟองให้เป็นเมืองการค้า การลงทุน 
ดำาเนิน 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมพัฒนาการ
ตลาดออนไลน์ โดยการทำาเว็บไซต์ขาย และ 2) 
กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้า ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร ดำาเนิน 5 
กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมส่งเสริมแนวทางการ
จัดการทอ่งเทีย่วครบ 2) กจิกรรมพฒันามคัคเุทศก์
ท้องถิ่น 3) กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่อง
เที่ยวเมืองหาดทราย 4) กิจกรรมผลิตสินค้าท่อง
เที่ยว และ5) กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ดำาเนิน 3 กิจกรรม 
คือ 1) กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ฝน 1 ต้น เพื่อ
คนลาว 2) กจิกรรมการจดัการขยะมลูฝอยใน และ 

3) กิจกรรมกำาจัดขยะโดยวิธีปุ๋ยชีวภาพ 

ส่วนการประเมินผลการนำายุทธศาสตร์
สู่การปฏิบัติ ทำาให้เกิดผลลัพธ์ ในด้านเศรษฐกิจ 
มีผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นจากการ
จำาหน่ายสินค้า มีนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน รักษาสิ่ง
แวดล้อมและความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่เข้าร่วม
โครงการ

อภิปรายผล
ผลการพัฒนายุทธศาสตร์ เมืองหาด

ทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กำาหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนาเมืองหาดทรายฟองให้เป็นเมือง
ต้นแบบแห่งการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองหาดทรายฟอง
ให้เป็นเมืองการค้า ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม
การทอ่งเทีย่วครบวงจร และปลอดภยั ยุทธศาสตร์
ที่ 4 การสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหย้ัง่ยนื ทัง้นี้
ยุทธศาสตร์ท่ีได้พัฒนามาจากกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมของเมืองหาดทรายฟอง ฉบับที่ 
6 เรื่องส่งเสริมให้ประชาชนและเกษตรกรมีการ
พัฒนาทางด้านการสร้างเมืองหาดทรายฟองให้
เข้มแข็งให้เป็นหลักประกันด้านการป้องกันชาติ
ปอ้งกนัความสงบ และ เปลีย่นระบบเศรษฐกจิจาก
ผลิตเกษตรเป็นเกษตรทันสมัย พัฒนาการบริการ
และท่องเที่ยวเป็นเมืองวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์น่าอยู่ 
พัฒนาเศรษฐกิจตามกลไกตลาดให้มีการเติบโต
เข้มแข็งคุ้มครองการดำาเนินธุรกิจให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย (แผนกแผนการและการลงทุน
เมืองหาดทรายฟอง ฉบับที่ 6, 2559: 7) 
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ส่วนผลการนำายุทธศาสตร์เมืองหาด
ทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวสู่การปฏิบัติและ
ประเมินผลการใช้ยุทธศาสตร์ พบว่า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองหาด
ทรายฟองใหเ้ปน็เมอืงต้นแบบแห่งการผลติ ดำาเนิน
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเสริมโดยการเพาะเห็ด 
เนื่องจากการส่งเสริมอาชีพเป็นการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน เป็นการสร้างอาชีพและสร้าง
รายได้ ให้กับเกษตรกร ซึ่งผลการศึกษาคร้ังนี้
สอดคล้องกับผลการศึกษา ชลธิชา โคประโคน 
(2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการ
ลงทุนเพาะเห็ดนางฟ้า พบว่า การผลิตเห็ดเป็น
อาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ 
ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับทฤษฎีความ
ต้องการของ มาสโลว์ ที่กล่าวไว้ว่า ความต้องการ
ทางร่างกาย เป็นความต้องการเบื้องต้นเพื่อการ
อยู่รอด และเป็นสิ่งที่มีความจำาเป็นที่สุดของการ
ดำารงชีวิต 

กิจกรรมส่งเสริมการทำาเกษตรปลอดภัย 
โดยการปลกูพชืสวนครวั เพราะในกระแสปัจจบัุนผู้
บริโภคต้องการผลผลติทางการเกษตรทีป่ลอดจาก
สารเคมี ไม่สร้างผลเสียต่อร่างกายของผู้บริโภค
และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งผลการ
ศกึษาครัง้น้ีสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของกลัยาณ ี
กุลชัย และพีรชัย กุลชัย (2549: 347-348) ได้
ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม ทัศนคติ และปัจจัยที่มีผล
ต่อการบริโภคผักอินทรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้บริโภคผักอินทรีย์ส่วนใหญ่ เลือกซื้อผัก
อินทรีย์ เพราะต้องการความปลอดภัยจากสาร
เคมี ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคล้องกับแนวคิด
ของสมคิด ดิสถาพร (2549: 9-10) ที่กล่าวไว้
ว่า เกษตรอินทรีย์เป็นระบบที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม 
รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวิตภาพ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่อาจก่อ

ให้เกิดมลพิษ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองหาด
ทรายฟองใหเ้ปน็เมอืงการคา้ การลงทนุ ไดด้ำาเนนิ 
กิจกรรมพัฒนาการตลาดออนไลน์ โดยการทำา
เว็บไซต์ขายออนไลน์ ทั้งนี้เนื่องจากต้องการให้
เว็บไซตเ์ปน็ชอ่งทางในการประชาสมัพนัธ ์และขาย
สินค้าและบริการของเกษตรเพื่อเพิ่มช่องทางการ
ตลาด ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของโสพิศ เกษมสหสิน (2560: เว๊ปไซต์) 
ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ด้านการตลาด จับทางผู้
บริโภค Gen Z พบว่า ประชากรรุ่นแซดส่วนใหญ่
ชอบค้นหาและรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางหลัก ซึ่งผลการ
ศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Mohamed 
(2001) ที่กล่าวไว้ว่า การขายออนไลน์ (Online 
Sales) ผ่านเว็บไซต์เป็นการประชาสัมพันธ์ 
ขายสินค้าและบริการการท่องเที่ยวให้กับลูกค้า 
สามารถกระทำาได้ทุกที่ สะดวก และรวดเร็ว

กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้า OVOP 
โดยการผลิตแจ่วบอง เพราะต้องการสร้างสินค้า
ของชุมชน เป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้า OVOP 
ให้ได้มาตรฐาน สามารถสร้างงาน สร้างเงินให้
กับประชาชนได้ ซึ่งผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ ภัทรธิรา ผลงาม (2551: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศึกษาในกลุ่ม
ทอผ้าพื้นเมือง บ้านนาด้วง จังหวัดเลย พบว่า 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชน จะนำาไปสู่การเพิ่มรายได้ให้ประชาชนใน
ทอ้งถิน่ ซึง่ผลการศึกษาครัง้นีส้อดคล้องกับแนวคดิ
พัฒนาธุรกิจชุมชน ที่สรุปว่า ธุรกิจชุมชน เป็นการ
สร้างงาน สร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 
(ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2540: 196) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมการท่อง
เที่ยวครบวงจร ได้ดำาเนินกิจกรรมศึกษาแนวทาง
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การจัดการท่องเที่ยวครบวงจร ทั้งนี้การท่องเที่ยว
เปน็เรือ่งใหม่ของเมอืงหาดทรายฟอง จงึขาดความ
รู้และแนวทาง ในการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งผลการ
ศกึษาครัง้น้ีสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของอทติยา  
แก้วพิลา (2553: 9) ได้ศึกษาเร่ืองการจัดการ
ท่องเที่ยวของชุมชนตลาดบ้านใหม่ อำาเภอเมือง 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา พบวา่แนวทางการแกไ้ขปญัหา
ทีเ่กดิขึน้ในการจดัการทอ่งเทีย่ว คอืการพัฒนาองค์
ความรู้ของชุมชน รวมถึงการสร้างกระบวนการให้
ชุมชนได้เรียนรู้เรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยว ซึ่งการดำาเนินการดังกล่าวจะสามารถ
นำาไปสู่การรักษาทรัพยากรในท้องถิ่น การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิด
การท่องเท่ียวโดยชุมชน ที่กล่าวไว้ว่า การท่อง
เที่ยวโดยชุมชนเป็นการพัฒนาศักยภาพของคนใน
ชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการดำาเนินงาน
ตั้งแต่การตัดสินใจ การวางแผน การดำาเนินงาน 
การสรุปบทเรียน โดยเน้นให้เกิดความยั่งยืนสู่คน
รุน่ลกูรุน่หลาน และเกดิประโยชนต์อ่ทอ้งถิน่ (สนิธุ ์
สโรบล, 2547: 57) 

กิจกรรมพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพราะ
ในชุมชนต้องการให้มัคคุเทศก์มีการพัฒนาความรู้ 
ด้านวิชาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ เกี่ยว
กับแหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ ประเพณี 
วัฒนธรรม ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผล
การศึกษาของสุภาวดี ล้อมหามงคล (2550: 69) 
ได้ศึกษา พบว่า มัคคุเทศก์จำาเป็นต้องมีความรู้ 
เก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวทั้งในด้านประวัติศาสตร์ 
สังคมในแง่มุมต่างๆ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้
สอดคล้องกับคุณลักษณะของมัคคุเทศก์ ที่กล่าว
ว่า มัคคุเทศก์ควรเป็นผู้มีความรอบรู้ รู้กว้างและ 
รู้ลึกได้ยิ่งดี เพราะจะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ 
ความรู้จากการท่องเที่ยวทำาให้เกิดความรู้สึกว่า 
การท่องเที่ยวในครั้งนั้นๆ ได้รับประโยชน์ เกิด

ความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากความเพลิดเพลิน
และความสวยงามจากสถานทีท่อ่งเทีย่ว (พระราช
บัญญัติธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551: 
1-23) 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
เมอืงหาดทรายฟอง โดยการทำาโบชวัร์เพราะโบชวัร์
เปน็สือ่ทีส่ามารถจัดทำาไดง้า่ย มเีนือ้หาทีส่อดคลอ้ง
กับความต้องการของผู้จัดทำา มีราคาถูกและมี
น้ำาหนักเบา สามารถพกพาไปยังสถานที่ต่างๆ 
อย่างคล่องตัว ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของพรรษกฤช ศุทธิ เวทิน  
(2559: 102) ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์ส่งเสริมการ
ตลาดการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อประชากร รุ่น
แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 
โปสเตอร์ แผ่นผับ โบชัวร์ ใบปลิว มีความสำาคัญ
ต่อกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวด้าน
การโฆษณา ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Middleton (2001: 179) ที่กล่าว
ไว้ว่า ช่องทางที่นักท่องเที่ยวสามารถได้รับข้อมูล
ข่าวสารทางการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย การ
โฆษณา โบชัวร์ และการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมผลิตสินค้าท่องเที่ยว เพราะ
สินค้าจากการท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่มีการนำาเอา
ทรพัยากรทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่มาประดษิฐข์ึน้โดยการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับความคิดสร้างสรรค์
จนกลายเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เป็นแหล่ง
สร้างและกระจายรายได้ให้คนในชุมชน ซึ่งผล
การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
จุฑาทิพย์ ทิพย์เหรียญ (2559: 44) ได้ศึกษา
เรื่องพฤติกรรมการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยว
ชาวจีน แบบอิสระในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ลักษณะของสินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อกลับไป
ยังภูมิลำาเนาของนักท่องเที่ยว คือ สินค้าที่แหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นเป็นต้นกำาเนิดหรือมีชื่อเสียงในการ
ผลิตสินค้าที่ระลึกประเภทน้ันๆ สินค้าที่มีราคา
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ถกูกวา่และคณุภาพดีกวา่วางขายในภมูลิำาเนาของ 
นักท่องเที่ยว ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับ
หลักการของ Thailand 4.0 ท่ีกล่าวไว้ว่า การ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือ เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
เปลี่ยนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาค
อุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคดิสรา้งสรรค์และนวตักรรม เปลีย่นจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559: 2) 

กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพราะสิ่งสนับสนุน
การท่องเที่ยวที่ดีมีคุณภาพเป็นแรงดึงดูดให้นัก
ท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น 
ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของมธุตรา สวนศรี (2558: บทคัดย่อ) พบว่า 
แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวควบคู่กับ
การให้ความ รู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งผล
การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่อง
เที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560–2564) ที่
กล่าวไว้ว่า โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความ
สะดวกเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำาคัญต่อการเติบโต
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเน้นการพัฒนาสิ่ง
อำานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ 
และการพฒันาความปลอดภยัและสขุอนามยัอยา่ง
เป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำาเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
1 คน 1 ฝน 1 ต้น เพื่อคนลาวทั้งนี้เพราะ ใน
ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมถูกทำาลายมากข้ึน จึงจำาเป็น
ต้องปลูกป่าปลูกต้นไม้ต้องการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้ให้ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งผลการศึกษาครั้ง
นี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิยุทธ์ จำารัส
พันธุ์ และคณะ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง
การจัดการป่าไม้ชุมชนโดยองค์กรท้องถิ่น พบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่า ร่วมป้องกัน
ไฟ ป่าและร่วมแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน
และสอดส่องดูแลร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในเขต
พื้นที่และนอกเขตพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานองค์กร
ภายนอกและภายในจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผล
การศึกษาครั้งน้ีสอดคล้องกับหลักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กล่าวไว้ว่า 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการเพิ่มการ
ปลูกป่าเป็นสิ่งที่จำาเป็น (นิวัติ เรืองแก้ว,2537: 
78) 

กิจกรรมกำาจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 
เพราะปัญหาขยะในชุมชนเป็นปัญหาหลักที่
ต้องการแก้ไขโดยชุมชนโดยการคัดแยกขยะและ
ต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนในการบริหารจัดการขยะ ซึ่งผลการศึกษา
ครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของสำานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครสวรรค์ (2560: 48) ได้ศึกษาเรื่องแนวทาง
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสำาหรับองค์ปกครอง
สว่นท้องถิน่ ในพืน้ทีจั่งหวัดนครสวรรค ์พบว่า การ
ดำาเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนนั้น มี
ปัจจัยที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ คือ ความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการสร้างเครือข่ายและสนับสนุน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ และการปลูกจิตสำานึกของประชาชน
ในทุกระดับ ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการมีส่วนร่วม ที่กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนจะต้องเข้าร่วมในขั้นตอนต่างๆ คือ 
1) การมีส่วนร่วมในการค้นปัญหาและสาเหตุ 2) 
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การมีส่วนร่วมในการวางแผนดำาเนินการ 3) การ 
มีส่วนร่วมในด้านแรงงานการร่วมแรงประกอบ
กิจกรรม 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมิน
ผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานต่อไป 
(อคิน รพีพัฒน์, 2536: 164) 

กิจกรรมกำาจัดขยะโดยวิธีปุ๋ยชีวภาพ 
เพราะน้ำาหมักชีวภาพสามารถลดปริมาณขยะ
อินทรีย์ รักษาคุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ณัฐณิชา สมศรีใส (2553: บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า เกษตรกรเช่ือ
ว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ งผลการศึกษาคร้ังน้ี
สอดคลอ้งกบัแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ที่กล่าวไว้ว่า ต้องรู้จักเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างรู้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ฟื้นฟูทรัพยากร
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด

และผลการประเมนิผลการใช้ยุทธศาสตร์
เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบว่า 
ทำาให้เกิดผลลัพธ์ ในด้านเศรษฐกิจ มีผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นจากการจำาหน่าย
สินค้า มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น มีการรักษาสิ่ง
แวดล้อม ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคล้องกับการ
ศึกษาของ ชัยรัต สุทนต์ (2559: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาพบว่า โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัว ซ่ึงผลการศึกษา
ครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดการพึ่งตนเอง ที่กล่าว
ว่า เกษตรกรรู้จักพึ่งตนเองในการผลิตการเกษตร 
มีรูปแบบการผลิตที่เอ้ือประโยชน์ และเพิ่มมูลค่า
การผลิต ทำาให้มีความสามารถที่จะพึ่งพาตนเอง
ไดท้างเศรษฐกจิ ชว่ยให้มรีายได้เพ่ิมขึน้ ไมม่หีน้ีสนิ 
(อำานาจ เมฆนพรตัน,์ 2543: บทคดัย่อ) นอกจาก
นีผ้ลการศึกษาครัง้นียั้งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 
สุพิชชา โชคกิจรุ่งเรือง และคณะ (2546: 12) ได้

ศกึษาเรือ่ง ภาพลกัษณท์ีพ่กัจงัหวดันครปฐมในมุม
มองของนกัทอ่งเท่ียว พบว่า นกัทอ่งเทีย่วส่วนใหญ่
ชอบบรรยากาศ ทัศนียภาพ ความสะดวกในการ
เดนิทาง ตลอดทัง้ความปลอดภยั และมสีิง่อำานวย
ความสะดวกท่ีครบครัน ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้
สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่อง
เที่ยว ที่สรุปว่า โดยทั่วไปพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวจะประกอบไปด้วย 
สถานที่ท่องเที่ยวสะอาด สวยงาม เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่ลำาบาก มีบริการข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ
มีห้องน้ำาสะอาด (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555: 
3-4) ซึง่ผลการศกึษาครัง้นีส้อดคลอ้งกับแนวคดิปา่
ชุมชน ที่กล่าวว่า มนุษย์เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญ
ทีม่อีทิธพิลตอ่ความสมดลุของระบบนิเวศน ์ดงันัน้ 
ควรมุ่งถึงการที่จะให้มนุษย์สามารถอาศัยและพึ่ง
พิงกับระบบนิเวศน์โดยไม่มีการทำาลาย (โกมล 
แพรกทอง, 2533: 154) 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับภ�ครัฐ

1.1 ผลจากการศึกษา พบว่าการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาใน 
สปป.ลาว นอกจากนักท่องเที่ยวของ สปป.ลาว 
และไทยแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศ
จีน เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และเยอรมนี  ดัง
นัน้ควรมกีารจดัทำาโบชวัรแ์นะนำาการทอ่งเทีย่วเปน็
ภาษาอังกฤษและภาษาอืน่ๆ เพือ่ใหค้รอบคลมุทกุ
ชนชาตขิองนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาเทีย่วใน สปป.ลาว

1.2 ควรสร้างเว็บไซต์ของห้องการเมือง
หาดทรายฟองเพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูล
ขา่วสารของภาครัฐโดยเฉพาะนโยบายสง่เสรมิการ
ลงทนุของเมอืง นโยบายดา้นภาษอีากร ผลติภณัฑ์
ที่เป็นผลผลิตของเมือง และสถานที่ท่องเที่ยว
สำาคัญของเมืองเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการและ 
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นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับผู้ประกอบก�ร

2.1 ส่ ง เสริมให้ผู้ ประกอบการที่มี
ศักยภาพสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าเกษตรท่ีเป็น
ผลิตภัณฑ์ของเมืองโดยเฉพาะเป็นสินค้าเกษตร
อินทรีย์ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้
บริโภคได้เร็วและมีต้นทุนต่ำา

2.2 เมืองหาดทรายฟองมีศักยภาพทาง
ด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมและปูชนียสถาน
ต่างๆ ผู้ประกอบการในเมืองดังกล่าวควรใช้จุด
แข็งนี้โดยรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างกิจกรรมการท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นต้น เช่น การสร้างตลาด
ย้อนยุคอาหารพื้นเมืองและการท่องเที่ยวศึกษา
เรียนรู้ทางปูชนียสถานต่างๆ เพ่ือดึงดูดนักท่อง
เที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น

3. ข้อเสนอแนะสำ�หรับท�งวิช�ก�ร

3.1 ผลจากการศึกษาพบว่าการอบรม
ความรู้ในด้านการทำาเกษตรปลอดภัยเป็นสิ่ง
ที่จำาเป็นดัง น้ันนักวิชาการด้านเกษตรควรมี

กระบวนการจัดการความรู้ย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เกดิประโยชนต์อ่ชมุชน และขบัเคลือ่นชมุชนเพือ่ให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมด้านการเกษตรมากขึ้น 

3.2 ควรมกีารจดัฝกึอบรมความรูด้า้นการ
จัดทำาแผนยุทธศาสตร์และวิธีการการสร้างแผน
งานโครงการต่างๆ ใหบ้คุลากรของเมอืงหาดทราย
ฟองเพือ่เปน็การกระดบัทกัษะขดีความสามารถใน
การวางแผนยทุธศาสตรเ์พือ่เปน็กลไกลขบัเคลือ่น
การพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองฟองต่อไป

4. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

4.1 ผลของการศึกษาในครั้งนี้จะเป็น
ข้อมูลพื้นฐานที่สำาคัญเพื่อให้ผู้วิจัยนำาไปต่อยอด
ในการวิจัยเชิงลึกของแขนงการต่างๆ ของเมือง
หาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อไป

4.2 ควรมีการวิจัยต่อยอดเก่ียวกับการ
จัดทำายุทธศาสตร์ในเมืองต่างๆ ของนครหลวง
เวียงจันทน ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  
ต่อไป
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