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สารบัญ 
                    
เรื่อง  หน�า 

 
1 
 

รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดสวัสดิการสําหรับคนพิการท่ีนอกเหนือจากเบี้ย      
ความพิการขององค"การบริหารส#วนตําบลในอําเภอนายายอาม จังหวัดจันบุรี 
นางสาวกาญจนา  อายุเจริญ 

1 

2 
 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต#อการบริการตลาดนัดของเทศบาลตําบลมะขาม
เมืองใหม# ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
นายกําจัด  บุญโกย 

11 

3 
 

ผลกระทบของนโยบายการกระจายอํานาจการปกครองสู#องค"การปกครองส#วนท/องถ่ิน : 
กรณีศึกษาองค"การบริหารส#วนตําบลคลองนารายณ" อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
นางสาวชลาลัย  จันทราวดี 

22 

4 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับป6จจัยท่ีมีผลต#อการโอนย/ายของพนักงานส#วนท/องถ่ิน        
ในจังหวัดจันทบุรี 
นายเฉลิมเกียรติ  พลอยพานิชเจริญ 

35 

5 
 
 

การพัฒนาเกษตรทางเลือกทัศนะในของประชาชนในเขตองค"การบริหารส#วนตําบล
สะตอ อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
นายกิตติวัฒน"  ทิพย"วัลย" 

45 

6 
 

ความพึงพอใจของประชาชนและมาตรการการบริการของเทศบาลตําบลเนินสูง 
อําเภอท#าใหม# จังหวัดจันทบุรี 
ว#าท่ีเรือตรี ชาญณรงค"  ธนะกูล 

55 

7 
 

การก#อรูปและการขยายตัวขององค"กรประชาสังคมท/องถ่ินในภาคตะวันออก : 
กรณีศึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 
นางสาวฐิตารีย"  เก่ียวคุ�มภัย 

63 

8 
 

การบริหารจัดการองค"กรประชาสังคมท/องถ่ิน : กรณีศึกษาระบบการบริหารจัดการ
ชมรมของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 
นายณฐพร  ถนอมวงษ" 

76 

9 
 

เศรษฐศาสตร"การเมืองว#าด/วยการขยายตัวของตลาดการค/าลําไยแห#งใหม#ในเขต
จังหวัดจันทบุรี 
นายทรงศักดิ์  ทองขํา 

92 

10 
 

การยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย"ในทัศนะของเกษตรกรรายย#อยในพ้ืนท่ีการ
ปกครองขององค"การบริหารส#วนตําบลคมบาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
นายทองพูน  กองจินดา 

104 

11 
 

ความต/องการของประชาชนท่ีมีต#อการให/บริการโครงสร/างพ้ืนฐานของเทศบาลตําบล
ทับช/าง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
นายนริทธ"  สุขอําไพจิตร 

114 



สารบัญ (ต#อ) 
                    
เรื่อง  หน�า 

 
12 
 

ป6จจัยท่ีมีผลต#อการนํานโยบายชุมชนท/องถ่ินจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัด
จันทบุรี : กรณีศึกษาการขับเคลื่อนของสภาองค"กรชุมชนตําบล 
ร�อยตํารวจตรี ป4ญญาวัฒน"  กระทุ#มเขต 

123 

13 
 

ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส#งเสริมสุขภาพตําบลสนามไชยท่ีมี
ต#อการบริการสุขภาพของประชาชนในเขตตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี 
นายพงศกร  ปาณัณณพ 

138 

14 
 

ผลกระทบของบ#อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในอําเภอโปCงน้ําร/อน
จังหวัดจันทบุรี 
นายพิเชษฐ"  คนซ่ือ 

148 

15 
 

การมีส#วนร#วมของประชาชนในการพัฒนาท/องถ่ิน : ศึกษากรณีเทศบาลตําบล    
ท#าหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
นายประเดิม  แพทย"รังษี 

159 

16 
 

ป6จจัยท่ีมีผลต#อการตัดสินใจเลือกต้ังนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด 
นายบุญญฤทธิ์  โชคอุดมพร 

170 

17 
 

เศรษฐศาสตร"การเมืองของความขัดแย/งในการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลอาชีพ
ท/องถ่ินในภาคตะวันออก : กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี 
นายทวี  ป8ยะโอสถสรรค" 

182 

18 
 

ความต/องการของประชาชนท่ีมีต#อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด 
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
นายมงคล  วิภาตนาวิน 

196 

19 การมีส#วนร#วมของประชาชนในการพัฒนาท/องถ่ิน : กรณีศึกษาการจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี 
นายมหคุณาภรณ"  ชัยวีรกุล 

208 

20 
 

รูปแบบและกระบวนการทุจริตซ้ือเสียงเลือกต้ังกํานันผู/ใหญ#บ/าน ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท/องถ่ิน (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 ในการรับรู/ของประชาชน : 
กรณีศึกษาประชาชนเขตตําบลตะกาดเง/า อําเภอท#าใหม# จังหวัดจันทบุรี 
นายเมธี  รัตนสุวรรณ" 

221 

21 
 

ผลกระทบและการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะช/าง 
อําเภอเกาะช/าง จังหวัดตราด 
นางสุภาภรณ"  บุญทากลาง 

237 

 



สารบัญ (ต#อ) 
                    
เรื่อง  หน�า 

 
22 
 

ทัศนคติของสมาชิกเก่ียวกับป6จจัยทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ#ม
กองทุนฟMNนฟูและพัฒนาเกษตรกรตําบลวังแซ/ม : กรณีศึกษากลุ#มเกษตรกรวังแซ/ม 
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
นายภากร  สงเคราะห" 

246 

23 
 

การมีส#วนร#วมของประชาชนในการบริหารจัดการท่ีดีของท/องถ่ินในเขต องค"การ
บริหารส#วนตําบคลองนารายณ" อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
นายบันเทิง  ผลอําพันธุ" 

259 

24 
 

มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตองค"การบริหารส#วน
ตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
นายปริญญา  นกสุนทร 

273 

25 
 

ความต/องการและมาตรการของประชาชนท่ีมีต#อการจัดบริการสาธารณะของ
องค"การบริหารส#วนตําบลคลองนารายณ" อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
นายจตุรงค"  พานิชชานุรักษ" 

283 

26 
 

ป6จจัยท่ีมีผลต#อการมีส#วนร#วมของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจาก
ขยะชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบ/านเพ จังหวัดระยอง 
นายพงษ"ปกรณ"  สิงหเขตวิทยบุญ 

295 

27 
 

ป6จจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีมีผลต#อการกําหนดความเหมาะสมของราคาค#า
งานก#อสร/าง ขององค"กรปกครองส#วนท/องถ่ินในจังหวัดจันทบุรี ในทัศนะของ
บุคลากรด/านช#างโยธา 
นายศักดา  เจริญผล 

307 

28 
 

ป6จจัยท่ีมีผลต#อกระบวนการก#อรูปประชาสังคมท/องถ่ินในทัศนะของคนพิการ  
: กรณีศึกษาชมรมผู/พิการตําบลสะตอ อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
นางสาวศิมาพร  จันทร"วงษ" 

315 

29 
 

การมีส#วนร#วมของประชาชนในการดําเนินนโยบายการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค"การบริหารส#วนตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
นายสุชิน  รุดดิษฐ 

327 

30 
 

การประเมินผลโครงการบูรณาการขยายผลต/นแบบสร/างเสริมสุขภาวะท่ีดี       
โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี 
นายสุริวงษ"  รัตนชูศรี 

339 

31 
 

บทบาทของวัดในฐานะท่ีเปOนพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชนท/องถ่ิน : กรณีศึกษาวัดไผ#ล/อม 
(พระอารามหลวง) ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
นายเดชฤทธิ์  ศุภพร 

349 
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รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดสวสัดิการส าหรับคนพิการที่นอกเหนือจากเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี 

APPROPRIATE FORMS OF WELFORE PROVISION FOR THE DISABLE BEYOND DISABLE 
ALLOWANCE OF TOMBON ADMINISTRATION ORGANIZATION  

IN NA YAI AM DISTRICT AREA, CHANTHABURI PROVINCE 

กาญจนา  อายุเจริญ 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการ รูปแบบที่เหมาะสมในการจัด
สวัสดิการส าหรับคนพิการที่นอกเหนือจากเบี้ยความพิการของคนพิการในอ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
การศึกษาจะใช้กลุ่มประชากรคนพิการที่มีช่ืออยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
ทั้ง 6 ต าบล จ านวน 528 คน ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่าง 228 คน โดยการศึกษา
เชิงผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงส ารวจการสัมภาษณ์เจาะลึก การวิจัยเอกสาร การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม   
และประสบการณ์จากผู้วิจัย  ข้อค้นพบจากการศึกษาพบว่าคนพิการมีความต้องการสวัสดิการที่นอกเหนือจากเบี้ย
คนพิการ ได้แก่  การสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ การให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดหาผู้ดูแลคนพิการปรับสภาพ     
ที่อยู่อาศัยการปรับสภาพแวดล้อมการให้บริการข้อมูลแก่คนพิการ ทางลาดหน้าส านักงานป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ห้องน้ าส าหรับคนพิการ การเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน การฝึกอบรมแก่คนพิการและผู้ดูแล และการบริการ
ทันตกรรมเมื่อวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของความเป็นไปได้ในการปฏิบัติโดยค านึงถึง นโยบายของนักการเมือง
ท้องถิ่น งบประมาณ และการบริหารจัดการ จะพบว่า มีรูปแบบมาตรการที่เหมาะสมเรียงล าดับได้ดังนี้ 1) การให้บริการ
ข้อมูลแก่คนพิการ 2) การฝึกอบรมแก่คนพิการและผู้ดูแล 3) ทางลาดหน้าส านักงาน ป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ    
4) ห้องน้ าส าหรับคนพิการ  5) เชิญเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
 

ABSTRACT 

           This research was aimed to study the needs of the fringe benefits and the appropriate 
model of the fringe benefit management apart from allowances for disabled people in           
Na Yai Am District in Chanthaburi Province. The mixed method approach of the survey study,   
the in-depth interviews, the documentary study, and the participatory observation were applied 
as the research instrument. The research populations determined by the two-stage cluster 
sampling method were the 228 disabled people in the area of Na Yai Am Sub-district 
Administration Organization in Chanthaburi Province. The major findings were as follows: the 
needs of disabled people apart from the allowances were the assistance to disabled people’s 
family, advisory service, care workers for disabled people, home and surrounding improvement, 
information service for disabled people, slopes on the footpaths and signs in public places, 
toilets for disabled people, the invitation to community activities, trainings for disabled people 
and care workers as well as the dental service for disabled people. These needs were supposed 
to be practical and suitable for the local political policy, budgets, and management. The 
appropriate model was as follows: 1) the information service for disabled people 2) the trainings 
for disabled people and care workers 3) the slopes on the footpaths and signs in public places   
4) the toilets for disabled people and 5) the invitation to community activities. 
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บทน า 

 ในทางตะวันตกนั้น มีต านานในอดีตเล่าว่านครรัฐสปาร์ตาของกรีกโบราณ ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณ 600 ปี
ก่อนคริสตกาลและมีชื่อเสียงทางด้านการรบ จะนิยมชมชอบเด็กที่เกิดมามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อฝึกให้เป็น
นักรบ แต่ถ้าหากเด็กคนใดที่เกิดมาอ่อนแอพิกลพิการ เด็กคนนั้นก็จะถูกปล่อยทิ้งไว้ให้ตาย 
 สังคมไทยในสมัยโบราณก็จะพบพฤติกรรมท านองเดียวกันว่า พ่อแม่ที่มีบุตรพิการจะเลี้ยงดูลูกอย่างตาม
มีตามเกิด บางคนต้องซ่อนลูกหรือขังลูกไว้ไม่ให้ใครเห็น บางคนถือเป็นเรื่องน่าอับอายที่มีลูกเกิดมาเป็นคนพิการ แต่เมื่อ
สังคมมีวิวัฒนาการและทุกคนยอมรับในความเอื้ออาทรมากขึ้น  มุมลึกลับเหล่านั้นก็จะถูกเปิดเผย จะเห็นได้จาก
ตามห้องน้ าสาธารณะที่ทางต่าง ๆ ก็จะจัดสรรที่ให้คนพิการเป็นกรณีพิเศษ ในห้างสรรพสินค้าพ่อแม่พี่น้องพาคนพิการ
มาพักผ่อนหย่อนใจ โดยปราศจากสายตาดูถูกเหยียดหยาม  
 แต่ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการยอมรับในสิทธิของคนพิการมากข้ึน ดังจะเห็นได้จากวิวัฒนาการของ
กฎหมายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 หรือ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ศิริอร เทศะบ ารุง 
มณีสิทธุ์. ม.ป.ป. : 1) 
  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น การให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 มาตรา 66 ระบุว่า องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่  ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมและมาตรา 67 ได้ระบุหน้าที่ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน 
ผู้สูงอายุและคนพิการ ภารกิจในมาตราดังกล่าวเช่ือมโยงกับงานสวัสดิการสังคมดังที่คณะกรรมการส่งเส ริม
สวัสดิการสังคมแห่งชาติได้ให้ความหมายของสวัสดิการสังคมไว้ว่า หมายถึง ระบบการจัดบริการสังคมเพื่อป้องกัน 
แก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาสังคม รวมทั้งการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมเพื่อให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้ในระดับมาตรฐาน บริการดังกล่าวจะต้องตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนให้ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิท่ีประชาชนต้องได้รับและเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการ ทางสังคมทุกระดับ (สุพัตรา เสนะเปรม. 2549 : 2) 
 จากการขับเคลื่อนขององค์การสหประชาชาติ ที่ได้ประกาศให้วันท่ี 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการ
สากล ก็เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการในสังคม และให้โอกาสคนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
สังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม และเสมอภาคเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป รัฐบาลไทยจึงได้ก าหนดนโยบายจัดสรร
งบประมาณสวัสดิการเบี้ยความพิการ เดือนละ 500 บาท แก่คนพิการที่จดทะเบียนทุกคนผ่านองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ยังได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่คนพิการขั้นพื้นฐาน เช่น ห้องน้ า 
ทางลาด  ที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์ รวมถึงการให้บริการข้อมูลแก่คนพิการอย่างทั่วถึงและครบถ้วนภายในปี 2554 
(“แนวหน้ารัฐบาลพร้อมส่งเสริมสิทธิ...,” ออนไลน์. 2553)  
 รัฐบาลชุดปัจจุบันก็ให้ความส าคัญต่อนโยบายเกี่ยวกับคนพิการตามที่ระบุไว้ในค าแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่  23  สิงหาคม 2554 รวม 4 
ประเด็น ได้แก ่
 1. นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา ส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว และเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่อง สิ่งอ านวยความสะดวก ความ
ปลอดภัย และสุขอนามัย โดยค านึงถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ 
  1.1 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก จัดให้มีการแข่งขันกีฬาและกีฬาคนพิการ
ระดับโลกท่ีส าคัญ ๆ ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับกีฬาระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพื่อเช่ือมโยงกับการท่องเที่ยว
โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเป็น “ทีมไทยแลนด์” 
  1.2 พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ด้วยการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้
อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ พร้อมไปกับการพัฒนาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินให้ได้
มาตรฐานสากล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรกีฬาอย่างมี
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ประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ผู้พิการเข้าถึงการกีฬาและการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาที่
มีความสามารถในนามทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาและมหกรรมกีฬาต่าง ๆ 
 2. นโยบายการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยค านึงถึงการ
สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่อง
ทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย 
 3. นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์  
วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผู้พิการ สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 4. นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ ส าหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ สร้างความพร้อมในการ
เป็นสังคมผู้สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้การสงเคราะห์  จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหาอาชีพให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมภายใต้หลักคิดที่ว่า 
ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูง  สมควรให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง (รัฐบาลไทย. ออนไลน์. 2554) 
 อย่างไรก็ดีที่ผ่านมาเราจะพบว่ากระบวนการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับคนพิการของรัฐบาลนับเป็น
กระบวนการก าหนดจากบนลงล่าง (Top – down Process) และเนื้อหาของนโยบายดังกล่าวมีขอบเขตจ ากัดอยู่แต่
เฉพาะการด าเนินนโยบายเบี้ยความพิการเดือนละ 500 บาท ถึงแม้ว่ารัฐบาลที่ผ่านมามักได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็น
นโยบายที่ประสบผลส าเร็จและสามารถตอบสนองความต้องการของ คนพิการได้ดีแล้ว แต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการให้มีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่ากับคนปกติทั่วไปนั้น เราไม่ควรมองแต่เฉพาะเรือ่งเงินแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรมอง
ในทุก ๆ ด้านของชีวิตคนพิการ แนวคิดในการมองสวัสดิการคนพิการนอกเหนือจากเบี้ยความพิการจึงควรได้รับการ
ก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะต่อไป 
 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอนายายอามก็พบว่าปัญหาคนพิการเป็นปัญหาที่มีความส าคัญ 
กล่าวคือ จากผลการส ารวจข้อมูลคนพิการของอ าเภอนายายอาม ในปี 2554 มีจ านวน 656 ราย  แบ่งตามประเภท ดังนี้ 
ทางการเห็น 37 ราย ทางการสื่อสาร 82 ราย ทางกายหรือการเคลื่อนไหว 366 ราย ทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิ
สติก 32 ราย ทางสติปัญญา 93 ราย ทางการเรียนรู้ 1 ราย และซ้ าซ้อน (มีความพิการมากกว่า 1 ประเภทขึ้นไป) 45 
ราย (โรงพยาบาลนายายอาม. 2554.) 
 แต่เนื่องจากงานสวัสดิการคนพิการนับว่าเป็นงานใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนั้น ปัจจุบัน
งบประมาณสวัสดิการเบี้ยความพิการจึงได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลทั้งหมด โดยองค์การบริหารส่วนต าบลมิต้องตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้แต่อย่างใด อย่างไรก็ดีจากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นด้วยกับ
แนวคิดการพัฒนาคนพิการจะพิจารณาในทุกมิติ  ในฐานะของศักดิ์ศรีความเป็นคนแล้ว การจัดสวัสดิการคนพิการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีนโยบายนอกเหนือจากเบี้ยความพิการ นอกจากน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนของคนในท้องถิ่นระดับล่าง ควรจัดกระบวนการก าหนดนโยบายในแนวที่สอดคล้องกับท้องถิ่น ก็คือ 
ขบวนการก าหนดนโยบายจากล่างขึ้นบน (Bottom – up Process) 
 อย่างไรก็ดีในปัจจุบันเรายังไม่ทราบเลยว่าคนพิการในพื้นที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือสวัสดิการอะไร
เพิ่มเติม และจัดรูปแบบที่เหมาะสมอย่างไร ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา เรื่องรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการส าหรับคน
พิการที่นอกเหนือจากเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยหวังว่า
ผลการวิจัยจะเป็นโครงการน าร่องเพื่อน าไปสู่การศึกษาในระดับภาพรวมต่อไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการของคนพิการในอ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีที่นอกเหนือจาก
เบี้ยความพิการ 

2. เพื่อศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดสวัสดิการส าหรับคนพิการที่นอกเหนือจากเบี้ยความพิการของ
องค์การบริหารสว่นต าบลในอ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ คนพิการที่มีช่ืออยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอ นา
ยายอาม จังหวัดจันทบุรี ทั้ง 6 ต าบล จ านวน 528 ราย ได้แก่ ต าบลนายายอาม ต าบลวังใหม่  ต าบลวังโตนด ต าบล
ช้างข้าม ต าบลกระแจะ และต าบลสนามไชย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ 
 การสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิดและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบค าถามทั้งปลายปิด และปลายเปิด 
 องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาสรุปได้ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากร ได้แก่ ประเภทความพิการ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ และ
รายได้ 
 ตอนที่ 2 ความเหมาะสมในการจัดสวัสดิการส าหรับคนพิการขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยใช้ค าถาม
ปลายปิด ทั้งหมด 7 ด้าน 29 เรื่อง ประกอบด้วย 
 1. ด้านการแพทย์ 8 ข้อ 
 2. ด้านการจัดการศึกษา 3 ข้อ 
 3. ด้านอาชีพ 4 ข้อ 
 4. ด้านสวัสดิการสังคม 3 ข้อ 
 5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 6 ข้อ 
 6. ด้านสังคม 3 ข้อ 
 7. ด้านที่อยู่อาศัย 2 ข้อ 
 ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใช้ค าถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยวิธีการหาความเรียง
และสรุปผล 
 ในการเก็บข้อมูลคนพิการทั้ง 7 ประเภทน้ัน คนพิการที่สามารถให้ข้อมูลด้วยตนเองได้ มี 2 ประเภท คือ 
พิการทางการเห็น และพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ส่วนคนพิการที่เหลืออีก 5 ประเภท คือ พิการ
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม พิการทางสติปัญญา พิการทางการเรียนรู้ และ
พิการทางออทิสติก จะให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้ให้ข้อมูล    
 การทดสอบเครื่องมือจะใช้การทดสอบความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) ดังนี ้
 1. การทดสอบความตรง (Validity) จะใช้ผู้เช่ียวชาญทางด้านวิจัย และหัวข้อวิจัย จ านวน 3 คน (ดัง
ภาคผนวก ก) โดยการทดสอบเครื่องมือที่จะใช้การทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยการน า
แบบสัมภาษณ์ให้ท้ัง 3 ท่าน ตรวจสอบ เมื่อรับเครื่องมือกลับคืนจากผู้เช่ียวชาญ น าข้อแก้ไขท้ังหมดมาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
 2. การทดสอบความเที่ยง (Reliability) จะใช้การทดลองไปเก็บแบบสัมภาษณ์ จ านวน 30 ชุด แล้วน ามา
วิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.83 

การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม 2555 หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสัมภาษณ์
ก่อนน าไปลงรหัสเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคลจะใช้เครื่องมือทางสถิติ เป็นการน าความรู้มาจัดการกับตัวเลข โดยการ
น ามาแจกแจงความถี่ ค านวณเป็นค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปตาราง ประกอบความเรียง 
 2. การวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมในการจัดสวัสดิการส าหรับคนพิการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  5 คะแนน หมายถึง  มีระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด 
  4 คะแนน หมายถึง  มีระดับความเหมาะสมมาก 
  3 คะแนน หมายถึง  มีระดับความเหมาะสมปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถึง  มีระดับความเหมาะสมน้อย 
  1 คะแนน หมายถึง  มีระดับความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
 ซึ่งน ามาก าหนดเป็นเกณฑ์ได้ 5 ระดับ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีความต้องการอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีความต้องการอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  มีความต้องการอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 3. การทดสอบสมมุติฐานจะตั้งระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ดังนี้ 
  3.1 สมมุติฐานข้อที่ 2 จะใช้ค่าที (t-test ) 

 3.2 สมมุติฐานข้อที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 จะใช้ค่าเอฟ (F-test) ANOVA 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการส าหรับคนพิการที่นอกเหนือจากเบี้ยความพิการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี สรุปผลได้ดังนี้ 
 ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างคนพิการมีความต้องการ
สวัสดิการมากเกี่ยวกับมาตรการต่อไปนี้ ดังตารางที ่1 
 
ตารางที ่1  มาตรการสวัสดิการที่นอกเหนือจากเบี้ยความพิการที่คนพิการมีความต้องการมาก 

 
ด้านสวสัดิการคนพิการ มาตรการ 

1.  การสงเคราะห์ การสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ 
ให้ค าปรึกษาแนะน า 
จัดหาผู้ดูแลคนพิการ 

2.  ที่อยู่อาศัย ปรับสภาพที่อยู่อาศัย 
ปรับสภาพแวดล้อม 

3.  สิ่งอ านวยความสะดวก การให้บริการข้อมูลแก่คนพิการ 
 ทางลาดหน้าส านักงาน 
 ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ 

ห้องน้ าส าหรับคนพิการ 
4.  ความสัมพันธ์ทางสังคม เชิญเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
5.  การแพทย์ การฝึกอบรมแก่คนพิการและผู้ดูแล 

การบริการทันตกรรม 
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 ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ว่ามาตรการสวัสดิการที่นอกเหนือจากเบี้ย
ความพิการที่คนพิการมีความต้องการมากดังกล่าวตามตาราง 17 เมื่อวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของความเป็นไป
ได้ในการปฏิบัติโดยค านึงถึง นโยบายของนักการเมืองท้องถิ่น งบประมาณและการบริหารจัดการ จะพบว่า มี
รูปแบบมาตรการที่เหมาะสมเรียงล าดับ ดังน้ี   
 1. การให้บริการข้อมูลแก่คนพิการ 
 2. การฝึกอบรมแก่คนพิการและผู้ดูแล 
 3. ทางลาดหน้าส านักงาน และ ป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
 4. ห้องน้ าส าหรับคนพิการ 
 5. เชิญเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
 การที่มาตรการทั้ง 6 มาตรการมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นมาตรการที่สามารถน ามาปฏิบัติให้เกิดผลได้
จริง ทั้งจากความต้องการของคนพิการและข้อจ ากัดขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอนายายอาม กล่าวคือ เป็น
นโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีต าแหน่งตัดสินใจในองค์การบริหารส่วนต าบล และเป็น
มาตรการที่มีความพร้อมในด้านงบประมาณในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ได้มีการจัดสรรตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่แล้ว  นอกจากนี้มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่สามารถใช้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีอยู่แลว้ด าเนินการได้ทันทีโดยไมต่้องมีการวางแผนก าลังคนหรอืจัดหากรอบอัตราก าลงั
ใหม ่

สรุปและอภิปรายผล 

 ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จาการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 คือ ผลการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการและความเหมาะสมของ
สวัสดิการคนพิการที่นอกเหนือจากเบี้ยความพิการขององค์การบรหิารส่วนต าบลในอ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ใน
ภาคนิพนธ์นี้ถือเป็นข้อค้นพบใหม่ในเบื้องต้นที่ยังไม่มีการศึกษาในประเทศไทยโดยตรง   
 จากผลการศึกษาว่า คนพิการมีความต้องการสวัสดิการมากในเรื่องการสงเคราะห์ ที่อยู่อาศัย และสิ่งอ านวย
ความสะดวก แต่สวัสดิการที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้เหมาะสมในภาคปฏิบัติกับคนพิการ คือ เรื่องสิ่งอ านวย
ความสะดวก เราสามารถอธิบายผลการศึกษาดังกล่าวโดยภุชงค์ เสนานุช (2553: 10-12) ได้จากแนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดรูปแบบสวัสดิการแก่คนพิการ ดังนี ้
 1. การสงเคราะห์ หรือการประชาสงเคราะห์ (Public Assistant) หมายถึง การบริการช่วยเหลือคน
พิการแบบช่ัวคราว เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า คนพิการมีฐานะเป็นผู้ขอรับบริการช่วยเหลือ หรือฐานะต่ ากว่าผู้ให้ 
และมักเป็นการด าเนินงานบนฐานคิด ปรัชญาการท าบุญกุศล เป็นการแบ่งปันของผู้มีจิตเมตตา สงสาร ต่อคนพิการ 
(Philanthropy and Charity Base) เป็นหลัก เช่นการบริจาค ให้เงิน สิ่งของ การให้เบี้ยยังชีพ ซึ่งการบริการช่วยเหลือ
เช่นนี้มักไม่เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ หรือในระดับสากล เนื่องจากมองว่า การช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการกดทับ กดขี่
คนพิการตอกย้ าความไม่เท่าเทียม และดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่ในทางปฏิบัติอาจยังพบเห็นได้โดยทั่วไป 
เช่น การบริจาคเงินแก่คนพิการในชุมชน คนพิการขอทาน การแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าห่ม สิ่งของ เป็นต้น ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะในสภาพความเป็นจรงิส่วนใหญ่มฐีานะยากจน มีความพิการรุนแรง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ประกอบกับ
ความเช่ือ ค่านิยมของสังคม ชนเผ่าที่มีต่อคนพิการทางลบ  มีความแตกต่างจากคนปกติทั่วไป กึ่งมนุษย์ หรือมิใช่
มนุษย ์
 2. การฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation Services) มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ซึ่งแต่เดิมมัก
หมายถึง การช่วยเหลือบริการ ประคับประคองผู้ป่วยหรือคนคนพิการที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ให้มีชีวิตอยู่ได้
ตามอัตภาพ รวมไปถึงการท ากิจกรรมบ าบัด กายภาพบ าบัด การเยียวยารักษาที่เรื้อรัง แต่ในมิติของคนพิการและ
เชิงวิชาการปัจจุบันมีความหมายกว้างมากขึ้น การฟื้นฟูสมรรถภาพ หมายถึง “แบบแผนการบริการคนพิการที่เป็น
องค์รวมและบูรณาการทางด้านการแพทย์ กายภาพ จิตสังคม และอาชีพ ที่ช่วยให้เสริมพลังอ านาจแก่คนพิการให้เติม
เต็มความเป็นบุคคล มีคุณค่าทางสังคม และสามารถด ารงอยู่มีปฏิบัติสัมพันธ์อย่างเต็มศักยภาพในสังคมโลก”  ซึ่ง
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การบริการแบบนี้มีฐานคิด ปรัชญามาจากแบบแผนทางการแพทย์ (Medical Model) กล่าวคือ ส่วนใหญ่เป็นการ
ให้บริการโดยผู้เช่ียวชาญหรือนักวิชาชีพ (Professional or Specialist) โดยคนพิการอยู่ในฐานะผู้รับบริการ หรือ
คนไข้ (Client) แม้จะมีแนวคิดและยกฐานะให้บริการกับคนพิการให้มีความเท่าเทียมกัน แต่ก็เป็นแนวคิดในกลุ่มนัก
ทฤษฎีบางกลุ่มเท่านั้น โดยเฉพาะกลุ่มมานุษยนิยม (Humanistic Theory) เช่น Carl R. Rogers  ซึ่งเป็นนักจิตวิทยา
การปรึกษาผู้เป็นเจ้าของทฤษฎีการใช้บุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person Centered Therapy) แต่นักคิด นักทฤษฎีส่วน
ใหญ่ยังยึดปรัชญาแบบแผนทางการแพทย์แบบดั้งเดิมและยังใช้ญาณวิทยา  หรือวิธีการแสวงหาความรู้ความจริง
แบบปฏิฐานนิยม (Positivism) ซึ่งเน้นการวัดและประเมินแบบปรนัย (Objectivism) เน้นความเป็นวิทยาศาสตร ์มี
เครื่องมือและวิธีการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  ตัวอย่างรูปแบบการบริการแบบนี้ ได้แก่ การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
โดยสถาบันเป็นฐาน (Institution – based Rehabilitation : IBR) เช่น การให้บริการของโรงพยาบาล โรงเรียน  
การศึกษาพิเศษทั่วไป ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) รวมทั้งการจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้ต่างๆ แก่คนพิการของนักวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างการให้บริการคนพิการอีกรูปแบบหนึ่ง 
คือ การให้บริการโดยนักวิชาชีพ นักวิชาการที่ออกไปให้บริการคนพิการที่อยู่ตามบ้าน หรือชุมชน กรณีนี้เรียกว่า “เอาต์ริช” 
(Outreach Services) เช่น การออกหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที ่การจัดหน่วยท าขาเทียมเคลื่อนที่ การบริการเยี่ยมบ้านและ
สอนหนังสือคนพิการตามบ้านของศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจรวมถึง กิจกรรมบางส่วนของการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community-Based Rehabilitation : CBR) ที่เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของคนทุกระดับในชุมชนในการช่วยเหลือคนพิการ โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้นที่ต้องใช้นักวิชาชีพ นักวิชาการ ในการกระตุ้น 
สอนการท างานให้ความรู้แก่คนพิการ และชุมชนในการช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า แม้
การบริการแบบการสงเคราะห์ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ อาจจะแตกต่างกันในด้านผู้ให้บริการช่วยเหลือมีฐานเป็นผู้
ใจบุญหรืออาสาสมัคร และนักวิชาชีพตามล าดับ ตลอดจนความลึกซึ้งของการให้บริการก็ตาม แต่ทั้งการสงเคราะห์และ
การฟื้นฟูสมรรถภาพมีสิ่งที่เหมือนกันคือส่วนใหญ่ฐานะของผู้ให้บริการจะเหนือกว่าคนพิการหรือผู้รับบริการ
ความสัมพันธ์ของทั้งสองจึงเป็นแนวดิ่งมากกว่าแนบราบ ไม่มีความเท่าเทียมกัน 
 3. การเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) และการมีวิถีชีวิตอิสระของคนพิการ(Independent 
living : IL) ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้มากมายแต่โดยสรุป หมายถึง “การมีส่วนร่วม การควบคุมการมีอ านาจในการ
ตัดสินใจ การก าหนดทางเลือกและทรัพยากรให้แก่ตนเองของคนพิการ” โดยเป้าหมาย เพื่อการจัดสรรอ านาจ
และการเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอ านาจเสียใหม่ เป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านของบุคคลและสังคม การเปลี่ยนแปลง
ส านึกสาธารณะและการบรรลุความต้องการของมนุษย์ และการน าไปสู่การปลดปล่อย ปราศจากการกดทับกดขี่ ซึ่ง
การบริการแบบนี้มีฐานคิด ปรัชญา เป็นแบบแผนทางสังคม (Social Model)  เน้นความเท่าเทียมในศักดิ์ศรี
สิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง นั่นหมายความว่า ฐานะและสัมพันธภาพของผู้ให้บริการ และคนพิการมีความเท่า
เทียมกัน คนพิการเปลี่ยนฐานะจากผู้รับบริการหรือคนไข้ (Client/Counselee) ไปเป็นผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภค 
(Consumer) นักวิชาการ ผู้ช่วยเหลือ อาสาสมัคร เปลี่ยนฐานะจากผู้น า (Leadership) ไปเอื้ออ านวยหรือผู้มีส่วน
ร่วม/เพื่อนร่วมงาน (Partnership) เท่านั้น ตัวอย่างรูปแบบการบริการนี้ เช่น การบริการของกลุ่มช่วยเหลือตัวเอง 
(Self-help Organization)  การใช้การปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อน (Peer Counseling) กิจกรรมการด าเนินงานของชมรม 
หรือ สมาคมของคนพิการต่าง ๆ อาท ิสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกฯ สมาคมผู้ปกครองเด็กออทิ
สติกรวมไปถึงศูนย์  วิถี ชีวิตอิสระของคนพิการ  (Independent living center : IL center) และการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community-based Rehabilitation : CBR) ในระยะที่คนพิการเป็นกลุ่มหลัก  
ในการด าเนินงานโดยมีสมาชิกในชุมชน นักวิชาการ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ร่วมงานเท่านั้น การบริการแบบที่ 2 และ 3 
คือ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการเสริมพลังอ านาจแก่คนพิการ มีความแตกต่างจากแบบที่ 1 หรือการสงเคราะห์ 
กล่าวคือ เป็นการช่วยเหลือ บริการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง อย่างถาวรแก่คนพิการและมีเป้าหมายสูงสุด
ที่เดียวกัน การท าให้คนพิการด ารงอยู่ได้ด้วยตนเองมีอิสรภาพ แม้วิธีการและฐานะของผู้ให้บริการกับคนพิการอาจ
แตกต่างกันก็ตามการบริการแบบที่ 2 การฟื้นฟูสมรรถภาพ และแบบที่ 3 การเสริมพลังอ านาจนี้ อาจเรียกรวมว่า 
“การบริการเชิงพัฒนา” 
 จากการวิเคราะห์รูปแบบท่ีเหมาะสม จะพบว่าในการด าเนินมาตรการสวัสดิการคนพิการนอกเหนือจากเบี้ย
ความพิการให้เป็นไปได้ในภาคปฏิบัตินั้น จะขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดของนโยบายการบริหารของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีต าแหน่ง
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ในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหลัก โดยมีปัจจัยเสริมมาจากความพร้อมด้านงบประมาณในการด าเนินงานและความ
เพียงพอของบุคลากรในการบริหารจัดการมาตรการ ที่เป็นเช่นนี้ เราสามารถอธิบายได้จากแนวคิดธุรกิจการเมืองใน
ท้องถิ่น เนื่องจากกระบวนการทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะของการที่นักการเมืองที่เข้า
มามีบทบาทได้นั้น ต้องมีการลงทุนทางการเงินในลักษณะที่เป็นการท าธุรกิจและเมื่อได้รับต าแหน่ง ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการแสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะที่เรียกว่า “การถอนทุน”  โดยการก าหนดนโยบายการ
บริหารที่จะจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ไปในทางที่จะยังประโยชน์ให้แก่ตนเอง เช่น การ
จัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ให้แก่นโยบาย การจัดท าโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น หรือการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น นโยบาย
ด้านถนน ไฟฟ้า  น้ าประปา  แหล่งน้ า เป็นต้น ผลที่ตามมาก็คือ งบประมาณด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ย่อมมีข้อจ ากัดด้านวงเงินท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนพิการได้เต็มที่
นัก 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของคนพิการให้มากขึ้น คือ 
 1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะมีความเป็นธรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น คนพิการมาก
ขึ้น เนื่องจากคนพิการเป็นคนด้อยโอกาสที่มีแนวโน้มเพิ่มจ านวนมากขึ้นในสังคม ซึ่งหากไมม่ีการจดัสรรงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาจท าให้เกิดปัญหาคุณภาพชีวิตคนพิการตกต่ าซึ่ง
จะส่งผลกระทบถึงด้านการบริหารจัดการของนักการเมืองท้องถิ่นด้วย 
 2. ควรมีการเพิ่มบุคลากรในการท างานที่เกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน หรือ 
นักสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรที่รับผิดชอบงานผู้ด้อยโอกาสในองค์การบริหารส่วนต าบลมีเพียง 
นักพัฒนาชุมชน เท่านั้น  
 3. ควรมีการเพิ่มนโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เช่น คนพิการให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน เพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับคนปกติ   
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 หลังจากท่ีได้ด าเนินการวิจัยเรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการส าหรับคนพิการ ที่นอกเหนือจาก
เบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็น
ว่าควรมีการด าเนินการวิจัยหลังจากนี้คือ 
 1. ควรมีการขยายพื้นท่ีในการด าเนินการวิจัยเป็นท้ังจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นแผนพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการในระดับจังหวัด 
 2. ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อเป็นข้อมูลในเชิงลึก ให้เห็นถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการจัด
สวัสดิการส าหรับคนพิการที่นอกเหนือจากเบี้ยความพิการ 
 3. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของจ านวนคนพิการทั้ง 7 ประเภท 

เอกสารอ้างอิง 
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการตลาดนัดของเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ ต าบลมะขาม   

อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
PUBLIC SATISFACTION TO FLEA MARKET OF MAKHAM MUANG MAI SUB-DISTRICT MUNICIPALITY 

CHANTHABURI PROVINCE 

ก าจัด  บุญโกย 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนและปัจจัยที่มีผลต่อการ
บริก ารของตลาดนัด เทศบาลต าบลมะขาม เมือ ง ใหม่  ต าบลมะขาม  อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
การศึกษาจะใช้วิธีการศึกษารูปแบบการวิจัยเชิงพรรณาแบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงส ารวจ จากกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนที ่มีสิทธิเลือกตั ้ง  จ านวน 366 คน การสัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม       
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากต่อสินค้าที่น ามาบริการในตลาด
นัดของเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ ในภาพรวม และเมื่อพิจารณาในรายประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจมาก        
ในประเด็นคุณภาพของสินค้า ความหลากหลายของสินค้า ความเพียงพอของสินค้า  ความสดใหม่ของสินค้า 
ราคาสินค้า และรูปแบบหีบห่อบรรจุสินค้า แต่มีความพึงพอใจปานกลางในประเด็นความเป็นระเบียบของแผงสินค้า 
และความสะอาดของอาหารที่จ าหน่าย ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อระบบบริการตลาดนัดของเทศบาลต าบลมะขาม    
เมืองใหม่ มีความคิดเห็นในภาพรวมว่า ค่อนข้างดี ทั้งในด้านความมีอัธยาศัยในการบริการ ความเป็นธรรมในการบริการ 
และความรวดเร็ว  ในการบริการ และมีความคิดเห็นว่า ความเพียงพอในการบริการมีเพียงระดับปานกลาง 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to examine the levels of the public satisfaction and 
factors affecting the flea market in Makham Muang Mai Sub-district Municipality in Makham 
District in Chanthaburi. The descriptive research of the survey study with the in-depth interview 
and the participatory observation were applied to this research. The research populations were 
the 366 qualified voters. The major results showed the high level of the public satisfaction 
towards products in the flea market of Makham Muang Mai Sub - district Municipality. The public 
satisfaction aspects of product quality, product variety, available and sufficient amount of 
products, fresh products with reasonable price, and the product package were strongly satisfied. 
The moderate level of the public satisfaction was shown in the aspects of nice and well-
organized product display and clean food. The influential factors towards the flea market 
service in Makham Muang Mai Sub-district Municipality were positively viewed, showing the 
aspects of hospitality, fair service, and quick service, including the aspect of sufficient service 
which was shown in the moderate level. 
 

บทน า 

 เทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ในสายตาของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี อาจถือว่า เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีช่ือไม่คุ้นหูนัก แต่เทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเช่นเดียวกับ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น กล่าวคือ เริ่มต้นจากการจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร ส่วนต าบลมะขาม ที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 โดยมีพื้นที่ 50.75 ตารางกิโลเมตร 
จ านวน 10 หมู่บ้าน ประชากร 5,783 คน รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน จ านวน 10.27 ล้านบาท รายจ่ายประจ า 
จ านวน 5.27 ล้านบาท ต่อมาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามที่ด ารงต าแหน่ง จะครบวาระในวันท่ี 24 
กรกฎาคม  2551ได้ด าเนินการยกระดับจากองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเป็นเทศบาลต าบลมะขามเมือง
ใหม่ ตั ้งแต่วันที ่  25 กรกฎาคม 2551 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และผ่านความ
เห็นชอบของประชาชนในเขตพื้นที่ รวมถึงนายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้ก ากับดูแลแล้ว
ตามล าดับ  
 ในระหว่างการด าเนินงานดังกลา่ว องค์การบริหารสว่นต าบลมะขามได้จัดท าแผนที่แนวเขตโดยยึดแนวเขต
การปกครองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง ก าหนดเขตต าบลในท้องที่  อ าเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี และน าเสนอเหตุผลในการขอเปลี่ยนชื่อเป็น “มะขามเมืองใหม่” เนื่องจากหากได้รับจัดตั้งเป็น
เทศบาลต าบล จะมีช่ือซ้ ากับเทศบาลต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  
 เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ ต าบลมะขาม 
อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท าสวนผลไม้) ที่ผ่านมาสภาพปัญหาหลัก
ของประชาชนในท้องถิ่นประการหนึ่ง ได้แก่ เกษตรกรประสบปัญหาด้านราคาผลผลิตทางเกษตรตกต่ าประจ าทุก
ปี นอกจากนี้ประชาชนยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เนื่องจากขาดโอกาสและการสนับสนุนในการสร้างอาชีพ
เพื่อหารายได้ 
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว เทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ พยายามแก้ไขปัญหา  โดยอาศัย
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบล อาจ
จัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาลอนุมาตรา (9) เทศพาณิชย์ (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. 2546: 68) 
 นอกจากนี้เทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ ยังอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา (1), (6), (7) เพิ่มเติม คือ 
 (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 (6) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ 
 (7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
 จากการด าเนินการบริหารจัดการโครงการสาธารณะของเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่  ที่ผ่านมา
พบว่า ยังมีปัญหาในการบริการและพัฒนาด้านเศรษฐกิจอีกหลายประการ ปัญหาหนึ่งก็คือ ปัญหาการบริหาร
จัดการตลาดนัดของเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ 

วิวัฒนาการการเกิดตลาดนัดในอดีตที่เป็นลักษณะของวิถีชุมชนจนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน สังคมชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่จะเกี่ยวพันอยู่กับตลาดค่อนข้างมาก เพราะตลาด เป็นแหล่งซื ้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้า นอกจากนั้นตลาดในอดีตยังเป็นศูนย์กลางการพบปะของคน ในกลุ่มสังคมเดียวกัน หรือจาก
ต่างกลุ่มสังคม หรือต่างถิ่นฐานกันด้วย แม้กระทั่งทุกวันนี้ที่สังคม ได้วิวัฒนาการมาสู่ยุคของข่าวสารก็ตาม ตลาดก็
ยังเป็นศูนย์กลางข่าวสารอยู่นั่นเอง และในช่วงปัจจุบันตลาดนัดเข้ามามีบทบาทกับสังคมมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้
จากธุรกิจตลาดนัดเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามอง ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตลาดนัดเกิดขึ้นในหลายที่ท่ี
มีชุมชน มีคนพลุกพล่าน ความส าเร็จของตลาดนัด คือ การเข้าถึงผู้บริโภค ท าให้เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคและ
ตอบสนองได้อย่างสูงสุด ตลาดนัดมีความส าคัญกับสังคมไทยมากขึ้นทุกวัน ท าให้เกิดความหลากหลาย
ทางด้านอาชีพ การกระจายรายได้ ซึ่งเป็นวัฏจักรระบบเศรษฐกิจของชุมชนในปัจจุบัน 

ตลาดนัดเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ก็เช่นกัน เป็นอีกหนึ่งตลาดนัดที่เกิดระบบเศรษฐกิจที่ส าคัญขึ้นใน
ชุมชน เทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางในการพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรได้มีอาชีพอย่างต่อเนื่อง และการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นควบคู่กันไป 
โครงการที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการจัดสร้างตลาดกลางสินค้าเพื่อการเกษตร โครงการจัดตั้งตลาดนัดและลานค้า
ชุมชน โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานการตลาดและแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ต าบล (OTOP) ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์
ของจังหวัดจันทบุรี ด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการค้าขายและระบายผลผลิต



 13 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 1  ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 

ทางการเกษตรออกสู่ตลาดนอกแหลง่ผลิต นอกจากน้ี เทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ ได้จัดหาภาคเอกชนมามีส่วน
ร่วมในการจัดตลาดนัดชุมชนในตลาดกลางของเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่เป็นประจ า สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วัน
อังคาร วันพฤหัส และวันเสาร์ ตลอดทั้งปี จากการด าเนินโครงการดังกล่าวสามารถท าให้ประชาชนได้มีโอกาสในการ
สร้างอาชีพค้าขายเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้เทศบาล
ต าบลมะขามเมืองใหม่ สามารถบริหารจัดการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยการจัดเก็บรายได้จาก
การให้เช่าทรัพย์สินและค่าธรรมเนียม ได้เพิ่มเติมจากรายได้ที่จัดเก็บตามกฎหมาย เพื่อน ารายได้มาพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป 
 เมื่อปี พ.ศ. 2554 สราวุธ  อินทะพันธุ์ (2554 : ก) ได้มีท าวิจัยการประเมินผลการบริหารจัดการตลาดนัดของ
เทศบาล โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการ
พบว่า ในการบริหารจัดการตลาดนัดของเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ มีปัญหาที่ยังด ารงอยู่ คือ  
 1. นโยบายผู้บริหาร มีการก าหนดนโยบายกว้าง โดยไม่มีการแจ้งนโยบายให้บุคคลภายนอกรับรู้ 
กรรมการบริหารตลาดนัดไม่ยึดนโยบายเป็นหลัก  

1.1 ด้านการบริหารจัดการ ขาดบุคลากรที่สามารถบริหารจัดการตลาดนัดในเชิงพาณิชย์ งบประมาณ
เทศบาลมีจ ากัด  

1.2 คณะกรรมการบริหารตลาดนดัไม่มีงบประมาณเป็นของตนเอง การไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริหาร
จัดการตลาดเฉพาะสาธารณูปโภคได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการมีโครงสร้างคณะกรรมการไม่
ครอบคลุมทุกภาคส่วน 

1.3 ด้านการประสานงานและมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนยังไม่ชัดเจน ไม่
มีส่วนรวมในการบริหารจัดการตั้งแต่ต้น ขาดความร่วมมือและขาดหลักเกณฑ์ ในการประสานความร่วมมือ  

1.4 ด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม ถนนทางเข้าแคบไม่สะดวกในการใช้เส้นทางเข้าออกตลาดนัด ไม่มี
สัญญาณไฟจราจร สภาพแวดล้อมไม่ดี เต็มไปด้วยเศษขยะอยู่กระจัดกระจาย ระบบระบายน้ าและการก าจัด
วัชพืชไม่ดี ขาดเวรยามที่รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยโดยตรง  

1.5 ด้านการประชาสัมพันธ์ไม่มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ สื่อที่ใช้ก็ไม่จูง
ใจ ขาดงบประมาณและขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์  ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 แต่การศึกษาวิจัยประเมินผลการบริหารจัดการตลาดนัดของเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ดังกล่าว ยังมี
จุดอ่อน คือ เป็นการศึกษาเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการที่รับผิดชอบการบริหาร
จัดการตลาด แต่สิ่งที่ส าคัญมากกว่าของการประเมินผลการให้บริการสาธารณะ ก็คือ การประเมินจากผู้รับบริการ อัน
ได้แก่ ประชาชน ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงเน้นการศึกษาประชาชนผู้ใช้บริการตลาดนัดว่ามีความพึงพอใจต่อการบริการ
อย่างไร และควรมีบทบาทปรับปรุงตลาดนัดอย่างไร ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการบริการตลาดนัดของเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีขึ้น  

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสินค้า ในตลาดนัดของ
เทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

2. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อระบบการบริการตลาดนัดของ
เทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลมะขาม
เมืองใหม่ ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จ านวน 4,365 คน 
 การก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จะใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane. 1973 : 125) ค านวณ
ขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมดังนี้ 
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  n     =       N     . 
     1+Ne2 
  n     =  ขนาดตัวอย่าง 
  N    =    ขนาดประชากร 
  e     =    ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม (Sampling Error) 
 
 ความคลาด เคลื ่อนมากที ่ส ุดที ่ยอมร ับ ได ้ = +/- 5% ภายใต ้ความ เชื ่อมั ่น ในการสุ ่ม  95 % 
เพราะฉะนั้น ขนาดตัวอย่าง = 366 ตัวอย่าง 
 ส่วนเทคนิคการสุ่มตวัอย่าง (Sample Technique) จะใช้การสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two - Stage Sampling) 
คือ ขั้นแรกจะใช้การสุ่มแบบสัดส่วน (Probability Sampling) และขั้นที่สองจะใช้การสุ่มเชิงระบบ (Systematic 
Sampling) ดังนี ้

1. การสุ่มแบบสัดส่วน จะพิจารณาสัดส่วนของตัวอย่างจ าแนกตามชุมชนในเทศบาล  โดยได้ผลการ
สุ่มเป็นดังนี้ 

ตารางที ่ 1 แสดงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ช่ือชุมชน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

  หมู่ที่ 1  บ้านมะขาม 
  หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งดินเหนียว 
  หมู่ที่ 3  บ้านหนองอ้อบน 
  หมู่ที่ 4  บ้านท่าหลวง 4 
  หมู่ที่ 5  บ้านท่าหลวง 5 
  หมู่ที่ 6  บ้านเกาะฝาน 
  หมู่ที่ 7  บ้านบางจะอ้าย 
  หมู่ที่ 8  บ้านพญาล่าง 
  หมู่ที่ 9  บ้านหนองอ้อล่าง 
  หมู่ที่ 10  บ้านท่าระม้า 

                   1,156 
277 
559 
267 
244 
248 
378 
236 
591 
409 

97 
23 
47 
22 
20 
21 
32 
20 
50 
34 

รวม                    4,365                  366 
 

 2. การสุ่มเชิงระบบ จะพิจารณาจากล าดับรายช่ือของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละชุมชน โดยแบ่งออกเป็น
ในช่วงเท่า ดังนี้  ทุกรายชื่อล าดับที่ 12, 24, 36, 48, 60, ... ตามล าดับ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีผลต่อการ
บริหารจัดการตลาดนัดของเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  
 การสร้างเครื่องมือวิจัยและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือตาม
ขั้นตอน ดังนี ้        
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตลาดนัด  
 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา     
 ขั้นตอนท่ี 3 น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ตรวจสอบความตรงและความเที่ยงตรง
ตามโครงสร้างเนื้อหา ความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้อง เหมาะสมของภาษา 
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 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความครอบคลุม
ของเนื้อหา เพื่อให้ได้ข้อค าถามที่เที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์  
 ขั้นตอนท่ี 5 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี 6 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้สัมภาษณ์กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร เอกสารที่จะใช้ในการวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ   
1.1 เอกสารช้ันต้น (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ข้อมูลที่ได้จาก

การเก็บรวบรวม ได้จากการใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลมะขาม
เมืองใหม่ อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

1.2 เอกสารช้ันรอง (Secondary Data) เป็นเอกสารที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ คือ 
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว ท้ังจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน 
รวมถึงเอกสาร วารสาร รายงานการวิจัย บทความต่างๆ และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับการศึกษาในครั้งนี ้  

2 . ก ารส ัม ภ าษ ณ ์เจ าะล ึก  ( In - depth Informants) เป ็น ก าร ใช ้แน วส ัมภ าษณ ์เจ าะล ึก           
โดยก าหนดให้ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key - Informants) ได้แก่ ผู้บริหารในเทศบาลต าบลมะขามเมือง
ใหม่ ผู้น าชุมชน และประชากรในเขตเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ 

3. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ในท่ีนี้หมายถึง ประสบการณ์จากการสังเกตที่ได้จาก  การร่วมท างาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ ผู้วิจัยได้มีโอกาสท างานที่เทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ อ าเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นเวลา 12 ปี ในต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ อ าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคล (ตัวแปรต้น) จะใช้ค่าสถิติ เชิงพรรณนา คือ น ามาแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค านวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางความเรียง 
 2. การวิเคราะห์ตัวแปรตาม จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยน าเสนอในรูปของ (X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. การทดสอบความเที่ยง (Reliability) จะใช้การทดลองไปเก็บแบบสัมภาษณ์จ านวน 30 ชุด แล้ว
น ามาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ (Cronbach’s Alpha) ซึ่งค่าทางสถิติมีค่า 0 - 1.0 ค่าที่ใช้ได้ ต้องเกิน 0.7 จากผล
การวิเคราะห์ได้ค่า ∞ = 0.817 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จะใช้การตีความข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพื่อเพิ่มเติมค าอธิบาย
ตารางจากการส ารวจให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความข้อมูล  (Interpretative Analysis) การตีความข้อมูล คือ การ
พยายามจะดึงความหมายออกจากข้อมูลที่มีอยู่ เป็นการท าความเข้าใจว่าข้อมูลบอกอะไรแก่เราบ้าง เป็นการหา
ความหมายขั ้นลึกจากข้อมูล แต่เราต้องยอมรับว่าการตีความข้อมูล คือ การคาดเดา ความหมายเชิง
วัฒนธรรมของพฤติกรรม แล้วเขียนข้อสรุปที่อธิบายพฤติกรรม หรือเหตุการณ์นั้น จากการคาดเดาดีที่สุด การ
ตีความไม่ใช่การประมวลความหมายที่หลากหลายของพฤติกรรมมารวมไว้แล้วหาขอบเขตไม่ได้ หรือไม่สามารถลง
ข้อสรุปได้ว่าจะใช้ความหมายใด ผู้ตีความหมายข้อมูล  จึงต้องตัดสินใจว่าคนเลือกความหมายใด และในการ
ตัดสินใจเลือกเดาความหมายนี้ ผู้ตีความย่อมต้องพิสูจน์และประเมินแล้วว่า การคาดเดาที่ตนเลือก เป็นการ
คาดเดาที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเน้นการสร้างข้อสรุปใหม่ และการอธิบาย
ความละเอียดอ่อนและความซับซ้อนของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตีความข้อมูลต่อ
จากการเปรียบเทียบข้อมูล โดยมีการเลือกกลุ่มค าหลักๆ ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์มาตีความ เพื่อหาความหมายที่แฝงเร้น
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อยู่ร่วมกับค าอื่นๆ ที่เป็นบริบทร่วมกันในค าตอบนั้นๆ เพื่อสร้างข้อสรุปใหม่และน าผล การวิเคราะห์นี้ ไปสร้าง
เป็นข้อสรุปอุปนัยในท่ีสุด 

ผลการวิจัย 

ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจต่อสินค้าที่น ามาบริการในตลาดนัดของเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ ในภาพรวมค่อนข้างมาก และ
เมื่อพิจารณาในรายประเด็นก็ยังพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากใน 6 ประเด็น โดยเรียงล าดับ ดังน้ี 
 1. คุณภาพของสินค้า  
 2. ความหลากหลายของสินค้า 
 3. ความเพียงพอของสินค้า 
 4. ความสดใหม่ของสินค้า 
 5. ราคาสินค้า 
 6. รูปแบบหีบห่อบรรจุสินค้า 
 และประชาชนมีความพึงพอใจปานกลางใน 2 ประเด็น ดังนี้  
 7. ความเป็นระเบียบของแผงสินค้า 
 8. ความสะอาดของอาหารที่จ าหน่าย 
 การที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อตลาดนัดของเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ ในเรื่องของคุณภาพของ
สนิค้ามากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นอ่ืนๆ เนื่องจากในพ้ืนท่ีของตลาดนัดเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ อยู่
ในพื้นที่ท่ีมีการท าเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงมีสินค้าประเภทพืชผักผลไม้เป็นจ านวนมาก รวมทั้งสินค้าในการบริโภค
อื่นๆ ซึ่งล้วนแต่มีอยู่ในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงจ านวนมาก เช่น ไก่ สุกร ปลาชนิดต่างๆ ส่งผลให้มีสินค้าหลายๆ 
ประเภทมาจ าหน่ายในตลาดนัด และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและปราศจากสิ่งเจือปน เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม ท าให้มีมลพิษทั้งทางน้ าและทางอากาศน้อยมากหรือแทบจะไม่มี เพราะในปัจจุบันประชาชนได้ให้
ความส าคัญด้านสุขภาพมากข้ึน จึงได้มีการน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการเกษตรกรรมอย่างแพร่หลาย เช่น การ
น าปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพมาใช้กับผลผลิต และการน าภูมิปัญญาชาวบ้านในการท ายาเพื่อไล่แมลงด้วยพืชผักที่มี
คุณสมบัติในการไล่แมลงได้ เช่น สะเดา ซึ่งเป็นพืชที่มีอยู่ในพืน้ที่จ านวนมาก ท าให้สินค้าที่น ามาจ าหน่ายไม่มีสารตกค้าง 
ปลอดภัย ทั้งด้านการผลิตและการบริโภคส าหรับผู้บริโภค และยังเป็นการช่วยลดภาระต้นทุนในการผลิต 
ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ทราบว่า ที่มาของสินค้าที่น ามาจ าหน่ายนั้น เป็นสินค้าที่ใช้เกษตรอินทรีย์ส่วน
ใหญ่ ประชาชนจึงให้ความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้า รวมไปถึงสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีในพื้นที่  ท าให้
ราคาสินค้าค่อนข้างที่จะมีราคาถูก เพราะส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีอยู่ในชุมชน มีเพียงสินค้าบางประเภทที่มีราคาสูง 
ขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนที่มีการจับจ่ายในตลาดนัด ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเพื่อการอุปโภค แต่
เนื่องจากเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่  มีการน าหลักการจูงใจแก่ผู้ที่ลงทะเบียนค้าขายในตลาดนัด
ของเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ โดยให้พ่อค้าและแม่ค้ามาลงทะเบียนเป็นผู้ค้าขายในตลาดนัด  โดยเข้ามา
จ าหน่ายสินค้าในตลาดได้โดยไม่เสียค่าเช่าที่  ในช่วงแรก หลังจากนั้นก็มีการเก็บค่าเช่าที่ในราคาที่พ่อค้าแม่ค้า
พอใจ เพื่อให้ได้รับผลกระทบจากค่าเช่าที่น้อยที่สุด  จึงส่งผลให้ราคาสินค้าในตลาดนัดจึงมีราคาที่ไม่แพง 
เนื่องจากได้รับการลดค่าเช่าที่ในการจ าหน่ายสินค้า จึงสามารถขายสินค้าในราคาที่ไม่ต้องบวกเพิ่มค่าเช่าที่เพื่อ
จ าหน่ายสินค้า 

แต่มีความพึงพอใจในความสะอาดของอาหารที่จ าหน่ายเพียงปานกลาง ก็เพราะว่าตลาดนัดของเทศบาล
ต าบลมะขามเมืองใหม่นั้น พื้นท่ีที่วางสินค้าจ าหน่ายในตลาดนัดยังเป็นพ้ืนดิน ยังไม่ได้เทพื้นคอนกรีต ท าให้เวลาที่
ประชาชนเดินจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดนัด เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายขึ้น จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าสินค้าไม่สะอาด 
เช่น ขนมคาวหวาน ของสด หรือแม้แต่อาหารที่ปรุงสุกแล้วนั้น ผู้จ าหน่ายได้มีการน าภาชนะมาปิด ในเวลาก่อนการ
จ าหน่าย แต่ในเวลาที่จ าหน่ายสินค้านั้น อาจจะมีฝุ่นหรือแมลงวันตอมอาหาร และจากการที่เทศบาลฯ ยังมิได้ปรับปรุงพื้น
เป็นคอนกรีต จึงอาจจะมีฝุ่นละอองในอาหารประเภทปรุงสุก เทศบาลฯ จะมีการจัดการด้านความสะอาดบริเวณ



 17 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 1  ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 

โดยรอบเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน เพื่อลดปัญหาด้านเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร แต่ในการจ าหน่าย
สินค้าที่เป็นสินค้าสด เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ ปลา และอื่นๆ ก็ท าให้อาจจะมีแมลงวันที่มาตอมสินค้าสดประเภท
ดังกล่าว   
 ข ้อค ้นพบ  ตามวัตถ ุประสงค ์ข ้อที ่ 2 สามารถสรุป ได ้ว ่า  ประชาชนกลุ ่มต ัวอย ่างผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าระบบการให้บริการตลาดนัดของเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่  อยู่ในระดับ
ค่อนข้างดีในภาพรวม และเมื่อพิจารณาในรายประเด็นก็ยังพบว่า  
 ประชาชนมีความคิดเห็นว่า อยู่ในระดับค่อนข้างดี ใน 3 ประเด็น โดยเรียงล าดับ ดังน้ี 
 1. ความมีอัธยาศัยในการบริการ  
 2. ความเป็นธรรมในการบริการ 
 3. ความรวดเร็วในการบริการ 
 มีความคิดเห็นว่า ระบบบริการอยู่ในระดับปานกลาง ใน 1 ประเด็น ดังน้ี  
 1. ความเพียงพอในการบริการ 
 การที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระบบบริการตลาดนัด ในประเด็นของความมีอัธยาศัยในการบริการอยู่ใน
ระดับค่อนข้างดี ก็เนื่องจากเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่มีการจัดอบรมบ่มนิสัยพนักงานเป็นประจ า เพื่อให้บริการ
ด้วยวาจาที่สุภาพ และให้พนักงานรู้สึกว่าการบริการในส่วนนี้นั้น หากเราต้องการที่จะได้เงินจากลูกค้าและพอใจใน
บริการของเรา เราจะต้องพูดจาให้ดีก่อน รวมไปถึงบุคลิกท่าทางในการตอ้นรับต้องจริงใจและมีความสุภาพ หากท าให้
ผู้ประกอบการไม่พอใจ ก็จะท าให้เจ้าหน้าที่เสียหายเอง เพราะคุณเป็นคนที่จะต้องประสานและติดต่อกับลูกค้า
โดยตรง และการที่ประชาชนพูดกันต่อๆ ไป ก็จะท าให้ภาพพจน์ของเจ้าหน้าที่คนนั้นๆ ถูกมองไม่ดีในสายตาประชาชน
ด้วย 
 แต่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ระบบบริการตลาดนัด ในประเด็นของความเพียงพอในการบริการอยู่ใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ ดูแลเพียงแค่การจัดสถานที่ ส่วนผู้ประกอบการจะเป็น
ผู้จัดระบบในตลาดกันเอง ยังมิได้มีการท าสัญญาในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับถังขยะ ซึ่งยังมีไม่เพียงพอในการ
ใช้บริการ ท าให้ขยะล้นถัง เกิดกลิ่นเน่าเหม็น รวมทั้งการวางระบบของท่อระบายน้ า ที่มักเกิดกา รอุดตันอยู่
บ่อยๆ และเวลาที่เกิดฝนตกถึงแม้ไม่มากก็เกิดการระบายไม่ทัน ประชาชนจึงมีความต้องการที่จะให้เทศบาลต าบล
มะขามเมืองใหม่ เข้ามาจัดการในเรื่องของจ านวนถังขยะ และวางระบบท่อระบายน้ าเสียใหม่ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

 ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิม ดังนี ้
 ผลการศึกษาที่เป็นข้อค้นพบจากการวิจัยในภาคนิพนธ์นี ้  สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการตลาดนัดของเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่   ต าบลมะขาม อ าเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ความมีอัธยาศัยในการบริการ ความเป็นธรรมในการบริการ และความรวดเร็วใน
การบริการ เมื่อน าผลการศึกษามาอภิปรายกับองค์ความรู้ทางทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการให้บริการของจอนห์ ดี มิล
เลท กล่าวคือ จอนห์ ดี มิลเลท ได้สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการบริการสาธารณะ 4 ปัจจัยหลัก คือ  

1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหาร งาน
ภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ในแง่มุม
ของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ ประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะ    ที่เป็นปัจเจกบุคคลที่
ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 

2. การให ้บริการที ่ตรงเวลา  (Timely Service) หมายถึง  ในการบริการจะต้องมองว่าก า ร
ให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลา  ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่า ไม่มีประสิทธิผล
เลยถ้าไม่มีการตรงเวลาซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน 
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3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมีล ักษณะ
จ านวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม มิลเลทเห็นว่าความเสมอภาค หรือการตรงเวลา จะ
ไม่มีความหมายเลยถ้ามีจ านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอ และสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้
เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ 

4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่เป็นไปอย่าง
สม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพึงพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้หรือหยุด
บริการเมื่อใดก็ได้ 

5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที ่ม ีการ
ปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือความสามารถที่
จะท าหน้าท่ีได้มากข้ึนโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

ในกรณีของผลการวิจัยของภาคนิพนธ์นี้  สามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อตลาดนัดของเทศบาล
ต าบลมะขามเมืองใหม่ ได้ดังนี้ 

1. ความมีอัธยาศัยในการบริการ การที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระบบบริการตลาดนัด ในประเด็นของ
ความมีอัธยาศัยในการบริการค่อนข้างดี ก็เนื ่องจากเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ มีการจัดอบรมบ่มนิสัย
พนักงานเป็นประจ า เพื่อให้บริการด้วยวาจาท่ีสุภาพ และให้พนักงานรู้สึกว่าการบริการในส่วนนี้นั้น หากเราต้องการ
ที่จะได้เงินจากลูกค้าและพอใจในบริการของเรา เราจะต้องพูดจาให้ดีก่อน รวมไปถึงบุคลิกท่าทางในการต้อนรับ
ต้องจริงใจและมีความสุภาพ หากท าให้ผู้ประกอบการไม่พอใจ ก็จะท าให้เจ้าหน้าที่เสียหายเอง เพราะคุณเป็นคนที่
จะต้องประสานและติดต่อกับลูกค้าโดยตรง และการที ่ประชาชนพูดกันต่อๆ ไป ก็จะท าให้ภาพพจน์ของ
เจ้าหน้าที่คนนั้น ๆ ถูกมองไม่ดีในสายตาประชาชนด้วย 

2. ความเป็นธรรมในการบริการ การที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระบบบริการตลาดนัด ในประเด็นของ
ความเป็นธรรมในการบริการค่อนข้างดี ก็เนื่องจากเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ มีนโยบายให้ผู้ประกอบการ
ต้องมีการติดป้ายราคาสินค้าให้ประชาชนที่จับจ่ายซื้อของได้ทราบถึงราคาของสินค้า จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจและรู้สึกเป็นธรรม ส่วนในรายประเด็น
ความเสมอภาคในการจัดการตลาดนัด ผู้บริหารก็มีนโยบายว่า ผู้ขายสินค้าต้องเป็นผู้ขายสินค้าเองโดยตรง เพื่อมิให้มี
การสวมสิทธ์ิ ส าหรับความเสมอภาคในการจัดการตลาดนัดนั้น ผู้บริหารของเทศบาลฯ มีข้อก าหนดของโควตา
สินค้า ซึ่งในตลาดนัดจะต้องมีสินค้าแต่ละอย่างไม่ให้เกิน 3 อย่าง เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าล้นตลาด  

3. ความรวดเร็วในการบริการ การที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระบบบริการตลาดนัด ในประเด็นของ
ความรวดเร็วในการบริการค่อนข้างดี ก็เนื่องจากเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ มีการวางระบบของเครื่อง
ส ารองไฟเอาไว้ หากเกิดไฟฟ้าดับก็จะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที และส าหรับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับท่อน้ าประปา
แตกได้รวดเร็วนั้น เทศบาลฯ ก็มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับระบบประปาที่ประจ าอยู่ที่ตลาดกลางอยู่แล้ว  จึง
สามารถดูแลประปาในตลาดนัดได้อีกด้วย ส่วนของเรื่องการเก็บขยะในตลาดได้ทันนั้น ก็เพราะเทศบาลมี
การบริการจัดการตลาดนัดและ ตลาดกลางโดยตรง โดยมีการจ้างชุดเหมากวาด เช่น วันที่มีตลาดนัด จะมี
เจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดหลังจากตลาดวาย เมื่อเก็บกวาดแล้วก็จะน าไปใส่ถุงด า เมื่อเช้าในวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่จาก
เทศบาลฯ ก็จะมาเก็บขยะที่ชุดเหมากวาดเก็บเอาไว้  จึงท าให้ประชาชนเห็นว่า เทศบาลฯ มีความรวดเร็วใน
การบริการ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่ส าคัญ ดังนี ้
1. การแก้ไขปัญหาความสะอาดของสินค้า โดยเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุง

ในส่วนลานดินให้เป็นลานคอนกรีตของตลาดนัด เพื่อมิให้เกิดฝุ่นละอองกระจายในการเดินจับจ่ายซื้อของในตลาดนัด 
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โดยปรับพื้นดินให้เป็นพื้นปูนในส่วนที่เป็นบริเวณของตลาดนัดทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนท่ีมาใช้บริการรู้สึกว่าสินค้าใน
ตลาดนัดมีความสะอาดมากข้ึน 

2. การพัฒนาความเป็นระเบียบของสินค้า โดยต้องมีการจัดโซนประเภทของสินค้า และมีการจัดขอบเขต
ในการวางสินค้า ไม่วางสินค้าเกะกะ 

3. การจัดบริการให้เพียงพอเกี่ยวกับเรื่องของถังขยะ ซึ่งเป็นเรื่องของเทศบาลฯ ท่ีจะต้องมีการจัดการเพิ่ม
ถังขยะ และมีการจัดระบบให้กับผู้ประกอบการในการท าสัญญาครั้งต่อไป 

4. การจัดบริการให้เพียงพอเกี่ยวกับการจัดสถานที่จอดรถให้เพียงพอนั้น จะต้องจัดให้มีการเพิ่มสถานที่
จอดรถมากข้ึน เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดนัดที่มีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
หลังจากที่ได้ด าเนินการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการตลาดนัดของเทศบาล

ต าบลมะขามเมืองใหม่ ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยเห็นว่าควรมีการ
ด าเนินวิจัยหลังจากนี้ คือ 

1. มีการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการตลาดนัดในภาพรวม ทั้งจังหวัด เพื่อ
ท าการเปรียบเทียบถึงการบริการตลาดนัดในแต่ละพื้นท่ี เพื่อจะท าให้ได้มาซึ่งตัวช้ีวัดที่ใช้เป็นมาตรฐานได้ 

2. ควรท าการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ แนวเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับการบริการตลาดนัด เพื่อวิเคราะห์
ถึงกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องว่า มีกลุ่มใด มีส่วนใดได้มาก หรือมีกลุ่มใดเสียประโยชน์  ในการประกอบกิจการของ
ตลาดนัด 

3. ควรจัดท าการศึกษาในครั้งต่อไป ภายหลังจากการท าสัญญาความร่วมมือระหว่าง เทศบาลต าบล
มะขามเมืองใหม่กับผู้ประกอบการในครั้งใหม่ และจัดท าข้อตกลงในส่วนที่ต้องปรับปรุงการบริการต่างๆ ให้ครอบคลุม
และดีขึ้น เพื่อให้ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการตลาดนัดของเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ ต าบลมะขาม 
อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ตรงกับตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
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ผลกระทบของนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

IMPACTS OF DECENTRALIZATION POLICY OF LOCAL ADMINISTRATION ORGANIZATION : CASE STUDY OF 
KHLONG NA RAI SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION CHANTHABURI PROVINCE 

ชลาลัย  จันทราวด ี
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทและผลกระทบของการด าเนินนโยบายการกระจาย
อ านาจการปกครองสู่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
จ านวน 349 คน และใช้วิธีการศึกษาเชิงผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงส ารวจ การสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า 
การวิจัยเอกสารรวมทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและประสบการณ์ของผู้วิจัย  ผลการศึกษาพบว่า บริบท
ของการด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองนารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ก่อนและหลังของนโยบายกระจายอ านาจ มีการด าเนินนโยบายการ
กระจายอ านาจในทิศทางที่ดีขึ้นในเชิงบวกของภาพรวม ทั้งด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านบริการสาธารณะ 
และด้านการบริหารจัดการที่ดี พบว่า ผลกระทบของนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีผลกระทบในทิศทาง
ที่ดีขึ้นในเชิงบวกของภาพรวมทั้งด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านบริการสาธารณะ และด้านการบริหารจัดการ
ที่ดีเช่นกัน ทั้งนี้เป็นเพราะชุมชนชาวคลองนารายณ์เป็นชุมชนเมืองโบราณและเป็นชุมชนเกษตรกรมาแต่ดั้ง เดิม   
จึงเป็นชุมชนที่มีลักษณะของความเข้มแข็งในแบบที่ยังมีความผูกพันระหว่างคนในชุมชนเหมือนเครือญาติอย่าง
แนบแน่นมาช้านาน 

ABSTRACT 

 The research was aimed to study the aspects of contexts and impacts of 
decentralization policy of Khlong Na Rai Sub-district Administration Organization in Chanthaburi 
Province. The research populations were the 349 qualified voters in the area of Khlong Na Rai 
Sub-district Administration Organization. The mixed method model of the survey research with 
the in-depth interviews, historical hearsay, documentary research, participatory observation and 
researcher’s experiences were applied to this study. The findings showed the positive directions 
before and after the decentralization policy were performed in the area of Khlong Na Rai     
Sub-district Administration Organization. The aspects of public participation, public service, and 
good management were positively viewed. The results also showed the positive impacts of the 
decentralization policy of the Local Administration Organization in the area of Khlong Na Rai 
Sub-district Administration Organization in Chanthaburi Province. The issues of public participation, 
public service, and good management were positively commented. These might be resulted 
from the Khlong Na Rai’s dominant feature of being the ancient and farming community. People in 
the area of Khlong Na Rai Sub-district had also showed their community strength, strong 
relationship and kinship in their own community in the long periods of time.   
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บทน า 

การกระจายอ านาจบริหารระดับต าบลเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440)  ซึ่งประกอบด้วยสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง อ านาจหน้าที่ของกรมการ
อ าเภอจัดการปกครองท้องที่ให้เรียบร้อย รวมทั้งการก ากับดูแลก านันผู้ใหญ่บ้านที่มาจากการเลือกตั้งเข้าไปท าหน้าที่
บริหารราชการอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ ได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่กรมการอ าเภอ ประกอบด้วย 
นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ และหัวหน้าส่วนราชการบริหารฝ่ายพลเรือนต่างๆซึ่งรับราชการประจ าอ าเภอนั้นๆ  ในปี 
พ.ศ. 2457 ประกาศใช้ พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6) จึงยกเลิกพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครอง ร.ศ. 116 พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจ าต าบลมีฐานะเป็น
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาคภายใต้การบังคับบัญชาของนายอ าเภอในปี  พ.ศ. 2499 มีค าสั่ ง
กระทรวงมหาดไทยให้จัดตั้งสภาต าบล และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัตจิัดตั้งองค์การบรหิารส่วนต าบล (อบต.) 
โดยให้องค์กรมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ให้ราษฎรในท้องถิ่นเข้ามาแก้ปัญหาของตนเอง แต่การด าเนินงาน
ไม่บรรลุผล เพราะเป็นเรื่องยากที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น จึงประกาศยกเลิกองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นสภาต าบลในปี พ.ศ. 2515 สภาต าบลมีสมาชิกของสภามาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 1 คน เป็นฝ่ายให้
ข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิแพทย์ประจ าต าบลและปฏิบัติตามมติของสภา
ต าบล ปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือทางราชการมอบหมาย ประสานงานกับราษฎรและองค์กรอื่นๆ ในการ
พัฒนาต าบลในปี  พ.ศ. 2537 จึงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ได้
ยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยมีจุดประสงค์ปรับปรุงฐานะของสภาต าบล
เป็นนิติบุคคล และปรับปรังการบริหารงานให้เป็นการกระจายอ านาจการปกครองสู่ราษฎรท้องถิ่นมากที่สุด  และ
ยกระดับสภาต าบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  

หลังจากมีพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาบังคับใช้ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงฐานะขององค์การปกครองระดับต าบลเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) สภาต าบล ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล 2) 
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) เกิดจากการยกฐานะสภาต าบลที่มีรายได้ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี 
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท (หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด) ประกาศจัดตั้งเป็น อบต. (โดยให้
ท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) การเกิดสภาต าบลท าให้การปกครอง
ท้องถิ่นที่มอี านาจอิสระมากขึ้นและองค์การบริหารส่วนต าบลที่เกิดขึ้นเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่สมบูรณ์แบบ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทย 
โดยบัญญัติเรื่องการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดแจ้งหลายประเด็นได้บัญญัติความส าคัญ
เรื่องการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นน าไปสู่การออกพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 นโยบายกระจายอ านาจดังกล่าวถือเป็นจุดส าคัญที่ท าให้เกิดการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นครั้งใหญ่ และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐส่วนกลาง ภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น เนื่องจากรัฐส่วนกลางต้องถ่ายโอนภารกิจบางประการที่เห็นว่าท้องถิ่นควรด าเนินการไปให้ท้องถิ่น 
ขณะเดียวกันก็มีการเกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กจ านวนมาก ในการด าเนินงานหรือขับเคลื่อนการ
ปกครองท้องถิ่นนั้น รัฐได้จัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบ การด าเนินงานโดยตรง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ.บ.จ.) 
องค์การบริหารส่วนต าบล (อ.บ.ต.) เทศบาล  พัทยา และกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนกระบวนการกระจายอ านาจที่
เป็นทางการในรัฐธรรมนูญ  ฉบับ พ.ศ. 2540 ถ้าพิจารณาจากพ้ืนฐานหลักการของการกระจายอ านาจตามระบอบ
ประชาธิปไตยต้องมีเป้าหมายสูงสุด อยู่ท่ีการเพิ่มอ านาจให้แก่ประชาชนตามหลักการที่เรียกว่า อธิปไตยของปวงชน 
(People ’s Sovereinty) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ในมาตรา 78 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ส่วนที่ 3 แนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีบทบัญญัติที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญต่อแนวคิดการ
กระจายอ านาจให้ท้องถิ่นด้วยแนวคิดการกระจายอ านาจ วัตถุประสงค์ คือ เพื่อแก้ปัญหาประชาชนในพื้นที่ แต่เมื่อ
กระจายอ านาจแล้ว ยังพบว่าเมื่อปัญหาเกิดที่พื้นท่ีท้องถิ่น แต่ประชาชนยังต้องเข้ามาเรียกร้องจากรัฐส่วนกลาง 
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ดังนั้น ต้องสร้างระบบการปกครองท้องถิ่นที่แก้ปัญหาพวกนี้ให้ได้ (พบสุข  ช่ าชอง.  ออนไลน ์: 2553) อย่างไรก็ดี เรา
จะพบจากที่ผ่านมา หลังจากการน านโยบายการกระจายอ านาจไปปฏิบัติไปแล้วว่า มีปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนว่าแนวโน้ม
การกระจายอ านาจอาจยังไม่ไปในทิศทางตามหลักการประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งในท้องถิ่นก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งและแตกแยกในชุมชนสูงขึ้นอ านาจกระจุกอยู่ที่นักการเมืองและองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหลัก ต้อง
สร้างกลไกการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น อาทิเช่น สภาองค์กรชุมชน สมาคม หรือสภาพัฒนาทางการเมือง ดังนั้นจึงเป็นสิ่ง
ที่ศึกษาโดยภาพรวมของนโยบายการกระจายอ านาจในปัจจุบันส่งผลอะไรบ้างต่อท้องถิ่น  เพื่อน าผลวิจัยไป
สนับสนุนหรือปรับปรุงการกระจายอ านาจต่อไป 
 หลักการกระจายอ านาจที่ส าคัญข้อหนึ่งก็คือ การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การที่รัฐบาลได้มอบอ านาจ
ให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการปกครองตนเองภายใต้กรอบของกฎหมาย มีอ านาจหน้าท่ี มีความเป็นเอกภาพมีความเป็น
อิสระในการบริหารงาน มีงบประมาณและอื่นๆ การที่ท้องถิ่นสามารถบริหารงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ จังหวัดจันทบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะ
พิเศษโดดเด่นก็คือ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลของชุมชนเกษตรตัง้แต่สมยัโบราณ กล่าวคือ ชุมชนคลองนารายณ์
นั้นปรากฏในเอกสารหนังสือ "แคมโบช" เขียนโดย มองสิเออร์ เอเตียน เอโมนิเอร์ นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศส เมื่อ 
พ.ศ. 2444 กล่าวถึงต าบลเขาสระบาป (คลองนารายณ์) ว่า บาทหลวงสมิธได้ขุดพบศิลาจารึกภาษาสันสฤตข้อความว่า 
เมืองจันทบูรได้ตั้งมาช้านานประมาณ 1,000 ปี ในเวลานั้น เรียกว่า “ควนคราบุรี” (ช่ือนี้คงเป็นเพราะเขียนผิด
หรือพิมพ์ผิดด้วยส าเนียงภาษาฝรั่งเศส) ผู้สร้างเมืองชื่อ “หาง” หรือ “แหง” คนพื้นเมืองเป็นชอง เมื่อประมาณ 
900 ปีมาแล้ว ไทยยกทัพไปตีเจ้าเมืองแหงได้มอบเมืองให้แก่คนไทยช่ือ วาปสเตญ และอาศารยา ต าบลคลองนารายณ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า เป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณเชิงเขาสระบาป สาเหตุที่เรียกช่ือเป็น
ต าบลคลองนารายณ์ ก็เพราะน้ าที่ไหลลงมาตามล าธารสู่พื้นล่างของคลอง ไหลผ่านอาณาจักรเมืองเพนียต หรือเมือง
นางกาไว หน้าวัดทองทั่ว ซึ่งเป็นน้ าศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมาช่ัวนาตาปีและมีผู้พบเทวรูปองค์พระนารายณ์ส าริด
บนน้ าตกคลองนารายณ์ พ.ศ. 2419 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสจันทบุรี ทรง
พระราชนิพนธ์ตามรอยทูลกระหม่อม บรรยายลักษณะของจุลสีห์จุมภตเจดีย์ และทรงลงสรงน้ าที่อ่างหงส์ และเมื่อ
ปี พ.ศ.2517 น้ าป่าได้พัดพาองค์พระเจดีย์หักพังหมดสิ้นแล้ว ต าบลคลองนารายณ์จึงเป็นต าบลที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์หลายยุคหลายสมัย พื้นที่ครอบคลุมตั้งแต่น้ าตกคลองนารายณ์ โบราณสถานเมืองเพนียต วัดทอง
ทั่ว วัดสระบาป และเขาถ้ า ชุมชนดั้งเดิมของชาวชองชนพื้นเมืองเดิม มอญเขมรเป็นแหล่งรวมของศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีเก่าแก่ ที่สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษจวบจนปัจจุบัน (องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์.  
2555 : 10) องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นรูปแบบหนึ ่ง  ที ่ซึ ่งจ ัดตั ้งขึ ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
โดยยกฐานะจากสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ
หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทในการบริหารงานพบว่า การบริหารงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลต้องอยู่ในบริบทของ
พื้นที่ แต่ละแห่งหลากหลายเกินกว่าจะสรุปแบบเหมารวมได้ “ปัญหา” ของแต่ละแห่งย่อมแตกต่างกันออกไป
ตามแต่ประวัติศาสตร์ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพแวดล้อมอื่นๆ ของพื้นที่ 
(สโรช สันตะพันธุ.์ 2553 : 1)  
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีฐานะเป็นนิติบุคคล ได้มี
การพัฒนาและก าหนดแนวทางในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล แต่การ
ด าเนินตามนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองนารายณ์ ยังขาดข้อมูลผลกระทบที่เกิดกับประชาชนในพื้นท่ีและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองนารายณ์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน มาตั้งแต่เป็น
สภาต าบลเมื่อปี พ.ศ.2537 มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 18 ปีแล้ว แต่องค์กรปกครองท้องถิ่นคลองนารายณ์ยังไม่เคย
ส ารวจว่า ประชาชนในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นคลองนารายณ์ หลังจากมีการกระจายอ านาจการปกครองสู่
ท้องถิ่นแล้ว มีผลกระทบด้านใดบ้าง จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความต้องการทราบถึงผลกระทบจาก
นโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้ นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการน าเสนอให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5


 25 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 1  ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 

ด าเนินงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนต่อไป และเป็นต้นแบบแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป กล่าว
โดยสรุป จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์น่าจะเป็นกรณีศึกษาถึงผลกระทบ
ของนโยบายการกระจายอ านาจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นชุมชนเกษตรกรรายย่อยที่มีมานาน อีกท้ังยังเป็นเมือง
โบราณ ดังนั้น จึงเป็นชุมชนที่มีลักษณะของความเข้มแข็งในแบบท่ียังมีความผูกพันระหว่างคนในชุมชนแนบแน่น 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาถึงบริบทของการด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสู่องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสู่องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
นารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การก าหนดประชากร 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จ านวน 2,737 คน แบ่งเป็นชาย 1,272 คน หญิง 1,465 คน 
(ที่มา: จ านวนผู้มีสิทธ์เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2552) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์  
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีของทาโร่ยามาเน่ (Taro 
Yamanee) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 349 คน โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two – Stage 
Sample) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือวิจัยได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายการกระจายอ านาจการ
ปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี ประกอบด้วยเนื้อหาสรุปดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ 
อ าเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส 
 ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบของนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี 
ทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 2) ด้านบริการสาธารณะ 3) ด้านบริหารจัดการที่ดี 
 ส่วนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อผลกระทบของนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี 

การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยเชิงส ารวจ 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม ไปท า
การสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 349 คน และตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ได้รับแบบสอบถามคืนครบ 349 คิดเป็น 100% 
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 การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปท า
การสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ 
อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเชิงส ารวจ 
 การวิจัยเชิงส ารวจครั้งนี้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคล (ตัวแปรต้น) จะใช้ค่าสถิติ เชิงพรรณนา คือน ามาแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค านวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางความเรียง 
 2. การวิเคราะห์ตัวแปรตามจะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยน าเสนอในรูปของค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. การทดสอบความเที่ยง (Reliability) จะใช้การทดลองไปเก็บแบบสัมภาษณ์จ านวน 30 ชุด แล้วน ามา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ ซึ่งค่าทางสถิติมีค่า 0 - 1.0 ค่าที่ได้ต้องเกิน .7 จากผลการวิเคราะห์ได้ค่า α = .895 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส าหรับการวัดระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม สร้าง
ขึ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติที่เรียกว่า (Likert Scale) โดยมีตัวเลือกตอบแบบ 5 ระดับ โดยในแต่ละ
ระดับก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  5 หมายถึง  ระดับดีขึ้นมาก 
  4 หมายถึง  ระดับดีขึ้น     
  3 หมายถึง  ระดับเหมือนเดิม     
  2 หมายถึง  ระดับแย่ลง     
  1 หมายถึง  ระดับแย่ลงมาก 
 ในการตีความช่วงเท่าจะแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
  คะแนนระหว่าง 4.20  –  5.00 แสดงว่าดีขึ้นมากที่สุด 
  คะแนนระหว่าง 3.40  –  4.19 แสดงว่าดีขึ้น 
  คะแนนระหว่าง 2.60  –  3.39 แสดงว่าเหมือนเดิม 
  คะแนนระหว่าง 1.80  –  2.59   แสดงว่าแย่ลง 
  คะแนนระหว่าง 1.00  –  1.79 แสดงว่าแย่ลงมาก 
 การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ 
 น าข้อมูลที่ได้จากการแบบสอบถามในการวิจัยเชิงส ารวจ มาวิเคราะห์ และสรุปแล้วท าการเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้จากการเข้าไปประชุมประชาคมหมู่บ้านกับประชาชน 
 วิธีการสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Structure 
Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์มีรูปแบบต่างๆ คือ 
 1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In - Dept Interview) เป็นการใช้แนวสัมภาษณ์เจาะลึก โดยก าหนด
ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key - Informants) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อให้ได้รายละเอียดใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพคนพิการกับการสร้างประชาสังคมในท้องถิ่น เช่น การก่อตั้งองค์กรนอกรัฐ 
หรือเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างประชาสังคมของคนพิการ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 
 2. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) บางครั้งเรียกกันว่า การสังเกตภาคสนาม 
(Field Observation) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่นักวิจัยหรือผู้สังเกตการณ์เข้าไปร่วมกิจกรรม หรือ
เข้าไปใช้ชีวิตร่วมในกลุ่มที่ศึกษา ผู้วิจัยอาจแสดงตน เป็นสมาชิกของกลุ่มหรือไม่แสดงตัวก็ได้ ผู้วิจัยไม่เพียงแต่
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มที่ศึกษาเท่าน้ัน  หากจะเข้าร่วมกับกลุ่มหรือองค์กรที่ตนศึกษา นักวิจัยจะเข้าไปร่วมในกลุ่มที่
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ตนศึกษามาน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและจะต้องเข้าไปด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรจะเข้าไป
ใกล้ชิดผู้สังเกตมากเกินไป หรือพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือสมาชิกในกลุ่มไม่ว่าทางใด 

การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมประกอบไปด้วย กระบวนการ 3 ขั้น ได้แก่ การสังเกต การซักถาม และการจด
บันทึก นอกเหนือไปจากการเฝ้าดูแล้ว ผู้วิจัยสามารถที่จะซักถามบางสิ่งบางอย่างไม่อาจเข้าใจได้จากการสังเกต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับความหมายหรือสัญลักษณ์ การซักถามถือว่าเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
หลังจากนั้นจึงท าการจดบันทึกข้อมูล 

การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมจะเป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลเสริมวิธีการอื่นๆ โดยใช้ในกระบวนการสังเกต 
เช่น การเข้าร่วมประชุมในการประชุมประจ าเดือนของชมรมผู้พิการต าบลสะตอ การเข้าร่วมประชุมการสัมมนาที่ทาง
ชมรมผู้พิการต าบลสะตอได้จัดท าขึ้นการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของชมรมผู้พิการต าบลสะตอ เป็นต้น 

ผลการวิจัย 

การวิจัย เรื่องผลกระทบของนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 
 1. เพื่อศึกษาถึงบริบทของการด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสู่องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองนารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสู่องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
นารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
 ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า 
 บริบทการด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจสู่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ เกี่ยวข้องทั้งทางด้าน
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ด้านวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือ คลองนารายณ์เป็นชุมชนโบราณที่มีการ
พัฒนามายาวนาน และยังคงความเข้มแข็งของชุมชนอยู่ได้บนฐานระบบของเครือญาติและเครือข่ายชุมชน ดังนั้น 
เมื่อมีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ในปี พ.ศ. 2536 รวมถึงการแปลงนโยบายการกระจายอ านาจ
จากกรอบนโยบายตามกฎหมายพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้นโยบายการกระจายอ านาจส่งผลกระทบใน
เชิงบวกทั้งทางด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริการสาธารณะ และด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า 
 ศึกษาการด า เนินน โยบายการกระจายอ านาจการปกครองสู่ อ งค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น 
ในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ก่อนและหลังของนโยบาย
กระจายอ านาจ สรุปได้ว่ามีผลกระทบในทิศทางที่ดีขึ้นในเชิงบวกของภาพรวม ทั้งทางด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ด้านบริการสาธารณะ และด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เปรียบเทียบกับเมื่อครั้งที่ยังไม่มีการกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประชาชนไม่มีสิทธิเข้าไปมีส่วนร่วม การก าหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาต าบล การท ากิจกรรม/
โครงการในต าบลถูกก าหนดโดยรัฐบาลหรือส่วนภูมิภาคผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ประชาชนเป็นเพียงผู้คอยรับผลกระทบที่จะตามมาส่วนใหญ่กิจกรรม/โครงการที่ที่ด าเนินการในพื้นที่ไม่ตรงกับความ
ต้องการหรือไม่สนองตอบกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน อันก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในต าบล แต่เมื่อได้มีการกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ประชาชน
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ตั้งแต่กระบวนการการก าหนดนโยบาย และการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ และร่วมตรวจสอบ ข้อเสนอข้อเรียกร้องหรือ
ปัญหาความต้องการได้รับการแก้ไขและสนองตอบอย่างรวดเร็วตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง การมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลกระทบในทิศทางที่ดีขึ้น ในเชิงบวก เนื่องจากประชาชนมีความรู้สึกว่า
ตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาต าบลโดยเสนอความต้องการหรือโครงการ
ผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล หรือโดยการสมัครรับเลือกตั้งเข้าไปเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกองค์การ
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บริหารส่วนต าบล ประชาชนสามารถเข้าไปมีบทบาทในการตัดสินใจการก ากับดูแล และการตรวจสอบตลอดจนการ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่   มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ด าเนินการและร่วมตรวจสอบ ในแต่ละท้องถิ่นย่อมมีบริบทของตัวเองที่แตกต่างกัน ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้ว่า
ความต้องการของคนในท้องถิ่นว่าคืออะไรและอะไรที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของคนในท้องถิ่นของตนเอง 

ด้านบริการสาธารณะ เปรียบเทียบเมื่อครั้งที่ยังไม่มีการกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัญหาต่างๆ ในด้านการบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน ปัญหาไม่มีน้ าประปา
หรือไฟฟ้าใช้ ของประชาชนในท้องถิ่นกว่าจะได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขประชาชนต้องรอว่าเมื่อไหร่รัฐบาลหรือจังหวัด 
อ าเภอจะด าเนินการให้ แต่เมื่อได้มีการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดให้บริการ
สาธารณะ ปัญหาความต้องการของประชาชนในด้านบริการสาธารณะได้รับการพัฒนาและแก้ไขอย่างรวดเร็ว  
เนื ่องจากท้องถิ ่นมีงบประมาณ  บุคลากร รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเป็นของตัวเอง จึงสามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ทันท่วงที การบริการสาธารณะมี
ผลกระทบในทิศทางที่ดีขึ้นในเชิงบวก เนื่องจากประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ดีขึ้นจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเป็นธรรม ตรงกับความต้องการของประชาชนในต าบล ผลจากนโยบายการกระจาย
อ านาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอ านาจหน้าที่ในด้านการจัดให้บริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่น
ได้เอง เป็นผลท าให้ท้องถิ่นพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ า การก าจัดขยะมูลฝอย  มลพิษและ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม 

ด้านการบริหารจัดการที่ดีเปรียบเทียบกับเมื่อครั้งที่ยังไม่มีการกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การปฏิบัติงานในการให้บริการต่อประชาชนของข้าราชการหรือนักการเมืองท้องถิ่นเป็นไปในลักษณะเช้า
ชามเย็นชาม การให้บริการมีกระบวนการขั้นตอนมากและล่าช้า มีการเลือกปฏิบัติในลักษณะเล่นพรรคเล่นพวก ไม่มี
การท างานเชิงรุกการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของท้องถิ่นจะตั้งรับอยู่แต่เฉพาะในส านักงานหรือที่ท าการไม่มีบริการ
นอกพ้ืนท่ี ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของท้องถิ่น เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารของราชการไม่สามารถ
ตรวจสอบการท างานของท้องถิ่นได้  แต่เมื่อได้มีการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมีการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีให้กับท้องถิ่นปฏิบัติ ผลกระทบที่เกิดขึ้นท าให้ประชาชนได้รับการให้บริหารที่รวดเร็วเสมอภาค
และเป็นธรรม มีการลดขั้นตอนการให้บริการ มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบล อ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่นและ
นักการเมืองท้องถิ่น มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น และตรวจสอบการท างานของท้องถิ่นได้  การบริหารจัดการที่ดีมีผลกระทบในทิศทางที่ดีขึ้นในเชิงบวก 
เนื่องจากประชาชนได้รับการให้บริหารที่รวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรม มีการลดขั้นตอนการให้บริการ มีการให้บริการ
ในวันหยุดหรือการให้บริการโดยไม่พักเที ่ยง มีการออกหน่วยบริการเคลื่อนที ่ตามหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการได้ง่ายขึ้น มีการเปิดช่องทางประชาสัมพันธ์หรือการให้บริการ ทาง
อินเตอร์เน็ต ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นสามารถตรวจสอบการท างานของ
ท้องถิ่นได้ 

สรุปและอภิปรายผล 

 การวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้จาก
การศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทท่ี 2 ดังนี ้
 จากการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบนโยบายการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมพบว่า ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการสาธารณะ 
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านการบริหารจัดการที่ดี มีผลกระทบในทิศทางที่ดีขึ้นนั้น สอดคล้องกับแนวคิดที่
เกี่ยวกับนโยบายการกระจายอ านาจของ ช านาญ จันทร์เรือง (2555 : 1) ได้ให้ความหมายของการกระจายอ านาจ
ปกครอง (Decentralization) โดยกล่าวว่าหลักการกระจายอ านาจปกครองให้แก่ท้องถิ่นเป็นวิธีที่รัฐมอบหมายอ านาจ
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บางส่วนให้แก่องค์การอื่นที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของราชการส่วนกลางจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างโดยอิสระตาม
สมควรที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับการบังคับบัญชาเพียงแต่ขึ้นอยู่กับราชการบริหารส่วนกลางเท่านั้น หรืออีกนัยหนึ่งก็ คือรัฐ
มอบอ านาจในการปกครองซึ่งเจ้าหน้าท่ีราชการบริการส่วนกลางรับไปด าเนินการเอง 
 การกระจายอ านาจปกครองเป็นวิธีการหนึ่งในการจัดการปกครองประเทศที่รัฐมอบอ านาจการปกครอง
บางส่วนให้องค์กรอื่นนอกจากองค์กรของส่วนกลางเพื่อจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างโดยให้มีความเป็นอิสระ 
(Autonomy) ในการด าเนินการและไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของส่วนกลาง แต่จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแล (Tutelle) 
ของส่วนกลาง 
 การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมุ่งลดบทบาทของรัฐในส่วนกลางให้เหลือแต่ภารกิจหลักท่ีต้องท าเท่าที่จ าเป็นและเพิ่มบทบาทให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด าเนินการแทนในภาระงานท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของประชาชนส่วนใหญ่
ซึ่งรวมถึงการดูแลความสงบเรียบร้อยการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนพร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ การพัฒนาและจัดการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนมากข้ึนการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นจึงเป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอ านาจหน้าที่ระหว่าง
ส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะที่สังคมมีกลุ่ม ที่
หลากหลายมีความต้องการและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นในขณะที่รัฐมีขีดความสามารถและทรัพยากรที่จ ากัดในการ
ตอบสนองปัญหาความต้องการที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นได้ทันต่อเหตุการณ์และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 
 การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นท าให้ประชาธิปไตยท้องถิ่นต่างจากประชาธิปไตย
ระดับชาติอย่างส าคัญ เนื่องจากประชาธิปไตยท้องถิ่นเป็นการที่ประชาชนปกครองตนเอง แต่ประชาธิปไตย
ระดับชาติเป็นการเลือกตัวแทนไปปกครอง ประชาธิปไตยท้องถิ่นจึงเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษาของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 ภายหลังจากการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ภารกิจหลายด้านจึงถูกถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาทิ ถนน ประปา ไฟฟ้า ทั้งนี้โดยทั่วไปมักพบการเชิญชวนให้
ชาวบ้านในท้องถิ่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง พัฒนาหรือด าเนินกิจกรรมสาธารณะ เช่น การตัดหญ้าริมสองข้าง
ถนน (ทัศนวิสัยในการขับขี่) หรือการซ่อมแซมอาคารสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ โดยเฉพาะในเทศกาลวันส าคัญต่าง ๆ 
อาทิ 5 ธันวามหาราช (วันพ่อ) 12 สิงหามหาราชินี (วันแม่) จึงอาจเรียกการร่วมท าสิ่งเหล่านี้ได้ว่าเป็น “ระบบแรงงาน
อาสา” ในชุมชน ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (รักและหวงแหน) แก่ชาวบ้านในท้องถิ่น
เป็นอย่างมาก กรณีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยระบบแรงงานอาสา พื้นที่ที่โดดเด่น คือ โดยเฉพาะกรณีการ
ร่วมกันสร้างถนนภายในชุมชน เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินการนั้นมีจ านวนจ ากัด ทว่า ชาวบ้านมีความต้องการให้
ถนนมีความยาวมากที่สุด ซึ่งหากสร้างถนนโดยผู้รับเหมาก่อสร้าง ปริมาณงานและคุณภาพอาจไม่เป็นดังที่ชาวบ้าน
คาดหวัง อีกทั้งยังมีเรื่องของการหักเปอร์เซ็นต์ร่วมด้วย ดังนั้น ชาวบ้านจึงมีแนวคิดประยุกต์ระบบการลงแขกเกี่ยวข้าว
มาปรับใช้เป็นระบบแรงงานอาสา โดยการขอความร่วมมือจากชาวบ้านร่วมกันการสร้างถนนในลักษณะ “การลง
แขกสร้างถนน” และน างบประมาณที่มีทั้งหมดไปใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุอุปกรณ์ ผลที่ได้รับ คือ ถนนมีความยาว
ตามที่ต้องการ และชาวบ้านอาสามาร่วมสร้างถนนต่างเกิดความภูมิใจ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เกิดความผูกพันระหว่าง
กัน และยังเป็นการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพร้อมกันด้วย สะท้อนให้เห็นว่า ระบบ
แรงงานอาสาได้สร้างคุณค่าให้กับกระบวนการท างานทั้งในด้านปริมาณ คือ ถนน และคุณภาพ คือ ความภูมิใจและ
ความผูกพันระหว่างชาวบ้านในชุมชน (จตุรงค์ ศรีสุธรรม) อาทิเช่น การร่วมกันลงแขกการท าถนนซอย 99 ถนนสาย
ทางเข้าวัดห้องคูหา ถนนสายทางเข้าวัดสระบาป เป็นต้น 
 แม้ว่าผลกระทบนโยบายทางการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้ เกิดผลกระทบใน
ภาพรวมที ่ดี การกระจายอ านาจได้ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่ท าให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาอย่างโดดเด่นของ
ท้องถิ่น ดังกรณีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในการริเริ ่มสร้างสรรค์
นวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาตนเอง โดยตั้งอยู่บนฐานทรัพยากรและความสอดคล้องกับบริบทของตนเองในมิติ
ต่างๆ อาทิ มิติเศรษฐกิจชุมชม มิติสังคมและสวัสดิการสังคม มิติความเช่ือ ศาสนา และประเพณี มิติสิ่งแวดล้อมและสิทธิ 
(ดิน น้ า ป่าไม้ และชุมชน) และมิติอื่น ๆ แต่ก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีความโน้มเอียงที่น าไปสู่การกระจายการทุจริตและ
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การกระจายความขัดแย้งไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งผู้น าบางคนอาจเพ็งเล็งเห็นประโยชน์ของท้องที่ตนเองส าคัญกว่าส่วนรวม ใช้
ความเป็นหมู่เครือญาติเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการ การกระจายอ านาจยิ่งมากเท่าไหร่ จะน าไปสู่ความแตกต่างและความไม่
เท่าเทียมกันระหว่างพื้นที่หรือท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ง่าย ทั้งในด้านการบริการสาธารณะ เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตใน
ชุมชน เนื่องจากอ านาจทางการเมืองและการจัดท าบริการสาธารณะ ตลอดจนทรัพยากรทางการบริหาร ขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพของท้องถิ่นแต่ละแห่ง ความแตกต่างและการไม่เท่าเทียมกันระหว่างท้องถิ่นจึงเกิดขึ้น รวมไปถึงปัญหาของ
การใช้ทรัพยากรในชุมชน เมื่อแต่ละชุมชนต่างก็มีความเป็นอิสระในกรอบของตน การใช้ทรัพยากรภายในชุมชนอาจ
มีแนวโน้มที่จะเป็นไปอย่างไร้ประสิทธิภาพ เพราะพื้นท่ีแต่ละแห่งต่างก็ใช้ทรัพยากรไปตามความต้องการและความ
จ าเป็นของตนอันจะน าไปสู่สภาวะต่างคนต่างท า ทรัพยากรในชุมชนถูกใช้อย่างกระจัดกระจายและไร้ทิศทาง การจะ
ระดมทรัพยากรจากส่วนต่างๆ ของชุมชนเพื่อเป้าหมายร่วมกันก็จะเกิดขึ้นได้ยาก เช่น การบริหารจัดการแหล่งน้ าใน
ชุมชนของคลองสระบาปใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ าเพื่อวัตถุประสงค์แตกต่างกัน หมู่บ้านถนนใน หมู่ที่ 8 ใช้แหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร ท าสวนผลไม้ สวนยาง ซึ่งมีความต้องการใช้น้ าในปริมาณที่มาก แต่หมู่บ้านถนนนอก หมู่ที่ 7 ใช้
แหล่งน้ าเดียวกันเพื่อการท านา แต่มีความต้องการใช้น้ าในปริมาณที่น้อย ชาวสวนต้องการน้ ามาก ชาวนาต้องการน้ า
น้อย การบริหารจัดการน้ าในชุนชนจึงเกิดความขัดแย้งข้ึน เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 จากข้อค้นพบที่ ได้ จากการศึ กษา ผู้ วิ จั ยเห็ นว่ าควรมี ข้ อเสนอแนะที่ เป็ นนั ยยะในเชิ งนโยบาย 
ที่ส าคัญดังนี ้
 1. จากการศึกษาวิจัยผลกระทบนโยบายการกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ต้องท าการศึกษาผลกระทบที่ส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิง
ลบ เพ่ือให้ได้ซึ่งค าตอบท่ีตรงกับความเป็นจริงและได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยได้มากท่ีสุด 
 2. จากการศึกษาวิจัยผลกระทบนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีนอกจากจะท าการศึกษาวิจัยในทางด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน การบริการสาธารณะ และด้านการบริหารจัดการที่ดี จะต้องท าการศึกษาผลกระทบนโยบายการ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี ในด้านอื่นๆ ด้วย อาทิเช่น ด้านประเพณี  วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เนื่องจากพ้ืนท่ีชุมชนหมู่บ้านคลอง
นารายณ์ เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่มีต านานมาช้านานและปรากฏหลักฐานทางโบราณวัตถุ และ
ยังคงมีความเป็นอยู่ซึ่งสังคมชนบทและชุมชนชาวเกษตรมาแต่โบราณกาล 
 3. จากการศึกษาวิจัยผลกระทบนโยบายการกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี องค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งที่จะน าไปสู่
เป้าหมายชุมชนเข้มแข็ง สามารถจัดการตนเอง และเป็นการปฏิรูปสังคมจากฐานรากอย่างแท้จริง คือ การต้อง
สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อสร้างสังคมเข้มแข็งจากรากฐาน เนื่องจากกระบวนการการจัดสวัสดิการโดยชุมชน 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนในชุมชนให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข และเป็นการรื้อฟื้น
ความสัมพันธ์ที่ดีงามของคนในชุมชน อันเป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงชุมชนที่ส าคัญ ซึ่งจะท าให้ชุมชนชนบท
ชาวเกษตรกรโบราณหมู่บ้านคลองนารายณ์ ยังคงสามารถรักษาและด ารงคงอยู่ไว้จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 หลังจากที่ได้ด าเนินการวิจัยเรื่องผลกระทบของนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ผู้วิจยัเห็นว่าควรมีการด าเนินวิจัยหลังจากนี้คือ 
 1. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบของนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวมทั้งจังหวัด เพื่อท าการเปรียบเทียบถึงผลกระทบของนโยบายการกระจายอ านาจ ในแต่ละพื้นท่ี เพื่อจะท า
ให้ได้มาซึ่งตัวช้ีวัดที่ใช้เป็นมาตรฐานได้ 
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 2. ควรท าการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ในด้านผลกระทบของนโยบายการกระจาย อ านาจการ
ปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อให้ได้ซึ่งค าตอบเพิ่มเติมที่ละเอียดอ่อนตรงกับ
ประเด็นที่ต้องการศึกษาปรากฏการณ์ที่มีความสลับซับซ้อน มิติทางสังคมเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
เนื่องจากชุมชนชาวคลองนารายณ์ ยังคงรักษาไว้ซึ่งความเป็นชุมชนชนบทชาวเกษตรกรมีประเพณีโบราณและ
วัฒนธรรมอันดีงาม สิ่งเหล่านี้มิได้เกิดขึ้นโดดเดี่ยว แต่มีความสัมพันธ์ต้องมองอย่างองค์รวม (Holistic View) ข้อมูล
เหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องการรายละเอียด ไม่ใช่เพียงการส ารวจหรือแจกแบบสอบถามเท่านั้น เพราะข้อมูลส่วนใหญ่มาจาก
การมองปรากฏการณ์จากความคิดของผู้ให้ข้อมูล สิ่งเหล่านี้ต้องการการตีความลึกซึ้งจากความหมายที่ซ่อนอยู่ จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในระบบคิดและความเช่ือ ซึ่งการเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามเพียงครั้งเดียวเป็นสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้ เพราะผู้วิจัยซักถามผู้ให้ข้อมูลอย่างละเอียดให้เข้าใจว่าการสื่อสารระหว่างทั้งสองฝ่ายตรงกัน เพราะข้อมูลที่
ได้จะต้องสะท้อนระบบคิดของผู้ตอบจริง ๆ  
 3. เพื่อให้ผลกระทบของนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
พัฒนานโยบายได้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้น ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาโดยเน้น
หรือให้ความส าคัญตามตัวแปรด้านต่างๆ ของผลการศึกษา  เช่น การสร้างจิตส านึกใหม่ การสร้างดุลยภาพสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน รวมไปถึงการขบัเคลื่อนองค์กรภาคประชาสังคมให้เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น 

การศึกษาผลกระทบของนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกกรณีศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากยังไม่มีผู้ใดศึกษาและท าการค้นคว้า
วิจัยมาก่อน โดยผลของการศึกษาจะเป็นข้อมูลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการกระจายอ านาจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองนารายณ์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในประเด็นอ่ืน ๆ และเพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้น าไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนหรือการน านโยบายการ
กระจายอ านาจไปสู่การปฏบิัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตน แต่ทั้งนี้ การศึกษาวิจัย
เป็นการศึกษาเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  เพียงแห่งเดียว 
ควรที่จะให้สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้ท าการศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้ในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งประเทศ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบอื่นๆ เพิ่มเติมที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจลงสู่
ท้องถิ่นของรัฐบาลอย่างแท้จริง จากพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว “ข้าพเจ้าเห็นว่า สิทธิ
เลือกตั้งของประชาชนควรที่จะเริ่มต้นที่การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาล ข้าพเจ้าเช่ือว่าประชาชนควรจะมี
สิทธิมีเสียงในกิจการของท้องถิ่น เราก าลังพยายามให้การศึกษาเรื่องนี้แก่เขา ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการผิดพลาดถ้าเราจะ
มีการปกครองระบบรัฐสภาก่อนที่ประชาชนจะมีโอกาสเรียนรู้ และมีประสบการณ์อย่างดีเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในกิจการปกครองท้องถิ่น” (วราภรณ์  ทรัพย์รวงทอง. 2554 : 45) ดังนั้น การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะท าให้ประชาชนสามารถสร้างพลังอ านาจต่อรองที่ไปเรียกร้องผลักดันในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาได้อย่าง
ยั่งยืน ลดการท าลายความสมดุลของระบบนิเวศในสังคมและวัฒนธรรม 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี 
OPINIONS AND AFFECTING FACTORS TOWARDS JOB TRANSFER OF LOCAL GOVERNMENT 

PERSONNEL STAFF IN CHANTHABURI PROVINCE 

เฉลิมเกียรติ  พลอยพานิชเจริญ 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็น แนวทางและมาตรการป้องกัน แก้ไขการโอนย้ายของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี การศึกษาจะใช้กลุ่มตัวอย่า งที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
จันทบุรี จ านวน 330 คน โดยการใช้สูตรของยามาเน่ และได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ข้ันตอน เครื่องมือในการ
วิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ส าคัญ  ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย สถิติพรรณนา เช่น ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้ค่าเชฟเฟ่ ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี   ภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามตัวแปร
พื้นฐานพบว่า เพศ การศึกษา ที่แตกต่างกัน  มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ABSTRACT 

 The research was aimed to study attitudes, guidelines and defensive measures on the 
job transfer of the local government personnel staff in Chanthaburi. The research populations 
determined by the Yamane’s sampling method together with the two-stage cluster sampling 
method were the 330 local government personnel staff in Chanthaburi. The research instrument 
was a questionnaire. The descriptive statistics were frequency, percentage, mean, t-test,        
one way analysis of variance and the Scheffe’s test. The major findings showed the high level of 
the influential factors that affected the job transfer of the local government personnel staff.  
The comparative results identified that the personnel staff with different genders and 
educational backgrounds had different opinions, showing the .05 level of statistical significance 
 

บทน า 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
มีอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจ
หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะและก าหนดให้การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็น และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม (ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2540 : 75-76)  ส่วนในด้านการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นนั้น ได้ก าหนดให้มี
กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยค านึงถึงการ
กระจายอ านาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นส าคัญ โดยมีสาระส าคัญ คือ การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยค านึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
(มาตรา 284)  
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 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ความรับผิดชอบกว้างขวาง
กว่าเดิมหลายประการ เช่น ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ทั้งมีสิทธิจัดการศึกษาอบรมวิชาชีพที่มีความเหมาะสมกับ
ท้องถิ่น โดยให้เป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่นนั้น รวมไปถึงการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอีกด้วย (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2550: 116) ในการบริหารงานนั้น 
ทรัพยากรที่ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญมีอยู่ 4 ประการ คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และการ
จัดการ (Management) ซึ่งในบรรดาทรัพยากร 4 ประการนี้  คนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด เพราะคนเป็น
ผู้ปฏิบัติงานและเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอีก 3 ประการที่เหลือ (สมัย  รื่นสุข. ม.ป.พ. : 43) ดังนั้น คนจึงส าคัญยิ่งกว่าเงินและ
สิ่งของมากมาย เพราะถ้าคนมีความสามารถแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและรวดเร็ว การท างานใด 
ๆ ก็ตามหากบุคคลได้รับการเรียนรู้และได้รับการฝึกฝนมา ย่อมสามารถท างานได้ในปริมาณที่เท่ากัน แต่จะมีคุณภาพ
แตกต่างกันไปตามความถนัดและความสามารถในการท างานของแต่ละบุคคล ประกอบกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อเนื้อหาและลักษณะงาน คือ ความพอใจในงาน (สุรัตน์  โตตาบ. 2522 : 1)      
  ความพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถึง ทัศนคติด้านบวกของบุคคลต่องานของเขา ทั้งนี้
เนื่องมาจากการที่ความต้องการของบุคคลได้รบัการตอบสนองจากการท างาน ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีความสุขใน
การท างาน แต่ในทางกลับกัน ถ้าเมื่อใดบุคคลไม่ได้รับการตอบสนองจากการท างานย่อมเกิดความไม่พอใจ ไม่มี
ความสุขในการท างาน นั่นคือ บุคคลขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน ซึ่งขวัญและก าลังใจ เป็นปัจจัยที ่มี
อิทธิพลอย่างยิ่งต่อการท างานของบุคคล เพราะถ้าหากบุคคลขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน จะเลือกทางออก
โดยการขอย้าย สับเปลี่ยนต าแหน่ง หรือการขอโอกาสไปสังกัดอื่น และท้ายที ่ส ุดคือ การลาออกไปจาก
หน่วยงาน (สมพร  สังข์นิม. 2523 : 64)  
 เราจะพบปรากฏการณ์ของการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเด่นชัดใน
จังหวัดจันทบุรี กล่าวคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 พบว่ามีจ านวนพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี โอนย้าย
รวมทั้งสิ้น 117 คน (ดังรายละเอียดในตาราง 1, 2 และ 3) พนักงานส่วนท้องถิ่น ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในการท างานมากพอสมควร ดังนั้น  การ โอนย้ายจึงท า ให้
หน่ว ย งาน ต้อ งสูญ เสีย เ ว ล าแ ละ งบป ระม าณ  เพื ่อฝึกบุคลากรใหม่เข้ามาปฏิบัติงานทดแทน เมื ่อ
หน่วยงานต้องสูญ เสียบุคลากรบ่อยครั ้งขึ ้น  ยิ่งมีผลท าให้การท างานขาดความต่อเนื่อง เพราะต้องใช้เวลา
เลือกสรรบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานทดแทน 
 

ตารางที ่ 1  จ านวนพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ บรรจุกลับ รับโอน และการสูญเสียในกรณีต่าง ๆ 
               ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) 

ประเภท รวม 
ระดับ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
บรรจุใหม่ 
บรรจุกลับ 
รับโอน 

9 
1 
57 

1 
 
1 

2 
 
4 

4 
 

20 

2 
 
6 

 
1 
8 

 
 
9 

 
 
9 

  

โอนออกไป 
เกษียณอายุปกติ 
เกษียณอายุก่อนก าหนด 
ลาออก 
ออกด้วยเหตุผลผิดวินัย 
ตาย 

49 
 
 
 
3 
1 

2 12 8 
 
 
 
2 

7 11 
 
 
 
1 

9  
 
 
 
1 

  

ที่มา : ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี. 2553 : 12 
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ตารางที ่ 2  จ านวนพนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่ บรรจุกลับ รับโอน และการสูญเสียในกรณีต่าง ๆ 
               ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) 

ประเภท รวม 
ระดับ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
บรรจุใหม่ 
บรรจุกลับ 
รับโอน 

4 
1 
86 

 
 
1 

1 
1 
6 

3 
 

18 

 
 

22 

 
 

14 

 
 

17 

 
 
8 

  

โอนออกไป 
เกษียณอายุปกติ 
เกษียณอายุก่อนก าหนด 
ลาออก 
ออกด้วยเหตุผลผิดวินัย 
ตาย 

56 
 
1 
5 

2 3 14 
 
 
3 

11 
 
 
1 

5 
 
1 
 

 

15 6 
 
 
1 

  

ที่มา : ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี. 2553 : 12 
 
ตารางที ่ 3  จ านวนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่บรรจุใหม่ บรรจุกลับ รับโอน และการสูญเสีย 
              ในกรณีต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) 

ประเภท รวม 
ระดับ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
บรรจุใหม่ 
บรรจุกลับ 
รับโอน 

2 
 
3 

 
 

 

 
 
 

2 
 
1 

 
 
 

 
 
1 

 
 
 

 
 
 

  

โอนออกไป 
เกษียณอายุปกติ 
เกษียณอายุก่อนก าหนด 
ลาออก 
ออกด้วยเหตุผลผิดวินัย 
ตาย 

12 
1 
 

  2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

 

6  
 
 
 

 
1 

 

ที่มา : ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี. 2553 : 12 
  
 จากปรากฏการณ์ของปัญหาวิจัยดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อการโอนย้าย ของพนักงานส่วนท้องถิ ่นในจังหวัดจันทบุรี ว่าพนักงานส่วนท้องถิ ่น มีความคิดเห็นอย่างไร 
เกี่ยวกับปัจจัยที่ผลต่อการโอนย้ายหรือไม่โอนย้ายไปจากสังกัดเดิม ผลการศึกษาการโอนย้ายของพนักงานท้องถิ่น
ดังกล่าว จะช่วยเป็นฐานความรู้ในการก าหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการโอนย้ายที่จะเกิดขึ้น เพื่อช่วย
บ ารุงรักษาบุคลากรของหน่วยงานเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะกระท าได้ 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาให้ทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
จันทบุรี 

2. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงความคิดเห็นแนวทางและมาตรการในการป้องกันแก้ไขการโอนย้ายของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ช่วงระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 มีทั้งหมด 1,590 คน น าประชากรทั้งหมดดังกล่าวมาท าการสุ่มตัวอย่าง 
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง(Sample Size ) กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 1,590 คน ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane. 1973: 125) โดยก าหนด
ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม = ± 0.05 ภายใต้ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือวิจัย ได้แก่ ใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื ่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยออก
แบบสอบถาม ถามพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้าย 
และความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรที่ศึกษาปัจจยัที่ผลต่อการโอนย้าย เหตุผลที่ใช้แบบสอบถาม เนื่องจากประชากรกลุ่ม
ศึกษา มีระดับการศึกษาซึ่งถือว่ามีความรู้ ความเข้าใจในระดับใกล้เคียง สามารถตัดสินใจเลือกเหตุผลหรือข้อค าถาม
ด้วยตัวเองได้ ผู้ศึกษาสามารถได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งและครอบคลุม จากข้อค าถามที่ให้ผู้ตอบเลือก อีกทั้งสะดวกและ
ประหยัดส าหรับผู้ศึกษาด้วย ในการก าหนดแบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการขอโอนย้ายพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน สถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่และร้อยละ (Percentage) 
 2. การวิเคราะห์ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ต่อปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้าย ของพนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี สถิติที ่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Mean) 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ในการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยของตารางประเมินค่า (Rating Scale) จะพิจารณาให้คะแนน ดังนี้ 
  ระดับความคิดเห็น        คะแนน 
    เห็นด้วยมาก  5 
    เห็นด้วย  4 
    ไม่แน่ใจ   3 
    ไม่เห็นด้วยน้อย  2 
    ไม่เห็นด้วยมาก  1 
 สรุปเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยจะใช้เกณฑ์ตามค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์. 
2554 : 256) 
         ค่าเฉลี่ย         การตีความ 
       4.50 – 5.00           มีผลมาก 
       3.49 – 4.49        ค่อนข้างมาก 
        2.50 – 3.49          ปานกลาง 
        1.50 – 2.49        ค่อนข้างน้อย 
        1.00 – 1.49              น้อย  

3. การทดสอบสมมุติฐานจะท าการวิเคราะห์ ดังนี้ 
    ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดย
ใช้สถิติ t-test ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-Way ANOVA 
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ส าหรับเปรยีบเทียบความแตกตา่งระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป และหากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ L.S.D. (Least Significant Difference 
test) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In - Depth Interview) 
จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key – Informants) มาช่วยอธิบายการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

ผลการวิจัย 

 ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
โอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า พนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี มีความคิดเห็นเรียงตามล าดับ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ โอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพ รองลงมาคือ สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน  ค่าตอบแทนจากการท างาน บรรยากาศในการ
ท างาน ความพึงพอใจในงาน ความเหมาะสมของนโยบายการบริหาร ความผูกพันในองค์กร  
 ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้จากการทดสอบสมมุติฐานมีข้อค้นพบ 
ดังตารางที ่4 
 
ตารางที ่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

สมมตุิฐานการวิจยั ผลการทดสอบ 

1. พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
    ปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี  
    แตกต่างกัน ยอมรับสมมตุิฐาน 
2. พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
    ปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี  
    แตกต่างกัน ไม่ยอมรับสมมุติฐาน 
3. พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน  
    มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงาน 
    ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน ไม่ยอมรับสมมุติฐาน 
4. พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
    ปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี  
    แตกต่างกัน ยอมรับสมมตุิฐาน 
5. พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน 
    มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงาน 
    ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน ไม่ยอมรับสมมุติฐาน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

 ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทท่ี 2 ดังนี ้
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในภาพรวมอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงานส่วนท้องถิ่นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
โอนย้ายอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถอภิปรายผลในแต่ละด้าน   ได้ดังนี้ 
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 1. โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ พบว่า ในภาพรวมโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอยู่ในระดับ ค่อนข้างมาก 
เนื่องจากด้านนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าในอาชีพรับราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ ่งหากไม่ได้ร ับการ
ตอบสนองย่อมน าไปสู่การโอนย้ายได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของจีระ หงส์ลดารมภ์ (2536:      
1-35) ได้ส ารวจพบว่า สาเหตุของการลาออกจากราชการที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ ไม่มีโอกาสก้าวหน้า 
 2. สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เนื่องจากสัมพันธภาพกับ
เพื่อนร่วมงาน เป็นการอยู่ร่วมกันของพนักงานส่วนท้องถิ่นในต าแหน่งต่าง  ๆ  ซึ่ งไม่ว่าจะอยู่ ในต าแหน่ง
ใด บุคคลเหล่านี้ต้องท างานเกี่ยวข้องกันและติดต่อสัมพันธ์กัน หากสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานดี 
ย่อมท าให้การท างานมีความสุข และหากสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานไม่ดี  ย่อมเป็นเหตุให้เกิดการ
โอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โอรส  วงษ์สิทธิ์ (2528 : บทคัดย่อ) ศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 3. ค่าตอบแทนจากการท างาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ค่าใช้จ่ายนี้อาจจ่ายในรูปตัว
เงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้
ดีขึ้น จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของส านักวิชาการ ส านักงาน ก.พ. (2531: 45) ศึกษาวิจัยถึงปัญหาการสูญเสีย
ก าลังคนระดับสมองในราชการพลเรือน ในช่วงปี พ.ศ. 2528 - 2530 ศึกษาเฉพาะข้าราชการภายใต้สังกัด ก.พ. 
พบว่าก าลังคนระดับสมองคือบุคคลที่ไดร้ับการฝึกอบรมมาอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดการสูญเสียก าลังคนระดับสมอง ได้แก่ ค่าตอบแทนคือเงินเดือน  
 4. บรรยากาศในการท างาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ถ้าบรรยากาศในการท างาน
มีความเหมาะสม จะส่งผลต่อการจูงใจบุคลากรภายในองค์กร หมายความว่า  ถ้าผู้บริหารสามารถที่จะ
บริหารและดูแลบรรยากาศในการท างานให้เหมาะสม ย่อมจะส่งผล ต่อการจูงใจบุคลากรภายในองค์กร 
เปรียบเสมือนวันที่อากาศดี ท้องฟ้าแจ่มใส ทุกคนย่อมอยากที่จะท างานให้ได้ผลดีที่สุด แต่ถ้าในองค์กรที่บรรยากาศ
ไม่ดีแล้ว ย่อมท าให้บุคลากรในองค์กรไม่รู้สึกจูงใจที่จะท างาน ซึ่งก็เปรียบเสมือนองค์กรที่อากาศไม่ดี ท้องฟ้ามืดครึ้มอยู่
ตลอดเวลา บุคลากรภายในองค์กรก็อยากที่จะพักผ่อนหลบฝน ไม่มีใครอยากท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มณีมัย  รัตนมณี และอนันต์  เกตุวงศ์ (2526 : ก-ข) ศึกษาวิจัยเรื่องการลาออกจากข้าราชการ พบว่าผู้ที่ลาออกมี
ทัศนคติไม่ดีต่อลักษณะงาน ไม่พอใจในปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน 
 5. ความพึงพอใจในงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็น ความรู้สึกรวม
ของบุคคลที่มีต่อการท างานในด้านบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน ท า
ให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่ งมั่นที่จะท างาน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสวง  รัตนมง
คลมาศ  และคณะ (2528 : 1-3) ได้ศึกษาเรื่องการสรรหาการคงอยู่และการลาออกจากอาชีพข้าราชการอาจารย์
มหาวิทยาลัย พบว่าสาเหตุการลาออกจากอาชีพข้าราชการอาจารย์มหาวิทยาลัยเรียงล าดับความส าคัญได้ดังนี้ 
ความพึงพอใจในงาน เงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับ อาชีพข้าราชการอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่สามารถที่จะสร้าง
ผลส าเร็จในงานตามที่คาดหวังไว้ เบื่อหน่ายในระบบเจ้าขุนมูลนาย 
 6.  ความเหมาะสมของนโยบายการบริหาร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จุรีพร  กาญจนการุณ (2536 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการลาออก
จากองค์การ โดยการสอบถามข้าราชการจ านวน 556 คน เกี่ยวกับแนวโน้มการลาออกจากองค์การ พบว่าความ
เหมาะสมของนโยบายการบริหารเป็นสาเหตุของการลาออก จากราชการ 
 7.  ความผูกพันในองค์กร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกริก
เกียรติ  ศรีเสริมโภค (2533 : 1) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์การมากที่สุด พบว่า 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลาออก คือ ความผูกพันกับองค์กร 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่ส าคัญดังนี้ 
 1.  ควรจัดหาแนวทางเพื่อลดภาระของงาน โดยการจัดระบบการท างาน ลดความหลากหลาย ลดความ
ซ้ าซ้อนในการท า งาน ให้ท า งานได้สะดวก เลือกคนท า งานให้ เหมาะสมกับงาน การมอบหมายงานที่
สามารถท างานแบบองค์รวมมากขึ้น ในขณะเดียวกันควรพัฒนาระบบเทคโนโลยี  ทั้งสารสนเทศ รวมทั้งจัดหา
เครื่องมือท่ีทันสมัยให้พอเพียง มาช่วยแบ่งเบาภาระงานบางส่วน 
 2. ควรเปิดโอกาสให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีความต้องการเรียนต่อได้มีโอกาสศึกษาต่อ หากทุนไม่
เพียงพอต่อความต้องการ ก็ควรมีการจัดล าดับของผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนต่อ  โดยการเขียนใบสมัคร
แสดงความประสงค์ ความตั้งใจจริงต้องการเรียนต่อ และคัดเลือกตามล าดับ ผู้มาก่อนหลัง 
 3. ควรมีการปรับปรุงเรื่องค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงาน เช่น เงินโบนัส ค่าล่วงเวลาในการท างาน 
เพื ่อเป ็นแรงจูงใจเรื ่องการปรับเลื ่อนขั ้น เงิน เดือน หน่วยงานควรท าการประเมิน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น และมีมาตรฐานในการตรวจประเมินที่เหมือนกัน โดยยึด
ระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันในแต่ละบุคคล  
 4. ผู้บริหารควรมีความชัดเจนของนโยบายการบริหาร เลือกคนให้เหมาะสมกับงาน  ความเป็นธรรม
และเสมอภาค ให้โอกาสแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างเท่าเทียมกัน ความได้มาตรฐานด้านเทคนิคและวิธีด าเนินการ 
เพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ เหมาะสมกับต าแหน่ง บุคคลมีโอกาสเลือก
งาน และหน่วยงานมีโอกาสเลือกบุคคล 
 5. ผู้บริหารควรจัดสถานที่ท างานที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของคนท างานทุกคน 
รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้เกิดความสุขกาย สบายใจในการท างาน  แนวทางในการด าเนินงาน “สถานที่
ท างานน่าอยู่ น่าท างาน” โดยการก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ก าหนดกฎระเบียบ
ในการท างานที่เอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัย เช่น ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุราในสถานที่ท างาน และทุกคนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานที่ท างานให้น่าอยู่ น่าท างาน ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการท างานให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
และมีความปลอดภยั จัดกิจกรรมโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพในที่ท างาน  เช่น โครงการ 
5 ส. ประสานงานกับหน่วยบริการสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้คนท างานมีสุขภาพจิตที่ดี ทั้งกายและใจ พร้อมทั้ง
ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง 
 6. ผู้บริหารควรสนับสนุนเรื่องการสร้างบรรยากาศในการท างานให้มีความสุข มีการท ากิจกรรม ท า
โครงการร่วมกัน ปลูกฝังจิตส านึก การค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว สร้างความรักความ
สามัคคีกันในหน่วยงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะน าไปสู่ความร่วมมือกันของเพื่อนร่วมงาน น าพาให้ทุกคนในหน่วยงาน
ท างานกันอย่างมีความสุข และไม่เกิดการโอนย้ายงานต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 หลังจากที ่ได้ด า เนินการวิจัย เรื ่อง ความคิด เห็น เกี ่ยวกับปัจจัยที ่มีผลต่อการโอนย้าย  ของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการด าเนินวิจัยหลังจากนี้ คือ 
 1. ควรท าการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบเพิ่มเติมในประเด็นท่ีการศึกษา
ในเชิงปริมาณไม่สามารถท าได้ 
 2. ควรศึกษาปัจจัยอื่นท่ีมีอิทธิพลมากกว่าปัจจัยที่ศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งผู้ศึกษายังไม่ได้ศึกษาอย่างครอบคลุม 
โดยเน้นหรือให้ความส าคัญตามตัวแปรด้านต่างๆ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนดนโยบาย
อย่างต่อเนื่อง 
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การพัฒนาเกษตรทางเลือกในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง  
จังหวัดตราด  

ALTERNATIVE AGRICULTURE DEVELOPMENT IN THE OPINION OF PEOPLE IN SATOR SUBDISTRICT 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, KHAOSAMING DISTRICT, TRAT PROVINCE 

กิตติวฒัน์  ทิพย์วัลย์ 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการท าเกษตรเคมี  รูปแบบเกษตรทางเลือกที่พึงประสงค์  
และมาตรการเกษตรทางเลือกในทัศนะของประชาชนในต าบลสะตอในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะตอ  อ าเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด  โดยใช้วิจัยศึกษาเชิงผสมผสาน  คือ  การวิจัยเชิงส ารวจ และการ
สัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ  รวมทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่าประชาชนในเขต
ต าบลสะตอ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของการท าเกษตรเคมี  และเห็นด้วยกับเกษตรทางเลือก  ในประเด็นท่ีส าคัญ 
คือ 1) การท าเกษตรเคมี  ถึงจะท าให้มีผลผลิตสูงกว่าการท าเกษตรรูปแบบอื่น ๆ แต่ก็ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพของประชาชน เกิดสารตกค้างในร่างกายเกษตรกร เป็นการท าลายดิน และไม่ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในการใช้
สารก าจัดศัตรูพืช ส าหรับการท าเกษตรทางเลือกมุ่งความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพ และให้ความส าคัญต่อ
ธรรมชาติ มุ่งฟื้นฟูสภาพดินและสิ่งแวดล้อม และเน้นการป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ไข  2) ส่วนมาตรการเกษตร
ทางเลือก ควรต้องรักษาวิถีชีวิตแบบชนบท ควรเน้นความหลากหลายของการปลูกพืชผล  ควรปรับปรุงดินอยู่เสมอ  
ควรใช้น้ าหมักในการเกษตรมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี  ควรต้องผลิตพืชผลที่มีรสชาติตามธรรมชาติ  ควรมีการจัดระบบ
สหกรณ์  ควรต้องเน้นการจัดการทรัพยากรน้ าในระดับไร่นาเป็นหลัก  และควรใช้การปลูกพืชคลุมดิน 

ABSTRACT 

 This research aims to study the impacts of chemical agriculture, desirable forms of 
alternative agriculture, and the regulations of alternative agriculture in the opinions of the locals 
who live in the area of Sator Subdistrict Administrative Organisation, Khaosaming District, Trat 
province. By applying the mixed method methods which are of the survey-based research 
method and the interview for the qualitative research approaches. The participatory observation 
method has also been used. The study has found that the locals in Sator District do have some 
concerns regarding the impacts of the chemical agriculture and tend to accept the ways of the 
alternative agriculture in many key areas such as 1) although chemical agriculture may yield 
better rate of returns of investment than other forms of agriculture, it may deteriorate the 
health conditions of farmers and other people, can cause the toxic accumulation deposited 
within the bodies of farmers, reduce the quality of the ground, and may not help save expenses 
spent on pest and weed control chemicals. Whereas, the alternative agriculture aims to 
promote health and safety and does concern about the nature as well as rejuvenate the 
conditions of the soil and the environments. It also emphasizes on the prevention the problems 
rather than solving them, 2) the regulations of the alternative agriculture, which were suggested 
that there should be as follows; the preservation of the countryside’s way of life, placing the 
emphasis on the variation of producing the crops, continuously improve the quality of the soil, 
using the preserved liquid or fertilizer rather than the chemical ones, producing only naturally 
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tasted produces, setting up the co-operated system, devising better water-resource 
management for the farm level, and planting ground cover crops. 

บทน า 

ในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงของระบบเกษตรกรรมตามยุคสมัย การเปลี่ยนผ่าน ของระบบ
เกษตรกรรมภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอาจแบ่งได้เป็น 3 ยุค คือ ยุคระบบเกษตรกรรมแบบ
ยังชีพ (Subsistence Agriculture) ในช่วงแผนฯ 1 ถึงต้นแผนฯ 3 (พ.ศ. 2504 -  2516) โดยมีเป้าหมายการผลิตเพื่อ
เลี้ยงชีพโดยใช้ต้นทุนต่ า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง เกิดจากการเริ่มใช้แผนฯ ต่อมายุคระบบเกษตรกรรมเชิง
พาณิชย์ (Commercial Agriculture) ในช่วงปลายแผนฯ 3 ถึง ปลายแผนฯ 6 (พ.ศ. 2517-2533) โดยมีเป้าหมาย
การผลิตเพื่อขายโดยใช้ปัจจัยการผลิตเต็มที่เพื่อให้ได้ ผลตอบแทนสูงสุดต่อหน่วยพื้นที่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง เกิดจากการปฏิวัติเขียวและการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร และต่อมาคือยุคระบบเกษตรกรรมเชิง
ทวิลักษณ์ (Dualistic Agriculture) ซึ่งหมายถึงระบบเกษตรกรรมที่มีทั้งการเกษตรเชิงแข่งขันและการเกษตรแบบ
ยั่งยืน ในช่วงต้นแผนฯ 7 ถึงแผนฯ 9 (พ.ศ. 2534-2549) โดยมีเป้าหมายการผลิตเพื่อขายให้ได้ผลตอบแทนสูงโดยลด
ต้นทุน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง เกิดจากกระแสการท าการเกษตรแบบยั ่งย ืน และในช่วงท้ายนี้ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแนวคิดทฤษฎีใหม่ และในปี พ.ศ. 2542 ได้
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบเกษตร
ทางเลือกขยายกว้างขวางกลายเป็นกระแสหลักในประเทศไทย (ชุมพรทริป. ออนไลน์. ม.ป.ป.)  

การเกษตรแผนปัจจุบัน เป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิวัติเขียวในราว ค.ศ.1960 (พ.ศ. 2503) โดยใช้
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เกษตรและเทคโนโลยี มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เช่น การใช้พันธุ์
พืชและพันธุ์สัตว์ที่ให้ผลผลิตสูง การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรไถพรวนได้ลึกมากขึ้นทดแทนแรงงานจากสัตว์ 
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถผลิตได้ในทุกช่วงเวลาและมีผลผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้สารเคมีทางการเกษตรจ าพวก
ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนพืชสังเคราะห์ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นในการ
ลงทุนที่เท่าเดิม ในระยะเวลาเดิม เพื่อจะได้มีวัตถุดิบป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นการประหยัดแรงงาน 
เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่หลั่งไหลไปสู่ภาคอุตสาหกรรมตามที่ได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้ (อานัฐ ตันโช. 
ออนไลน์. ม.ป.ป.) 

การปฏิวัติเขียว ได้กลายเป็นนโยบายและแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศส่วนใหญ่ในโลก นโยบาย
ส่งเสริมการท าการเกษตรรวมถึงเทคนิคการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ได้ถูกก าหนดให้ใช้แนวทางเดียวกันจนกลายเป็น
ระบบหลักของทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย เนื่องจากแนวคิดในเรื่องผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่เน้น
ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเป็นจ านวนมากมีผลตอบแทนสูง ส่วนผู้ผลิตได้กลายเป็น
แนวทางหลักในการเลือกรูปแบบการผลิตทางการเกษตร (อานัฐ ตันโช. ออนไลน์. ม.ป.ป.) 

การปฏิวัติเขียวได้เข้าสู่ประเทศในเอเชียตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง โดยประเทศผู้ชนะสงคราม
ได้น าการเกษตรกรรมที่ในยุคนั้นเรียกว่า “เกษตรกรรมแผนใหม่” ที่เน้นการใช้สารเคมีสังเคราะห์เข้ามาสู่ประเทศ
ญี่ปุ่น และได้แพร่ต่อไปยังประเทศพันธมิตร เช่น เกาหลีใต้ และอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย เป็นต้น รูปแบบการเกษตรแผนใหม่นี้ช่วยให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถ
ผลิตพืชผลได้ในปริมาณที่เท่ากับการเพาะปลูกแบบพื้นบ้านแบบดั้งเดิมแต่ใช้เวลาน้อยกว่า นอกจากนี้ยังใช้
แรงงานของเกษตรกรน้อยลงได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง จึงท าให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ และได้พัฒนา
กลายเป็นแนวทางหลักในการผลิตทางการเกษตรหลักของญี ่ปุ ่น และอีกหลายประเทศในเอเชียไปในที่สุด     
แต่อย่างไรก็ตามได้มีการตั้งข้อสังเกตว่ารูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิมของการผลิตทางการเกษตรในญี่ปุ่น ที่เน้น
การปลูกพืชหมุนเวียนใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก มีการคลุมดินดังเทคนิคที่ได้ปฏิบัติมาหลายร้อยปีที่ท าให้ระดับ
อินทรียวัตถุในดินมีความคงที่ และส่งผลถึงระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินให้อยู่ในระดับที่ให้ผลผลิตที่สามารถ
เลี ้ยงชาวญี ่ปุ ่นได้ตลอดมาเป็นเวลายาวนาน ได้ถูกละทิ้งไปภายหลังจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรและ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร สิ่งนี้มีผลให้ฮิวมัสในดินถูกท าลายหมดไปภายในช่ัวอายุคนรุ่นเดียว โครงสร้างของ
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ดินเสื่อมโทรมลง พืชอ่อนแอลงและต้องพึ่งพาการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ 
จ านวนมากโดยจะขาดเสียไม่ได้ ซึ่งถ้าขาดปัจจัยการผลิตจากภายนอกเมื่อใด ผลผลิตจะลดลงจนเกิดปัญหาความ
มั่นคงทางด้านอาหารตามมาในทันที (อานัฐ ตันโช. ออนไลน์. ม.ป.ป.) 

การท าเกษตรแผนใหม่ได้น าไปสู่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว และการขยายพื้นที่ท าการเกษตรจากการเกษตรเพื่อ
ปากท้องของตนเอง หรือการเกษตรแบบยังชีพ และน าไปสู่การท าเกษตรเพื่อปากท้องของผู้อื่นโดยมีการแลกเปลี่ยนเป็น
สินค้าหรือเงินตรากับผลผลิตทางการเกษตร หรือระบบการเกษตรเชิงการค้าท าให้เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า
ธรรมชาติ ท าให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่าอันเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในโลกและแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญลงด้วยการ
ท าเกษตรแผนใหม่เป็นการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทเอกชนขนาดใหญ่มากกว่าเกษตรกรที่แท้จริง (อานัฐ ตันโช. 
2549 : 42) 

อีกทั้งเกษตรกรรมแผนใหม่ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย พัฒนาการของระบบ 
ท าลายฐานการเกษตรแบบยังชีพของเกษตรกร ท าลายระบบสังคมของชุมชน และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความคิดที่มีต่อภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลย ด้วยเข้าใจว่าเป็นความเช่ือ หรือวิธีการปฏิบัติ
ที่ไม่ทันสมัย ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ และไม่มีประสิทธิภาพ และยังถูกครอบง าด้วยวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งแฝงด้วย
ผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยเฉพาะเทคโนโลยีเคมีซึ่งเป็นที่นิยมและเห็นอย่างชัดเจนได้ คือการใช้ปุ๋ยและสารเคมี
ทางการเกษตร รวมถึงปัจจัยผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ เช่น  การใช้รถไถแทนการใช้แรงงานจากสัตว์เลี้ยง สิ่ง
เหล่านี้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น ซึ่งถือเป็นการถ่ายทอดกันมาแบบผิด ๆ กลายเป็นชีวิตประจ าวันที่ต้อง
ด าเนินไปแบบขาดไม่ได้ นานวันเข้าสะสมกันน าพาประเทศชาติเข้าสู่วิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมอันยากต่อการ
เยียวยาดังเช่นทุกวันนี้ นอกจากนี้ผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมียังตกค้าง  ในสภาพแวดล้อมท าให้
เกิดปัญหามลพิษทางดิน ทางน้ า และทางอากาศ ตามมาอีกด้วย (อานัฐ ตันโช. 2549 : 42) 

ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราดในปัจจุบันเป็นชุมชนท่ีมีวิวัฒนาการมายาวนานตั้งแต่ยุคการเลี้ยง
ชีพด้วยการเก็บของป่าไม่ว่าจะเป็นสมุนไพร สะตอ น้ าผึ้ง หน่อไม้ จากการสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่าโดย
ความทรงจ าของชาวบ้านที่เป็นพื้นเมืองดั้งเดิมที่เรียกว่าชาว “ชอง” (เชื้อสายเขมร-มอญ/เขมร-ไทย) พบว่าชุมชน
สะตอเท่าท่ีจ าความได้มีอายุมากกว่า 200  ปีขึ้นไป (กลุ่มผู้น าชาวชุมชนสะตอ. สัมภาษณ์. 2555)  

ในยุคของการเก็บของป่าและล่าสัตว์ (Gathering Society) ของชาวชุมชนสะตอเท่าที่อยู่ในความทรงจ า
ของชาวบ้าน พบว่ามีการเก็บของป่าเก็บไว้กินในครอบครัวเป็นหลัก ส่วนที่เหลือจากการบริโภคจึงจะน าไป
แลกกับสินค้าอื่น สินค้าที่มีความต้องการของชุมชนคือจ าพวกเครื่องนุ่งห่ม เนื่องจากชุมชนเองไม่สามารถท าการ
ผลิตสินค้าประเภทน้ี จึงต้องน าสินค้าในชุมชนไปแลกเครื่องนุ่งห่มกับชุมชนอื่น 

ในการน าของป่าไปแลกของกับชุมชนอื่นนั้น ชาวชุมชนสะตอจะต้องเดินทางออกไป ในเมืองหรือการ
เดินทางไปถิ่นอื่นค่อนข้างยากล าบาก โดยใช้การเดินเท้า หรือเรือ จากการเดินทางดังกล่าว จึงเริ่มมีการน า
เทคโนโลยีทางด้านเกษตรท าให้ชุมชนสะตอก้าวสู่สังคมแบบการเกษตร (Agricultural Society) การเกษตรของ
สะตอเริ่มต้นจากการปลูกข้าว หรือปลูกผลไม้ไว้กินเอง  ส่วนปัจจัยที่จ าเป็นต่อการยังชีพอื่น ๆ ก็จะใช้แบบ
การพึ่งพากันเองโดยการเอาแรงเป็นหลัก เช่น การช่วยกันสร้างบ้านจากใบระก า การหาของป่าเพื่อประทังชีวิต 
เวลาเจ็บป่วยก็ใช้สมุนไพรในการรักษาบรรเทาความเจ็บป่วย เป็นต้น 

การท าเกษตรของชุมชนสะตอได้มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเริ่มจากการเกษตร
แบบยังชีพ คือ การผลิตเพื่อมุ่งไว้ส าหรับบริโภคในครอบครัวเป็นหลักไปสู่การเกษตรที่ผลิตเพื่อยังชีพควบคู่ไปกับการ
ผลิตเพื่อขาย จนกระทั่งในปัจจุบันเป็นการเกษตรเพื่อมุ่งผลิตเพื่อขายเป็นหลักโดยมีประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 
90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าสวนผลไม้ เช่น เงาะ ลองกอง  มังคุด ทุเรียน ยางพารา เป็นต้น การท าเกษตรเพื่อ
ขายของชุมชนสะตอ ก็ต้องประสบปัญหาจนตรอกทางการเกษตรเช่นเดียวกับการท าเกษตรเคมีทั่วไป เช่น การต้อง
พึ่งตลาดจนประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตรวมถึงราคาผลผลิต การใช้สารเคมีที่ท าให้มีผลต่อคุณภาพของดินและ
น้ า รวมถึงสุขภาพ เป็นต้น แต่ชุมชนสะตอก็เป็นชุมชนเกษตรที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงแตกต่างจากชุมชนอื่นก็คือ
การด ารงอยู่ของวัฒนธรรมในยุคโบราณสมัยที่ยังเป็นการเก็บของป่า คือ วัฒนธรรมของชาวชอง เป็นวัฒนธรรมของ
ชนพื้นเมืองยุคโบราณในเขตจังหวัดจันทบุรี และตราด ที่ด ารงชีวิตมามากกว่าพันปีที่ผ่านมา โดยมีรูปแบบ
วัฒนธรรมที่ด ารงอยู่ ณ ปัจจุบัน ในต าบลสะตอ เช่น การนับถือผีหิ้ง ผีหม้อ เป็นต้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาว่าชุมชน
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สะตอท่ีใช้เกษตรแบบสารเคมีแต่ยังคงด ารงวัฒนธรรมชองโบราณเอาไว้ได้ นอกจากเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเรียกกันว่า
เกษตรทางเลือก ผู้วิจัยยังท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเกษตรทางเลือกในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยคาดหวังว่าผลการศึกษาที่ได้จะน าไปใช้เพื่อเป็นข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการเกษตรต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงผลกระทบของการท าเกษตรเคมีในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

2. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงรูปแบบเกษตรทางเลือกที่พึงประสงค์ของชุมชนสะตอในทัศนะของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

3. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงมาตรการเกษตรทางเลือกในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนท่ีมีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ 
อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ที่มีจ านวน เท่ากับ 3,960 คน 
 การก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จะใช้สูตรของทาโร่ยามาเน (Taro Yamane. 1973 : 1088) 
ค านวณขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมดังนี้ 
   n = 

2Ne1
N


 

   n = ขนาดตัวอย่าง (Sample Size) 
   N = ขนาดประชากร (Population) 
   e       = ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม (Sampling Error) 
ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได้ = + 5%  ความเช่ือมั่นในการสุ่มน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ คือความเช่ือมั่นใน
การสุ่ม 95% 

แทนค่า   n = 
2)05.0(960,31

960,3


 

    = 
9.91

960,3


 

    = 
9.10

960,3  

    = 361 
 เพราะฉะนั้น ขนาดตัวอย่าง  =  361 คน 
 ส่วนเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sample Technique) จะใช้การสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-stage Sampling) 
คือ ขั้นแรกจะใช้การสุ่มแบบสัดส่วน (Proportional Random Sampling) และขั้นที่สองจะใช้การสุ่มเชิงระบบ 
(Systematic Sampling) ดังนี ้  
 
 สตูร  =     จ านวนกลุ่มตัวอย่าง x จ านวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน 
                                      จ านวนประชากรทั้งหมด 
 
 ในการสุ่มแบบสัดส่วนจะพิจารณาสัดส่วนของตัวอย่างจ าแนกตามชุมชนในองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือเทศบาลโดยได้ผลการสุ่มเป็นดังนี้ 
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ตารางที ่1  แสดงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ช่ือชุมชน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
หมู่ 1 ตาพลาย 629 58 
หมู่ 2 หนองบัว 796 70 
หมู่ 3 เกาะลอย 367 34 
หมู่ 4 วงษ์พัฒนา 322 30 
หมู่ 5 คลองปุก 397 36 
หมู่ 6 ตกตัก 621 57 
หมู่ 7 ทุ่งกระบอก 308 28 
หมู่ 8 ทุ่งกราด 225 21 
หมู่ 9 รื่นรมย์สามัคคี 295 27 

รวม 3,960 361 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ. 2553 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมาจากแบบสอบถามมาตรฐานในงานวิจัยเรื่องการยอมรับ
แนวคิดเกษตรอินทรีย์ในทัศนะของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ 
อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการพัฒนา
เกษตรทางเลือกในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
 
การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม 2555 หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสัมภาษณ์
ก่อนน าไปลงรหัสเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคลจะใช้ค่าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของเกษตรกรราย
ย่อยในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ได้แก่ เพศ อายุ รายได้
ต่อปี จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ขนาดพื้นท่ี ใช้วิธีค านวณโดยหาค่าความถี่ และร้อยละ (Percentage) 
 2. การวิเคราะห์ตัวแปรต้นหรือตัวแปรตามจะใช้ค่าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเกษตรทางเลือกใน
ทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 4 ด้าน คือ ประโยชน์เชิง
สัมพัทธ์ของการเกษตรอินทรีย์  ความเข้ากันได้ของเกษตรอินทรีย์   ความซับซ้อนของการท าเกษตรอินทรีย์  
ความสามารถทดลองได้ ด้วยการค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของทุกค าถามในแต่ละด้าน โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังนี้  
  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง  เห็นด้วย 
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง  ค่อนข้างเห็นด้วย 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49     หมายถึง   ไม่เห็นด้วย 
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ผลการวิจัย 

 การวิจัย เรื่องการพัฒนาเกษตรทางเลือกในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ 
อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สรุปผลได้ดังนี้ 
 ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลกระทบของการท าเกษตรเคมีในทัศนะของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สรุปได้ว่า ประชาชนมีความคิดค่อนข้างเห็นด้วย
ว่า การท าเกษตรเคมีนั้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อคนและธรรมชาติ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท าให้สุขภาพ
ประชาชนแย่ลง ส่งผลให้เกิดการท าลายดิน เกิดสารตกค้างในร่างกายของเกษตรกร ให้ผลผลิตสูงกว่ารูปแบบอื่น ๆ 
มีผลต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และไม่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ยาก าจัดศัตรูพืช  
 ในปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์สามารถระบุได้ว่าเกษตรกรมีสุขภาพร่างกายแย่ลง เนื่องจากตรวจพบ
สารเคมีตกค้างในเลือดในร่างกายของเกษตรกรมากขึ้น หน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นหลักประกันสุขภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (สถานีอนามัย) จะมีการรณรงค์ตรวจสารเคมีใน
ร่างกายของเกษตรกรทุก ๆ ปี โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการท าการเกษตรอย่างกว้างขวาง ต าบลสะตอก็เช่นกัน ประชาชน
ส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตรเป็นหลัก มากกว่าร้อยละ 90 การตรวจพบสารเคมีมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่การท าการเกษตร
เคมีก็ยังเป็นค่านิยมในต าบลสะตอ ซึ่งสามารถให้ผลผลิตได้สูงกว่าเกษตรรูปแบบอื่น เพราะว่าเกษตรเคมีสามารถ
บังคับให้ผลผลิตออกนอกฤดูกาลได้ หรือให้ผลผลิตที่ล่ากว่าฤดูกาลก็ได้ มีผลผลิตที่มากกว่าปกติและราคาก็สูงขึ้น
ด้วย แม้เกษตรกรจะรู้ว่าเกษตรเคมีสามารถกระตุ้นให้ผลผลิตสูงขึ้นได้ มีผลผลิตที่ช้าหรือเร็วกว่าฤดูกาลได้ แต่ทั้งนี้ 
ก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรทางธรรมชาติด้วย สภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   ก็อาจจะท าให้การท า
การเกษตรไม่สามารถเป็นไปอย่างที่ต้องการและคาดหวังไว้ของการท าเกษตรเคมี  นอกจากเกษตรเคมีจะ
ท าลายสุขภาพแล้ว การท าเกษตรเคมีส่งผลให้เกิดการท าลายดิน ท าให้ดินเป็นกรด หรือท่ีเรียกว่าดินมีรสเปรี้ยว 
และยังมีผลต่อเนื่องให้แมลงที่ผสมเกสรไม่มาผสมเกสร ท าให้ผลผลิตลดน้อยลงและมีระยะการเจริญเติบโตที่สั้นลง 
เช่น ยางพารา ทุเรียน จะต้องใช้สารเร่งให้ผลผลติออกตามที่ตอ้งการ  ซึ่งเปรียบเสมือนการบีบบังคับให้ผลผลิตออก
ก่อนเวลาอันควร และมีปริมาณมาก การปรับตัวหรือความสมดุลของต้นไม้จึงท าให้ระยะการเจริญเติบโตของ
ต้นไม้สั้นลง จึงส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้วย  อีกทั้งในปัจจุบันค่าใช้จ่ายยาก าจัดศัตรูพืช
ของการท าเกษตรเคมีมีราคาแพงมาก เนื่องจากมีการแข่งขันทางการค้าอย่างมากมาย การน าเข้าสารเคมีส่วน
ใหญ่มาจากต่างประเทศ ต้นทุนของสารเคมีที่ใช้ในการท าการเกษตรที่น าเข้ามาจึงสูงด้วย และจะมีแนวโน้มที่
สูงขึ้นเรื่อยๆ ตามสภาวะเศรษฐกิจ 
 ข้อค้นพบข้อที่  2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่  2 รูปแบบเกษตรทางเลือกที่พึงประสงค์ของชุมชน
สะตอในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สรุปได้ว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นว่า การท าเกษตรทางเลือกจะต้องมุ่งความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพ ควรให้
ความส าคัญต่อธรรมชาติเป็นหลัก  และค่อนข้างเห็นด้วยที ่ว่าเกษตรทางเลือกจะมุ่งฟื้นฟูสภาพดินและ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ไข  
 การท าเกษตรทางเลือกเป็นการท าเกษตรที่ต้องการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี  ดังนั้น การท าเกษตร
ทางเลือกจึงมุ่งเน้นความปลอดภัยของชีวิตและสขุภาพ การใช้สารเคมีจะท าให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอขาดภูมิคุ้มกัน 
แนวโน้มของการตรวจพบสารเคมีในเลือดของเกษตรกรชาวต าบลสะตอก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การท าเกษตรทางเลือกจึง
ต้องเน้นการให้ความส าคัญต่อธรรมชาติเป็นหลัก เพราะเป็นการอิงการท าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการฟื้นฟูแบบ
ธรรมชาติและรักษาสมดุลธรรมชาติอีกด้วย  
 การท าการเกษตรทางเลือกจะมุ่งฟื้นฟูสภาพดินและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงดินจะท าให้อุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ และจัดระบบนิเวศให้เกื้อกูลกัน การคลุมดินถือเป็นหัวใจของเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรต้องหาอินทรียวัตถุต่าง 
ๆ มาคลุมหน้าดินอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นฟาง ใบไม้ ซึ่งอินทรียวัตถุเหล่านี้จะกลายเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตและ
จุลินทรีย์ในดิน ท าให้ดินฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้การไม่ใช้สารเคมีต่าง ๆ เช่น สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ยังเป็นการช่วยท าให้ดินสามารถฟื้นความสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งท าให้พืชที่ปลูกมีความแข็งแรงต้านทานโรค
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และแมลง รวมทั้งให้ผลผลิตสูง การท าเกษตรทางเลือกจะเป็นการท าเกษตรที่ไม่ท าลายดิน จึงเป็นการเน้นการ
ป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะท าให้สิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและยั่งยืนต่อไป 
 ข้อค้นพบข้อที่  3 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 มาตรการเกษตรทางเลือกในทัศนะของประชาชนในต าบลสะตอ
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สรุปได้ว่า ประชาชนค่อนข้างเห็นด้วยว่า การ
ท าเกษตรในต าบลสะตอควรต้องรักษาวิถีชีวิตแบบชนบทเอาไว้ให้มากที่สุด ก็เพราะว่าเกษตรทางเลือกเป็นวิถี
ชีวิตที่สามารถด าเนินอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จริง ๆ แล้วการท าเกษตรทางเลือกเป็นการท าเกษตรที่มีมาแต่
โบร่ าโบราณ ซึ่งสมัยก่อนไม่มีการใช้สารเคมีเหมือนในยุคปัจจุบันแต่อย่างใด แต่เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป 
วิวัฒนาการของมนุษย์จึงเปลี่ยนแปลงไปด้วย ท าให้มีการพึ่งการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพ ในปัจจุบันมี
การขยายขอบเขตมากขึ้น การแข่งขันทางการค้าอย่างมากมาย การน าเข้าสารเคมีส่วนใหญ่มีการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ ต้นทุนของสารเคมีที่ใช้ในการท าการเกษตรที่น าเข้ามาจึงสูงด้วย ดังนั้น การท าเกษตรในต าบลสะตอที่
พึ่งพาการท าเกษตรเคมีก็ควรต้องลดน้อยลง และหันกลับมาใช้การท าการเกษตรทางเลือกที่ไม่ท าลายดินและ
สิ่งแวดล้อม ควรใช้น้ าหมักในการท าเกษตรมากกว่าใช้ปุ๋ยเคมี เพราะว่าน้ าหมักจะช่วยท าให้เกิดการบ ารุงและฟื้นฟู
สภาพดิน น้ าหมักชีวภาพ คือ ผลผลิตตามธรรมชาติที่น ามาหมักรวมกัน ไม่มีการใช้สารเคมีเป็นส่วนผสม จึง
สามารถน าไปเป็นปุ๋ย เร่งอัตราการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น และยังสามารถใช้ไล่
แมลงศัตรูพืชได้ด้วย การปรับปรุงดินให้เหมือนเดิมที่อยู่ในป่ามากที่สุดก็เช่นกัน เกษตรกรถือว่าตราบใดที่ดิน
มีความอุดมสมบูรณ์ ก็จะส่งผลให้มีผลผลิตที่ดีได้พืชผลที่มีรสชาติตามธรรมชาติและมีคุณภาพ  การใช้
หลักการคลุมดินก็จะเป็นการรักษาหน้าดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ หากก าจัดพืชที่คลุมดินควรใช้วิธีการตัดพืชนั้น
เพื่อให้ซากพืชที่ถูกตัดกลายเป็นปุ๋ยในขั้นต่อไป การใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช จะเป็นการท าร้ายหน้าดิน การท าเกษตร
ในต าบลสะตอควรจะมีการจัดการทรัพยากรน้ าในระดับไร่นาเป็นหลัก เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในต าบลสะตอมี
พื้นที่ในการท าการเกษตรไม่เกิน 20 ไร่ ดังนั้นตามแนวทางพระราชด าริการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการจัดการ
ทรัพยากรระดับไร่นา คือ ที่ดินและน้ าเพื่อการเกษตรในท่ีดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อไป เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ  เป็นการอนุรักษ์
ธรรมชาติ และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพื่อให้มีวิถีชีวิตแบบชนบทเอาไว้ให้มากที่สุด การมีวิถีชีวิตแบบชนบท 
อยู่อย่างพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะท าให้ชุมชนมีความรักความสามัคคี 
ปรองดอง ไม่ขัดแย้ง และมีวิถีชีวิตแบบชนบทอย่างยั่งยืนตลอดไป 

นอกจากนี้การท าเกษตรในต าบลสะตอ ควรเน้นความหลากหลายของการปลูกพืชผล เนื่องจากเป็นการ
ทดแทนผลผลิตที่ตกต่ า ดังนั้น ถ้ามีพืชผลที่หลากหลายจะท าให้เป็นการทดแทนความต้องการของเศรษฐกิจตาม
ท้องตลาด ไม่ควรปลูกพืชผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะถ้าผลผลิต   มีราคาตกต่ าจะท าให้เกิดการขาดทุนในการผลิต
พืชผลนั้น ๆ และการท าเกษตรสะตอควรมีการจัดระบบสหกรณ์ เพราะว่าเราสามารถมีการประกันราคาและรวมกลุ่ม
กันเพื่อไม่ให้มีการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง รวมไปถึงการที่มีประกันราคาในแต่ละปี การท าเกษตรในต าบล
สะตอควรต้องเน้นการพึ่งตนเองในครัวเรือนเป็นหลักก่อน เพราะการท าการเกษตรที่มุ่งเน้นการแสวงหาผลก าไร การ
ใช้สารเคมีเป็นการช่วยเร่งผลผลิตเพื่อให้ได้ในปริมาณที่มาก ๆ จะเป็นการท าลายสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้น การใช้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นการรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท าการเกษตรที่
พึ่งตนเองในครัวเรือนเป็นหลักจึงเป็นก้าวแรกที่ควรจะต้องมีในระดับครัวเรือนก่อน ถึงจะเป็นการพัฒนาในระดับชุมชน 
ระดับต าบลไปสู่ระดับอื่น ๆ ต่อไป การท าเกษตรในต าบลสะตอกับการสะสมความร่ ารวยไม่จ าเป็นต้องขัดแย้งกัน 
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเกษตรกร ซึ่งก็เป็นการดีถ้าไม่ขัดแย้งกัน การจะเลือกใช้ทางใดตามความ
เหมาะสมก็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละบุคคล 

สรุปและอภิปรายผล 

 การวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้จาก
การศึกษาและองค์ความรู้เดิม ดังนี ้
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 จากการศึกษาในภาคนิพนธ์นี้ พบว่าผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของเกษตรเคมี รูปแบบของเกษตร
ทางเลือกที่พึงประสงค์ รวมถึงมาตรการในการพัฒนาเกษตรทางเลอืก คือ ประชาชนในเขตต าบลสะตอ ได้ตระหนัก
ถึงการท าเกษตรเคมี และมีความคิดเห็นไปในทางเกษตรทางเลือกโดยมีประเด็นเนื้อหาสาระในประเด็นที่ส าคัญ คือ  
 การท าเกษตรเคมีถึงจะท าให้มีผลผลิตสูงกว่าการท าเกษตรรูปแบบอ่ืน ๆ แต่ก็ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพกับ
ประชาชน เกิดสารตกค้างในตัวเกษตรกร เป็นการท าลายดิน และไม่ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ยาก าจัดศัตรูพืช 
ส าหรับการท าเกษตรทางเลือกมุ่งความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพ และให้ความส าคัญต่อธรรมชาติเป็นหลัก มุ่ง
ฟื้นฟูสภาพดินและสิ่งแวดล้อม เน้นการป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ไข อีกทั้งมีมาตรการเกษตรทางเลือกในทัศนะ
ของประชาชนในต าบลสะตอในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ นั้น ควรต้องรักษาวิถีชีวิตแบบชนบท
เอาไว้ให้มากที่สุด ควรเน้นความหลากหลายของการปลูกพืชผล ควรปรับปรุงดินให้เหมือนกับดินที่อยู่ในป่ามาก
ที่สุด ควรใช้น้ าหมักในการเกษตรมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี ควรต้องเน้นการพึ่งตนเองในครัวเรือนเป็นหลัก การสะสม
ความร่ ารวยไม่จ าเป็นต้องขัดแย้งกัน ควรต้องผลิตพืชผลที่มีรสชาติตามธรรมชาติจะดีที่สุด การท าเกษตรที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันในต าบลสะตอจะเพิ่มต้นทุนในการผลิต ควรมีการจัดระบบสหกรณ์ ควรต้องเน้นการจัดการทรัพยากรน้ าใน
ระดับไร่นาเป็นหลัก และควรใช้หลักการคลุมดินแทนการก าจัดวัชพืช 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรทางเลือกของชาวบ้านต าบลสะตอข้างต้นนี้ สอดคล้องในรูปแบบการท า
เกษตรในธรรมชาติและผสมผสาน กล่าวคือ เป็นการท าเกษตรทางเลือกในหลายรูปแบบ โดยพยายามแทรกแซง
การใช้ปัจจัยและเทคโนโลยีทางการผลิตต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอนั้น        
ให้ความสนใจต่อเกษตรทางเลือกในรูปแบบเกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืนเชิงวนเกษตร ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในเชิง
มาตรการเพื่อตอบสนองแนวทางเกษตรทางเลือกดังกล่าวดังนี้ 
 1. การท าสวนผลไม้ในป่าที่ยั่งยืน โดยที่ประชาชนควรจะต้องมีการปลูกป่าควบคู่กับการปลูกไม้ผล เพื่อ
เป็นการเกื้อกูลระบบนิเวศทางธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องและเกื้อกูลกับระบบนิเวศป่าไม้
ในท้องถิ่น เพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างสม่ าเสมอตลอดไป ท้ังนี้ยังเป็นการค านึงถึงหลักความสมดุลตามธรรมชาติของ
ระบบนิเวศเป็นส าคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการ ในขณะที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตของสังคมชาวชนบทที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่น้ัน ๆ ให้มากที่สุด 
 2. ควรจะต้องเข้มงวดในการรักษาเขตอนุรักษ์ป่าเอาไว้ เพื่อให้ดินในป่ายังมีความชุ่มช้ืนและอุดมสมบูรณ์
มากขึ้น และยังส่งผลให้เป็นการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย  
 3. ควรจะต้องมีการรณรงค์ให้เกษตรกรไม่ใช้สารเคมีในการท าการเกษตร หันมาใช้เกษตรทางเลือกที่มี
ความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นท่ี ถึงจะไม่เห็นผลตรงกับความต้องการในปัจจุบัน แต่เป็นการ
ท าเกษตรโดยหวังให้มีการด ารงอยู่ในระยะยาวไปสู่ในรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคต 
 4. การท าเกษตรในต าบลสะตอ ควรเน้นความหลากหลายของการปลูกพืชผล เนื่องจากเป็นการทดแทน
ผลผลิตที่ตกต่ า ดังนั้น ถ้ามีพืชผลที่หลากหลายจะท าให้เป็นการทดแทนความต้องการของเศรษฐกิจตามท้องตลาด 
ไม่ควรปลูกพืชผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะถ้าผลผลิตมีราคาตกต่ าจะท าให้เกิดการขาดทุนในการผลิตพืชผลนั้น ๆ 
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 หลังจากที่ได้ด าเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกษตรทางเลือกในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการด าเนินวิจัย
หลังจากนี้ คือ 
 1. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบของการท าเกษตรเคมีในทัศนะของประชาชนในภาพรวมทั้งจังหวัด เป็นการ
เปรียบเทียบถึงผลกระทบของการท าเกษตรเคมีในแต่ละพื้นที่เพ่ือจะท าให้ได้มาซึ่งตัวช้ีวัดที่ใช้เป็นมาตรฐานได้ 
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 2. ควรท าการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ในประเด็นของผลกระทบจากการท าเกษตรเคมี การท าเกษตร
ทางเลือกที่พึงประสงค์ และมาตรการของเกษตรทางเลือกด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบ
เพิ่มเติมที่ละเอียดอ่อนตรงกับประเด็นท่ีต้องการศึกษา เพราะข้อมูลที่ได้สามารถจะสะท้อนความคิดเห็นของผู้เป็น
เกษตรกรตัวจริง 
 3. เพื่อให้ผลกระทบจากการท าเกษตรเคมีที่เกิดขึ้นในเชิงลบต่อมนุษย์และธรรมชาติ ได้มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการท าการเกษตรที่ใช้สารเคมีลดลง ดังนั้น ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาโดยเน้นหรือให้
ความส าคัญตามตัวแปรด้านต่าง ๆ ของผลการศึกษา เช่น การสร้างจิตส านึกใหม่ การสร้างดุลยภาพสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน รวมไปถึงการขับเคลื่อนการท าเกษตรทางเลือกให้เพิ่มมากข้ึน เป็นต้น  
 ดังนั้น การท าเกษตรเคมี การใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีนั้น มีส่วนดีในการท าการเกษตรแบบส่งออกหรือ
อุตสาหกรรม เพราะการใช้สารเคมีในการท าการเกษตรจะส่งผลให้มีผลผลิตที่มากขึ้น ผลไม้หรือพืชผักจะมีความ
สวยงามตามที่ตลาดต้องการ หากผลไม้หรือพืชผลไม่สวยจะท าให้ราคาถูก เช่น การส่งออกมังคุดไปยังต่างประเทศ จะ
เน้นที่ลูกใหญ่ผิวสวย ฉะนั้นจึงจ าเป็นที่เกษตรกรต าบลสะตอจะต้องใช้สารเคมีหรือเกษตรเคมีเข้ามาช่วย แต่ระยะหลัง
หลังจากการใช้สารเคมีเป็นเวลานาน ส่งผลให้พื้นดินเสีย ท าให้ไม่ได้ผลผลิตตรงตามที่ต้องการเหมือนเดิม และอีกใน
กรณีหนึ่ง ปัจจุบันปุ๋ยเคมีและสารเคมีมีราคาที่สูงขึ้น ท าให้ต้นทุนในการผลิตนั้นสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรเกิดการ
ขาดทุน ดังนั้น การท าเกษตรทางเลือกจึงกลับมามีบทบาทมากข้ึน และเป็นการท าในแนวทางของพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการท าเศรษฐกิจพอเพียง คือ การใช้วิธีเกษตรแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยไม่หวังผลก าไรมากนัก ฉะนั้น ผู้ที่ใช้เกษตรทางเลือกใหม่จึงน่าจะมี การอยู่รอดในการท าการเกษตร 
แต่ก็มิได้ทิ้งสารเคมีทั้งหมดเสียทีเดียว แต่ใช้ในปริมาณที่ลดลงและจ าเป็น จึงจะก่อให้เกิดผล อย่างเช่น เกษตรกรใน
ต าบลสะตอได้น าน้ าล้างเล้าหมูมารดสวนผลไม้ โดยมีราคาถังละ 1,000 ลิตรเท่ากับ 30 บาท ท าให้พื้นดินที่เริ่ม
เสียหายจากใช้สารเคมีกลับมาดีขึ้น และเป็นการลดต้นทุนอีกนัยยะหนึ่ง เมื่อดินดีขึ้นก็จะท าให้พืชผลกลับมางอก
งามเหมือนเดิม ดินดีผลผลิตดีการกินดีอยู่ดีก็กลับมาดีด้วย เมื่อประชาชนกินดีอยู่ดีก็ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ
เจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน 

เอกสารอ้างอิง 
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ความพึงพอใจของประชาชนและมาตรการในการบริการของเทศบาลต าบลเนินสูง อ าเภอท่าใหม่  
จังหวัดจันทบุรี 

PUBLIC SATISFACTION TO MEASURES OF PUBLIC SERVICE IN NEON SOONG SUB-DISTRICT 
MUNICIPALITY THA MAI DISTRICT CHANTHABURI PROVINCE 

ชาญณรงค์  ธนะมูล 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 ภาคนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ ปัจจัยและมาตรการการปรับปรุงเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ประชาชนในการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลเนินสูง อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี การศึกษาใช้การวิจัย
เชิงผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงส ารวจ การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลต าบลเนินสูง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ         
ในภาพรวมระดับกลาง แต่ถ้าพิจารณาเป็นรายกิจกรรม  พบว่าระดับพึงพอใจในกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม คือ   
กลุ่มกิจกรรมที่ประชาชนพึงพอใจสูงและกลุ่มกิจกรรมที่ประชาชนพึงพอใจปานกลาง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจของประชาชนในการบริการดังกล่าว ได้แก่ ความเพียงพอของการจัดบริการ อัธยาศัยในการให้บริการ 
ความรวดเร็วในการให้บริการ และความเป็นธรรมในการให้บรกิาร นอกจากน้ีในการศึกษามาตรการในการปรับปรงุ
การให้บริการของเทศบาลพบว่า มาตรการที่มีความส าคัญใน 3 ล าดับแรก คือ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
เทศบาลให้ทั่วถึง  การจัดบริการให้รวดเร็วขึ้น และการจัดท าไฟฟ้าสาธารณะให้ท่ัวถึง 

ABSTRACT 

 The purpose of this independent study was to examine the public satisfaction levels, 
factors, and measures of the public service provided by Neon Soong Sub-district Municipality in 
Tha Mai District in Chanthaburi Province. The mixed method model of the survey research with 
the in-depth interview and the participatory observation was employed in this study. The major 
findings showed the moderate levels of qualified voters’ satisfaction towards the public service.          
The aspects of the public satisfaction were divided into two categories: the highly satisfied 
public service and the moderately satisfied public service. The influential factors towards the 
public satisfaction were the public service provided adequately for the people, the hospitality, 
the quick service, and the fair service. The measures of the service improvement were also 
studied and the first three important measures were the public information about the 
Municipality news, the faster service, and the public electricity provided in the community.  
 
บทน า 

 นโยบายการกระจายอ านาจ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จนถึงฉบับปัจจุบัน     
พ.ศ. 2550 นั้น ได้มีการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ และเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการบริการท้องถิ่นของตนเอง โดยมีการตรากฎหมายฉบับลูกต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง พ.ศ. 2542 ส่งผลจากกระบวนการกระจายอ านาจดังกล่าว ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
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ด าเนินการกิจการต่าง ๆ ในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เจตนารมณ์ในการด าเนินภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบนโยบายกระจายอ านาจ
ดังกล่าวข้างต้น คือ การบริการประชาชน การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถแยกกิจกรรมบริการที่
มีทั้งหมดเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ  คือ 1) บริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (Public Utility Service) หมายถึง บริการที่ให้แก่
ประชากรทั่วไป 2) บริการเฉพาะด้าน (Specific  Service) ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ประชาชนแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่มีธุรกิจเฉพาะ ฐานคิดของนโยบายการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือการให้บริการไปถึง
ตัวประชาชนให้มากที่สุด ถือว่าเป็นด้านหน้าของการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น กับ
ประชาชนเพราะถ้ามีบริการที่ดีย่อมท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดี ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและต่อ
หน่วยงานด้วย ดังนั้น ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการจะต้องมีความตั้งใจและอุทิศตนให้แก่
หน่วยงานและส านึกอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชน 

เทศบาลต าบลเนินสูง ได้ด าเนินภารกิจการให้บริการประชาชนมาตั้งแต่เป็นสุขาภิบาล ในปี พ.ศ. 2540 เช่น 
การจัดหาไฟทางสาธารณะ การจัดการขยะ การท าความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 
สุขาภิบาลเนินสูงได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล ท าให้เทศบาลต าบลเนินสูง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
สามารถด าเน ินภารกิจในการให้บริการประชาชน ได้อย่างเต็มที่ตามกรอบในพระราชบัญญัติเทศบาล 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนถึงในปัจจุบัน
ทางเทศบาลต าบลเนินสูง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้บริหารจัดการภารกิจการให้บริการประชาชนใน
รูปแบบของแผนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - 2556 (ส านักงานเทศบาลต าบลเนินสูง. ออนไลน์. 2551) 
 แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้จัดภารกิจการให้บริการในแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    
 3. การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  
 4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 5. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 6. การพัฒนาด้านการบริหารที่ดี     

อย่างไรก็ดี จะพบว่าตั้งแต่ยกฐานะจากสุขาภิบาลในปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบันเทศบาลต าบลเนินสูง 
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ก็ยังไม่ได้มีการประเมินเลยว่าการให้บริการที่ผ่านมาประชาชนมีความพอใจหรือไม่ 
เพราะเหตุใด และประชาชนมีข้อเสนออะไรในการปรับปรุงการให้บริการ       

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลเนินสูง 
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อน าผลวิจัยมาปรับปรุงการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลเนินสูงอ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรีให้มีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลเนินสูง 
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี     
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการสาธารณะในเขต เทศบาล
ต าบลเนินสูง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  
 3. เพื่อศึกษามาตรการในการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลเนินสูง  อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในเขตเทศบาลต าบลเนินสูง 

อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ านวนท้ังสิ้น 2,466 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 

การก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จะให้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamame. 1973 : 
1088) ค านวณขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมดังนี้ 
    n  = 

21 Ne

N


 

  เมื่อ  n = ขนาดตัวอย่าง 
    N = ขนาดประชากร 
    E = ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม (Sampling Error) 
  แทนค่า  n =           2,466       
         1 + 2,466 (0.05)2     
   n =     344 ราย 
  ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได้ = +5%  

ความเช่ือมั่นในการสุ่มน้อยที่สุดที่ยอมรับได้คือ ความเช่ือมั่นในการสุ่ม 95% เพราะฉะนั้น ขนาด
ตัวอย่าง = 344 ราย 

ดังนั้น ผู้วิจัยก าหนดให้มีขนาดตัวอย่าง 344 ราย โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Error) 
จะใช้การสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Sampling) คือ ขั้นแรกจะใช้การสุ่มแบบสัดส่วน และขั้นที่สองจะใช้
การสุ่มเชิงระบบ (Systematic Sampling) 

ในการสุ่มเชิงระบบจะพิจารณาจากการใช้ช่วงต่างในแต่ละหมู่ของเทศบาลต าบลเนินสูง อ าเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยได้ผลการสุ่มดังนี้  
 

ตารางที ่1  แสดงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
หมู่ที ่ จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ราย) จ านวนตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา (ราย) 
 1.  เขาบายศรี 432 60 
 2.  เขาบายศรี 164 23 
 3.  เขาบายศรี 263 37 
 4.  เขาบายศรี 108 15 
 5.  เขาบายศรี 188 26 
 6.  เขาวัว 129 18 
 7.  เขาวัว 165 23 
 8.  เขาวัว 390 55 
 9.  เขาวัว 476 66 
10.  เขาวัว 129 18 
11.  เขาวัว 22 3 
รวม 2,466 344 

 
 ส่วนการสุ่มเชิงระบบจะพิจารณาจากล าดับรายช่ือของประชากรที่มีสิทธ์เลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้าน โดย
แบ่งออกเป็นช่วงเท่าดังนี้  ทุกรายชื่อล าดับที่ 7, 14, 21, 28, 35, ….. , 344 ตามล าดับ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
 การสร้างเครื่องมือวิจัย ได้แก่ การปรับแบบสอบถามมาจากแบบสอบถามวิจัยเดิมและได้จากการรวบรวม
ข้อมูลและด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา วารสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสร้างเครื่องมือจากทฤษฎีหลักการ
แนวคิดของการวิจัยมากท่ีสุด ใช้สาระความรู้ที่ได้รับเป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถาม 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ท าการเก็บข้อมูลโดยให้แบบสัมภาษณ ์และได้ออกสอบถามประชาชนท่ีอยู่ใน
เขตเทศบาลต าบลเนินสูง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อกรอกข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 
โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์เป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี 6 ข้อ โดยสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ 
อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และภูมิล าเนาเดิม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลต าบลเนินสูง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในแต่ละด้านได้แก่ ด้านถนน ด้านไฟฟ้าแสง
สว่าง และด้านแหล่งน้ า โดยสอบถามในแนวค าถามเชิงความคิดเห็นความพอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปาน
กลาง พอใจน้อย พอใจน้อยมาก 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน
ด้านบริการของเทศบาลต าบลเนินสูง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  
 ในการเก็บข้อมูลของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเนินสูง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยได้
ด าเนินการดังนี ้
 1. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา (ดร.นักรบ เถียรอ่ า) เพื่อตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบไปจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วน าไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จะใช้การตีความข้อมูลจากการสัมภาษณ์ คือ การวิเคราะห์ความหมายโดย
พิจารณาจากวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นนั้น ๆ 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนและมาตรการในการบริการของเทศบาลต าบลเนินสูง อ าเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สรุปผลได้ดังนี้ 
 ข้อค้นพบข้อที่ 1  ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจปาน
กลางต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลเนินสูงเมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมการให้บริการแบ่งได้ออกเป็น 2 ระดับ คือ กิจกรรมที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก และ
กิจกรรมที่ประชาชนมีความพึงพอใจปานกลาง   
 กิจกรรมที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากมีอยู่ทั้งหมด 7 กิจกรรม โดยสามารถเรียงล าดับความพึงพอใจ
จากมากไปน้อยดังนี้   
 1. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา 
 2. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 3. การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 



 59 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 1  ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 

 4. การท าป้ายช่ือซอย 
 5. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 6. การพ่นหมอกก าจัดยุงลายร่วมกับ อสม. 
 7. การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 กิจกรรมที่ประชาชนมีความพึงพอใจปานกลางมีอยู่ทั้งหมด  23 กิจกรรมโดยสามารถเรียงล าดับความพึง
พอใจจากปานกลางไปน้อยดังน้ี   
 1. การจัดกิจกรรมวันเด็ก 
 2. การรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจรช่วง 
 3. การก่อสร้างถนนคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน 
 4. การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย   
 5. การให้บริการช าระภาษีประจ าปี 
 6. การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวา 
 7. การท าประชาคมแม่บ้าน   
 8. การอนุญาตก่อสร้างและต่อเติมอาคาร 
 9. การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
 10. การจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์เพื่อต่อต้านยาเสพติด 
 11. การซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนสาธารณะ 
 12. การจัดป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 13. การเพิ่มพ้ืนท่ีการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ 
 14. การส่งเสริมการเล่นกีฬา (กีฬาต าบล) 
 15. การส่งเสริมการเล่นกีฬาแก่เด็กและเยาวชน 
 16. การส่งเสริมให้ความรู้และป้องกันปัญหายาเสพติด 
 17. การสนับสนุนอปพร. จัดตรวจเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย 
 18. การเพิ่มพ้ืนท่ีการให้บริการน้ าประปา 
 19. การขุดลอกคูคลองหนองน้ าสาธารณะ 
 20. การส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์ 
 21. การรณรงค์ปลูกป่า เพื่อพัฒนาเป็นป่าชุมชน 
 22. การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ 
 23. การจัดท าตู้รับความคิดเห็น 
 
 ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน
ในการให้บริการสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลเนินสูง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามตัวแปรพื้นฐาน
และตัวแปรก าหนด โดยใช้การทดสอบสมมุติฐาน จะสามารถสรุปได้ตามตารางดังนี้    
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ตารางที ่1  สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

สมมตุิฐานการวิจยั ผลการทดสอบ 

1.  ความเพียงพอของการจัดบริการของเทศบาลต าบลเนินสูง เป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริการของประชาชน 

ยอมรับสมมตุิฐาน 

2.  อัธยาศัยในการให้บริการของเทศบาลต าบลเนินสูงเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการบริการของประชาชน 

ยอมรับสมมตุิฐาน 

3.  ความรวดเร็วในการให้บริการของเทศบาลต าบลเนินสูงเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการบริการของประชาชน 

ยอมรับสมมตุิฐาน 

4.  ความเป็นธรรมในการให้บริการของเทศบาลต าบลเนินสูงเป็นปัจจัยที่
มีผลต่อความพึงพอใจในการบริการของประชาชน 

ยอมรับสมมตุิฐาน 

 
 ข้อค้นพบข้อที่ 3 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษามาตรการในการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะใน
เขตเทศบาลต าบลเนินสูง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรก าหนด โดยใช้การ
ทดสอบสมมุติฐาน จะสามารถสรุปได้ตามตารางดังนี้    
 กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลต าบลเนินสูง ที่ถือว่ามีระดับ
ความส าคัญใน 3 ล าดับแรก คือ  
 1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมของเทศบาลให้ทั่วถึง 
 2. การให้บริการรวดเร็วข้ึน   
 3. การติดตั้ง ซ่อมแซม ไฟสาธารณะให้ท่ัวถึง 
 
สรุปและอภิปรายผล 

 ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จาการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่าง ข้อค้นพบที่
ได้จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทท่ี 2 ดังนี้   
 จากผลการศึกษาในภาคนิพนธ์ มีข้อค้นพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน ได้แก่ ความ
เพียงพอของการจัดบริการ อัธยาศัยในการให้บริการ ความรวดเร็วในการให้บริการ และ ความเป็นธรรมในการ
ให้บริการ เมื่อน าข้อค้นพบดังกล่าวมาอภิปรายผล มีความสอดคล้องกับทฤษฎีการให้บริการของจอห์น มิลเลท 
(Millet. 1954 : 397) สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการสาธารณะ เป็น 5 ปัจจัย คือ  
 1. การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานคติว่าคนทุกคน
เท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีด
กันในการให้บริการประชาชน จะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 
 2. การให้บริการที่ตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการให้บริการสาธารณะบริการ
สาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลย ถ้าไม่มีการตรงเวลา
ซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน 
 3. การให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะ มีจ านวนการให้บริการ
และสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม มิลเลท เห็นว่าความเสมอภาค หรือการตรงเวลา จะไม่มีความหมายเลยมีถ้า
จ านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอ และสถานท่ีตั้งท่ีให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดแก่ผู้รับบริการ 
 4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง หมายถึงการให้บริการสาธารณะที่เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์
ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานท่ีให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้  
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 5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพ และผลการ
ปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะท าหน้าที่ ได้มากขึ้น โดยใช้ทรัพยากร
เท่าเดิม  

 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่า ยังมีการให้บริการของเทศบาลต าบลเนินสูงที่ประชาชนยัง
ไม่พอใจมากนักในบางกิจกรรม ดังนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการให้บริการ
ที่ดีขึ้น  ดังนี้   
 1. การจัดท าตู้รับความคิดเห็น ควรติดตั้งตู้รับความคิดเห็นไว้ตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างสะดวก รวดเร็ว 
 2. การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ควรจัดให้มีการอบรมพัฒนาอาชีพด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนใน
ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ 
 3. การรณรงค์ปลูกป่าเพื่อพัฒนาเป็นป่าชุมชน ควรปลูกจิตส านึกให้กับประชาชนเพื่อสร้างความรัก และ
หวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น 
 4. การส่งเสริมดา้นเกษตรอินทรีย ์ควรส่งเสริมใหม้ีการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 หลังจากท่ีได้ด าเนินการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการของเทศบาลต าบล
เนินสูง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี ้
 1. ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล เนินสูง โดย
ภาพรวมทั้งจังหวัดจันทบุรี เพื่อจะได้น าไปเป็นพื้นฐานในการวางนโยบายการให้บริการ สาธารณะท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

2. ควรมีการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการคือหัวใจของเทศบาลในแนวเชิงคุณภาพ 
เพื่อจะได้วิเคราะห์ให้เห็นในเชิงกระบวนการ ในรายละเอียดอันจะน าไปสู่มาตรการในการแก้ไขการบริการที่เป็น
รูปธรรมยิ่งข้ึน 
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การก่อรูปและการขยายตัวขององค์กรประชาสังคมท้องถิน่ในภาคตะวันออก : กรณีศึกษา 
มูลนธิิกสกิรรมธรรมชาติ 

FORMATION AND EXPANSION OF LOCAL CIVIL SOCIETY ORGANIZATION IN THE EASTERN REGION : 
CASE STUDY OF AGRI- NATURE FOUNDATION 

ฐิตารีย์  เกี่ยวคุ้มภัย 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องการก่อรูปและการขยายตัวขององค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในภาคตะวันออก : กรณีศึกษา
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการก่อเกิด
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของมูลนิธิ กสิกรรมธรรมชาติ การศึกษาครั้งนี้เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์ โดยใช้การวิจัย เชิงเอกสารที่เกี่ยวข้องและใช้การสัมภาษณ์แบบ
ประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่าในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อค้นพบที่ได้ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อเกิดมูลนิธิ
กสิกรรมธรรมชาติ ได้แก่ วิกฤติเศรษฐกิจ ในปี 2540 วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและภาวะผู ้น าในการ
ขับเคลื่อน ส่วนปัจจัยส าคัญที่ท าให้มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเกิดการขยายตัวจนเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ได้นั้น คือ 
ความส าเร็จจากการ อบรม  นโยบายวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์   

ABSTRACT 

         The purpose of this research was to study the influential factors towards the establishment 
and expansion of Agri - Nature Foundation. The historical approach of qualitative research with 
the study of document papers, interviews, and historical hearsay was applied to this study.          
The major findings identified the influential factors towards the establishment of Agri - Nature 
Foundation were as follows: the economic crisis in the year of 1997, the discourse on the      
Self-Sufficiency Economy Theory, and the social movement leadership. The influential factors 
towards the expansion of   Agri-Nature Foundation were the successful training project about the 
National Agenda of the Organic Farming Policy. 
 

บทน า 

พัฒนาการของประชาสังคมท้องถิ่นของประเทศไทยในอดีตนั้นพบว่า ส่วนใหญ่จะเกิด ในเขตเมือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนในต่างจังหวัดนั้นพบกลุ่มประชาสังคมเกิดขึ้นเป็นส่วนน้อย โดย
มักจะเกิดจาก 2 ภาคส่วน คือ 1) ภาคชุมชนดั้งเดิม 2) ภาคองค์กรที่ได้รับ การจัดตั้งของรัฐ (เช่น กลุ่มแม่บ้าน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นต้น) แต่หลังจากที่ประเทศไทยประสบปัญหาความขัดแย้งทาง
การเม ือง  และมีก ารก่อตั ้งคณ ะกรรมการปฏ ิร ูป ประเทศไทย โดยการน าของนายอานันท์  ปันยารชุน 
คณะกรรมการปฏิรปูประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการอาวุโสต่างๆ ทั่วประเทศ เสนอว่าใน
การปฏิรูปประเทศไทยนี้ต้องให้ความส าคัญต่อการจัดการตนเองของท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนสององค์กรใน
ท้องถิ่น คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสังคมองค์กรส่วนท้องถิ่น ดังนั้นประชาสังคมส่วน
ท้องถิ่น  จึงได้กลายเป็นกลไกที่เป็นหลักในการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน  (“การปฏิรูปโครงสร้างอ านาจ”. 
ออนไลน์. 2554) 

จากการส ารวจองค์ความรู ้เกี ่ยวกับประชาสังคมในประเทศไทยพบว่า พื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับ
องค์กรประชาสังคมจะเน้นภายในกรุงเทพมหานคร และภาคกลางส่วนใหญ่ แต่ภาคที่มี การศึกษาน้อย หรือ
แทบจะไม่มีการวิจัยเลย ก็คือ ภาคตะวันออก ที่เป็นเช่นนี้เพราะนักวิชาการภายในประเทศมักจะเข้าใจว่า 
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ภาคตะวันออกคือส่วนหนึ่งของภาคกลาง และเหมารวมว่าชีวิตของคนในภาคตะวันออกเหมือนคนภาคกลาง ท า
ให้การวิจัยในภาคตะวันออก ยังไม่เคยมีคนศึกษาเลยในเรื่องประชาสังคม 

อย่างไรก็ด ีถ ึงแม้จะไม่ม ีงานศึกษาเกี ่ยวกับประชาสังคมภาคตะวันออก แต่การก่อรูป  และ
ขับเคลื่อนขององค์กรภาคประชาสังคมภาคตะวันออกก็เกิดขึ้นตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม กรณีตัวอย่างของประชาสังคมท้องถิ่นภาคตะวันออกที่ เติบโตขึ้นมา หลังวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ     
ปี 2540 และช่วงการขยายตัวของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง  

การก่อรูปของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง เป็นผลผลิตจากการพัฒนาตามแนวทางทุนนิยม ตั้งแต่
ยุคพัฒนา พ.ศ. 2500 ตามที่เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นต้นมาจนถึงปี พ.ศ. 2540 ได้เกิดและ
ประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นกลางปี พ.ศ. 2540 เป็นผลผลิตของการเกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ ภายใต้
กลยุทธ์การสะสมทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมส่งเสริมการส่งออก (ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์. 2555 ก : 10)  

เศรษฐกิจฟองสบู ่เป็นภาวการณ์เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว จากการเก็งก าไร ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อผลตอบแทนในระยะสั้น การเกิดเศรษฐกิจฟองสบู่ในประเทศไทย
เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ได้แก่ การขยายตัวของทุนการเงินระหว่างประเทศ 
และการก้าวขึ้นมาของรัฐบาลพลเรือนที่มีนโยบายเปิดเสรีทางเศรษฐกิจการเมืองมากขึ้น 

สถานการณ์เชิงโครงสร้างของวิกฤติเศรษฐกิจไทยนั้น ตั้งอยู่บนการเปลี่ยนแปล งของโครงสร้าง
ทุนหลัก 3 ขา ระหว่างทุนข้ามชาติ ทุนไทย และทุนรัฐวิสาหกิจ กล่าวคือ ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ทุนข้ามชาติได้เข้า
มามีบทบาทในเศรษฐกิจไทยมากข้ึน โดยบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นและประเทศนิกส์เอเชียได้ใช้ไทยเป็นฐานการผลิต
เพื ่อการส่งออก และทุนการเงินระหว่างประเทศ หลังกระแสโลกาภิวัตน์ก็ได้ก่อให้เกิดการขยายตัวของ
เศรษฐกิจฟองสบู่ จนถึงบทบาทของ IMF ในการจัดระเบียบเศรษฐกิจไทยใหม่หลังจากฟองสบู่แตก 

ในทางตรงข้ามเมื่อวิกฤติเศรษฐกิจ ทุนหลักของไทยต้องประสบกับความชะงักงันในการสะสมทุน ส่วนทุน
รัฐวิสาหกิจในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจก็ยังอยู่ในภาวะตกต่ า เนื่องจากการก าหนดแผนแม่บทการปฏิรูปและ
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ บีบให้แปรสภาพรัฐวิสาหกิจโดยมีเป้าหมายโอนหุ้นให้เป็นของเอกชนในข้ันต่อไป 

จาก เหต ุก ารณ ์ว ิกฤตการณ ์ด ังกล ่าวที ่เก ิดขึ ้น  จ ึงท า ให ้แนวค ิดทฤษฎ ีเศรษฐก ิจพอ เพ ีย ง              
จากพระราชด ารัสของพระเจ้าอยู่หัว ถูกกล่าวถึงและน ามาปรับใช้มากขึ้น เพื่อเป็นหลักคิดให้กับประชาชน เน้น
การพึ่งพาตนเองเป็นหลัก และเพื่อเป็นทางออกอีกทางเลือกหนึ่งให้กับวิกฤตการณ์ดังกล่าวท่ีเกิดขึ้นกับประเทศไทย 

ชมรมกสิกรรมธรรมชาติไท ได้แนวคิดมาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ วังน้ าเขียว ประกอบกับ
ช่วงปี 2540 ประเทศไทยก าลังประสบปัญหากับวิกฤติเศรษฐกิจอย่างหนัก ท าให้ การขับเคลื่อนงานต่างๆ 
เป็นไปอย่างยากล าบาก โดยขณะนั้นอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยก าธร (อาจารย์ยักษ์ )ผู ้เคยรับราชการในส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) ส านักนายกรัฐมนตรี และ
ได้เข้าไปช่วยงานคุณอ านาจ หมายยอดกลาง ดูแลงานในโครงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ วังน้ าเขียว ซึ่งเป็น
โครงการที่ชาวบ้านตั้งขึ้น ซึ่งไม่ใช่โครงการของหน่วยงานราชการเหมือนโครงการพระราชด าริที่อื่นๆ จากการ
ท างานที่ต้องตามเสด็จบ่อย ๆ ในการติดตามการท างานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีโอกาสได้สัมผัสกับชีวิตของ
เกษตรกรทั่วภูมิภาคต่างๆของประเทศ และได้พบกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินท ากิน ความยากจน 
ความรู ้ในเรื ่องการเกษตร ตลอดจนปัญหาสุขภาพ การศึกษาและอื่นๆ ท าให้พบจุดอ่อนของโครงการ
พระราชด าริ (โครงการพระราชด ารินั้นเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ทั้งการเลี้ยงสัตว์  การปลูกพืช 
การท านาข ้าว  การปร ับปร ุงด ินและน้ า  ศ ึกษาการปล ูกป ่าพ ืชสม ุน ไพร การปล ูกแฝก  โรงส ี และ
เทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยเรื่องพลังงาน และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย) ที่เกิดจาก หน่วยงานราชการท า
นั้น ไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง ไม่มีผลสู่การปฏิบัติเชิงลึก และไม่สามารถขยายผลงานที่ท าได้ จึง
ได้รวบรวมกลุ่มคนในหลายๆ อาชีพ ที่มีอุดมการณ์เดียวกันมาจัดตั้งเป็นชมรมกสิกรรมธรรมชาติไท ในช่วง
ปีพ .ศ. 2541 - 2542 ชมรมฯได้เน้นทฤษฎีใหม่ของแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการท า
การเกษตร และการด ารงชีวิตให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการรณรงค์ให้เกษตรกรเลิกใช้สารเคมี เพื่อ
หยุดการพึ่งพาชาติตะวันตก แต่หันกลับมาพึ่งพาตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมา 
เพื่อท าการเกษตรที่ยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทย ถึงการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและเรื่องเกษตร
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อินทรีย์ ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริง เห็นผลได้จริง และสามารถต่อยอด ขยายผลงานออกไปได้   โดย
ใช้กลไกท่ีไม่ใช่ระบบราชการ (กลไกชาวบ้าน) ในการขับเคลื่อนงานของชมรม    

ในการขับเคลื่อนงานของชมรมในช่วงแรกเริ่มจากกลุ่มคนเพียง 2 - 3 คน คือ อาจารย์วิวัฒน์  ศัลยก าธร 
นายอ านาจ หมายยอดกลาง และหมอกุ ในการอบรมและสอนชาวบ้านตามที่ต่าง  ๆ เน้นเรื่องเกษตร
อินทรีย์ การเปลี่ยนเคมีให้เป็นอินทรีย์ เช่น น้ าหมัก ปุ๋ยหมัก ฮอร์โมนสมุนไพร  ยาไล่แมลง ทั้งกุ้ง ทั้งพืช โดย
ใช้กรอบแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งเป็นพระราชด ารัสของในหลวง ได้มีการน าแนวคิดจากการดูงานที่ญี่ปุ่น (จังหวัด
คิวเซ) ในเรื่องเกษตรกรรมธรรมชาติ (เกษตรอินทรีย์)  และใช้รูปแบบจากการดูงานที่เยอรมัน ในการท าน้ าหมักโดยใช้
ระบบสุญญากาศ ท าการเพาะหัวเช้ือเอง รวมถึงออกรณรงค์เผยแพร่ และให้ความรู ้ในเรื่องการท ากสิกรรม
ธรรมชาติ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถท าการเกษตร และอยู่อย่างพอเพียงได้จริง สิ่งที่ท าให้ชมรมกสิกรรม
ธรรมชาติประสบความส าเร็จและมีชื่อเสียงโด่งดัง คือ เรื่องการแก้ไขปัญหาดินโดยวิธีการห่มดิน จากดิน
ดารจนกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ สามารถท าการเกษตรได้ ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ดินนี้ได้ทดลองท าอยู่ที่มาบ
เอื้อง จังหวัดชลบุรี และเรื่องการแก้ปัญหานากุ้งจนประสบความส าเร็จ จากการแก้ปัญหาด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ 
(น้ าหมักชีวภาพ) จึงท าให้เกิดการยอมรับและมีการบอกต่อกันออกไป  ในเครือข่ายจนเริ่มมีกลุ่มคนเลี้ยงกุ้ง
จากชมรมคนเลี้ยงกุ้งภาคใต้ ชมรมคนเลี้ยงกุ้งภาคตะวันออก เข้ามาศึกษาวิธีการและน าไปปฏิบัติใช้ในนากุ้ง
ของตนเอง ดังนั ้นจึงเกิดการขยายตัวของสมาชิกชมรมกสิกรรมธรรมชาติไท ที่พร้อมให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของชมรมฯ ทวีมากข้ึนเรื่อย ๆ 

การด าเนินกิจกรรมของชมรมกสิกรรมธรรมชาติไท ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีที่ผ่านมา ได้ให้ความรู้
และช่วยเหลือเกษตรกรที่สนใจ จากการที่มีฐานการท างานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จึงเกิดปัญหาในการขับเคลื่อน งาน
บางอย่างไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เพราะไม่เป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ จนกระทั่งสมาชิกในชมรมฯ เห็นพ้อง
ต้องกันว่าเพื่อให้การด าเนินงานของชมรมฯ เป็นไปอย่างยั่งยืนคล่องตัว และเป็นทางการยิ่งขึ้น ทางชมรมฯ จึงได้
จดทะเบียนขึ้นเป็นมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจาก
บุคคลภายนอกรวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ มีการระดมทุนจากเพื่อนฝูง และได้รับการสนับสนุนหลักในเรื่องของเงินทุน
ในช่วงเริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯจากนายมนตรี สิ ้นเคราะห์ ซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนที่ต่างประเทศกับอาจารย์ยักษ์ 
นอกจากนี้ยังมีการท าปุ๋ยอินทรีย์ขายและน าผลก าไรเข้ามูลนิธิเพ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียน เน้นการขับเคลื่อนท่ีแรงขึ้น 
พยายามดึงคนจากประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด ในช่วงแรกท่ีขับเคลื่อนยังไม่ได้ขยายวงกว้างและยังท างาน
ร่วมกับกลุ่มเพื่อนตะวันออก ต่อมาช่วงปลายปี 2544 ทางมูลนิธิฯ ได้จัดงานเกษตรอินทรีย์พลิกฟื้นวิถีไทยที่จังหวัด
ปราจีนบุรีร ่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ปราจีนบุรี นั ่นเป็นจุดเริ ่มต้นของความสันพันธ์กับ
หน่วยงานราชการ และทางมูลนิธิได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก อบจ. ปราจีนบุรี เป็นจ านวนสองล้านเก้าแสน
บาท ท าให้มูลนิธิมีการปรับปรุงพัฒนา และจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มาบเอื้องอย่างเป็นทางการ โดยใช้
งบประมาณของกองทุนเพื่อสังคม (SIF) เป็นตัวขับเคลื่อน และใช้ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องเป็นศูนย์
หลักของการจัดอบรมในระยะแรกการฝึกอบรมใช้ระยะเวลา 15 วันต่อหลักสูตร ต่อมามีการปรับหลักสูตรของ
การอบรมเป็น 8 วัน 7 คืน และปัจจุบันเหลือ 5 วัน 4 คืน (ธีระ วงษ์เจริญ. สัมภาษณ์. 2555) 

ในเนื้อหาการอบรม เน้นเรื่องการพัฒนาหลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง เกิดเหตุผลเชิง
ประจักษ์ คือ หลาย ๆ บริษัทที่ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมได้ให้การตอบรับกลับมาว่าสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของพนักงาน ท าให้พนักงานรักงาน รักองค์กรเพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพในการท างาน ทางด้านผู้ที่ผ่านการ
อบรมก็เขียนจดหมายมาเล่าว่าพวกเขาสามารถน ากลับไปใช้ที่บ้านได้ สามารถเห็นผลได้จริง 

จากที่มีผู ้เข้ารับการอบรมจ านวนมาก เกิดผู ้ที ่สนใจอย่างจริงจังและขอจัดตั ้งเป็นศูนย์ กสิกรรม
ธรรมชาติในพื้นที่ของตนเอง โดยมีการดูแลและให้ค าแนะน าจากศูนย์หลัก (ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ) 
โดยมีการขยายตัวจาก  1, 9,  10, 16, 40 และ 83 ศูนย์ทั่ วประ เทศ  โดยในภาคตะวันออกนั้น มีศูนย์
อยู่ 13 ศูนย์  

จากการที่มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ในฐานะประชาสังคมท้องถิ่นของภาคตะวันออกที ่ได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางดังที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นจึงเป็นที่น่าศึกษาว่ามูลนิธิกสิกรรม ธรรมชาติมาบเอื้องก่อรูป
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และขยายตัวขึ้นมาได้อย่างไร และเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้น ผลการศึกษาดังกล่าวจะน าไปสู่การเป็นตัวอย่างของ
องค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในภาคตะวันออกต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการก่อเกิดของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ จะใช้วิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่จะใช้ในการวิจัยนี้ จะแบ่งออกเป็น   2 ประเภท 
คือ 
     1.1 เอกสารช้ันต้น (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เอกสารเกี่ยวกับ
การท างานของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง  
     1.2 เอกสารช้ันรอง (Secondary Data) เป็นเอกสารที่มีการรวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
บทความวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 2. การสัมภาษณ์แบบประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า (Oral History) เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ หรือไม่มีโครงสร้าง (Informal or Unstructured Interview) คือ มีเพียงค าถามวิจัยเป็นแนวสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์ในที่นี้จะก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) กลุ่มต่างๆ ได้แก่        

2.1 กลุ่มผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง 
      2.2 กลุ่มผู้น าเครือข่าย 
      2.3 ผู้น าประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพที่ใช้ในงานวิจัยนี้ จะเป็นการตีความในลักษณะต่างๆ คือ การวิเคราะห์
ข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ จะใช้การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยเริ่มจากการพรรณนาให้เห็นล าดับ
เหตุการณ์และวิเคราะห์เชิงสาเหตุในประวัติศาสตร์ ดังนี้ 
 1. การสรุปข้อมูลแบบจัดหมวดหมู่ การจัดระบบข้อมูล หรือการแบ่งยุคแบ่งสมัย 

2. ใช้การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ คือ การวิเคราะห์สาเหตุจากผลของเวลาว่า เหตุการณ์ในอดีตจะมีผล
ต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเหตุการณ์ปัจจุบันจะมีผลต่อเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น 

ผลการวิจัย 

 ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อเกิดมูลนิธิกสิกร
รมธรรมชาติ มี 3 ปัจจัย คือ วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและภาวะผู้น าในการขับเคลื่อน   
 วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงานจากการที่โรงงาน/บริษัท ได้ปิดตัวลงคน
ที่เข้ามาท างานในเมืองจึงต้องกลับถิ่นฐานเพื่อหาเลี้ยงชีพ คนเหล่านี้เมื่อได้กลับถิ่นฐานและหันไปประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รวมทั้งหาแนวทางในการท าเกษตรกรรมแบบลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด  
 ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่ง คือ วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผลที่มาจากอุดมการณ์การพัฒนาที่ในหลวงได้
น าเสนอให้แก่สังคมไทย ในการรองรับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ในปี 2540 วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้
มีการจัดตั้งชมรมกสิกรรมธรรมชาติ และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  เนื่องจากข้อจ ากัดของระบบราชการที่ไม่
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สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนอุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียงได้ จึงจ าเป็นต้องสร้างกลไกใหม่ในรูปองค์กร
ประชาสังคมขึ้น  
 ปัจจัยสุดท้าย ค ือ บทบาทภาวะผู ้น าในการขับเคลื ่อน  กล่าวคือ เน ้นการขับเคลื ่อนแบบนัก
ยุทธศาสตร์ นักปลุกระดมมวลชน ในการโน้มน้าวจิตใจให้ยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งมีการ
ปฏิบัติจริง และท าอย่างต่อเนื่องจนประสบผลส าเร็จในเรื่องของการพลิกฟื้นดิน จากดินดารกลายเป็นดินที่
อุดมสมบูรณ์ เป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการก่อรูปมลูนิธิกสกิรรมธรรมชาติ เนื่องจากความทุ่มเทของ
ผู้น าจึงก่อให้เกิดการบอกต่อ มีการสื่อสารออกไปสู่สังคม จนเกิดการยอมรับในตัวผู้น าทั้งในส่วนของภาครัฐและ
เอกชน 
 ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที ่ 2 สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยส าคัญที ่ท าให้มูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติเกิดการขยายตัวจนเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ได้นั้น คือ ความส าเร็จจากการอบรม นโยบายวาระแห่งชาติ
เกษตรอินทรีย์  
 ความส าเร็จจากการอบรม กล่าวคือ สามารถโน้มน้าวให้คนมีแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหลังจาก
การอบรมแล้วส่งผลให้สามารถน าไปปฏิบัติจริงตามแบบวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน เช่น ท าเกษตรอินทรีย์ การผลิตน้ ายาเอนกประสงค์ ใช้ในครัวเรือน การท าน้ าหมักและปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ เป็นต้น ดังนั้นจึงน าไปสู่การพยายามที่จะเช่ือมโยงกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนทรัพยากรในการท าเกษตรกรรม  
 ปัจจัยสุดท้ายที่ช่วยผลักดันให้เกิดเครือข่าย คือ นโยบายวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์กล่าวคือ 
หลังจากที่เกิดนโยบายนี้ขึ้นท าให้ภาครัฐและภาคประชาชนให้ความส าคัญกับการท า เกษตรอินทรีย์มากขึ้น 
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติซึ่งได้ผลักดันเรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นทุนเดิมนั้น  จึงเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของ
กลุ่มคนที่อยากเข้าร่วมการฝึกอบรม การน าหลักแนวคิด ไปปฏิบัติใช้ รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณจาก
ภาครัฐที่สนับสนุนให้มีการจัดอบรม โดยให้ทางมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติไปเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นที่ได้จาก
การศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 ดังนี ้

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติได้เติบโตขึ้นในช่วงยุคก่อร่างสร้างเครือข่าย หรือการเกิดองค์กรประชาสังคม
ในช่วงที่เจ็ด คือระหว่างปี พ.ศ. 2534 - 2541 ใช้การรวมกลุ่มกันท างานโดยใช้รูปแบบของเครือข่าย และเป็น
รูปแบบทางการ คือ มีการรองรับสถานะทางกฎหมายขององค์กรประชาสังคม ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่
มีอุดมการณ์เดียวกันร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อต้องการที่จะสร้างพื้นที่สาธารณะในการจัดการบริหารชุมชน
อย่างมีส่วนร่วมด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ใช้ค่านิยมประชาสังคม (Norm of Communication) 
การสร้างเครือข่าย นอกเหนือจากมีโครงสรา้งที่ผู้คนเกาะกลุ่มกันแล้ว ยังต้องมีทุนทางด้านค่านิยมด้วย คือ ความไว้
เนื้อเช่ือใจ (Trust) และสร้างความไว้วางใจ ในเครือข่ายภาคีของตน มีการสร้างเครือข่ายการสื ่อสาร 
(Network of Communication) เป็นโครงสร้างที่เอื้อให้ผู้คนมีโอกาสสื่อสาร พูดคุยถึงปัญหาร่วมกัน ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการยึดโยงความสามารถและพลังย่อยๆ 
ในแต่ละส่วนของสังคมเข้ามาเชื่อมต่อประสานกัน มีการพัฒนา การบ่มเพาะ และ  ให้เวลาเพื่อความส าเร็จ 
รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์บนความไม่เป็นทางการ เพราะการท างานที่ไม่เป็นทางการ แต่อยู่บนความไว้เนื้อเช่ือ
ใจกัน เกิดฉันทะที่จะท า ท างานแล้วเกิดปิติ และมีความยั่งยืน สร้างความเป็นชุมชน  ไม่ยึดติดอยู่กับความเป็น
ชนบทหรือเมือง แต่ให้ความส าคัญกับ ความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทร ความสนใจ หรือผลประโยชน์
ร่วมกันบนส านึกสาธารณะ จิตส านึก เพื่อส่วนรวม (Public Consciousness) เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดการเข้ามา
รับผิดชอบปัญหาสาธารณะร่วมกันบนส านึกแห่งความเป็นพลเมือง (Citizenship) ซึ่งเป็นประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน  
มีกิจกรรมและความต่อเนื่อง หนทางที่จะท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันหรือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
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(Learning Society) นั้นก็ด้วยการเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติการร่วมกัน (Interactive Learning Through Action) 
อย่างต่อเนื่อง 

การขยายตัวของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ 5 ปัจจัย คือ 
1. จิตส านึกประชาสังคม (Civic Consciousness) คือ ส านึกว่าตนเป็นเจ้าของปัญหาของชุมชน

และมีเจตจ านงที่จะเข้าร่วมรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหากับฝ่ายต่างๆ ยอมรับในการรวมตัวและความคิดเห็น
อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยมิตรภาพในการเรียนรู้ร่วมกันหรือแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ ให้ความส าคัญกับศักยภาพของปัจเจก
ชนในชุมชน ยอมรับและเห็นคุณค่าความแตกต่างหลากหลายของสมาชิกในชุมชนในการร่วมท างานด้วยกัน 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ปัญหาชุมชนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกความเป็นชุมชน 

2. ช่องทางสื่อสาร หมายถึง โครงสร้างที่เอื้อให้ผู้คนมีโอกาสสื่อสารพูดคุยถึงปัญหาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการ
พูดคุยที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เวทีประชาคม (Civic Forum) ในรูปแบบต่างๆ จึงเป็นที่ที่สร้างความ
เป็นพลเมืองให้กับประชาชนในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของชุมชนและสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ 
(Civic Infrastruction) แยกได้หลายระดับ พื้นฐานที่สุด ก ็ค ือ การพบปะของผู ้คนเป็นบางครั ้งบางคราว 
(Adhock Association) เช่น การติดตามเยี่ยมเยียนเครือข่ายในจังหวัดต่างๆ การรวมตัวเป็นกลุ่มงานด้านใดด้าน
หนึ่ง เช่น การจัดประชุมของเครือข่าย ระดับสูงสุดคือ องค์กรร่ม (Umbrella Organization) ที่เชื่อมองค์กร
สมาชิกและสมาชิกเข้าหากัน เป็นเครือข่ายชุมชน องค์กรต่างๆ ในประชาสังคมที่เข้มแข็ง การพบปะกัน
ในเวทีประชาคมต้องขยายไปถึงการให้โอกาสคนแปลกหน้าท่ีสนใจในเรือ่งเดียวกันด้วย ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วม
ในการพูดถึงปัญหาความเป็นอยู่ของชุมชนไม่เพียงในเวทีวงเล็ก แต่รวมไปถึงเวทีสาธารณะขนาดใหญ่ด้วย 
เช่น การจัดงานคืนชีวิตให้แผ่นดินในช่วงเดือนมีนาคมของทุก ๆ ปี 

3. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและการตัดสินใจ การตัดสินใจในกิจกรรมสาธารณะจะต้องด าเนินการ
หลังกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ประชาชนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความคิดกับคนในชุมชนสาธารณะ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน  มิใช่การรับฟังข้อเสนอและข้อมูลเท่านั้น 
ประชาชนจะต้องพูดคุยถกเถียง แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพราะไม่มีใครมีประสบการณ์เหมือนกัน
ในเรื่องเดียวกัน ต่างคนต่างมีประสบการณ์และมองสิ่งเดียวกันจากมุมมอง และการให้คุณค่าที่แตกต่างกัน 
ชุมชนที่มีประชาสังคมเข้มแข็ง จึงเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

4. ภาวการณ์น าและผู้น าชุมชน ลักษณะเด่นของชุมชนที่เป็นประชาสังคม มิได้เกิดจากจ านวนและแหล่ง
ที่อยู่ของผู้น า แต่อยู่ที่วิถีทางที่ผู้น าสัมพันธ์กับคนอื่น ผู้น าเช่นนี้จะท าหน้าที่ เป็นผู้ให้โอกาสแก่ผู้คน เข้ามามี
ส่วนร่วมและริเริ่มสร้างสรรค์ และไม่ผูกขาดความคิดหรือการเป็นเจ้าของปัญหาหรือเจ้าของชุมชน ชุมชนจะ
เต็มไปด้วยภาวการณ์น าจากผู้คนหลากหลายที่มี ความสามารถต่าง ๆ กัน  มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มองปัญหา
ชุมชนทั้งชุมชนอย่างเช่ือมโยง พร้อมที่จะเรียนรู้แลกเปลีย่นข้อมูลความคิดเห็น ผู้น าท่ีหลากหลายเหล่านี้จะไม่ค่อย
แตกต่างจากชาวบ้านคนอื่น คือไม่มีชนชั้นผู ้น าที ่แยกจากผู้ตามและคอยปกป้องฐานะของตนเอง รวมทั ้ง
ควบคุมการกระท าของคนอื่นอย่างเข้มงวด หากแต่จะเป็นผู้น าที่ผนึกตัวเองเข้ากับชุมชนอย่างแนบแน่น และ
ร่วมท าประโยชน์เพื ่อชุมชน การเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี ่ยวกับปัญหาสาธารณะในเวที
ประชาคม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมแก้ปัญหาของชุมชน จะท าให้ประชาชนจ านวนมาก เกิดภาวการณ์
น าภายในตนเอง กลายเป็นผู้น าตามธรรมชาติที่หลากหลายในชุมชน 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสถาบัน ชุมชนที่เป็นประชาสังคมมักจะไม่พึ่งพาสถาบันของรัฐอย่างเดียว 
ตรงข้ามกับชุมชนที่ไม่เข้มแข็งมักจะพึ่งพารัฐ ส่งผลให้รัฐมีภาระรับผิดชอบชุมชนทุกด้านจนไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ทั้งหมด น ามาซึ่งความไร้ประสิทธิภาพในที่สุด ในประชาสังคมความสัมพันธ์ของคนไม่ว่าจะ
เป็นรูปองค์กรหรือเครือข่าย ทั ้งที ่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มักเป็นความสัมพันธ์ต่อกันในแนว
ระนาบ ในชุมชนที่ไม่เป็นประชาสังคม  ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน และคนกับสถาบันทางสังคม 
เป็นความสัมพันธ์ในแนวดิ่ ง หรือแบบอุปถัมภ์ ข้อมูลที่ไหลตามช่องทางความสัมพันธ์ในแนวดิ่งมักเช่ือถือได้น้อย 
ความสัมพันธ์ในแนวดิ่งก่อให้เกิดการปกครองแบบมาเฟียและเศรษฐกิจการเมืองล้าหลัง 

ผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นจะสอดคล้องกับทฤษฎีองค์กรประชาสังคมแบบขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม ในบริบทของความขัดแย้งด้านฐานทรัพยากร ดิน น้ า ป่า ฯลฯ และการปรากฏตัวของการรวมตัวกันของ
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เครือข่ายองค์กรชาวบ้าน เช่น สมัชชาคนจน สมัชชาเกษตรกรรายย่อย ฯลฯ รวมทั้งเครือข่ายองค์กรชาวบ้านด้าน
สิ่งแวดล้อม (กรณีท่อก๊าซมาเลย์ กรณีโรงไฟฟ้าบ่อนอก-บ้านกรูด ฯลฯ) ปัญหาและข้อจ ากัดของประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทนหรือการเมืองแบบปกติ ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันและการใช้อ านาจรัฐโดยขาดฉันทานุมัติจากประชาชน 
และการปรากฏตัวของกลุ่มคนท่ีมีค่านิยมโลกชีวิตแบบใหม่ๆ ฯลฯ เหล่านี้ได้ท าให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มคนใน
ลักษณะที่ขัดแย้งกับรัฐ ต่อรองรัฐ จัดความสัมพันธภาพรัฐ-สังคม ซึ่งมีวิธีการเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมือง และพื้นที่
ทางการเมืองเพื่อผลักดันวาระของตนเองที่แตกต่างไปจากองค์กรประชาสังคม 2 ประเภทแรก ซึ่งพฤทธิสาณ 
ชุมพล เรียกว่า “ประชาสังคมแบบขบวนการทางสังคมแบบใหม่” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนอกกรอบระบบราชการ ท่ีเกิด
จากการรวมกลุ่มคนที่มีแนวคิดและอุดมการณ์เดียวกัน จนเป็นมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติที่ขับเคลื่อนงานในฐานะ
ประชาสังคม   

การขยายตัวของเครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติจนเกิดเป็น “เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ (คกช.)” ทุก
ภูมิภาคทั้งประเทศแล้ว ยังมีศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกรุงไพลิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศกัมพูชาอีก 1 แห่ง 
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติกับผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน ประเทศ
กัมพูชา และในอนาคต มีแนวโน้มจะก่อตั ้ง ศูนย์กสิกรรม ธรรมชาติแห่งใหม่ ขึ ้นอีกในประเทศกัมพูชา 
ขณะเดียวกันมีการประสานงานกับ เอกอัครราชทูตประเทศไนจีเรีย ประจ าประเทศไทย และอดีตเอกอัครราชทูต
ไทยประจ าประเทศไนจีเรีย เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกกสิกรรมธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ในประเทศไนจีเรีย 
ซึ ่งการขยายตัวดังกล่าว  อาจกล่าวได้ว่า  เป็นประชาสังคมที ่มีเครือข่ายระหว่างประเทศ อีกทั ้งยัง
สอดคล้องกับทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ (New Social Movement) ซึ่งให้ความส าคัญเป็น
ส่วนหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวประชาสังคม (Civil Society Movement) ตามบริบทแห่งลักษณะส าคัญของ
ขบวนการทางสังคมใหม่ 3 ประการ (ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร. 2540 : 72) คือ 

1. ขบวนการเหล่านี้ไมไ่ดต้ั้งอยู่บนฐานของชนช้ันเดียวเหมือนในอดีต แต่เป็นการตอบโตก้ับปัญหาและความ
ขัดแย้งใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งวางอยู่บนฐานหลากชนช้ัน กล่าวคือ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติมีเครือข่ายทั้งอยู่
ในภาคชุมชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม ถ้าพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าครอบคลุมใน
หลายระดับ   

2. เป็นขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องที่ไม่ผ่านกลไกทางการเมืองที่ด ารงอยู่ เช่น  พรรคการเมือง 
นักการเมือง หรือหวังพึ่งกลไกรัฐ เนื่องจากความขัดแย้งใหม่เหล่านี้ มีความซับซ้อนเกินกว่าที่สถาบันทางการเมือง
ในระบบจะจัดการได้ กล่าวคือ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเป็นอิสระจากระบบราชการ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงในฐานะประชาสังคมท้องถิ่น 

3. ไม่ได้เป็นการเรียกร้องผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม เหมือนทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์ แต่ขบวนการทาง
สังคมใหม่นี้ต้องการสร้าง “กติกาหรือกฎเกณฑ์ชุดใหม่ในการด ารงชีวิต” อันเป็นการช่วงชิงการน าในการสร้างค า
นิยาม/ความหมายชุดใหม่ให้กับสิ่งท่ีต่อสู้ หรือเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างวาทกรรมชุดใหม่ในเรื่องนั้น ๆ   

นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การก่อรูปของภาคประชาชน  ในจังหวัด
ตราด ในบริบทของพัฒนาการ โดยกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เริ่มก่อรูปมาเป็นกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการและ
พัฒนามาเป็นทางการ โดยการจัดตั้งสมาคม ซึ่งกลุ่มที่เกิดขึ้นนั้นมาจากปัญหาภาวะหนี้สินของชาวบ้านในจังหวัด
ตราด เช่นเดียวกับการก่อรูปของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ที่ก่อรูปมาจากชมรม โดยการก่อรูปชมรมนั้นก็เกิดปัญหา
วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 และพัฒนามาเป็นมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายในการสร้าง

ประชาสังคมแบบขบวนการเคลื่อนไหวนั้น โดยอาศัยจากประสบการณ์มูลนิธิฯ  มีประเด็น ดังนี ้
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1. ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้ยังคงด ารงอยู่ในสังคมไทยนั้น ควรอาศัยกลไกขององค์กรประชา
สังคมที่ตั้งอยู่บนฐานของความสมัครใจจากอุดมการณ์เป็นกลไกหลัก เนื่องจากการใช้กลไกภาครัฐในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านมาประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง  แต่การใช้กลไกประชาสังคมเช่ือมร้อย
เครือข่ายครอบครัวและชุมชนต่างๆ จะยังคงท าให้เศรษฐกิจพอเพียงมีพลังขับเคลื่อนอยู่ อันเนื่องมาจากการ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวและชุมชนในภาคตะวันออก 

2. จากผลการศึกษาในภาคนิพนธ์นี้ พบว่าการสร้างขบวนในการเคลื่อนไหวทางสังคมการสามารถ
พัฒนาขึ ้นได้โดยการใช้วิกฤติเป็นโอกาส เช่น จากผลการศึกษาขบวนการของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 
พัฒนาขึ้นมาจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจของไทยในปี 2540 เป็นส าคัญ ดังนั้น ในขบวนการทางสังคมรูปแบบ
อื่นก็สามารถน าบทเรียนดังกล่าวไปใช้ในการสร้างขบวนการได้  เช่น วิกฤติสิ่งแวดล้อมในมาบตาพุด วิกฤติน้ า
ท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
หลังจากที่ได้ด าเนินการวิจัยเรื่องการก่อรูปและการขยายตัวขององค์กรประชาสังคมท้องถิ่น ในภาค

ตะวันออก : กรณีศึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู ้วิจัยเห็นว่าควรมีการด าเนินวิจัย
หลังจากนี้คือ 

1. จากที่ได้ท าการศึกษาเรื่องการก่อรูปและการขยายตัวขององค์กรประชาสังคมท้องถิ่นภาคตะวันออก: 
กรณีศึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ พบว่าในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรท าศึกษา เครือข่ายของมูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติในภาคอื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อหาปัจจัยแวดลอ้มที่ส่งผลให้เครือข่ายขยายตัวทั่วภูมิภาค 
 2. เนื่องการการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวคุณภาพเชิงประวัติศาสตร์ จะเน้นการเจาะลึกถึง
ปัจจัยที่ก่อเกิดและขยายตัวของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ แต่ยังขาดภาพรวมทั้งหมด ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึง
ควรท าการศึกษาแนวปริมาณควบคู่กันไปด้วย 

3. นอกจากการศึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติแล้ว ยังมีองค์กรประชาสังคมในภาคตะวันออกที่เป็น
องค์กรที่น่าสนใจ เช่น มูลนิธิวนเกษตร กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต เพื่อมาศึกษา
เปรียบเทียบการก่อเกิดและการขยายตัวของภาคประชาสังคมในภาคตะวันออก 
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การบริหารจัดการองค์กรประชาสังคมท้องถิ่น : กรณีศึกษาระบบการบริหารจัดการชมรมของอาสนวิหาร 
พระนางมารีอาปฏิสนธนิิรมล 

GOVERNANCE OF LOCAL CIVIL SOCIETY ORGANIZATION : CASE STUDY OF CATHEDRAL OF MARY 
IMMACULATE CONCEPTION ASSOCIATION 

ณฐพร  ถนอมวงษ์ 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจัดตั้งกลุ่ม กระบวนการบริหารจัดการของกลุ่มและปัจจัยที่มีผล
ต่อการบริหารจัดการของกลุ่มองค์กรประชาสังคมทางศาสนาของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล       
วิธีการศึกษาการวิจัยเ ชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์   โดยการสัมภาษณ์แบบประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า 
การอภิปรายเฉพาะกลุ่ม และการวิจัยเอกสารผลการวิจัย พบว่าการจัดตั้งกลุ่มองค์กรประชาสังคมทางศาสนาของ
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลนั้น เกิดจากการปฏิรูปค าสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกในการประชุม
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ที่เปิดโอกาสให้ฆราวาสมีบทบาทในงานของชุมชนวัดมากขึ้น และได้มีการพัฒนา
โครงสร้างของงานอภิบาลที่ตั้งอยู่บนกลุ่มองค์กรคาทอลิก จนต่อมาได้กลายเป็นกลุ่มองค์กร   ประชาสังคม
ทางศาสนาในปัจจุบัน กระบวนการบริหารจัดการองค์กรดังกล่าวสามารถด าเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การ
วางแผน การจัดองค์กร การท างาน และการประเมินผล โดยปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการของกลุ่ม ได้แก่ 
อุดมการณ์ทางศาสนา นโยบายของพระศาสนจักร และเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น 

ABSTRACT 

           The research was to aimed the establishment of the management process and the 
factors that affect the management of the religious group of the Cathedral of Mary Immaculate 
Conception. The research methods include the historical qualitative research method, by 
interviewing, group discussion, and document research. The research has found that the 
establishment of the religious group of the Cathedral of Mary Immaculate Conception was 
conceived from the 2nd Restoration of the Catholic Bible held in the Vatican City in which 
allows the churchgoers to take part in the management of the church and its activities. Also it 
has developed structures for work based on organized catholic group until it becomes a 
religious society at present. The management processes have been systematically planned, 
organized, and evaluated and the factors that have impact on the management of the group are 
religious ideology, the catholic policies, and the local community network. 

บทน า 

ชุมชนวัดโรมันคาทอลิกจันทบุรี  (อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล) เป็นชุมชนดั้ งเดิมที ่ว ัด
โรมันคาทอลิกถูกสร้างขึ้นและด ารงอยู่มาเป็นเวลานานถึง 300 ปี ในกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ผ่านมา เราพบว่าชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนตลอดเวลาที่ผ่านมา ความเป็น
ชุมชนวัดคาทอลิกก็เนื่องจากวิถีชีวิตของชุมชนและวัดคาทอลิก ในจันทบุรี จึงมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
อย่างแยกไม่ออก โดยมีพลวัตในช่วงเวลาที่ผ่านมา คือ (สง่า นามทอน. 2528: 29 -39; ผุสดี จันทวิมล. 2541: 97; 
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี. 2548: 17) 

ช่วงที่หนึ่ง (พ.ศ. 2254 - 2294) เมื่อกลุ่มคาทอลิกเช้ือสายญวนอพยพหนีภัย เบียดเบียนศาสนาเข้ามาใน
ประเทศไทย ชุมชนคาทอลิกได้ด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจภายใต้ระบบการเกษตรเพื่อขยายความสัมพันธ์ระหว่าง
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วัดกับชุมชนคาทอลิก เกิดจากการใช้งานอภิบาลซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนาเข้ามาสานเครือข่ายชุมชนคริสตัง โดย
สร้างวัดหลังที่ 1 ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน 

ช่วงที่สอง (พ.ศ. 2295 - 2346) เริ่มต้นจากการสร้างวัดหลังที่ 2 เพื่อใช้งานอภิบาลของวัดรวบรวม
คริสตังจันทบุรีที ่หนีภัยทางการเมืองภายในประเทศไทย เข้าไปอยู่ในป่าให้กลับเข้ามาอยู่เป็นหมู่บ้านและ
ด ารงชีวิตเช่นคนไทยปกติ ในช่วงนี้จะพบว่าชุมชนวัดโรมันคาทอลิกได้พัฒนาฐานทางเศรษฐกิจประเภท
ช่างฝีมือจนมีช่ือเสียง เช่น ช่างปั้นหม้อ ช่างทอง ช่างเหล็ก เป็นต้น 
 ช่วงที่สาม (พ.ศ. 2347 - 2380) เป็นช่วงที่การประมงเป็นเศรษฐกิจหลักของชุมชน เช่น การจับปลา 
ด ากุ้ง หาปู เป็นต้น การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนคาทอลิกมีผลต่อการสถาปนา  งานอภิบาลของวัดให้มี
ความต่อเนื่องยั่งยืน โดยการสร้างวัดหลังที่ 3 ในปี พ.ศ. 2347 
 ช่วงที่สี่ (พ.ศ. 2381 - 2442) ในช่วงนี้มีการขยายชุมชนวัดโรมันคาทอลิก โดยการรับคนกลับใจมานับ
ถือคาทอลิกมากขึ้น การขยายตัวดังกล่าวท าให้วัดโรมันคาทอลิกไม่สามารถรองรับ จ านวนสัตบุรุษได้เพียงพอ 
ดังนั้นจึงมีความร่วมมือในการสร้างวัดใหม่หลังที่ 4 
 ช่วงที่ห้า (พ.ศ. 2443 - 2503) ในช่วงที่มีการขยายตัวของการทอเสื่อในชุมชนวัดโรมันคาทอลิก งานอภิบาล
ของวัดโรมันคาทอลิกพัฒนาก้าวหน้าขึ้นจนต้องมีการสร้างวัดหลังที่ 5 ในปัจจุบันให้ใหญ่เพียงพอท่ีจะใช้ใน
การด าเนินภารกิจทางศาสนา ในช่วงนี้ครอบครัวคาทอลิกได้เข้าสนับสนุน ทั้งก าลังทรัพย์และก าลังกายในการสร้างวัด 
และการด าเนินงานอภิบาลของวัดโรมันคาทอลิกจันทบุรีเพิ่มขึ้น 

ช่วงที่หก (พ.ศ. 2504 - ปัจจุบัน) อยู่ในช่วงยุคแห่งการพัฒนา เราจะพบว่าสถานการณ์ทางสังคม
ภายนอกชุมชนคาทอลิกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ของคริสตังจันทบุรี
อย่างกว้างขวาง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ร่วมสมัย เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาจากการ
วางแผนที่เป็นทางการ (Planned Change) คือ การเปลี่ยนแปลงที่มาจากการก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ รวมถึงอิทธิพลของโลกไร้พรมแดนจากการขับเคลื่อนของกระแสโลกาภิวัตน์ ดังนั้น เรา
พบว่าชุมชนวัด โรมันคาทอลิกจันทบุรี  ในปัจจุบันจึงเป็นช่วงเผชิญหน้ากับแรงผลักดันของระบบทุนนิยม 
อุดมการณ์เสรีนิยม ลัทธิบริโภคนิยม และระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย แรงผลักดันเหล่านี้มีผลกระทบ
ให้เกิดเงื่อนไขในการด ารงชีวิตในรูปแบบใหม่ของครอบครัวคาทอลิก เช่น การอยู่แบบตัวใครตัวมันมากขึ้น ความ
ซับซ้อนของปัญหาสังคมภายในชุมชน การพึ่งพาระบบเงินตรา การใช้เหตุผลในเชิงค านวณผลได้ผลเสียมากขึ้น 
การท าธุรกิจเพื่อแสวงหาก าไร การหลงใหลในการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยสมัยใหม่  เป็นต้น (ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์. 
2552  ค : 2) 
 การขยายกลไกซับซ้อนขึ้นของชุมชนคาทอลิกจันทบุรี หมายถึง การเพิ่มจ านวนองค์กรเดิม และพัฒนา
องค์กรใหม่ๆ ภายในชุมชน อันจะมีผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นมากขึ้นนอกจากการสร้างวัดที่เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนคาทอลิกจันทบุรีแล้ว ชุมชนยังได้ขยายกิจกรรมการมีส่วนรวมของชุมชนที่หลากหลาย 
และครอบคลุมพื้นที่ในส่วนต่างๆ ของจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง กิจกรรมของชุมชนที่พัฒนาขึ้นมา มีดังนี้ 
 ในปี พ.ศ.2215 สมัยพระสังฆราชลัมแบร์ต ได้มีการตั้งภคินีคณะรักไม้กางเขนขึ้น  จากการค้นคว้า
เอกสารทางประวัติศาสตร์ พบว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี มีก าเนิดควบคู่กับกลุ่มคริสตชน
ของวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี หลังจากนั้นไม่มีบันทึกเรื่องราวของคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี จนกระทั่งในปี
พ.ศ. 2346 มีหลักฐานบันทึกการเปิดบ้านคณะรักกางเขนที่จันทบุรี (วิทยาลัยแสงธรรม. 2533 : 220 ; ธีรพล กอบ
วิทยากุล, ม.ป.ป. : 86-87) 
 วัดโรมันคาทอลิกจันทบุรีมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนวิชาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขึ้นเป็นครั้งแรกใน
ปี พ.ศ. 2450 โดยใช้ช่ือว่า “โรงเรียนมารียาลัย” โดยทางวัดได้ให้คณะเซนต์คาเบรียลเข้ามาบริหาร (อุบล  ผังรักษ์. 
สัมภาษณ์. 2549) ต่อมาทางวัดได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนราษฎร์  โดยใช้ช่ือใหม่ว่า “โรงเรียนมารดาพิทักษ์” 
เมื่อโรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นก็มีการพัฒนาขยายเป็นระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 1 - 3 โดยการเริ ่มแยก
นักเรียนชายหญิงจากโรงเรียนมารดาพิทักษ์เป็นมารดาพิทักษ์ 1 ส าหรับนักเรียนชาย แยกนักเรียนหญิง
เป็นมารดาพิทักษ์ 2 ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นโรงเรียนมารดาพิทักษ์ส าหรับเด็กชาย และโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
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ส าหรับเด็กหญิง เป็นเอกเทศโดยมอบกิจการให้ซิสเตอร์คณะรักกางเขนเข้าบริหารงาน (สง่า  นามทอน. 2528 : 
67) 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 คณะลาซาลก็ได้รับมอบกิจการโรงเรียนมารดาพิทักษ์ทั้งหมดไป และได้ย้ายไป
เป็นโรงเรียนลาซาลจนทุกวันนี้ และใน พ.ศ. 2491 ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนมารดาพิทักษ์ และโรงเรียนสตรีมารดา
พิทักษ์ขึ้น โรงเรียนได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ภายหลังได้
เปลี่ยนช่ือเป็น “โรงเรียนมารดาพิทักษ์แผนกมัธยม” (วัดโรมันคาทอลิกจันทบุรี. ม.ป.ป. : 41 ; สง่า  นาม
ทอน. 2528 : 68) 
 ในปี พ.ศ. 2494 ชุมชนวัดโรมันคาทอลิกจันทบุรียังได้พัฒนาซิสเตอร์อีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีบทบาทใน
การท างานด้านจิตวิญญาณ โดยการสร้างอารามคาร์แมล และสร้างอาคารที่พักช่ัวคราวส าหรับภคินี เนื่องจาก
พระสังฆราช ยาโกเบ แจง เกิดสว่าง ปรารถนาที่จะมีอารามนักบวชคาร์เมไลท์ในมิสซังจันทบุรี เพื่อมีภารกิจด้านการ
ภาวนาเป็นพิเศษแก่บรรดาคุณพ่อ สัตบุรุษ และงานแพร่ธรรมคณะภคินีของอารามคาร์แมลจันทบุรี (อารามคาร์แมล 
จันทบุรี. 2545 : 57) 
 ในปี พ.ศ. 2542 ชุมชนวัดโรมันคาทอลิกจันทบุรียังมีบริการด้านสาธารณสุข คือ บ้านพักผู้สูงอายุ         
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ซึ่งเปิดด าเนินการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน บ้านพักผู้สูงอายุนี้เป็นหน่วยงานหนึ่ง
ของมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ด าเนินงานโดยคณะนักบวชคามิลเลียน จิตตารมณ์ของคณะฯ ก็
คือการดูแลรับใช้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โดยยึดถือแบบอย่างนักบุญคามิลโล เด แลลลิส ผู้ก่อตั้งคณะนักบวชคามิลเลียน 
นักบุญคามิลโลได้อุทิศชีวิตของท่านในการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วย ผู้สูงอายุทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีการจัด
สถานที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามเหมาะส าหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย รวมเอื้อเฟื้อดูแล
ผู้สูงอายุท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สังคม วิญญาณ โดยมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา สันทนาการ การออกก าลัง
กาย และอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ (คามิลเลี่ยนโซเชียล เซนเตอร์. แผ่นพับ. ม.ป.ป.) 
 ในอดีตวัดคาทอลิกจันทบุรีได้ม ีการแพร่ธรรมขยายชุมชนคริสตชนให้กว้างขวาง  มาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยคุณพ่อรังแฟงเป็นเจ้าอาวาส คุณพ่อรังแฟงได้ท าหน้าที่ดูแลวัดจันทบุรีตลอดชีวิต
พระสงฆ์ของท่าน การท างานของท่านได้รับความร่วมมือจากคุณพ่อโกลเดต์ เจ้าอาวาสวัด  คอนเซ็ปช่ัน และวัด
นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ กรุงเทพฯ ทางภาคตะวันออกของมิสซังสยาม 
 ในปี พ.ศ. 2383 การท างานแพร่ธรรมของคุณพ่อรังแฟงในจันทบุรีประสบผลส าเร็จเกินคาด คือพบว่ามีคน
จันทบุรีกลับใจมานับถือศาสนาคริสตห์ลายคน ในจ านวนนี้มีหมอไสยศาสตรค์นหนึ่งกลับใจมานับถือศาสนาคริสต์
ด้วย เหตุการณ์เช่นนี้เป็นข่าวเลื่องลือมากในจันทบุรี นอกจากนี้ คุณพ่อรังแฟงยังต้องท างานแพร่ธรรมกับคน
จีนที่อพยพหนีภัยสงครามกลางเมืองในประเทศจีนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จันทบุรี โดยคุณพ่อช่วยให้กลับใจมานับถือ
ศาสนาคริสต์ได้ส าเร็จ (โรแบต์ โกสเต. 2549 : 305) 

คุณพ่อฟลอรังส์ถือได้ว่าเป็นพระสงฆ์องค์แรกที่เริ่มออกไปเผยแพร่ศาสนาตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขต
จังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2344 และเป็นผู้ตั้งกลุ่มคริสตชนที่บ้านแสลง (ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี ปัจจุบัน) 
คุณพ่อได้ไปสร้างวัดคาทอลิกเล็ก ๆ ไว้ โดยต้องเดินจากจันทบุรี 3 วัน ในช่วงนั้นท่านได้ล้างบาปให้คนต่าง
ศาสนาถึง 30 คน ในเวลาเดียวกันยังต้องเดินทางจากจันทบุรี ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 12 
วันทางทะเล เพื่อมาดูแลวัดซางตาครู้สที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้คุณพ่อฟลอรังส์ยังเป็นผู้สร้างอาสนวิหารอัสสัมชัญขึ้น
ที่กรุงเทพฯ ในเวลาต่อมาอีกด้วย (สง่า  นามทอน. 2528 : 31 ; โรแบต์ โกสเต. 2549 : 294, 297, 305 ; ธีรพล  
กอบวทิยากุล. ม.ป.ป. : 67) 

ในปี พ.ศ. 2411 มีพระสงฆ์อีกองค์หนึ่ง คือ คุณพ่อด็องต์ได้เดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อเป็นเจ้าอาวาส
วัดอัสสัมชัญ แต่ต้องล้มป่วยเป็นโรคบิด คุณพ่อจึงต้องเดินทางมาพักรักษาตัวที่วัดจันทบุรี คุณพ่อได้สอนค าสอน
ให้คนจีนที่จันทบุรีกลับใจหลายคน จึงนับได้ ว่าคุณพ่อด็องต์เป็นผู้ริเริ่มกลุ่มคริสตชนจีนที่จันทบุรี (วิทยาลัย
แสงธรรม. 2533 : 260) 

วัดจันทบุรียังได้ท างานแพร่ธรรมในภาคอื่นของประเทศด้วย เช่น  ในปี พ.ศ. 2425 ครูเณรทัน 
ครูค าสอนของวัดโรมันคาทอลิกจันทบุรีได้ท างานแพร่ธรรมร่วมกับคุณพ่อซาเวียร์เกโก ทั้งสองท่านได้เดินทางจาก
อุบลราชธานีไปยังสกลนคร เพื่อหวังตั้งกลุ่มคริสตชนขึ้น จนกระทั่ง ในวันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน จึงได้มีการ
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ล้างบาปคริสตชนกลุ่มแรกที่สกลนคร และสร้างวัดน้อยขึ้นมาระหว่างตัวเมืองกับหนองหาร แต่คุณพ่อซาเวียร์และ
ครูเณรทันต้องประสบปัญหาถูกกลั่นแกล้งโดยไม่หยุดหย่อนจากผู้หลักผู้ใหญ่ของทางการบางท่าน คุณพ่อซาเวียร์และ
ครูเณรทันจึงได้ตัดสินใจน าคริสตชนทั้งหมดลงแพลอยน้ าไปตั้งหลักแหล่งใหม่อีกฟากหนึ่งของหนองหาร และ
ได้ตั ้งชื่อบ้านใหม่นี้ว่า บ้านท่าแร่ วัดท่าแร่มีนักบุญอัครเทวดามีคาแอลเป็นองค์อุปถัมภ์ เนื่องจากในระหว่าง
ลอยแพข้ามน้ านั้นได้มีการสวดขอนักบุญมีคาแอลให้เดินทางด้วยความปลอดภัย ครูเณรทันและคุณพ่อซาเวียร์
จึงได้ช่ือว่าเป็นผู้ตั้งกลุ่มคริสตชนกลุ่มแรกในมิสซังท่าแร่ -หนองแสง (วัดท่าแร่. ม.ป.ป. : 5-6)  

ครูเณรทันเกิดที่จังหวัดจันทบุรี และเคยเป็นสามเณรฝึกงานที่จังหวัดอุบลราชธานี ครูเณรทันท างานกับคุณ
พ่อโปรดอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเวลา 15 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2425 - 2440) ต่อจากนั้นก็ท างานเป็นครู
ค าสอนกับคุณพ่อร็องแดลในแถบปราจีน 14 ปี (ระหว่างพ.ศ. 2440 - 2454) ท่านติดตามคุณพ่อร็องแดลไปโคราช
และท างานอยู่ที่นั่น 6 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2454 - 2460) และมาเสียชีวิตที่บ้านลาดบัวขาว ซึ่งตั้งอยู่ระหว่าง
โคราชกับสีคิ้ว วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 การเป็นครูค าสอนที่จาริกไปท่ัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น
เวลา 35 ปี โดยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ท าให้ครูเณรทันไม่ได้กลับไปที่บ้านเณรอีกเลยจนตลอดชีวิตของท่าน      
ครูเณรทันยังคงถือชีวิตโสดและสวมเสื้อหล่อตลอด (โรแบต์  โกสเต. 2549 : 501) 

การท างานแพร่ธรรมท าให้วัดคาทอลิกจันทบุรีสามารถขยายชุมชนคริสตชนให้กระจายกันอยู่ในหมู่บ้าน
ต่างๆ ที ่อยู ่ในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ปากน้ า ปากน้ าเวฬุ วันยาว ตรอกนอง บ้านใหม่  บ้านแสลง ท่าใหม่ 
พระสังฆราชกืออาสเป็นผู้สร้างวัดที่ท่าใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์ของชาวจีน  วัดบ้านแสลงเป็นชุมชนคาทอลิกท่ี
ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยพระสังฆราชฟลอรังส์ นอกจากนี้คุณพ่อเปริกัลยังได้มาก่อตั้งชุมชนคาทอลิกที่ตราด ใน พ.ศ. 
2447 และ พ.ศ. 2449 ท่านได้ซื้อที่ดินและลงมือก่อสร้างวัดหลังปัจจุบันซึ่งถวายแด่พระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้น
สวรรค์ (โรแบต์  โกสเต. 2549 : 526) 

นอกจากนี้ยังมีชุมชนวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า อ.ขลุง วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร  อ.ท่าใหม่ และ
วัดอารักขเทวดา บ้านแหลมประดู่ อ.เมือง อีกด้วย  

การขยายชุมชนคริสตชนโดยการแพร่ธรรมของวัดจันทบุรี มีผลท าให้ต่อมาพระศาสนจักรได้ยกฐานะ
จันทบุรีเป็นมิสซังใหม่ ในปี พ.ศ. 2487 และกลายเป็นสังฆมณฑลจันทบุรีในปี พ.ศ. 2508 ส่วนวัดจันทบุรีได้รับ
เกียรติยกฐานะเป็นอาสนวิหารในปีเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าเป็นวัดแม่ ที่ก่อให้เกิดวัดอื่น ๆ ตามมา (ชัยยนต์  
ประดิษฐศิลป์. 2552 ก : 69) 

นอกจากชุมชนวัดคาทอลิกจันทบุรีจะสามารถขยายชุมชนแห่งความเช่ือไปสู่ชุมชนอื่นแล้ว เราพบว่าตัววัด
จันทบุรีก็ได้พัฒนากลไกองค์กรรองรับกับปัญหาภายในชุมชนได้อย่างรอบด้าน   โดยการมีกิจกรรมหรือ
องค์กรคาทอลิกที่หลากหลายตามวัย ตั้ งแต่เด็ก เยาวชน วัยท างาน จนถึงวัยผู้สูงอายุ รวมถึงองค์กรที่คน
ทุกวัยสามารถเข้าร่วมได้ตามความสนใจ เช่น กิจกรรมส่งเสริมความเชื่อ กิจกรรมด้านงานอภิบาล กิจกรรมด้าน
การพัฒนา เป็นต้น (อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี. 2548 : 17 ; สง่า  นามทอน. 2528 : 
107-113) 

องค์กรด้านเด็กและเยาวชน 
ชุมชนวัดคาทอลิกจันทบุรีได้พัฒนากิจกรรมด้านงานอภิบาล และพัฒนาเด็ก รวมถึงเยาวชน ตั้งแต่เด็ก

เริ่มเข้าเรียนหนังสือภาคบังคับ ไปจนถึงเติบโตเป็นเยาวชน เตรียมเข้าสู่ชีวิต ครอบครัว หรือการเป็นนักบวช
ต่อไป 

กลุ่มกองหน้าร่าเริง มีเป้าหมายอยู่ที่การฝึกฝนนักเรียนช้ันประถมศึกษาให้รู้จักอยู่ร่วมกับคนอื่น โดย
อาศัยกระบวนกิจกรรมให้นักเรียนกล้าแสดงออก ส่วนนักเรียนที่สนใจเรื่องศาสนาก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มพล
ศีลได้ กลุ่มพลศีลมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา พัฒนาด้านจิตวิญญาณ โดยการท า
กิจกรรมทางศาสนา เช่น การไปวัดรับศีล การฝึกพลีกรรม การชวนเพ่ือนไปวัด เป็นต้น (คณะครูโรงเรียนสตรี
มารดาพิทักษ์. สัมภาษณ์. 2552) 

ส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ทางชุมชนคาทอลิกก็จะมีองค์กรรองรับ 2 องค์กร คือ กลุ่มวาย ซี 
เอส (Young Catholic Student) และกลุ่มเจน กลุ่มวาย ซี เอส จะฝึกนักเรียนให้รู้จักการใช้ชีวิตสังคม โดย
การศึกษาพระวรสารของพระเยซูเจ้า และเข้าไปสัมผัสชีวิตสังคม ภายใต้หลักการท างานที่เรียกว่า “มองดู 
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ไตร่ตรอง ตอบโต้” (See Judge Act) ส่วนกลุ่มเจนมาจากค าว่า Generation เป็นกลุ่มที่มุ่งฝึกปฏิบัติการความ
รักแบบคริสต์ โดยอาศัยจิตตารมณ์ของกลุ่มโฟโกลาเร กลุ่มโฟโกลาเรเป็นองค์กรคาทอลิกที่พยายามน าพระวร
สารเกิดกับความรักของพระเยซูเจ้ามาใช้ให้เป็นจริงในชีวิตประจ าวัน (คณะครูโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์. 
สัมภาษณ์. 2552) 

กรณีของเด็กและเยาวชนนอกโรงเรียนนั้น ชุมชนคาทอลิกจันทบุรียังได้จัดให้มีกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเด็ก
ช่วยมิสซารองรับกลุ่มเยาวชน ซึ่งในอดีตเคยเรียกว่า กลุ่มวาย ซี ซี (Young Catholic Club) เพื่อเทียบเคียง
กับกลุ่มวาย ซี เอส กลุ่มเยาวชนมุ่งให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางสังคม เช่น การกีฬา การเล่น
ดนตรี การช่วยงานวัด เป็นต้น ส่วนกลุ่มเด็กช่วยมิสซามุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพิธีกรรมทางศาสนา 
เช่น การช่วยพระสงฆ์ในพิธีกรรมของบูชามิสซา (พูนพงษ์  คูนา. สัมภาษณ์. 2552)  

องค์กรด้านวิชาชีพ 
องค์กรด้านวิชาชีพเป็นองค์กรส าหรับคาทอลิกที่อยู่ในวัยท างาน ซึ่งมี 2 องค์กรที่ส าคัญ คือ กลุ่มครู

คาทอลิก และกลุ่มเวชบุคคล 
กลุ่มครูคาทอลิกเป็นกลุ่มคาทอลิกที่ท าอาชีพครู ทั้งในโรงเรียนคาทอลิกและโรงเรียนรัฐบาล โดยริเริ่มจัดตั้ง

องค์กรในปี พ.ศ. 2529 กลุ่มครูคาทอลิกต้องการสร้างความตระหนักแก่คนในวิชาชีพให้มีจิตตารมณ์ การท างาน
ตามแบบค าสอนของสมณกระทรวง ฯ เพื่อการศึกษา คือ การแพร่ธรรมและเป็นพยานยืนยันความเชื่อทางศาสนา 
(ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์. 2552 ก : 70-79) 

กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกเริ่มต้นจากการรวมตัวของคณะแพทย์คาทอลิกในระดับชาติ เพื่อศึกษาและ
ท าความเข้าใจค าสอนของพระศาสนจักรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ต่อมาคณะแพทย์คาทอลิกเห็นว่ายังมีเวชบุคคลด้าน   
อื่น ๆ ที่เป็นคาทอลิกยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่ม เช่น พยาบาล เภสัชกร เป็นต้น ดังนั้นจึงได้เปลี่ยนช่ือเป็นชมรมเวช
บุคคลคาทอลิก กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกของวัดจันทบุรีเป็นกลุ่มที่พยายามท างานในเขตจันทบุรี 

องค์กรด้านผู้สูงอายุ 
ชุมชนคาทอลิกจันทบุรีได้ให้ความส าคัญต่อผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีกลุ่มผู้สูงอายุขึ้นมา และมีคุณสุเทพ ไชย

เผือก เป็นประธาน ทางกลุ่มได้มีการประชุมทุกเดือน เพื่อจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุของวัดจันทบุรี เช่น การยกย่อง
พ่อแม่ เป็นต้น (สุเทพ  ไชยเผือก. สัมภาษณ์. 2551) 

นอกจากนี้ทางวัดยังได้เปิดบ้านพักผู้สูงอายุ เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ภายใต้การบริหารงานของคณะ
นักบวชคามิลเลียนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

องค์กรด้านงานพิธีกรรม 
องค์กรด้านงานพิธีกรรมมีเป้าหมายอยู่ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของฆราวาสในพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ กลุ่ม

นักขับร้องจะเน้นการมีส่วนร่วมของฆราวาสที่สนใจเกี่ยวกับดนตรีในพิธีกรรม กลุ่มผู้ ช่วยพิธีกรรมจะเน้นการ
มีส่วนร่วมของฆราวาส ท าหน้าที่ผู้ช่วยพระสงฆ์ในพิธีกรรม  กลุ่มช่วยงานศพเป็นกลุ่มที่มีบทบาทเกี่ยวกับ
งานศพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือศพของคนยากจน ส่วนกลุ่มสวดภาษาญวนเป็นกลุ่มใหม่ที่พยายามสืบทอด
การสวดภาษาญวนในโอกาสต่าง ๆ เช่น ในงานศพ เดินรูป 14 ภาค เฝ้าศีล เป็นต้น และกลุ่มผู้อ่านพระคัมภีร์ 
กระตุ้นให้ฆราวาสตระหนักถึงความส าคัญของพระวาจาในชีวิต และเตรียมบทอ่านที่ใช้ในพิธีกรรม 

องค์กรด้านงานอภิบาล 
วัดคาทอลิกจันทบุรีมีองค์กรที่ท างานด้านงานอภิบาล คือ มุ่งพัฒนาชีวิตด้านจิตวิญญาณ ดังนี้ 
กลุ่มแบ่งปันพระวาจา เป็นกลุ่มที่อุทิศตนด าเนินชีวิตตามพระวาจา โดยอาศัยการรวมตัวของคาทอลิกมา

ร่วมกันอ่านและแบ่งปันพระวาจา 
พลมารี เป็นกลุ่มที่เน้นเรื่องการภาวนาเป็นส าคัญ มีการพัฒนาความศรัทธา และสงเคราะห์บรรเทาใจคน

ทุกข์ยาก โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้สมาชิกเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ มีการสวดภาวนาและท างานร่วมกันตามนโยบาย
ของแม่พระ รวมทั้งรับใช้พี่น้องทั่วๆ ไป ตามจิตตารมณ์ของแม่พระ  

คูร์ซิลโล เป็นคณะที่มีจุดมุ่งหมายหนักไปในทางฟื้นฟูจิตใจของคริสตชน ให้รักและใกล้ชิดกับพระ โดย
ยึดถือตัวอย่างของพระเยซูเจ้า โดยอาศัยทางด้านความรู้สึกส านึกอบรมบ่มนิสัยให้มี คุณธรรมประจ าใจ มี
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ความละอายต่อการท าบาป ท าผิดศีลธรรม รู้จักควบคุมบังคับจิตใจตนเอง  รู้จักอดทนเสียสละ ไม่เบียดเบียนซึ่ง
กันและกัน กิจกรรมหลักๆ คือ การสวดภาวนา และการฟื้นฟูจิตใจ  

เซอร์ร่า เป็นกลุ่มท านุบ ารุงและส่งเสริมกระแสเรียกแห่งการเป็นสงฆ์และนักบวช ในพระศาสน
จักรคาทอลิก และสนับสนุนให้สมาชิกปฏิบัติตามหน้าที่แห่งกระแสเรียกการรับใช้ ในฐานะ คริสตชนของตนให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีกิจกรรม เช่น การฟื้นฟูจิตใจสมาชิก เสริมสร้างก าลังใจแก่ครอบครัวพระสงฆ์หรือนักบวช 

พระเมตตา กลุ่มนี้เกิดจากสัตบุรุษมีความศรทัธา การสวดภาวนาขอพระเมตตาพระเยซูเจ้าตามวัดต่าง ๆ 
วอนขอให้เพื่อนมนุษย์ที่ก าลังทุกข์ทรมานในปัญหาต่างๆ มีความสุขรอดพ้นจากความทรมาน  

ส่งเสริมชีวิตครอบครัว เป็นกลุ่มที่เกิดจากความตระหนักว่าครอบครวัเป็นสถาบันแรกของสังคม ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องวางแผนการพัฒนาโดยเริ่มที่สถาบันครอบครัว  ให้สามีและภรรยาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจิตส านึก
รับผิดชอบซึ่งกันและกันเกี่ยวกับบุตร อีกทั้งยังต้องเรียนรู้การวางแผนครอบครัว  ซึ่งหมายถึงการจัดระบบ
ครอบครัว เศรษฐกิจและอนาคตของทายาท โดยมีกิจกรรม เช่น ประชุมสัมมนาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ แสวงหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มพูนความรักความเข้าใจแก่กันและกัน อีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาเยาวชน
ที่เกิดจากครอบครัวแตกแยก  

องค์กรด้านการสงเคราะห์และพัฒนา 
วินเซนต์เดอปอล มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ ยากจนหรือผู ้ถูก

ทอดทิ้ง เช่น ปัญหาด้านการครองชีพ ความเจ็บป่วย ความยากจน ความชรา ความพิการต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  
เครดิตยูเนี ่ยน ในปี พ.ศ. 2510 (2 ปี หลังสังคายนา วาติกันครั้งที่ 2) มีเอกสารที ่ออกจากวาติกัน 

เรื่อง การพัฒนาประชาชาติ (Populorum Progressio) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากเอกสารพระศาสนจักรใน
โลกสมัยนี้ (Gaudium et Spes) ที่วางหลักทั่ว ๆ ไป ว่าพระศาสนจักรต้องสนใจด้านสังคม ในเอกสารการพัฒนา
ประชาชาติ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 6 ได้ให้ค าจ ากัดความของการพัฒนาว่าเป็นการพัฒนาคนครบทุก
มิติ สภาพระสังฆราชคาทอลิกของไทยจึงให้การสนับสนุนแนวงานพัฒนาตามหลักการเครดิตยูเนี่ยน  

ความสามารถด ารงอยู่ได้ของชุมชนคาทอลิกจันทบุรี โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางดังกล่าว ได้อย่าง
ยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน มีเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกชุมชนหลายประการ เช่น  ความเช่ือมั่นในศาสนา 
กลยุทธ์การปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นต้น แต่ปัจจัยภายในชุมชนปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของ
ชุมชนคาทอลิกจันทบุรี ก็คือการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ ภายในชุมชน   

ชุมชนวัดโรมันคาทอลิกมีการพัฒนาโครงสร้างของงานอภิบาลที่ตั้งอยู่บนกลุ่มองค์กรคาทอลิก ที่มีความ
หลากหลายในการตอบสนอง “กระแสเรียก” ของคริสตชนได้ในคนทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยเยาวชน วัย
ผู้ใหญ่ หรือวัยผู้สูงอายุ รวมถึงสามารถตอบสนองความสนใจต่างๆ ของคริสตังได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
กิจกรรมทางด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ งานอภิบาลงานด้านสังคม หรืองานทางด้านเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากจิตตา
รมณ์ของกลุ่มองค์กรหรือกลุ่มกิจการคาทอลิกท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้  

1. กลุ่มวินเซนต์ เดอ ปอล มีจิตตารมณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ยากจน
หรือผู้ถูกทอดทิ้ง 
 2. กลุ่มพลมารี มีจิตตารมณ์แห่งความเช่ือของแม่พระ โดยเน้นการภาวนาให้สมกับที่เป็นทหารของแม่พระ 
 3. กลุ่มคูร์ซิลโล่ มีจิตตารมณ์ที่จะฟื้นฟูจิตใจคริสตชนให้มีความศรัทธา โดยยึดถือตัวอย่างของพระเยซู  
 4. กลุ่มเซอร์ร่า การมีจิตตารมณ์ส่งเสริมให้คริสตชนที่มีศักยภาพสามารถด าเนินชีวิตแบบนักบวช 
 5. กลุ่มพระเมตตา  มีจิตตารมณ์ทางความเชื่อ เน้นการสวดภาวนาเพื่อขอพลังจากพระเป็นเจ้า
เบื้องบนให้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ท่ีก าลังทุกข์ทรมานในปัญหาต่างๆ  
 6. กลุ่มผู ้อ่านพระคัมภีร์ เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของฆราวาสในพิธีกรรม เกี่ยวกับพระ
คัมภีร์  
 7. กลุ่มแบ่งปันพระวาจา เป็นกลุ่มที่มีจิตตารมณ์ในการที่จะน าพระวรสารมาช่วยช้ีน า ในการด าเนิน
ชีวิต โดยอาศัยการอ่านพระคัมภีร์เป็นกลุ่ม และแบ่งปันประสบการณ์จากการใช้พระวรสารในชีวิตประจ าวัน  
 8. กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นกลุ่มที่มีจิตตารมณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาคนทุกมิติ โดย
อาศัยความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
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 9. กลุ่มช่วยงานศพ เป็นกลุ่มฆราวาสที่เข้ามามีส่วนร่วมในพิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพ โดยเฉพาะการ
ช่วยเหลือศพของคนท่ียากจน 
 10. กลุ่มเยาวชน เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มเยาวชน และการเข้าไปมีส่วนร่วมในงาน
อภิบาลของวัด 
 11. กลุ่มกองหน้าร่าเริงของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เป็นชุมนุมของนักเรียนคาทอลิกในระดับ
ประถมศึกษาที่มุ่งฝึกเด็กให้รู้จักการใช้ชีวิตกลุ่มร่วมกับคนอื่น 
 12. กลุ่มพลศีล เป็นกลุ่มด้านกิจศรัทธาของนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนา
ด้านจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง  
 13. กลุ่ม วาย.ซี.เอส.  (ยุวนักศึกษาคาทอลิก) เป็นกลุ่มที่มุ่งพัฒนานักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ให้รู้จักใช้ชีวิตทางสังคม รวมถึงการท ากิจกรรมทางสังคมต่างๆ  
 14. กลุ่มเด็กช่วยมิสซา เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคริสตชนวัยเด็กในพิธีกรรมทางศาสนา 
 15. กลุ่มนักขับร้อง เป็นกลุ่มที่เน้นการมีส่วนร่วมของคริสตชนท่ีสนใจดนตรีในพิธีกรรม 
 16. กลุ่มผู้ช่วยพิธีกรรม เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของฆราวาส ในพิธีกรรมทางศาสนา 
 17. กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่ด าเนินกิจกรรมทางสังคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  
 18. กลุ่มครูคาทอลิก เป็นกลุ่มวิชาชีพที่มุ่งส่งเสริมจิตตารมณ์ความเป็นครูแบบคาทอลิกมาใช้ในกิจกรรม
เกี่ยวกับการศึกษา  
 19. กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว เป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ในฐานะที่เป็นสถาบันพื้นฐาน
ของคนและสังคม  
 20. กลุ่มศาสนสัมพันธ์ เป็นกลุ่มกิจกรรมทางสังคมที่มุ่งให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างศาสนา
ต่าง ๆ โดยการท างานจะต้องไม่ให้ขัดกับความเช่ือของคริสตชน และไม่เป็นท่ีสะดุดในสายตาของชุมชนคาทอลิก 
 21. กลุ่มเวชบุคคล เป็นกลุ่มวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขที่พยายามรวมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และ
บุคลากรทางการแพทย์มาท ากิจกรรมร่วมกัน 
 22. กลุ่มสวดภาษาญวน เป็นกลุ่มที่จัดตั้งข้ึนใหม่ เพื่อฟื้นฟูอัตลักษณ์ความเป็นเวียดนามอพยพของชุมชน
วัดโรมันคาทอลิกจันทบุรี โดยส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาญวนในชีวิตประจ าวัน  
 23. กลุ่มเจน เป็นกลุ่มนักเรียนท่ีใช้จิตตารมณ์ของกลุ่มโฟโกลาเร โดยการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับชีวิตด้าน
ความรักตามพระวรสาร 

กลุ่มกิจการคาทอลิกดังกล่าวล้วนเป็นกลุ่มพื้นฐานของชีวิตคริสตชนในจันทบุรี และ เป็นฐานให้เกิด
โครงสร้างงานอภิบาลของวัด ที่ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายพิธีกรรม สังคม  ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 
งานอภิบาลมีคุณพ่อเจ้าวัดเป็นประธานสภาอภิบาล และมีฆราวาส  เป็นผู้อ านวยการของสภาอภิบาล (อาสน
วิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี. 2548 : 28) 

จากการวิจัยข้างต้นพบว่า ชุมชนวัดโรมันคาทอลิกจันทบุรี มีการจัดตั้งองค์กรแบบ  ประชาสังคม
ทางศาสนาในลักษณะหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความแตกต่างของสมาชิก ในแง่เพศ อายุ ความสนใจ 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาว่า กลุ่มประชาสังคมของวัดคาทอลิกจันทบุรี 
สามารถจัดตั้งขึ้นมาได้อย่างไร มีกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มอย่างไรจึงด ารงอยู่ได้และด้วยเหตุปัจจัยอะไร 
กรณีศึกษาองค์กรประชาสังคมของอาสนวิหาร  พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการน า
ความรู้ไปใช้ในการจัดตั้งและบริหารองค์กรประชาสังคมในสังคมต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงการจัดตั้งกลุ่มองค์กรประชาสังคมทางศาสนาของอาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธนิิรมล 
 2. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการของกลุ่มองค์กรประชาสังคมทางศาสนาของ
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 
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 3. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการของกลุ่มองค์กรประชาสังคมทางศาสนาของ
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการศึกษาการบริหารจัดการชมรมของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 
23 ชมรม เราสามารถเลือกศึกษากรณีตัวอย่างที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purposeful Sampling)    
ได้ 4 ชมรม ดังน้ี 
 1. กลุ่มวินเซนต์ เดอ ปอล เป็นกลุ่มที่มีจิตตารมณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยาก
ของผู้ยากจนหรือผู้ถูกทอดทิ้ง 
 2. กลุ่มพลมารี เป็นกลุ่มที่มีจิตตารมณ์แห่งความเช่ือของแม่พระ โดยเน้นการภาวนาให้สมกับที่เป็น
ทหารของแม่พระ 
 3. กลุ่มเยาวชน เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มเยาวชน และการเข้าไปมีส่วนร่วมในงาน
อภิบาลของวัด 
 4. กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว เป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ในฐานะที่เป็นสถาบันพื้นฐาน
ของคนและสังคม 
 
การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการต่างๆ  ดังนี้ 
 1. การสัมภาษณ์แบบประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า (Oral History) เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi - structured Interview) คือ  

1.1 การสัมภาษณ์ที่มีแนวสมัภาษณเ์จาะลกึ การสัมภาษณ์ในท่ีนี้จะก าหนดผู้ให้ข้อมูลในการสมัภาษณ์ 
(Key - informant) ได้แก่ ผู้อาวุโสที่รู้เรื่องเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยอย่างดี คือ  
  1.1.1 กลุ่มนักบวช ได้แก่ คุณพ่อ และซิสเตอร์ 
  1.1.2 กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มผู้น ากิจการทางศาสนาของวัด เช่น ประธานหรือกรรมการสภาอภิบาล
วัด ผู้น ากลุ่มชมรม ผู้น ากลุ่มช่วยพิธีกรรม เป็นต้น 

1.2 การอภิปรายเฉพาะกลุ่ม (Focus - group Discussion) เป็นการอภิปรายโดยอาศัยผู้ให้ข้อมูลที่มี
สถานภาพเดียวกัน จากตัวอย่างกลุ่มชมรมที่มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน มีจ านวนสมาชิกมาก โดยมีผู้อภิปรายกลุ่มละ 5 
- 15 คน เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันตามแนวอภิปรายกลุ่ม ในการอภิปรายเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 4 กลุ่ม คือ 
  1.2.1 กลุ่มวินเซนต์ เดอ ปอล 
  1.2.2 กลุ่มพลมารี 
  1.2.3 กลุ่มเยาวชน 
  1.2.4 กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว 

2. การวิจัยเอกสาร เอกสารที่ใช้ในการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
2.1 เอกสารชั้นต้น (Primary Data) เป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

ข้อมูลส่วนนี้ได้จากการเก็บรวบรวมเอกสารที่ส าคัญ เช่น หนังสือพิมพ์ เอกสารของวัด โรมันคาทอลิกและสังฆ
มณฑล จดหมายเหตุของธรรมฑูต เอกสารจากหอจดหมายเหตุ รวมถึง เอกสารจากทางราชการ เป็นต้น 

2.2 เอกสารช้ันรอง (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วระดับหนึ่ง เอกสารช้ัน
รองเหล่านี้ท่ีส าคัญ เช่น ต ารา บทความวิชาการ วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

2.3 การสังเกตการณ์ เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลเสริมวิธีการอื่นๆ โดยใช้กระบวนการสังเกต คือ เข้า
ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมของกลุ่ม และเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงาน การด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกลุ่ม 



 84 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   ปีที่ 1  ฉบับที่ 1  ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การตีความเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ จ าแนกตาม เพศ อายุ 
สถานภาพการด ารงต าแหน่งในกลุ่ม 
 2. การตีความในเชิงเหตุและผล ในลักษณะเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ดูแลกลุ่ม และของสมาชิก
ในกลุ่ม เกี่ยวกับปัจจัยในการก่อตั้งกลุ่ม วัตถุประสงค์ของกลุ่ม การด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม และผลในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม ตลอดจนแนวทางในการด าเนินงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหา การบริหารงาน การ
ด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม  

ผลการวิจัย 

ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า การจัดตั้งกลุ่มองค์กรประชาสังคม
ทางศาสนาของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลนั้น เกิดจากการปฏิรูปค าสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก
ในการประชุมสังคายานาวาติกัน ครั้งที่ 2 ผลจากการปฏิรูปดังกล่าว ท าให้พระศาสนจักรเปิดโอกาสให้ฆราวาสมี
บทบาทในงานของชุมชนวัดมากขึ้น รวมถึงมีบทบาทในทางสังคมนอกชุมชนคาทอลิกมากขึ้น และลักษณะเสรีนิยม
ในชีวิตทางสังคมมากขึ้น ดังนั้นชุมชนวัดโรมันคาทอลิกจันทบุรีหลังการสังคายานาวาติกัน ครั้งที่ 2 จึงได้มีการ
พัฒนาโครงสร้างของงานอภิบาลที่ตั้งอยู่บนกลุ่มองค์กรคาทอลิก ที่มีความหลากหลายในการตอบสนอง “กระแสเรียก” 
ของคริสตชนได้ในคนทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยเยาวชน วัยผู ้ใหญ่ หรือวัยผู ้สูงอายุ รวมถึง สามารถ
ตอบสนองความสนใจต่างๆ ของคริสตังได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรมทางด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ 
งานอภิบาล งานด้านสังคม หรืองานทางด้านเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จาก จิตตารมณ์ของกลุ่มองค์กร หรือกลุ่ม
กิจการคาทอลิกที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีจ านวนถึง 23 กลุ่มองค์กร ได้แก่ 
 1. กลุ่มวินเซนต์ เดอ ปอล 
 2. กลุ่มพลมารี  
 3. กลุ่มคูร์ซิลโล่ 
 4. กลุ่มเซอร์ร่า   
 5. กลุ่มพระเมตตา 
 6. กลุ่มผู้อ่านพระคัมภีร์ 
 7. กลุ่มแบ่งปันพระวาจา 
 8. กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
 9. กลุ่มช่วยงานศพ 
 10. กลุ่มเยาวชน 
 11. กลุ่มกองหน้าร่าเริงของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 
 12. กลุ่มพลศีล 
 13. กลุ่ม วาย.ซี.เอส. (ยุวนักศึกษาคาทอลิก)  
 14. กลุ่มเด็กช่วยมิสซา 
 15. กลุ่มนักขับ 
 16. กลุ่มผู้ช่วยพิธีกรรม 
 17. กลุ่มผู้สูงอายุ   
 18. กลุ่มครูคาทอลิก 
 19. กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว 
 20. กลุ่มศาสนสัมพันธ์ 
 21. กลุ่มเวชบุคคล 
 22. กลุ่มสวดภาษาญวน 
 23. กลุ่มเจน  
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ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มองค์กรคาทอลิกของชุมชนอาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ได้มีการน ากระบวนการบริหารมาใช้อย่างเป็นระบบ  โดยมีการวางแผนการ
ท างานของกลุ่มองค์กร มีการจัดระบบงานของกลุ่มองค์กร มีผู้น าในการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ มีการ
สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อน ามาปรับปรุง แก้ไขกระบวนการบริหารจัดการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม และของพระศาสนจักรคาทอลิก รวมถึงมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายของ
ชุมชนทราบโดยทั่วกัน 

ข้อค้นพบข้อที่ 3 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการของ
กลุ่มองค์กรประชาสังคมทางศาสนาของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิมล คือ  อุดมการณ์ทางศาสนา 
นโยบายของพระศาสนจักร และเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ดังนี้  

1. อุดมการณ์ทางศาสนา ที่ชุมชนวัดโรมันคาทอลิกยังคงรักษาความเป็นชุมชน แห่งความเชื่อ 
และรักษาจิตตารมณ์ของคาทอลิกไว้ได้อย่างยาวนานกว่า 300 ปี มาจนถึงปัจจุบันเราพบว่าการที่คาทอลิก
จันทบุรีสามารถรักษาความเป็นชุมชนแห่งความเช่ือเอาไว้ได้ก็คือ การยังคงนับถือศาสนาคาทอลิกเป็น
ศาสนาของชุมชน แต่เมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ที่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน กลุ่มคาทอลิกจันทบุรี ก็จ า เป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และในการสืบทอดชุมชนวัดโรมันคาทอลิกจันทบุรีให้คงไว้ซึ่งความเป็นชุมชนแห่งความเช่ือ ดังที่
เคยเป็นมากว่า 300 ปีที่ผ่านมานั้น จ าเป็นที่จะต้องปรับงานอภิบาลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และกระแสโลกาภิวัตน์ จึงก่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างของงานอภิบาลที่
ตั้งอยู่บนกลุ่มองค์กรคาทอลิก ที่มีความหลากหลายในการตอบสนอง “กระแสเรียก” ของคริสตชนได้ในคนทุกวัย ไม่
ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยเยาวชน วัยผู้ใหญ่ หรือวัยผู้สูงอายุ รวมถึงสามารถตอบสนองความสนใจต่างๆ ของคริสตังได้
อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรมทางด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ งานอภิบาล งานด้านสังคม หรืองาน
ทางด้านเศรษฐกิจ และในปัจจุบันสถานการณ์ชุมชนด้านศาสนาของครอบครัวคาทอลิก ยังคงมีการเข้าร่วมปฏิบัติ
ศาสนกิจท่ีคริสตชนให้ความส าคัญมาก คือ กิจกรรมประจ าปี 4 กิจกรรม ได้แก่ การไปร่วมมิสซาวันคริสต์มาส 
การไปร่วมพิธีเสกป่าช้า  การร่วมงานฉลองวัด และการท าปาสกา ซึ่งชุมชนวัดโรมันคาทอลิกจันทบุรีก็ยังถือว่า
เป็นชุมชนแห่งความเช่ือที่ยังรักษาความเช่ือ ความศรัทธา และอุดมการณ์ทางศาสนามาได้ถึง 300 ปี ทั้งหมดนี้
สามารถสรุปได้ว่า องค์กรประชาสังคมของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นแนวความคิดแบบชุมชนนิยม ที่
เป็นชุมชนทางศาสนา ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนวัด ชุมชนสังฆมณฑล และชุมชนของพระศาสนจักร  

2. นโยบายของพระศาสนจักรที่สืบเนื่องมาจากแนวคิดหลังวาติกันที่ 2 ที่ได้มีการน าค าสอนเหล่านั้นมาปรับใช้
ในประเทศไทย และในชุมชนวัดโรมันคาทอลิกจันทบุรี ให้มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกา     
ภิวัตน์ ทั้งด้านสภาวะแวดล้อมทางสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และประชาชน โดยการน ามาปรับใช้
ในคาทอลิกในประเทศไทยอาศัยกระบวนการที่ส าคัญ 3 เรื่อง คือ 

2.1 การมีบทบาทร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนในสังคม (Incarnation) 
2.2 การปรับศาสนาคริสต์ให้เป็นศาสนาพ้ืนเมือง (Indigenization) 
2.3 การปรับคาทอลิกเข้าสู่วัฒนธรรมท้องถิ่น (Inculturation) 

การมีบทบาทร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนในสังคม คือ การที่ชาวคริสต์และพระศาสนจักรคาทอลิกต้องร่วม
ทุกข์ร่วมสุข และมีชีวิตร่วมกับคนอื่นในแต่ละท้องถิ่น รวมถึงพวกที่ไม่นับถือศาสนาเดียวกับตน จะต้องไม่ท า
ตัวแปลกแยกกับโลกปัจจุบัน ต้องไม่ท าตัวเป็นศาสนาของชาติอื่น ต้องไม่เป็นคนนอกวัฒนธรรม ซึ่งได้ก่อให้เกิดสภา
คาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา ร่วมมือกับองค์กรชาวพุทธโดยตรง เช่น องค์กรศาสนาเพื่อการพัฒนา 
โดยเริ่มงานพัฒนาบนพื้นฐานของวัฒนธรรม ท่ีท างานสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การยุติธรรมและสันติ การ
ส่งเสริมชีวิตครอบครัว การพัฒนาสตรี กลุ่มชาติพันธ์ุ การสุขภาพอนามัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและลี้ภัย 

การปรับคาทอลิกให้เป็นศาสนาพื้นเมืองนั้น ได้พยายามปรับบุคลากรคาทอลิก ให้เป็นคนไทยที่
ส าคัญ ก็คือ พระสังฆราชประจ าสังฆมณฑลและคุณพ่อ หลังจากการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 แล้ว พบว่าชุมชนวัด
โรมันคาทอลิกจันทบุรี ก็มีการพยายามปรับเปลี่ยนให้ผสมผสานกลมกลืนกับคนไทยในท้องถิ่น เช่น การ
ปรับมาใช้ภาษาพื้นเมือง ในปัจจุบันเราพบว่า ชุมชนวัดโรมันคาทอลิกได้พัฒนามาเป็นอาสนวิหารพระนาง
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มารีอาปฏิสนธินิรมล มีสัตบุรุษประมาณ 8,376 คน ผลิตพระสงฆ์ได้ 56 องค์ ไม่รวมนักบวชชายหญิงอีก
เป็นจ านวนมาก การบริหารวัด  แบ่งออกเป็น 8 เขต โดยมีสภาอภิบาลวัดเป็นองค์กรหลักที ่ประกอบด้วย 
พระสงฆ์ ผู้แทนนักบวชชายหญิง ผู้แทนสัตบุรุษ 

การปรับตัวเข้าสู่วัฒนธรรมท้องถิ่น จากที่เมื่อก่อนไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับคนต่างศาสนา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ งในเรื่องที่ เกี่ยวกับวัฒนธรรม แต่หลังการสังคายนาครั้ งที่  2 มีผลท าให้วัดโรมันคาทอลิกจันทบุรีเปิด
กว้างขึ้นกับสังคมภายนอก มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางศาสนามีการแสดงมุทิตาจิตต่อกันในโอกาสต่างๆ 
ในการแต่งงานได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายเลือกนับถือศาสนาของตัวเองได้ ซึ ่งค าสอนของการสังคายนา
วาติกัน ครั้งที่ 2 มีฐานความคิดที่ส าคัญอยู่ที่การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น และการเสวนา โดยการ
เสวนาจะเป็นเครื ่องมือที่น าไปสู่การปรับตัวของคาทอลิกในวัฒนธรรมต่างๆ เรียนรู้คุณค่าและความจริงของ
วัฒนธรรม หรือศาสนาอื่นๆ ที่สัมพันธ์ด้วย ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการจัดตั้งส านักเลขาธิการว่าด้วยความสัมพันธ์กับต่าง
ศาสนาเพื่อส่งเสริมการศึกษาศาสนาต่างๆ อันจะน าไปสู่ความเข้าใจอันดีต่อกัน พระศาสนจักรจึงได้ร่วมมือกับพุทธ
ศาสนาในการปลูกจิตส านึก สร้างความร่วมมือในกิจกรรมทางสังคม ดึงคุณค่าและหลักการที่ดีของพุทธศาสนามาใช้
ในการด าเนินชีวิตของคริสตชน เพื่อให้สอดคล้องในบริบทของวัฒนธรรม  

3. การมีเครือข่ายชุมชนในเขตวัดจันทบุรี และโยงใยไปสู่วัดคาทอลิกในบริเวณจังหวัดตราด และจังหวัดระยอง 
ด้วยเครือข่ายทุนทางสังคมเช่นนี้จะช่วยเสริมงานอภิบาลให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ตามจริงในฐานะที่คาทอลิกไทย
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์คนส่วนน้อยของประเทศนั้น ได้มีการใช้เครือข่ายทางสังคมภายในชุมชนคาทอลิกมาเป็นเวลาไม่
ต่ ากว่า 500 ปี แต่การใช้เครือข่ายทางสังคมเพื่อใช้ในงานอภิบาล ปัจจุบันอาจต้องมีการขยายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์มากขึ้น คือ ในรูปแบบเครือข่ายทางสังคม การสร้างเครือข่ายทางสังคมในปัจจุบันจะต้องมีรูปแบบที่
นอกเหนือเครือข่ายภายในคาทอลิก เช่น การสร้างเครือข่ายระหว่างศาสนา โดยอาศัยงานศาสนสัมพันธ์โดย
การท าเสวนาด้วยชีวิต ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีกิจกรรมที่มุ่งในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาชีวิตคนร่วมกัน หรือ
การสร้างเครือข่ายทางสังคมด้านงานสงเคราะห์และพัฒนา โดยการร่วมมือกับองค์กรพัฒ นาเอกชน และ
หน่วยงานของรัฐ จัดกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่ขยายตัวมากขึ้นในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งแต่เดิมนั้น
เครือข่ายทางสังคมของวัดจันทบุรีมักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนกิจ แต่ในปัจจุบันจ าเป็นต้องค านึงถึงเนื้อหาที่
กว้างขวางมากกว่าเรื่องศาสนกิจมากข้ึน  

เครือข่ายชุมชนอาจมองในภาพของการเป็นเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนได้ด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากชุมชน
วัดคาทอลิกนั้น มีชีวิตทางเศรษฐกิจแบบชุมชนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการท าประมง และผลิตสินค้ารายย่อย การ
ทอเสื่อจันทบูร หรือการเจียระไนพลอย ซึ่งเศรษฐกิจชุมชนเหล่านี้ สามารถเช่ือมร้อยไปสู่ชุมชนต่าง ๆ อีกทั้ง
เศรษฐกิจชุมชนเหล่านี้ยังได้เป็นตัวเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนคาทอลิก และชุมชนต่างความเช่ือภายนอก 
ให้มีการปฏิสัมพันธ์กันมากข้ึนกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมาก จนกระทั่งได้พัฒนากลายเป็นเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นที่มี
ความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีมาจนถึงปัจจุบัน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นที่ได้จาก
การศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทท่ี 2 ดังนี ้

จากผลการศึกษาพบว่า ระบบการบริหารจัดการชมรมของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลใน
ฐานะที่เป็นองค์กรประชาสังคม สามารถก่อรูปและด ารงอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบันเป็นผลมาจากปัจจัยและเง่ือนไขที่
ส าคัญ คือ อุดมการณ์ทางศาสนา เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น และนโยบายของพระศาสนจักรจากบนลงล่าง ผล
การศึกษาดังกล่าวยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับองค์กรประชาสังคมทางศาสนาในประเทศไทยเป็นช้ินเป็นอันจากการ
ส ารวจของผู้วิจัย ดังนั้นในการวิจัยภาคนิพนธ์นี ้จ ึงถือว่าเป็นการวิจัยเบื ้องต้น (Exploratory Research) 
ส าหรับองค์กรประชาสังคมทางศาสนา ดังนั้นในการอภิปรายผลผู้วิจัยเห็นว่า องค์ความรู้ทางทฤษฎีที่มีอยู่ในวง
วิชาการสามารถน ามาใช้อธิบายกรณีองค์กรประชาสังคมของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี
ได้อย่างเหมาะสม ก็คือทฤษฎีองค์กรประชาสังคมแบบชุมชนนิยม 



 87 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 1  ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 

องค์กรประชาสังคมแบบชุมชนนิยมมีที่มาจากประสบการณ์การท างานขององค์กรพัฒนาเอกชน ภายใต้
ฐานคิดของแนววัฒนธรรมชุมชน ซึ่งพัฒนาและเติบโตมาพร้อมๆ กับองค์กรพัฒนาเอกชน ในช่วงต้นทศวรรษที่ 
2520 การนิยามองค์กรประชาสังคมเช่นนี้ จึงหมายรวมถึงประชาสังคมแบบเบญจภาคี ที่มองว่า กิจกรรมประชา
สังคมก็คือ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐหรือราชการ  ภาคธุรกิจ ภาคการเมือง สื่อมวลชน และประชาชน 
ดังนั้นจึงไม่ได้หมายความถึงชุมชนท้องถิ่น  แต่เพียงอย่างเดียว แต่หมายความรวมถึงการเป็นชุมชนทาง
ศาสนา ชุมชนวัด ชุมชนสังฆมณฑล ชุมชนของพระศาสนจักร หรือการเป็นชุมชนในระดับโลก 

การขับเคลื่อนขององค์กรประชาสังคมแบบชุมชนนิยมนี้ จึงอยู่ที่การสร้างความสมานฉันท์ ร่วมกับรัฐและ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมสาธารณะ เวทีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้  รวมทั้งการผลักดันวาระ
ผ่านการท างานร่วมกับภาครัฐ ผ่านการจัดท าแผนชุมชน การเข้าไปใช้ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผ่านความร่วมมือกับผู้มีอ านาจตัดสินใจเชิงนโยบาย 

ผลการศึกษานี้ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ในการศึกษาองค์กรประชาสังคมของไทย  เนื่องจากชี้ให้เห็นว่า 
ปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัย น้ันมีความส าคัญต่อการจัดตั้งองค์กรประชาสังคมทางศาสนาของอาสนวิหารพระนางมารี
อาปฏิสนธินิรมล การด ารงอยู่ขององค์กรตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันภายใต้อุดมการณ์ทางศาสนาที่มั่นคง การ
น านโยบายของพระศาสนจักรมาปรับใช้กับองค์กรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งทางด้านสภาวะแวดล้อม
ทางสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  ประชาชน และสามารถเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรคาทอลิกทั้ง
ภายในชุมชน บริเวณจังหวัดจันทบุรี และบริเวณจังหวัดใกล้เคียง ให้สามารถด าเนินงานอภิบาลขององค์กร ให้มี
ความเข้มแข็งและพัฒนามาได้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่ส าคัญดังนี้ 
1. อุดมการณ์ทางศาสนามีผลต่อการบริหารจัดการชมรมของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 

ในการวางแผนการด าเนินงาน การท ากิจกรรม การสรุปและการประเมินผลงาน ให้สอดคล้องกับความเชื่อ 
และจิตตารมณ์ของพระศาสนจักรคาทอลิก เป็นเหตุให้ต้องมีการฟื้นฟู  จิตตารมณ์พื้นฐานของกลุ่มกิจการ
คาทอลิก เพื่อให้บังเกิดผลขึ้นต่อคริสตชนที่เข้าร่วมบางส่วนจนคริสตชนดังกล่าวสามารถกลายมาเป็นแกนน า
ที่ขับเคลื่อนองค์กร และเพื่อยกระดับการฟื้นฟู ให้มีพลังมากข้ึน จึงควรให้ความส าคัญอย่างจริงจังต่อการฟื้นฟูจิต
ตารมณ์ดั้งเดิมที่กลับไปสู่ความเช่ือที่มีชีวิต หมายความว่า การท าให้กิจการคาทอลิกในปัจจุบันมีการขับเคลื่อนที่มี
ผลต่อชีวิตประจ าวันของคริสตชนนั้น จ าเป็นต้องกลับไปทบทวนความเชื่อของผู้ก่อตั้งกิจการคาทอลิก ซึ่งผลการ
ฟื้นฟูจะก่อให้เกิดการปรับปรุงกิจการคาทอลิกให้มีชีวิตชีวามากขึ้น 

2. การปรับนโยบายของพระศาสนจักร ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ โดยการ
น าแนวคิดจากสมณสาส์นของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 เรื่อง Caritas in Veritate มาประยุกต์ใช้ในบริบท
ของสังคมไทย แนวคิดหลักของสมณสาส์นดังกล่าวก็คือ การช้ีถึงความส าคัญของมิติทางจริยธรรม หรือศีลธรรมใน
กระบวนการทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจรวมถึงกระบวนการโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันหมายความว่า ปัจจัยทาง
จริยธรรมหรือศาสนาถือว่าเป็นปัจจัยที่เป็นอิสระ หรือเป็นปัจจัยก าหนดกระบวนการเศรษฐกิจ ซึ่งแนวคิด
นี้แตกต่างจากแนวคิดของระบบทุนนิยมและสังคมนิยม  ที่ลดปัจจัยทางจริยธรรมไปเป็นส่วนหนึ่งของ
ปัจจัยอื่น เช่น  อดัม สมิทธ์ ในฐานะผู้น าของแนวคิดระบบทุนนิยม ถือว่าเศรษฐกิจหรือตลาดนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่อง
จริยธรรม ในขณะที่ลัทธิมาร์กก็ลดทอนปัจจัยทางจริยธรรมเป็นเพียงปรัชญาประวัติศาสตร์ เป็นต้น สาส์นของพระ
สันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ก็คือให้มีการเช่ือมโยงระหว่างจริยธรรมกับเศรษฐกิจหรือกระแสโลกาภิวัตน์  

ในกรณีของชุมชนวัดคาทอลิกจันทบุรีนั้นการน าแนวคิดของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 มาประยุกต์ใช้
ก็คือ ทางวัดคาทอลิกต้องเพิ่มกลไกขององค์กรประชาสังคมทางเศรษฐกิจ  เพื่อตอบสนองชีวิตคริสตชนที่
เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น การจัดกิจการทางด้านการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียงในเมือง โดยอาศัยศูนย์
สังคมพัฒนา การสร้างพื้นที่ทางไซเบอร์แก่เยาวชน การจัดตั้งชมรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม  
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3. เครือข่ายชุมชนในรูปแบบเดิม นอกจากมาจากวัดแล้ว อาจต้องมีการเรียงร้อยกันใหม่ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์มากขึ้น คือ ทั้งในทางเศรษฐกิจในสภาวการณ์ปัจจุบัน ในรูปแบบ เครือข่ายทางสังคม การสร้าง
เครือข่ายทางสังคมในปัจจุบันจะต้องมีรูปแบบที่นอกเหนือเครือข่ายภายในคาทอลิก เช่น การสร้างเครือข่าย
ระหว่างศาสนา โดยอาศัยงานศาสนสัมพันธ์โดยการท าเสวนาด้วยชีวิต ซึ่งหมายความว่า จะต้องมีกิจกรรมที่มุ่งใน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชีวิตคนร่วมกัน หรือการสร้างเครือข่ายทางสังคมด้านงานสงเคราะห์และพัฒนา โดยการ
ร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานของรัฐ จัดกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่
ขยายตัวมากขึ้น ในจังหวัดจันทบุรี 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
หลังจากท่ีได้ด าเนินการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการองค์กรประชาสังคมท้องถิ่น : กรณีศึกษาการบริหาร

จัดการชมรมของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการ
ด าเนินวิจัยหลังจากนี้ คือ 

1. จากที่ได้ท าการศึกษาการบริการจัดการชมรมของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัด
จันทบุรีแล้ว ควรที่จะด าเนินการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ว่ามี
ความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

2. จากที่ได้ท าการศึกษาเชิงคุณภาพแล้ว ควรท าการศึกษาเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาให้เห็นภาพใหญ่ทั่ว
ประเทศว่าเป็นอย่างไรบ้าง 

3. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารจัดการชมรมของชุมชนคาทอลิกต่างๆ ในประเทศ
อาเซียน เช่น ไทย ลาว กัมพูชา พม่า เป็นต้น ว่ามีการบริหารจัดการอย่างไร มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการขยายตัวของตลาดการค้าล าไยแห่งใหม่ในเขตจังหวัดจันทบุรี 
POLITICAL ECONOMY OF NEW LONGAN MARKET EXPANSION IN CHANTHABURI PROVINCE 

ทรงศักดิ์  ทองข า 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาเครือข่ายทางเศรษฐกิจและการเมือง และแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาตลาดการค้าล าไยของอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี วิธีการวิจัยจะใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ
แนวเศรษฐศาสตร์การเมือง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม ข้อค้นพบที่ได้จากศึกษา คือ เครือข่ายทางเศรษฐกิจและการเมืองในตลาดการค้าล าไย        
ที่อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี   มีรูปแบบเครือข่ายที่ส าคัญ 4 รูปแบบ คือ 1) เครือข่ายระหว่างนายทุนขาย
ปัจจัยการผลิตกับเกษตรกรรายย่อย 2) เครือข่ายระหว่างเกษตรรายย่อยกับพ่อค้าคนกลาง 3) เครือข่าย
ระหว่างพ่อค้าส่งออกกับพ่อค้าคนกลาง และ 4) เครือข่ายระหว่างนายหน้ากับพ่อค้าคนจีน ส่วนแนวทาง
แก้ไขปัญหา  เพื่อการสร้างความเป็นธรรมในตลาดการค้าล าไยนั้น พบว่าต้องอาศัยกลไกของชุมชน กลไกของรัฐ 
และกลไกของตลาด  
 

ABSTRACT 

           The purpose of this research was to study the networks of economics and politics and 
guidelines of the effective remedy for the longan market in Pong Nam Ron District in Chanthaburi. 
The political economy approach of qualitative research with the study of document papers, the 
in-depth interviews, and the participatory observation were applied to this study. The major 
findings showed the 4 types of the economic and political networks: 1) the network between 
capitalists and crofters, 2) the network between crofters and middlemen, 3) the network between 
exporters and middlemen, and 4) the network between dealers and Chinese merchants.          
The guidelines of the effective remedy for the fairness in the longan market would depend on 
the machinery of community, state, and market. 
 
บทน า 

ล าไยเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยท่ีมีการปลูกอย่างแพร่หลายในทางภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง 
เป็นต้น ดังนั้นเมื่อพูดถึงล าไยแล้วคนทั่วไปมักมีภาพลักษณ์ เช่ือมโยงกับจังหวัด ในภาคเหนือเป็นหลัก แต่ใน
ปัจจุบัน มีปรากฏการณ์ใหม่เกี ่ยวกับการปลูกล าไยเป็นพืชเศรษฐกิจ  ที่ส่งออกไปต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศจีน ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอ าเภอโป่งน้ าร้อนและอ าเภอ
สอยดาว 

จันทบุรี หรือเมืองจันท์ ที่ทุกคนเรียกกันจนติดปาก เป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกของไทยภูมิประเทศของ
จังหวัดทางตอนเหนือประกอบด้วย เทือกเขาและที่ราบเชิงเขา ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของแม่น้ าจันทบุรี ทางตอนใต้
เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลและมีที่ราบลุ่มบริเวณปากน้ า ส่วนอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราและ
สระแก้ว ทิศใต้ติดอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดชลบุรีและ
ระยอง  
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 เมืองจันท์เป็นจังหวัดสร้างใหม่ยังคงความเป็นสังคมชนบทที่ยึดวิถีชีวิตเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก 
พื้นที่ท าการเกษตรมีถึง 2,266,208 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของเมืองจันท์และท ารายได้ให้แก่เกษตรกร คือ 
ทุเรียน เงาะ มังคุด สละ ลองกอง ล าไย พริกไทย มันส าปะหลัง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และข้าว  

ในกรณีของการปลูกล าไยนั้น นายช านาญ บัวเฟื่อง เกษตรอ าเภอโป่งน้ าร้อน ส านักงาน เกษตรจังหวัด
จันทบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร บอกว่าเฉพาะที่โป่งน้ าร้อนอ าเภอเดียวมีเกษตรกรปลูกล าไย พันธุ์อีดอ 3,750 
ราย และผ่านการรับรองตามระบบการจัดการคุณภาพด้านการผลิตทางการเกษตรที่สามารถควบคุมระบบการ
ผลิตให้ผลผลิตมีความปลอดภัย (GAP) ไปแล้ว 1,300 ราย พื้นที่ปลูกล าไย 49,000 ไร่ ส่วนผลิตนอกฤดูมากถึง 
35,000 ไร่ (“ล าไยโป่งน้ าร้อนฉลุย ท านอกฤดู 3.5 หมื่นไร่”. ออนไลน์. 2551)  

ในปี 2550 พบว่ามีผลผลิตล าไยนอกฤดูออกมาทั ้งสิ ้น 61,000 ตัน โดยมีนายทุนมารับซื้อถึงสวน
จ านวน 9 ราย เพื ่อน าส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ญี ่ปุ ่น มาเลเซีย  อินโดนีเซีย 
เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งราคาต่ าสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ 18 บาท และราคาสูงสุดประมาณ 40 บาทต่อกิโลกรัม โดย
เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 12 - 20 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรบางรายที่มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ขึ้นไป 
สามารถจ าหน่ายผลผลิตมีก าไรถึง 6 ล้านบาท (“ล าไยโป่งน้ าร้อนฉลุย ท านอกฤดู 3.5 หมื่นไร่”. ออนไลน์. 2551)  

นอกจากนี้ล าไยนอกฤดูจังหวัดจันทบุรียังขายดีอีกด้วย โดยจะพบว่ามีค าสั่งซื้อล่วงหน้า และล้งขนาด
ใหญ่มาตั้งเต็นท์รับซื้อล าไยในพื้นที่ อ าเภอโป่งน้ าร้อน และสอยดาว เพื่อแพ็คกล่อง ส่งออกต่างประเทศ ชาวสวน
เพิ่มพื้นที่ปลูกล าไยมากขึ้นแบบก้าวกระโดด (“ล าไยโป่งน้ าร้อนฉลุย ท านอกฤดู 3.5 หมื่นไร่”.ออนไลน์. 2551) 

นายสุชาติ  จันทร์เหลือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า 
ปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีการขยายการปลูกล าไยนอกฤดูเพิ่มขึ้นทุกปี ท้ังจังหวัดมีล าไยนอกฤดูถึง 90% จากเดิมมี
พื้นที่ปลูก 105,000 ไร่เศษ ปัจจุบันมีการขยายพื้นท่ีเพิ่มขึ้นถึง 120,000 ไร่ เดิมจะมีการปลูกเฉพาะพื้นที่ด้านบน
ของจังหวัด คือ อ าเภอโป่งน้ าร้อนกับสอยดาว ซึ่งมีปริมาณการปลูกรวม 100,000 ไร่ แต่ปัจจุบันหลังจากท่ีล าไย
นอกฤดูของจังหวัดจันทบุรีเป็นที่ยอมรับมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการรวมกลุ่มและท าคุณภาพได้มาตรฐาน 
แตกต่างจากพื้นที่อื ่นตรงที่ ผลใหญ่ เนื้อเยอะ รสชาติ หวานกรอบ น้ าไม่แฉะ เมื ่อปี 2545 ได้มีการรวมกลุ่ม 
จ าหน่ายโดยใช้ชื่อแบรนด์ “ล าไยจันทบุรี” กระทั่งเป็นที่ยอมรับของตลาด ส่งผลให้ขายได้ราคาดี ปัจจุบันราคาเฉลี่ยรับ
ซื้อหน้าสวนอยู่ที่ 30 - 35 บาท/กก. เกรดสูงอยู่ที่ 43 บาท / กก. ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อขายล่วงหน้า ส าหรับ
ล าไยนอกฤดูของจังหวัดจันทบุรี จะเริ่มท าตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป จนถึงเดือนกันยายนจะมีระยะการ
ออกสู่ตลาด 8 - 9 เดือน ในขณะที่ล าไยในฤดูจะมีระยะการออกสู่ตลาด 2 - 3 เดือน โดยผลผลิตเริ่มเก็บได้
ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนเป็นต้นไปจนถึงเข้าสู่ฤดูกาลปกติของล าไยคือ เดือนมิถุนายน  

นายสุชาติย ังกล่าวเพิ ่ม เติมอีกจากการเพิ ่มปริมาณการปลูกล าไยนั ้น  มีการขยับพื ้นที ่  การ
เพาะปลูกขยายลงมาด้านล่าง โดยเฉพาะพื้นท่ี อ าเภอขลุง อ าเภอมะขาม แล้ว จะสังเกตว่า ชาวสวนจะเน้นพื้นที่ที่มี
แหล่งน้ า และบางรายก็ใช้พื้นที่ที่เคยท าไร่มันส าปะหลังเปลี่ยนมาปลูกล าไยแทน โดยเฉพาะแนวพื้นที่ท่ีมีคลองสง่
น้ าคลองพระพุทธพาดผ่านจนถึงบ้านแหลม มีการขยายการปลูกล าไยเพิ่มขึ้น 

การใช้สารเร่งดอกล าไยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการขยายพื้นที่เพาะปลูกล าไยในจันทบุรี กล่าวคือ เมื่อ
ย้อนหลังไป 3 - 5 ปี จะพบว่าพื้นที่ปลูกล าไยได้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 20,000 ไร่  ในป ี 2540    มีพื้นที่ปลูก
ล าไย เพียง 27,000 ไร่ ในช่วงที่ยังไม่มีสารเร่งดอกล าไยเข้ามา หลังจากมีสารเร่งดอกล าไยเข้ามาก็เริ่มขยับขยาย
พื้นที่ปลูกแบบก้าวกระโดด จาก 27,000 ไร่ เพิ่มเป็น 40,000 เป็น 60,000 เป็น 100,000 ไร่ คาดว่าน่าจะ
เพิ่มขึ้นไปทุกปี ตราบใดที่สถานการณ์ราคายังเป็นอย่างนี้อยู่ ขณะนี้ราคาเมื่อต้นเดือนเกรดสูงสุดท าได้ กก.ละ 
43 บาท ส่วนใหญ่ราคาซื้อหน้าสวนเฉลี่ย30 - 35 บาท ตลาดหลัก ขณะนี้คือ จีน กับอินโดนีเซีย (“ล าไยโป่งน้ า
ร้อนฉลุย ท านอกฤดู 3.5 หมื่นไร่”.ออนไลน์. 2551) 
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ตารางที ่ 1  แสดงข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร (ล าไย)  
 

เนื้อท่ียืนต้น (ไร่) เนื้อท่ีให้ผล (ไร่) ผลผลติ (ตัน) ผลผลติต่อไร่ (กก.) 

ปี 
2552 

ปี 
2553 

ปี 
2554 

ปี 
2552 

ปี 
2553 

ปี 
2554 

ปี 
2552 

ปี 
2553 

ปี 
2554 

ปี
255
2 

ปี
255
3 

ปี
255
4 

62,92
8 

74,49
7 

81,38
4 

37,53
9 

47,96
0 

62,92
8 

89,64
3 

110,06
8 

154,42
5 

2,38
8 

2,29
5 

2,45
4 

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ออนไลน์. 2555  
 
 จากตารางที่ 1 พบว่ามีการท าสวนล าไยตั้งแต่ปี 2552 - 2554 มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในส่วนของที่ดินท่ี
ใช้ในการเพาะปลูกและจ านวนผลผลิตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบได้ว่าที่ดินมีการถูกซื้อขายเพื่อการท าสวนล าไยมีมาก
ขึ้น ดังนี ้
 กล่าวโดยสรุปแล้วเราอาจวิเคราะห์ได้ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจล าไยในจังหวัดจันทบุรีมาก เกิดจากเหตุ
ปัจจัยส าคัญหลายประการ คือ  
 1. เรื่องน้ าไม่มีปัญหา เพราะเมืองจันท์มีฝนตกตลอดเกือบทั้งปี มีแหล่งน้ าอย่างพอเพียง การให้น้ าเพื่อ
ท าล าไยนอกฤดูหลังจากราดสารนั้น สามารถให้ได้ทันทีตลอดเวลา จากแหล่งน้ า สูบเข้าสวนโดยวางระบบน้ า
แบบสปริงเกอร์ทั้งสวน 
 2.  การใส่สาร  เกษตรกรเมืองจันท์ ใส่สารมากประมาณ 1 - 2  กิ โลกรัมต่อต้น  (ขนาดทรง
พุ่ม 4 เมตร) และในการใส่สารนั้น จะท าเมื่อล าไยแตกใบอ่อน 3 ครั้ง และรอให้ใบแก่จึงใส่สาร ท าให้ล าไยแทง
ช่อดอกดีมากตลอดทั้งต้น และหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะพักต้นประมาณ 4 เดือน แล้วจึงเริ่มใส่สารอีกครั้ง 
 3. แรงงาน ค่าแรงงานจะถูกมาก เพราะจ้างแรงงานจากคนต่างด้าว เนื่องจากติดชายแดนกัมพูชา ท าให้
ลดต้นทุนได้ 
 4. การแบ่งพื้นที่ของสวนเพื่อท าล าไยเป็นรุ่นๆ ไปทุกเดือน ท าให้มีผลผลิตล าไย ออกตลอดทั้งปี 
พ่อค้าสามารถเข้าไปรับซื้อได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้ไม่มีปัญหาการตลาด 
 5. การป้องกันก าจัดค้างคาว ศัตรูร้ายของล าไยนอกฤดู เกษตรกรใช้หลอดไฟฟ้า แบบที่ใช้ตาม
ถนน คือ หลอดเมทรั่ม ฮาลาย 400 วัตต์ แสงสีขาวนวล ราคาประมาณชุดละ 2,000 บาท ติดตั้งปลายเสาไฟฟ้าแล้ว
สาดแสงขึ้นสู่ท้องฟ้า จุดแสงสว่างตั้งแต่ 20.00 น. ไปจนถึงเช้า พอสว่างค่อยดับ สามารถล่อแมลงมาตอมหลอดไฟ
และค้างคาวจะบินมากินแมลงเหล่านั้นแทนล าไย ได้ผลดีมาก แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย 
 การซื้อขายในตลาดล าไยส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมขายล าไยอยู่ 2 รูปแบบ คือ 
 1. ขายแบบเหมาสวน ซึ่งในอดีตมีการตกลงขายเหมาสวน เมื่อล าไยออกช่อดอก แต่ในปัจจุบัน
เนื่องจากความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศ และปริมาณผลผลติที่ยากต่อการคาดคะเนท าให้เกษตรกรและพ่อค้าคน
กลางนิยมขายเหมาเมื่อล าไยออกผลเรียบร้อยแล้ว โดยส่วนใหญ่พ่อค้า คนกลางจะจ่ายเงินมัดจ าไว้ก่อนประมาณ 
10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งลักษณะการซื้อขายแบบนี้ท าให้เกิดความเสี่ยงทั้งเกษตรกรและพ่อค้าคนกลางที่เข้ามาซื้อ แต่
เกษตรกรจะมีความเสี่ยงมากกว่าถ้าหากปีนั้นล าไยราคาไม่ดี พ่อค้าคนกลางเห็นว่าหากรับซื้อล าไยจากเกษตรกรไป
ก็จะท าให้ประสบกับปัญหาการขาดทุนได้ พ่อค้าคนกลางก็จะไม่มารับซื้อต่อ โดยยอมเสียเงินมัดจ าให้ แก่
เกษตรกรแทน ท าให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระในการหาตลาดส าหรับขายล าไยในสภาวะที่ล าไยมีราคาตกต่ า 
 2. เกษตรกรขายเอง ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมขายกันมากในปัจจุบัน โดยเกษตรกรอาจจะขายล าไยเองที่สวน 
หรือมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวนหรือน าไปวางขายที่ตลาด หรือน าไปขายที่จุดรับซื้อของพ่อค้าคนกลาง โดยเกษตรกร
อาจจะขายแยกตามเกรดหรือขายคละก็ได้ จากการสังเกตพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมน าไปขายที่จุดรับซื้อของ
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พ่อค้าคนกลาง เพราะมีความสะดวกและขายได้ ในปริมาณที่มากกว่าเมื่อเทียบกับวิธีอื่น ๆ จากการซื้อขายใน
ตลาด 
จากประสบการณ์ของตลาดผลไม้จันทบุรี เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด จะพบว่ามีความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากพ่อค้าคนกลาง 
หรือที่เรียกว่า “ล้ง” “แผง” และ“หยง” แต่ในการมีตลาดล าไยในจังหวัดจันทบุรีนั้น ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเป็น
เหมือนตลาดผลไม้ทั่วไปหรือไม่ 
ล าไยในจังหวัดจันทบุรีพบว่า มีพ่อค้าคนกลางที่เป็นบริษัทส่ งออกล าไยไปประเทศจีนกว่า 30 บริษัท พ่อค้าคน
กลางแต่ละล้งมีสายสัมพันธ์กับตลาดในเมืองจีนเป็นของตนเอง พูดง่าย ๆ ก็คือ ล้งมีตลาดเป็นของตนเองแน่นอน โดย
ไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานใด ๆ ของรัฐบาล ดังนั้นนอกจากแต่ละล้งจะมีตลาดในเมืองจีน
แน่นอนแล้ว ยังต้องมีสินค้าส่งป้อนให้ลูกค้า  ตามก าหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ เนื่องจากจีนต้องการสินค้าเป็น
จ านวนมาก ท าให้แต่ละล้งต้องมีล าไยไว้ในมือก่อนที่จะถึงฤดูการเก็บเกี่ยว ถ้ารอให้ถึงเวลาส่งแล้วค่อยหาสินค้า อาจ
ท าให้สินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการ เพื่อให้ได้ปริมาณสินค้าตามต้องการ  การที่ล้งล าไยมีอ านาจควบคุม
ตลาดล าไยจันทบุรีไว้ได้ เพราะพ่อค้าคนกลางดังกล่าวมีการโยงใยเป็นเครือข่ายระหว่างกัน (“เทคโนโลยีชาวบ้าน”. 
ออนไลน์. 2550) 

จากปรากฏการณ์ที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่นว่าด้วยตลาด
การค้าล าไย ในจังหวัดจันทบุรี ว่าเครือข่ายทางเศรษฐกิจและการเมืองประกอบด้วยกลุ่มและชนช้ันใดบ้างที่เข้ามา
เกี่ยวข้องกับตลาดการค้าล าไย ผลประโยชน์การค้าล าไยมีการจัดสรรที่เป็นธรรมหรือไม่ และจะมีแนวทางการ
พัฒนาเครือข่ายตลาดล าไยอย่างไร ทั้งนี ้ผู้วิจัยคาดว่า ได้น าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการแก้ไข
เกี่ยวกับตลาดการค้าล าไย ในจังหวัดจันทบุรี และผลจากการศึกษาครั้งนี้จะท าให้เกษตรกรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถท่ีจะพัฒนาล าไย และต่อยอดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เดิมได้ดียิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาเครือข่ายทางเศรษฐกิจและการเมืองในตลาดการค้าล าไยของอ าเภอโป่งน้ าร้อนจังหวัดจันทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาตลาดการค้าล าไย ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ให้มีความเป็น
ธรรมมากข้ึน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการต่าง ๆ ดังนี้  
 การสัมภาษณ์  
 วิธีการสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or 
Guided Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นเครื่องมือในรูปแบบต่างๆ ดังน้ี  
 1. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการใช้แนวสัมภาษณ์เจาะลึก (รายละเอียดดังภาคผนวก) 
โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key-informants)  เช่น 

1.1 นายช านาญ  บัวเฟื่อง  เกษตรอ าเภอ  ส านักงานเกษตรอ าเภอโป่งน้ าร้อน 
1.2 นายพงษ์ศักดิ์  หลิวทวีศรีประกาย  นายกสมาคมชาวสวนล าไย จังหวัดจันทบุรี 
1.3 นายอ านาจ  จันทรส  กลุ่มเกษตรกรผู้ริเริ่มปลูกล าไยในโป่งน้ าร้อน 

 2. การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์ของผู้วิจัย ในตลาดการค้า
ล าไย ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นเกษตรกรรายย่อยผู้ผลิตล าไยของอ าเภอโป่งน้ าร้อน  จังหวัดจันทบุรี 

 การวิจัยเอกสาร  
 เอกสารที่จะใช้ในการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 1. เอกสารชั้นต้น (Primary Data) เป็นข้อมูลที ่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  แนวการ
สัมภาษณ์ 
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 2. เอกสารช้ันรอง (Secondary Data) เป็นเอกสารที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ คือ เอกสาร
จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพท่ีใช้ในงานวิจัยนี้จะเป็นการตีความข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์บนฐานการ
วิเคราะห์เครือข่ายสังคมเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง โดยใช้วิธีการดังนี้  
 1. การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ หรือยุคทางประวัติศาสตร์ในการวิเคราะห์ พัฒนาการของ
ล าไย 

2. การวิเคราะห์สาเหตุทางประวัติศาสตร์ โดยอาศัยความเชื่อที่ว่า เหตุการณ์ในอดีต จะมีผลต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน และเหตุการณ์ปัจจุบันจะมีผลต่อเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ในตลาดการค้าล าไยที่
อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี มีรูปแบบเครือข่ายท่ีส าคัญ 4 รูปแบบ ดังนี ้
 รูปแบบที ่1  เครือข่ายระหว่างนายทุนขายปัจจัยการผลิตกับเกษตรกรรายย่อย 
 รูปแบบที่ 2  เครือข่ายระหว่างเกษตรรายย่อยกับพ่อค้าคนกลาง 
 รูปแบบที่ 3  เครือข่ายระหว่างพ่อค้าส่งออกกับพ่อค้าคนกลาง  
 รูปแบบที ่4  เครือข่ายระหว่างนายหน้ากับพ่อค้าคนจีน 
  

รูปแบบที ่1  เครือข่ายระหว่างนายทุนขายปัจจัยการผลิตกับเกษตรกรรายย่อย 
เครือข่ายระหว่างนายทุนขายปัจจัยการผลิตกับเกษตรกรรายย่อยในตลาดการค้าล าไย อ าเภอโป่งน้ า

ร้อน จังหวัดจันทบุรี เกิดจากกลุ่มคนสองกลุ่ม คือ กลุ่มนายทุนขายปัจจัยการผลิต กับเกษตรกรรายย่อย 
เกษตรกรรายย่อยมีความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายกับนายทุนขายปัจจัยการผลิต เนื่องจากกระบวนการผลิตล าไย
จ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ยาก าจัดศัตรู แมลงและเช้ือราบางประเภท รวมทั้งสารราดที่ท าให้ล าไยติดลูกนอกฤดู ส่วน
นายทุนขายปัจจัยการผลิตก็ต้องอาศัยหรือพึ่งพาเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกล าไยเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ทางผู้จัด
จ าหน่ายต้องการสร้างตลาดการขายให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อจะได้มีรายได้จากการที่เกษตรกรใช้ปุ๋ย ใช้ยา
ต่างๆ นายทุนขายปัจจัยการผลิตนั้นมีคู่แข่งมากมาย ดังนั้นในสถานการณ์ของตลาดแข่งขันนายทุนจึงจ าเป็นที่
จะต้องพึ่งพาเกษตรกรรายย่อย โดยการน าเอาปุ๋ยยามาให้ใช้ก่อนจนกระทั่งเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ  
ค่อยน าเงินมาจ่าย ซึ่งเกษตรกรบางรายนั้นไม่มีทุนที่ซื้อปุ๋ยยา ก็ต้องเอามาใช้ก่อน เป็นการหาลูกค้า ไปในตัว ให้กับ
นายทุนขายปัจจัยการผลิต ซึ่งสามารถท าให้นายทุนขายปัจจัยการผลิตลดคู่แข่งลงได้ นายทุนขายปัจจัยการผลิตบาง
รายน าปุ๋ยยามาให้ทดลองใช้ก่อนโดยไม่คิดเงิน เพื่อหาลูกค้าให้กับตนเองจะเห็นได้ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นยังต้องพึ่งพาอาศัย
กัน 
 รูปแบบที่ 2  เครือข่ายระหว่างเกษตรรายย่อยกับพ่อค้าคนกลาง 
 เกษตรกรรายย่อยของการปลูกล าไยนอกฤดูในอ าเภอโป่งน้ าร้อนในปัจจุบัน มีช่องทาง   ในการเชื่อม
ร้อยเครือข่ายกับพ่อค้าคนกลางที ่มาซื ้อล าไยได้ 4 กลุ่ม คือ พ่อค้าคนกลางในพื ้นที ่  พ่อค้าคนกลางจาก
ภาคเหนือ พ่อค้าส่งออก และนายหน้า ดังนั้นในการเช่ือมร้อยเครือข่ายระหว่างเกษตรกรกับพ่อค้าคนกลางใน
พื้นที่ พ่อค้าคนกลางจากภาคเหนือ พ่อค้าส่งออกและนายหน้า พ่อค้าคนกลางในพื้นที่นั้นเป็นคนไปรับซื้อ
โดยตรงกับเกษตรกร ซึ่งจะน ามาขายให้กับพ่อค้าส่งออกอีกที เช่นเดียวกับพ่อค้าคนกลางจากภาคเหนือท่ีมารับซื้อ
กับเกษตรกรโดยตรงเหมือนกันกับพ่อค้าในพื้นที่และน าสินค้าไปขายต่อให้กับพ่อค้าส่งออก พ่อค้าคนกลางใน
พื้นที่และพ่อค้าคนกลาง จากภาคเหนือจะได้เปรียบในเรื่องความช านาญในพื้นที่มากกว่าพ่อค้าส่งออก พ่อค้า
ส่งออกนั้น ก็จะต้องอาศัยนายหน้าช่วยหาสินค้าไห้ เนื่องจากพ่อค้าส่งออกนั้นจะต้องได้สินค้าตามที่ก าห นด
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เพื่อท่ีจะส่งออก จึงจ าเป็นต้องรับซื้อสินค้าจากพ่อค้าคนกลางในพื้นท่ีและพ่อค้าคนกลางจากภาคเหนือในราคาที่สูง
กว่า 1 - 2 บาท   
 รูปแบบที่ 3  เครือข่ายระหว่างพ่อค้าส่งออกกับพ่อค้าคนกลาง  
 การเช่ือมร้อยเครือข่ายระหว่างพ่อค้าส่งออกกับพ่อค้าคนกลาง เกิดการพึ่งพากันระหว่าง กลุ่มคนสอง
กลุ่ม คือ พ่อค้าส่งออก กับพ่อค้าคนกลางในพื้นที่และพ่อค้าคนกลางภาคเหนือ  ซึ่งพ่อค้าคนกลางในพื้นที่และ
พ่อค้าคนกลางภาคเหนือ เป็นพ่อค้าที่ไม่ได้ท าการส่งออกโดยตรงและไม่มีตลาดต่างประเทศเป็นของตนเอง 
ดังนั้นการกระจายสินค้าจึงต้องผ่านพ่อค้าส่งออกอีกทอดหนึ่ง เพื่อจ าหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ ส่วนพ่อค้า
ส่งออก ซึ ่งเป็นกลุ่มคนที ่ท าการติดต่อซื ้อขายกับตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน และมีฐานลูกค้า
ต่างประเทศเป็นของตนเอง ก็มีความจ าเป็นที่ต้องหาผลผลติให้เพียงพอกับจ านวนยอดสัง่ซื้อจากต่างประเทศ โดยส่วน
หนึ่งจะท าการติดต่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และอีกส่วนหน่ึงจะรับซื้อจากกลุ่มพ่อค้าคนกลางในพ้ืนท่ีและพ่อค้า
คนกลางจากภาคเหนือ เพื่อท าการส่งออกให้กับพ่อค้าจีนอีกทอดหนึ่ง 
 รูปแบบที่ 4  เครือข่ายระหว่างนายหน้ากับพ่อค้าคนจีน 

กลุ่มพ่อค้าคนจีนท่ีต้องการหาผลผลิตไปขายยังประเทศจีน แต่ไม่สามารถเข้าถึงเกษตรกรได้และไม่เคยชิน
กับพ้ืนที่ รวมทั้งเรื่องการต่อรองราคาที่ต้องเจรจาเป็นภาษาไทย จึงต้องอาศัยนายหน้า ที่เป็นคนไทย ซึ่งอาจจะเป็น
คนในพ้ืนท่ีหรือเป็นคนที่คุ้นเคยกับเกษตรกรพาเข้าไปเจราการซื้อขาย 
 ในความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบเครือข่ายทั้ ง 4 รูปแบบนั้น จะพบว่า มีการจัดสรรผลประโยชน์
จากตลาดการค้าล าไย พบความไม่เป็นธรรมระหว่างกลุ่มต่างๆ ในตลาดล าไย ดังน้ี  
 เกษตรกรรายย่อย คือ ชาวสวนล าไย ในการลงทุนการผลิตล าไยต่อต้น โดยในครั้งแรกจะต้องลงทุนต้น
กล้าล าไย ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 30 บาท หลังจากนั้นประมาณสามปี จึงลงทุนอีกครั้งในการที่จะให้ผลผลิตซึ่งจะมี
ค่าใช้จ่ายอยู่ราวๆ 100 บาทต่อต้น (ในกรณีต้นล าไยที่มีอายุ 3 - 10 ปี) และ 150 - 200 บาทต่อต้น (ในกรณีที่ต้น
ล าไยมีอายุ 10 - 20 ปี) ต้นล าไยที่มีอายุมากย่อมจะมีต้นทุนในการผลิตสูง เนื่องจากต้องมีการตัดแต่งกิ่งเป็น
จ านวนมาก ส่วนผลผลิตต่อต้น หากเป็นต้นขนาด  3 - 10 ปี จะให้ผลผลิตต่อต้นอยู่ที่ 200 กิโลกรัม ต้นขนาด 10 
- 20 ปี จะให้ผลผลิตอยู่ที่ 500 กิโลกรัมต่อต้น ซึ่งเกษตรกรจะได้ก าไรต่อต้น โดยยังไม่คิดค่าแรงในการดูแลล าไย
ของตัวเกษตรกรประมาณ 7,500 - 18,800 บาทต่อต้น  

นายทุนด้านปัจจัยการผลิต/ล้ง โดยนายทุนกลุ่มนี้จะท าหน้าที่เป็นนายทุนให้เกษตรกร ให้เกษตรกร
กู้ยืมเงิน เกษตรกรสามารถมาส ารองปุ๋ย ยาต่างๆ ไปใช้ก่อนได้ โดยไม่คิดดอกเบี้ย  แต่มีข้อแม้ว่าเกษตรกร
ต้องน าผลผลิตมาขายให้กับตนเท่านั้น จะเป็นการตกลงด้วยวาจา โดยไม่มีการเซ็นสัญญา และราคาที่รับซื้อนั้น
จะมีราคาที่ต่ ากว่าราคาทั่วไป โดยนายทุนด้านปัจจัยการผลิต  จะเป็นผู้ก าหนดราคาฝ่ายเดียว เช่น นาย ก เป็น
เกษตรกรล าไยในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เมื่อถึงฤดูผลิตล าไยไม่มีทุนส ารองในการที่จะไปซื้อปุ๋ยและสารราด จึงเข้าไปติดต่อ
ล้งเพื่อขอยืมสารราด และปุ๋ยมาผลิตล าไยในสวนของตน เมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยว นาย ก ต้องน าล าไยของตนมาขาย
ให้กับล้งที่ตนไปขอยืมปุ๋ยและสารราดมา โดยระหว่างการปลูกนั้นทางล้งจะส่งคนมาคอยติดตามผลผลิตเป็น
ระยะ ๆ โดยบางรายก็จะส่งออกเอง บางรายก็จะน าไปขายให้กับผู้ส่งออกอีกทอดหนึ่ง การท าลักษณะนี้
นายทุนด้านปัจจัยการผลิตจะได้ส่วนต่างจากราคาที่รับซื้อจากเกษตรกรโดยตรงกับราคาตลาดส่วนเกษตรกร
จะถูกกดราคา 

ผู้ส่งออกโดยตรง/พ่อค้าคนกลาง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าล้ง จะท าหน้าที่เก็บรวบรวม ผลผลิตจาก
เกษตรกรและส่งออกไปยังประเทศจีนหรืออินโดนีเซีย โดยจะมีการติดต่อซื้อขายกับเกษตรกรล่วงหน้าตั้งแต่
ยังไม่ราดสาร กล่าวคือ ทางผู้ส ่งออกจะส่งคนมาดูลักษณะล าต้นและใบ  จะเป็นการคาดคะเนล่วงหน้าว่า
ลักษณะใบที ่ดีจะสามารถท าให้ได้ผลผลิตเป็นจ านวนมาก และมีการเซ็นสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษรที่
แน่นอน จะไม่นิยมใช้การตกลงด้วยวาจา อัตราการซื้อขายจะเป็นลักษณะรับซื้อราคาเดียว โดยจะให้ราคาขนาดของ
ล าไย ถ้าเป็นล าไยขนาดใหญ่หรือเบอร์หนึ่งจนถึงเบอร์สี่ จะได้ราคาประมาณที่ 38 บาทต่อหนึ่งกิโลกรัม (ราคาในปี 
2556) ส่วนล าไยที่ไม่ได้ขนาด (ล าไยร่วงหิน) หรือเรียกว่า ล าไยตกไซค์  จะให้ราคาที่ 3 บาท ต่อหนึ่งกิโลกรัม ผู้
สง่ออกจะได้ส่วนต่างจากการน าล าไยไปคัดแยกขนาดเพื่อส่งออกอีกทีหนึ่ง 
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ผู้รับซื้อที่ไม่ได้ท าการส่งออกโดยตรงจะท าหน้าที่รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรและน าไปส่งให้ผู้ส่งออก
อีกทีหนึ่ง ในการซื้อขายนั้นผู้รับซื้อจะมาติดต่อกับเกษตรกรโดยจะมีการเซ็นสัญญาซื้อขายกันล่วงหน้าตั้งแต่ยัง
ไม่ราดสารเหมือนกับผู้ส่งออกโดยตรง ราคาการซื้อขายนั้น  ก็ให้ราคาเท่าๆกับผู้ส่งออกโดยตรง บางครั้งอาจจะ
ให้ราคาที่สูงกว่า แต่มีข้อแม้ว่าผู้รับซื้อนั้นจะเข้ามาตัดแต่งกิ่งของต้นล าไย หากต้นใดที่ติดลูกดก ทางผู้รับซื้อจะ
พยายามตัดแต่งกิ่งเหล่านั้นออกไม่ให้ดกเนื่องจากต้องการให้ลูกล าไยมีขนาดใหญ่ เพื่อที่เวลาตนเองไปขายต่อ
จะได้ก าไรอีกทอดหนึ่ง หากในการเก็บผลผลิตแต่ละครั้งแต่ละแปลง หากมีล าไยเบอร์ 4 มาก ผู้รับซื้อจะไม่
ค่อยได้ก าไร แต่การท าเช่นนี้ท าให้รายได้ของเกษตรกรลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตก็จะลดลงตามจ านวน  
การแต่งกิ่งของผู้รับซื้อ โดยในการแต่งกิ่งนี้ทางเกษตรกรไม่สามารถก าหนดได้ว่าควรแต่งระดับไหน เพราะในสัญญา
จะมีระบุไว้ว่า สามารถตัดแต่งกิ่งได้โดยเกษตรกรเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการแต่งกิ่งเองทั้งหมด เมื่อผู้รับซื้อ รับซื้อ
ผลผลิตมาจากเกษตรกรจะน ามาคัดขนาดเพื่อส่งขายให้กับผู้ส่งออก อีกครั้งหนึ่ง บางครั้งเมื่อถึงเวลาซื้อขาย
จริง ผู้รับซื้อกลุ่มนี้จะใช้กลยุทธ์ในการเปลี่ยนขนาดล าไยให้มีขนาดเบอร์ที่เล็กลง 

จากการศึกษาพบข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า ในการที่สร้างความเป็นธรรม
ในตลาดการค้าล าไย อ าเภอโป่งน้ าร้อน มากขึ้นนั้น จ าเป็นจะต้องอาศัยกลไกของชุมชน กลไกของรัฐ และกลไกของ
ตลาดดังนี ้

แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกลไกของชุมชน  จ าเป็นจะต้องมีการขับเคลื่อนแนวทางและ
มาตรการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มระหว่างของเกษตรกรรายย่อยชาวสวนล าไย โดยอาศัยแนวคิดสหกรณ์ เพื่อให้
กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวมีอ านาจต่อรองราคาซื้อขายกับพ่อค้าคนกลาง  อันจะน ามา ซึ่งผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
มากขึ้น 
 2. รวบรวมผลผลิตล าไยที่ไม่ได้ขนาดมาตรฐานและขายได้ราคาต่ า โดยน ามาแปรรูปยกระดับผลิตภัณฑ์ 
เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า 
 3. ใช้กลไกของกลุ่มปรับปรุงคุณภาพล าไยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้เข้ามาปรับปรุงคุณภาพผลผลิตล าไยของ
เกษตรกรรายย่อย โดยการคัดกรองผลผลิตล าไยให้มีมาตรฐานเหมือนกัน 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกลไกของรัฐ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาตลาดการค้าล าไยให้มีความเป็น
ธรรมมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องอาศัยแนวทางในการแก้ไขโดยอาศัยกลไกของระบบราชการดังกล่าว เช่น 
 1. ให้รัฐบาลเปิดตลาดส่งออกกลุ่มใหม่ นอกเหนือจากประเทศจีน 
 2. หน่วยงานรัฐควรสนับสนุนการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต  
 3. การจัดการปัญหา คุณภาพของผลผลิต และการคัดขนาด  
 4. การจัดตั้งตลาดกลาง 
 5. การสร้างความยั่งยืนของตลาดการค้าล าไยในประเทศจีน 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกลไกตลาด การปรับปรุงด้านอุปสงค์ การปรับปรุง ด้านอุปทาน 
การพัฒนาด้านอุปสงค์และการสร้างเง่ือนไขให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ดังที่ผู้วิจัยมีข้อเสนอ ดังนี้  
 1. การปรับปรุงอุปสงค์ คือ การควบคุมผลผลิตล าไยให้สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ 
 2. กระตุ้นให้เกิดการบริโภคล าไยภายในประเทศมากขึ้น  รวมทั้งเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการส่งเสริม 
สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากล าไย และรณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณค่าและคุณประโยชน์ของการบริโภค
ล าไย  
 3. การสร้างเงื่อนไขการแข่งขันที ่เป็นธรรมโดยไม่ให้เกิดลักษณะที่เรียกว่า ปลาใหญ่ กินปลาเล็ก 
ยกระดับองค์ความรู้ สนับสนุนโลจิสติกส์ในการกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิต ช่วงล าไยกระจุกตัว พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิต การตลาด การแปรรูป และการส่งออก 
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สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษา เรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการขยายตัวของตลาดการค้าล าไยแห่งใหม่ใน
เขตจังหวัดจันทบุรี พบว่าผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดเครือข่าย บนฐานทฤษฎี เศรษฐศาสตร์การเมืองแนว
ทฤษฎีมาร์กซีสต์ดั้งเดิม ที่ว่าด้วยปัญหาชาวนาในฐานะที่เกษตรกรรายย่อยชาวสวนล าไยเป็นส่วนหนึ่งของชนช้ัน
ดังกล่าว  

แนวคิดมาร์กซีสต์คลาสสิคว่าด้วยปัญหาชาวนาของมาร์กซ์และเลนิน มองถึงการขยายตัวของทุนนิยมกับ
การเบียดขับเกษตรกรรายย่อย มีความเห็นว่าการผลิตขนาดเล็กโดยใช้แรงงาน ภายในครอบครัวของ
เกษตรกรเป็นระบบการผลิตที่ไร้ประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับการผลิตแบบสวนขนาดใหญ่ ซึ่งใช้แรงงานรับจ้างและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การด ารงอยู่ร่วมกันระหว่างการผลิตสองแบบท่ามกลางการขยายตัวของความสัมพันธ์เชิง
สินค้า ทั้งในระดับกว้างและระดับเล็กจะก่อให้เกิด  การเบียดขับเกษตรกรรายย่อยออกจากเงื่อนไขแห่ง
แรงงานหรือปัจจัยการผลิต และกลายเป็นแรงงานรับจ้างในที่สุด ในทัศนะของมาร์กซ์จะให้ความส าคัญกับ
แนวคิดการสะสมทุนเบื้องต้น  ที่มีกระบวนการแยกผู้ผลิตโดยตรงออกจากการครอบครองเง่ือนไขแห่งแรงงาน 
หรือปัจจัยการผลิตของตัวเอง โดยเปลี่ยนปัจจัยยังชีพและปัจจัยการผลิตให้กลายเป็นทุน และเปลี่ยนผู้ผลิต
โดยตรง เป็นแรงงานรับจ้าง กระบวนการนี้ยังผลิตซ้ าแบบขยายการแยกขาดดังกล่าวให้มีขอบเขตกว้างขวาง
ออกไปมากขึ้นเรื่อย ๆ การสะสมทุนเบื้องต้นส าหรับมาร์กซ์มิได้เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลง  ในภาค
เกษตรกรรมโดยตัวมันเอง แต่เป็นการท าความเข้าใจต่อบทบาทของเกษตรกรรายย่อยในการวางรากฐานให้กับ
การเติบโตของวิถีการผลิตแบบทุนนิยม ตามทัศนะของมาร์กซ์ การปฏิวัติ ในภาคเกษตรกรรมช่วงศตวรรษที่ 
16 นั้น เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในเมือง เพราะเป็นก้าวแรกของการสร้างตลาด
ภายในให้กับทุนอุตสาหกรรม เมื ่อผู้ผลิตโดยตรงที่ถูกแยกขาดออกจากปัจจัยการผลิตต้องกลาย เป็น
องค์ประกอบทางวัตถุของทุนแปรผัน  ขณะเดียวกันผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นวัตถุดิบของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมก็ต้องกลายมาเป็นองค์ประกอบทางวัตถุของทุนคงที่ นอกจากนี้การท าลายหัตถกรรมภายใน
ครัวเรือนและการท าสวนขนาดใหญ ่โดยใช้เทคโนโลยีสม ัยใหม่ต ่างเป ็นการสร้างตลาดภายในให้ก ับท ุน
อุตสาหกรรมทั้งสิ้น ด้วยพื้นฐานของการแยกหัตถกรรมออกจากเกษตรกรรมภายในครัวเรือน และแยกขาดผู้ผลิต
โดยตรงออกจากปัจจัยการผลิต ท าให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง  

คาร์ล มาร์กซ์ ได้กล่าวถึงต าแหน่งและบทบาทของชาวนาและเกษตรกรรายย่อยที่มีต่อการขยายตัว
ของระบบทุนนิยม ได้แก่ แนวคิดการสะสมทุนเบื้องต้น หมายถึง กระบวนการแยกผู้ผลิตโดยตรงออกจากการ
ครอบครองเง่ือนไขแห่งแรงงานหรือปัจจัยการผลิตของตนเอง  โดยเปลี่ยนปัจจัยยังชีพและปัจจัยการผลิตให้
กลายเป็นทุน  และเปลี่ยนผู้ผลิตโดยตรงเป็นแรงงานรับจ้าง การแยกผู้ผลิต ในภาคเกษตรกรรมหรือ
ชาวนา ชาวสวนออกจากที่ดินถือว่าเป็นรากฐานของกระบวนการนี้ทั้งหมด สถานะทางทฤษฎีเป็นการท า
ความเข้าใจในการวางรากฐานให้กับการเติบโตของวิถีการผลิตแบบทุนนิยม ตามทัศนะของมาร์กซ์ ซึ่งก้าวแรก
ของการสร้างตลาดภายในให้กับ ทุนอุตสาหกรรม เมื่อผู้ผลิตโดยตรงที่ถูกแยกขาดออกจากปัจจัยการผลิตต้อง
กลายเป็นองค์ประกอบทางวัตถุของทุนแปรผัน  ขณะเดียวกันผลผลิตทางการเกษตรซึ่ งเป็นวัตถุดิบของ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมต้องกลายมาเป็นองค์ประกอบทางวัตถุของทุนคงที่ นอกจากนี้ การท าลายหัตถกรรม
ภายในครัวเรือน และการท าไร่นาขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างเป็นการสร้างตลาดภายในให้กับทุน
อุตสาหกรรมทั้งสิ้น ด้วยพื้นฐานของการแยกหัตถกรรมออกจากเกษตรกรรมภายในครัวเรือนและแยกขาดผู้ผลิต
โดยตรงออกจากปัจจัยการผลิต ท าให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง   

จากการศึกษายังสามารถค้นพบว่าปัจจัยทางการเมือง ไม่มีอิทธิพล ผลต่อการเกิดเครือข่ายตลาดการค้า
ล าไยของอ าเภอโป่งน้ าร้อน แต่เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ หลังจากที่มีนวัตกรรม ของการที่ท าให้ล าไยออก
ผลผลิตนอกฤดูได้ จึงท าให้เกษตรกรรายย่อยหันมาปลูกล าไยในเขตอ าเภอโป่งน้ าร้อนมากขึ้น ผลผลิตจึงเพิ่มขึ้นเป็น
จ านวนมาก กลุ่มนายทุนจึงเล็งเห็นประโยชน์และผลก าไรที่จะเกิดขึ้น จึงมีการจัดตั้งบริษัท/ ล้ง/ ตัวแทนผู้จ าหน่าย 
โดยท าหน้าท่ีไปรับซื้อสินค้าจากเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่อ าเภอโป่งน้ าร้อน เพื่อมาน าเข้าสู่กระบวนการจัด
จ าหน่ายไปยังต่างประเทศ ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวท าให้เกษตรกรรายย่อยต้องเสียผลประโยชน์ แต่เนื่องจาก
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เกษตรกรรายย่อยจ าเป็นต้องพึ่งพิงกลุ่มทุนเพื่อการจ าหน่ายสินค้า จึงไม่กล้ามีเกษตรกรรายย่อยลุกขึ้นมาต่อรอง
กับ ชนชั้นนายทุน แค่ เพียง เหตุผลที่ ว่ าจะหาที่จัดจ าหน่ายมิ ได้  หรืออีก เหตุผลหนึ่ งที่ เกิด จากความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของตัวเกษตรกรเอง    อีกทั้งยังถูกกดขี่ความไม่เป็นธรรมของราคาผลผลิต 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายในการสร้าง

ความเป็นธรรมของตลาดการค้าล าไย ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี มีประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. จากการศึกษาความไม่เป็นธรรมในตลาดการค้าล าไย พบว่าความไม่เป็นธรรม ในตลาดการค้า

ล าไยมีสาเหตุหลักมาจากกระบวนการโกง เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าผู้ที่มีบทบาทในกระบวนการโกงที่ส าคัญ คือ 
“ผู้จัดการล้ง” ซึ่งหมายถึง คนกลางระหว่างผู้ผลิตกับนายทุนที่เป็นพ่อค้าคนกลางหรือล้งโดยตรง ดังนั้นในการ
สร้างความเป็นธรรมในตลาดล าไยจึงควรมีการจัดตั้ง ให้มีตลาดกลาง หรือตลาดทางเลือก โดยให้มีคณะกรรมการ
จาก 3 ภาคส่วน กล่าวคือ ในส่วนของประชาชนที่เป็นเกษตรกรรายย่อยสวนล าไย (ชุมชน) ภาคธุรกิจหรือ
ภาคเอกชน และภาคส่วนของรัฐ เพื่อเพ่ิมโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดได้  

2. ในการสร้างความเป็นธรรมในตลาดการค้าล าไยของอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรีนอกจากมีตลาด
กลางหรือตลาดทางเลือกข้างต้น ซึ่งเป็นบทบาทของภาครัฐก็ควรส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย
ผู้ผลิตล าไย โดยการจัดตั้งสหกรณ์ล าไย โดยอาศัยกลไกของชุมชน (เกษตรรายย่อย) ควบคู่ไปกับท้องถิ่น ในการ
ควบคุมราคากลางของล าไย 

3. นอกจากการใช้ปัจจัยทางสังคมที่กล่าวมาสองข้อข้างต้นแล้ว การสร้างความเป็นธรรมในตลาดการค้า
ล าไยยังสามารถใช้ปัจจัยทางเทคโนโลยี คือ การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยพึ่งพิงปัจจัยการผลติจากตนเองให้ได้มากที่สุด อาทิเช่น การใช้นวัตกรรมของเกษตรอินทรีย์
ผสมผสานกับการท าเกษตรเคมี  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
หลังจากที่ได้ด าเนินการวิจัยเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการขยายตัวของตลาดการค้าล าไย

แห่งใหม่ในเขตจังหวัดจันทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการด าเนินวิจัยหลังจากนี้คือ 
1. จากท่ีได้ท าการศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการขยายตัวของตลาดการค้าล าไยแห่งใหม่ใน

เขตจังหวัดจันทบุรี พบว่าในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรท าศึกษาการขยายตัวของตลาดการค้าล าไยในอ าเภอสอย
ดาวร่วมด้วย เพื่อหาปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งผลให้ตลาดการค้าล าไยขยายตัวท่ัวภูมิภาค 

2. เนื่องการการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวคุณภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะเน้นการเจาะลึกถึง
การขยายตัวและความเป็นธรรมของตลาดการค้าล าไยในอ าเภอโป่งน้ าร้อน แต่ยังขาดภาพรวมทั้งหมดของจังหวัด
จันทบุรี ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรท าการศึกษาแนวปริมาณเชิงส ารวจควบคู่กันไปด้วย  เพื่อให้เห็น
กระบวนการขยายตัวของตลาดการค้าล าไยทั้งระบบ 
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การยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ในทัศนะของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคมบาง  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 

CROFTERS’ ACCEPTANCE OF ORGANIC FARMING IN THE AREA OF KHOM BANG SUB -DISTRICT 
ADMINISTRATION ORGANIZATION CHANTHABURI PROVINCE 

ทองพูน  กองจินดา 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ในทัศนะ
ของเกษตรกรรายย่อย  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคมบาง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  วิธีการศึกษาใช้การ
วิจัยเชิงผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงส ารวจ การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลคมบาง    
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จ านวน  274 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  และ
ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างยอมรับเกษตรอินทรีย์มาก โดยเรียงล าดับจากแนวความคิดเกษตรอินทรีย์  
สิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์  และรูปแบบการปฏิบัติ  ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรอินทรีย์  ได้แก่  
ความเข้ากันได้ของเกษตรอินทรีย์กับเกษตรเคมีความสามารถในการทดลองได้  ประโยชน์เชิงสัมพัทธ์ของเกษตรอินทรีย์  
และระดับความซับซ้อนของเกษตรอินทรีย์   

ABSTRACT 

 The purpose of this independent study was to examine the acceptance levels and 
affecting factors towards the organic farming viewed by the crofters in the area of Khom Bang 
Sub-district Administration Organization. The mixed method model of the survey research, the    
in-depth interview and the participatory observation were applied to this study.  The research 
populations were the 274 crofters in the area of Khom Bang Sub-district Administration 
Organization in Muang District of Chanthaburi Province. The descriptive statistics were frequency, 
percentage and mean. The results were revealed about the people’s acceptance of the organic 
farming, showing the following aspects of the organic farming ideas, the organic farming 
inventions, and the organic farming operation.  The influential factors towards the acceptance of 
the organic farming were the compatibility of the organic farming and the agrichemical farming, 
the ability for the farming experiment, the relative advantages of the organic farming, and the 
complexity of the organic farming. 

บทน า 

การพัฒนาการเกษตรของไทยในปัจจุบันที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท าให้โครงสร้าง
การผลิตของประเทศได้เร่งรัดเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม ผลที่ตามมาก็คือ ท าให้พื้นที่การเกษตรลดน้อยลง  แรงงานด้าน
การเกษตรหายากข้ึน  ต้นทุนการผลิตสูงมากข้ึนปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้สินค้าการเกษตรของไทยหลายชนิดที่
เกษตรกรผลิตมาเป็นระยะเวลานานประสบปัญหาถูกแย่งตลาดและราคาตกต่ า (มูลนิธิสายใยแผ่นดิน.  2544 : 44) 
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ประกอบกับในอดีตที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยท าการเกษตรยังชีพ จึงไม่ต้องพึ่งสารเคมีหรือปุ๋ยเคมี แต่
ปัจจุบันการเกษตรเปลี่ยนไป  นอกจากการผลิตเพื่อบริโภคภายในครอบครัวแล้ว  ยังผลิตเพื่อขายด้วย  ดังนั้น
รูปแบบการผลิตทางเกษตรจึงเปลี่ยน  และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เสียสมดุลไปอย่างมาก และการท า
เกษตรกรรมของไทยมักประสบปัญหาการขาดทุน ซึ่งหนึ่งในสาเหตุของปัญหาขาดทุนเกิดจากรายจ่ายในการจัดซื้อ
สารเคมีจ านวนมากมาใช้เพื่อเร่งผลผลิตพบว่า ในปัจจุบันประเทศไทยน าเข้าสารเคมีสังเคราะห์  ท าให้ต้นทุนการ
ผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ในขณะที่ราคาผลผลิตในรอบยี่สิบปีไม่ได้สูงขึ้นตาม สัดส่วนของต้นทุนที่สูง ท าให้
เกษตรกรขาดทุนและมีหนี้สินเพิ่มขึ้น จนรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมการเกษตรทางเลือก เพื่อสนับสนุนการท า
การเกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ และเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ (ด าริ  ถาวรมาศ.  2547 : 1)   

ดังนั้นในปัจจุบันจึงพบว่า ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเกิดกระแส
การดูแลรักษาสุขภาพของประชากรโลก ท าให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจในการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและปราศจาก
สารเคมีต่าง ๆ ที่เป็นพิษต่อร่างกาย ด้วยเหตุนี้เกษตรกรหลายรายจึงหันมาใช้วิธีการท าเกษตรแนวใหม่เรียก ว่า 
เกษตรอินทรีย์ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิตที่เป็นท่ีต้องการของตลาดการประยุกต์ใช้ธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ลดการใช้ปัจจัยการผลิตภายนอกและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์  ซึ่งวิธีการท าเกษตรแนวนี้
จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค (โสมภัทร์ สุนทรพันธ์. 2552:1) 

การเกษตรอินทรีย์ถือได้ว่าเป็นระบบหนึ่งของการผลิตทางการเกษตรที่อยู่ในทางเลือกของการพัฒนาการ
เกษตรแบบยั่งยืน (Sustainable Agriculture) เกษตรอินทรีย์เป็นระบบการเกษตรที่ไม่มีการใช้สารเคมีหรือสาร
สังเคราะห์โดยกรรมวิธีทางเคมีต่างๆ ซึ่งรวมถึงการใช้ปุ๋ยเคมีในการปรับปรุงดินและการใช้สารเคมีในการควบคุม
ศัตรูพืช แต่จะเน้นการน าสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น เศษเหลือจากการเกษตรต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ หรือใน
บางครั้งอาจน าเอาสิ่งมีชีวิต เช่น จุลินทรีย์บางชนิดเข้ามาช่วยในกิจกรรมการเกษตร การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินจะให้ความส าคัญแก่ปุ๋ยธรรมชาติและปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักและในกรณีที่เกิดปัญหาการระบาดของศัตรูพืชก็จะ
ปล่อยให้ศัตรูธรรมชาติ ควบคุมศัตรูพืชเอง หรือควบคุมโดยใช้วิธีชีวภาพ   หรืออาจใช้สารสกัดจากพืช  ในการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตหัน
มาท าการเกษตรอินทรีย์ (ร าไพประภา มะหะหมัด.  2548 :  2 - 3) 

ส าหรับในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนไทยเริ่มตื่นตัวที่จะพัฒนาสินค้าเกษตรของไทยให้มีคุณภาพ
และปราศจากสารพิษตกค้างมากขึ้น  หลังจากที่กลุ่มประเทศผู้น าเข้าสินค้าเกษตรของไทยเริ่มตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าอย่างเข้มงวด  เนื่องจากพบว่ามีสารเคมีปนเปื้อน ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับภาคเกษตรเป็นอย่างมาก  
ดังนั้นทางภาครัฐจึงรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาท าเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้น (โสมภัทร์  สุนทรพันธ์.  2552 : 1) 

หากจะกล่าวถึงการท าเกษตรกรรมในพื้นท่ีต าบลคมบางนั้น ถือได้ว่า ต าบลคมบาง เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
ทั้งหมดและท าเกษตรกรรมมาเป็นเวลาร้อย ๆ ปี  เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ และสภาพทางภูมิศาสตร์เอื้ออ านวยต่อ
การท าเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็น สภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก พื้นดินที่มีความสมบูรณ์ อุดมไปด้วย
แร่ธาตุ แหล่งน้ าที่เพียงพอต่อการเกษตร การคมนาคมขนส่งต่าง ๆ เหล่านี้  การท าเกษตรกรรมในต าบลคมบางนั้น  
พัฒนาจากเดิมที่เน้นการท านาเพื่อยังชีพ  หากผลผลิตมากเกินกว่าความต้องการในครัวเรือน ส่วนท่ีเหลือก็จะน าไป
แลกหรือขายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการด ารงชีพอื่นๆ การท าเกษตรใช้กระบวนการผลิต  โดยใช้ เกษตรอินทรีย์เป็น
หลัก  (จาย  วิสารวุฒิ.  สัมภาษณ์.  2555)   

ต่อมาเมื่อเกิดการขยายตัวทางสังคม เศรษฐกิจ ท าให้ความต้องการในการบริโภคในครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน  
รวมถึงความต้องการในการผลิตเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน เกษตรกรจึงหันมาท าสวนผลไม้แทนการท านา 
เพราะได้ราคาผลผลติที่สูงกว่า การท าสวนผลไม้ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจของต าบลดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หลังจากท่ี
เศรษฐกิจเงินตราในต าบลคมบางขยายตัว เกษตรกรจึงเน้นหนักเพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณมาก 
คุณภาพดี ขายได้ราคาเกษตรเคมีก็เริ่มเข้ามามีบทบาทส าคัญในกระบวนการผลิตในระยะนี้  (จาย  วิสารวุฒิ .  
สัมภาษณ์.  2555) 

จากประสบการณ์ของผู้วิจัยในฐานะที่เป็นเกษตรกรในต าบลคมบางพบว่า หลังจากที่ใช้เกษตรเคมีในคม
บางมาเป็นเวลากว่า 40 ปี พบว่า เกษตรกรในต าบลคมบางต้องประสบปัญหาจากการใช้สารเคมีและปุ๋ ยเคมี  
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เพื่อให้ได้ผลผลิตในปริมาณที่มาก เช่น สภาพของดินตาย คือ ดินมีสภาพแข็งไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก  การเจริญเติม
โตของต้นไม้ไม่ค่อยดีจนปริมาณผลผลิตลดลงอย่างเห็นได้ชัด  โรคและแมลงระบาดอย่างหนัก คุณภาพของผลผลิตไม่
ตรงตามความต้องการของตลาด ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น สิ่งเหล่านี้น าไปสู่ปัญหาหนี้สินและปัญหาด้านสุขภาพ
ของเกษตรที่เกิดจากการใช้สารเคมีเพื่อท าการเกษตร จากผลกระทบของเกษตรเคมทีี่มีต่อเกษตรกรในต าบลคมบาง
ดังกล่าว  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลคมบางได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวและได้ริเริ่มน าเสนอเกษตรอินทรีย์
ผ่านโครงการ SML ในปีพ.ศ. 2550  แต่ความพยายามส่งเสริม เกษตรอินทรีย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคมบางใน
ช่วงเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา พบว่า ยังไม่มี       การขับเคลื่อนเท่าที่ควร  ดังนั้นในฐานะที่เกษตรอินทรีย์เป็นแนวคิดใหม่ของ
เกษตรกรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคมบาง  ผู้วิจัยจึงอยากศึกษาว่าประชาชนที่เป็นเกษตรกรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคมบางยอมรับเกษตรอินทรีย์มากน้อยเพียงใด  และท าไมจึงยอมรับหรือไม่ยอมรับเกษตรอินทรีย์ ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาเรื่อง การยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ของประชากรในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลคมบาง โดย
หวังว่าผลการวิจัยจะน าไปใช้ในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคมบางให้ประสบความส าเร็จ
ยิ่งขึ้น  ซึ่งปัจจุบันพบว่าการเกษตรสมัยใหม่ก่อให้เกิดปัญหาทางการเกษตรมาก  ดังนี้ 
 1. ความอุดมสมบรูณ์ลดลง 
 2. ต้องใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เพ่ิมมากข้ึนทุกปีจึงจะได้รับผลผลิตเท่าเดิม 
 3. เกิดปัญหาโรคและแมลงระบาดท าให้เกิดความยุ่งยากในการป้องกันและก าจัด  
 4. แม่น้ าและทะเลสาบปนเปื้อนด้วยสารเคมีและความเสื่อมโทรมของดิน 
 5. พบสารเคมีปนเปื้อนในผลผลิตเกินปริมาณที่ก าหนด ท าให้เกดพิษภัยต่อผู้บริโภค 
 6. สภาพแวดล้อมถูกท าลายเสียหายจนยากท่ีจะเยียวยาให้กลับคืนมาดังเดิม  
 
วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาระดับการยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ในทัศนะของเกษตรกรรายย่อย ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคมบาง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ ในทัศนะของเกษตรกร รายย่อยในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลคมบาง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. กำรวิจัยเชิงส ำรวจ 
   1.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

1.1.1 การก าหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  เกษตรกรรายย่อยในพื้นท่ีการปกครองของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคมบาง  อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  จ านวน 867 คน  

1.1.2 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  จะใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamame. 1973 : 1088)  
ค านวณขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมดังนี้ 

   n     =     
2Ne1

N


        

   n     =       ขนาดตัวอย่าง 
   N     =       ขนาดประชากร 
   e      =      ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม (Sampling error) 
  ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได้ = + 5% 
  ความเช่ือมั่นในการสุ่มน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ คือ ความเช่ือมั่นในการสุ่ม 95 %เพราะฉะนั้น
ขนาดตัวอย่าง =  274  คน 

ส่วนเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sample Technique) จะใช้การสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-Stage 
Sampling) คือ ขั้นแรกจะใช้การสุ่มแบบสัดส่วน และขั้นที่สองจะใช้การสุ่มเชิงระบบ (Systematic Sampling) 
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2. กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
2.1 การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ 

 การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพในท่ีนี้จะใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-dept Interview) เป็นการใช้แนว
สัมภาษณ์ โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key-Informants)  ดังนี ้
  1.1.1  นายจาย  วิสารวุฒิ  ก านันต าบลคมบาง  
  1.1.2  อาจารย์ประดิษฐ์  แก้วทรัพย์  เกษตรกรผู้ใช้เกษตรอินทรีย์ 

2.2 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
     การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในที่นี้หมายถึง วิธีการวิจัยที่เรียกกันในปัจจุบันว่าประชาพิจัย 

กล่าวคือ เป็นการวิจัยโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของเรื่องนั้นโดยตรง (เสรี พงศ์พิศ. ออนไลน์.  2548) 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการยอมรับแนวคิด
เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลคมบาง  อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี  

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   
1. เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาการยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรราย

ย่อยในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลคมบาง  อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี จากเอกสารและต าราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับแนวคิด
เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลคมบาง  อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี  เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

1.2 สังเคราะห์ข้อมูล และด าเนินการสร้างข้อค าถาม โดยการรวบรวมค าส าคัญของแนวคิดที่ศึกษามา
เขียนเป็นค านิยามศัพท์ แล้วจึงสร้างข้อค าถามให้สอดคล้องกับค านิยามศัพท์ การยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ใน
ทัศนะของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลคมบาง  อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
ที่จ าเป็นให้ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการประเมิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ  ประโยชน์เชิงสัมพัทธ์ของการเกษตร
อินทรีย์ ความเข้ากันได้ของเกษตรอินทรีย์ ความซับซ้อนของการท าเกษตรอินทรีย์  ความสามารถทดลองได้ 

2. องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัย 
องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัยประกอบด้วยเนื้อหาสรุป ดังนี้ 
ตอนที่  1  แบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามเป็นแบบ ตรวจสอบรายการ (Check 

List)  ซึ่งจะถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของเกษตรกรรายย่อยในพ้ืนที่การปกครองขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคมบาง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ต่อปี จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ขนาด
พื้นที่   

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในพ้ืนที่
การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลคมบาง  อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งก าหนดเป็น 3 ด้าน  ดังนี้  
แนวคิดเกษตรอินทรีย์  สิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ รูปแบบการปฏิบัติเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  (พวงรัตน์  
ทวีรัตน์.  2540 : 107)  

ตอนที่ 3  ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลคมบาง  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งก าหนดเป็น 4 ด้าน  ได้แก่  ประโยชน์เชิงสัมพัทธ์ของการเกษตร
อินทรีย์ ความเข้ากันได้ของเกษตรอินทรีย์ ความซับซ้อนของการท าเกษตรอินทรีย์ ความสามารถทดลองได้  เป็น
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แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด (พวงรัตน์  
ทวีรัตน์.  2540 : 107) 

แต่ละข้อเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) จัดล าดับเป็น 5 ระดับ  โดย
ก าหนดความหมายของค่าคะแนนของช่วงน้ าหนัก  ดังนี้  

5   หมายถึง   เห็นด้วย 
4   หมายถึง    ค่อนข้างเห็นด้วย 
3   หมายถึง    ไม่แน่ใจ 
2   หมายถึง    ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
1   หมายถึง    ไม่เห็นด้วย 

การแปลความหมายของคะแนนสถานภาพส่วนบุคคลและระดับความคิดเห็นการยอมรับแนวคิดเกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลคมบาง  อ าเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี  โดยการน าคะแนนของผู้ตอบแต่ละคนมารวมกัน แล้วหาค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์การแปลผลของเบสท์ (Best.  
1981 : 184)  ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย    4.50 - 5.00    หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
  ค่าเฉลี่ย    3.50 - 4.49    หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
             ค่าเฉลี่ย    2.50 - 3.49    หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย    1.50 - 2.49    หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย    1.00 - 1.49     หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

ตอนที่  4  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวคิดเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่การ
ปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลคมบาง  อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   
  
การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวม   ข้อมูลดังนี ้
 3.1 ผู้วิจัยน าหนังสือจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคมบาง  
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล  
 3.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ใช้ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2555 - มกราคม 2556     
 3.3 หลังจากนั้นผู้วิจัยจะด าเนินการคัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์  และน าไป
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคลจะใช้ค่าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของเกษตรกร
รายย่อยในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลคมบาง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ได้แก่ เพศ อายุ 
รายได้ต่อปี จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ขนาดพื้นท่ี  ใช้วิธีค านวณโดยหาค่าความถี่ และร้อยละ (Percentage) 
 การวิเคราะห์ตัวแปรต้นหรือตัวแปรตามจะใช้ค่าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับแนวคิดเกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อย ในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลคมบาง อ าเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี  ใน 4 ด้านคือ ประโยชน์เชิงสัมพัทธ์ของ การเกษตรอินทรีย์ ความเข้ากันได้ของเกษตรอินทรีย์ ความ
ซับซ้อนของการท าเกษตรอินทรีย์ ความสามารถทดลองได้ ด้วยการค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของทุกค าถามในแต่ละด้าน  โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังนี้ (Best.  1981 : 184) 
   ค่าเฉลี่ย    4.50 - 5.00    หมายถึง  ยอมรับมาก  
   ค่าเฉลี่ย    3.50 - 4.49    หมายถึง  ยอมรับค่อนข้างมาก 
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                 ค่าเฉลี่ย    2.50 - 3.49    หมายถึง  ยอมรับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย    1.50 - 2.49    หมายถึง  ยอมรับค่อนข้างน้อย 
   ค่าเฉลี่ย    1.00 - 1.49    หมายถึง  ยอมรับน้อย 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัย มีดังนี้ 
 - สถิติพื้นฐาน 
    ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) 
    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 - สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

       ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Coefficient Alpha)  
       ของครอนบาค (Cronbach) 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ของประชากรในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลคมบาง  
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่การ
ปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลคมบาง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีการยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ยอมรับมากที่สุด 2 ด้านคือ แนวความคิดเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
และ สิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ส่วนแนวคิดเกษตรอินทรีย์ที่มีการยอมรับในระดับมาก ได้แก่ รูปแบบการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การที่กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรคมบางยอมรับแนวความคิดและสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์มากกกว่าการปฏิบัตินั้น  สะท้อนถึงการยอมรับเกษตรอินทรีย์ในระดับแนวความคิดและสิ่งประดิษฐ์
ที่ได้  ท ามาแล้วมากกว่าการลงมือท าเกษตรอินทรีย์จริง ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจมีสาเหตุมาจากความเคยชินของชาวบ้านใน
การใช้เกษตรเคมีที่เป็นความสะดวกในการปฏิบัติ  เมื่อเปรียบเทียบเกษตรอินทรีย์นั้น ในการลงมือท าจะมีกรรมวิธี
หลายขั้นตอนและต้องใช้เวลา เช่น การท าปุ๋ยอินทรีย์  เมื่อท าเสร็จแล้วต้องใช้เวลาในการหมักท้ิงไว้เป็นเวลา อย่าง
น้อย 3 เดือน เป็นอย่างน้อย จึงจะสามารถน ามาใช้ได้ เป็นต้น  
 2. ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรรายย่อย ในพื้นที่การ
ปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลคมบาง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เห็นว่าปัจจัยที่ผลต่อการยอมรับเกษตร
อินทรีย์ ได้แก่ ความเข้ากันได้ของเกษตรอินทรีย์ ความสามารถทดลองได้ ประโยชน์เชิงสัมพัทธ์ของเกษตรอินทรีย์ 
และ ความซับซ้อนของเกษตรอินทรีย์ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จาการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 กล่าวคือ ผลการศึกษาที่เป็นข้อค้นพบในภาคนิพนธ์นี้ พบว่า
ปัจจัยที่มีต่อการยอมรับเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ความเข้ากันได้ของเกษตรอินทรีย์  ความสามารถทดลองได้  ประโยชน์
เชิงสัมพัทธ์ของเกษตรอินทรีย์และความซับซ้อนของเกษตรอินทรีย์ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีของโรเจอร์ 
(Rogers.  1983 : 14 - 16)  ที่ว่าในการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมนั้นเกิดจากลักษณะของนวัตกรรมที่ใช้ในการ 
เปรียบเทียบกับสิ่งท่ีมีอยู่เดิม  มีอยู่ 5 ประการ  ดังนี้ 

1. ประโยชน์เชิงสัมพัทธ์ (Relative Advantage) จะวัดได้ในทางเศรษฐกิจหรือในด้านอื่น ๆ เมื่อรับ
นวัตกรรมเห็นว่านวัตกรรมนั้นดีกว่า  มีประโยชน์มากกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมหรือวิธีปฏิบัติเดิม ๆ เช่น ความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน ลงทุนน้อยได้ผลก าไรมาก ความเช่ือถือของสังคม การเห็นคุณค่าของนวัตกรรม  อาจจะเป็นสิ่งที่
ก าหนดว่าประโยชน์เชิงสัมพัทธ์ทางใด ท่ีเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้ยอมรับนวัตกรรม 
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2. ความสอดคล้อง (Compatibility)  ผู้ยอมรับนวัตกรรมรู้สึกว่านวัตกรรมมีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับประสบการณ์ในอดีตของผู้รับนวัตกรรม  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประ เพณีและความเช่ือของคนใน
ชุมชน  นอกจากนี้ยังสอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน 

3. ความซับซ้อน (Complexity)  ผู้ยอมรับนวัตกรรมรู้สึกว่า  นวัตกรรมไม่มีความยุ่งยาก มากเกินกว่าที่จะ
เข้าใจได้  นวัตกรรมบางอย่างง่ายต่อการท าความเข้าใจและต่อการน าไปใช้ แต่นวัตกรรมบางอย่างก็ซับซ้อนต้องใช้
ระยะเวลาในการเรียนรู้และน าไปทดลองใช้  ซึ่งถ้าความซับซ้อนมีน้อยก็จะท าให้นวัตกรรมนั้น ๆ ถูกยอมรับได้ง่าย
กว่านวัตกรรมที่มีความซับซ้อนมาก 
 4. สามารถน าไปทดลองได้ (TRIALABILITY)  ผู้ยอมรับนวัตกรรมมคีวามเชื่อว่าสามารถน านวัตกรรมนั้น ๆ ไป
ทดลองใช้ได้  นวัตกรรมใดก็ตามที่สามารถแบ่งเป็นส่วนเพื่อน าไปทดลองใช้ดูก่อนได้จะถูกยอมรับเร็วกว่านวัตกรรม
ที่ไม่สามารถแบ่งไปทดลองได้  เพราะการแบ่งไปทดลองบางส่วนจะช่วยลดความเสี่ยงในการยอมรับนวัตกรรมของ
บุคคลให้น้อยลง  ท าให้บุคคลเกิดความมั่นใจท่ีจะน านวัตกรรมนั้นไปใช้ได้ต่อไป 
 5. สามารถสังเกตได้ (Observability)  ผู้ยอมรับนวัตกรรมรู้สึกว่านวัตกรรมที่ได้รับมานั้นมีลักษณะเป็น
รูปธรรม แต่ถ้ามีลักษณะเป็นนามธรรมก็สามารถสังเกตผลได้  นวัตกรรมบางชนิดสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและ
สามารถสื่อความหมายให้กับบุคคลได้ง่ายก็จะเกิดการยอมรับได้ง่าย กล่าวคือ นวัตกรรมที่เป็นวัตถุ (Material 
Innovation) จะถูกยอมรับได้ง่ายกว่านวัตกรรมที่เป็นความคิด (Non-Material Innovation)  นั่นเอง 

ในกรณีของเกษตรกรรายย่อยของต าบลคมบาง ปัจจัยที่ได้จากข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้น  มีผลต่อการ
ยอมรับเกษตรอินทรีย์ ดังนี้คือ 

1. การที่ปัจจัยความเข้ากันได้ของเกษตรอินทรีย์มีผลต่อการยอมรับของเกษตรอินทรีย์ในทัศนะของ
เกษตรกรรายย่อยในเขต อบต. คมบาง สามารถอธิบายได้ว่าอาจเกิดจากการใช้เกษตรอินทรีย์ไม่จ าเป็นต้องทิ้ง
เกษตรเคมีไปทันทีโดยชาวเกษตรกร สามารถใช้ผสมผสานร่วมกันระหว่างเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ได้ เช่น ใน
การปลูกสละ ก่อนปลูกต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก้นหลุม จะท าให้ดินร่วนซุยมากกว่าใช้สารเคมี และเมื่อระยะให้ผลต้องใช้
ปุ๋ยเคมี ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อบ ารุงต้นให้อวบ ใบใหญ่ ซึ่งจะส่งผลให้ได้สละที่ผลใหญ่ เป็นต้น 

2. ความสามารถทดลองได้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรอินทรีย์ เนื่องมาจากเกษตรกรคมบางมี
การใช้เกษตรเคมีมาเป็นเวลาหลายสิบปี ดังนั้นเมื่อมีเกษตรอินทรีย์เข้ามา และวิธีการของเกษตรอินทรีย์ก็สามารถ
ทดลองใช้ก่อนได้ หากไม่ดีก็ไม่ใช้ต่อ แต่ถ้าได้ผลก็ใช้ต่อไป  

3. ประโยชน์เชิงสัมพัทธ์ของเกษตรอินทรีย์ ซึ่งหมายถึง สิ่งที่มีคุณค่าประโยชน์ของการท าเกษตรอินทรีย์
เมื่อเทยีบกับการท าเกษตรแบบเคมี เช่น ราคาของปุ๋ยอินทรีย์เมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีจะมีราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมี เป็นต้น  

4. ความซับซ้อนของเกษตรอินทรีย์  ตัวอย่างเช่น การที่ความไม่สะดวกในการหาปุ๋ยอินทรีย์เป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการยอมรับเกษตรอินทรีย์น้อยกว่าการท าเกษตรอินทรีย์ต้องดูแล บ่อยครั้งมาก ความยุ่งยากในการท าปุ๋ย
อินทรีย์และปัญหาในการก าจัดศัตรูพืช เนื่องจากตลาด การขายปุ๋ยอินทรีย์ยังอยู่ในวงจ ากัดมาก คือชาวบ้านหา
แหล่งซื้อปุ๋ยอินทรีย์ล าบาก นอกจากนี้ปุ๋ยอินทรีย์ยังไม่ได้รับการควบคุมมาตรฐานคุณภาพปุ๋ยอย่างเป็นทางการ 
ดังนั้นถ้าชาวบ้านไปซื้อปุ๋ยก็มีโอกาสที่จะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพต่ า  

สรุปได้ว่า การที่กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรรายย่อยคมบางเห็นว่าความเข้ากันได้ของเกษตรอินทรีย์ และ
ความสามารถทดลองได้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรอินทรีย์มากกว่าประโยชน์สัมพัทธ์ของเกษตรอินทรีย์
และความซับซ้อนของเกษตรอินทรีย์เนื่องมาจากเกษตรกรคมบางมีการใช้เกษตรเคมีมาเป็นเวลาหลายสิบปี ดังนั้นเมื่อ
มีเกษตรอินทรีย์ เข้ามาและวิธีการของเกษตรอินทรีย์ก็สามารถทดลองใช้ก่อนได้ หากไม่ดีก็ไม่ใช้ต่อ แต่ถ้าได้ผลก็ใช้
ต่อไป ในขณะเดียวกัน การใช้เกษตรอินทรีย์ไม่จ าเป็นต้องทิ้งเกษตรเคมีไปทันที  โดยชาวเกษตรกร สามารถใช้
ผสมผสานร่วมกันระหว่างเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ได้  ดังนั้น  ปัจจัยทั้งสองที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการยอมรับเกษตรอินทรีย์มากกว่า ประโยชน์เชิงสัมพัทธ์ของเกษตรอินทรีย์ และความซับซ้อนของเกษตร
อินทรีย์ เช่น ราคาของปุ๋ยอินทรีย์ถูกกว่าปุ๋ยเคมี เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา สรุปได้ว่า เกษตรกรรายย่อยที่ศึกษาในภาคนิพนธ์มีการยอมรับแนวคิด
เกษตรอินทรีย์มากแต่ การที่ท าให้เกษตรกรดังกล่าวน าแนวคิดเกษตรอินทรีย์มาปฏิบัติอย่างจริงจังได้นั้ น ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่ส าคัญดังนี้ 
 1.1 การจัดท าโครงการน าร่องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนให้
ประชาชนในต าบล สามารถมาสัมผัสและเกิดแรงบันดาลใจในการท า เกษตรอินทรีย์ 
 1.2 จัดเปิดตลาดสีเขียวของสินค้า ท่ีเป็นผลิตผลจากเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากในสถานการณ์ของจังหวัด
จันทบุรีปัจจุบัน สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนช้ันกลางในเมืองต้องการบริโภคผลิตผลเกษตรอินทรีย์เพื่อ
สุขภาพอนามัยที่ดี ในขณะที่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ก็ยังไม่มีช่องทางในการขายเพื่อทดแทนการท า
เกษตรอินทรีย์ ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องมีตลาดสีเขียว  เพื่อซื้อขายมาพบกันได้อย่างสะดวกและเป็นประจ า 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
หลังจากที่ได้ด าเนินการวิจัยเรื่อง การยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ของประชากรในเขตขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลคมบาง  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการด าเนินวิจัยหลังจากนี้คือ 
 2.1 ควรขยายพื้นที่การวิจัยเรื่องการยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์จากระดับต าบลหรือเทศบาล  คมบาง
ไปสู่ระดับจังหวัด เพื่อสามารถน าผลการศึกษามาก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดจันทบุรีโดยอาศัย
การวิจัยเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์เพื่อให้เข้าใจถึงวิถีทางวัฒนธรรมอันเป็นพื้นฐานในการยอมรับหรือปฏิเสธ
เกษตรอินทรีย์ได้ชัดเจนข้ึน 

2.3 การเช่ือมร้อยเครือข่ายของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในระดับต าบลไปสู่อ าเภอและจังหวัด เพื่อให้มีการ
แลกเปลี่ยนและร่วมมือกันเกี่ยวกับการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ในการท าเกษตร
อินทรีย์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนถึงการผลิตและการตลาดร่วมกันในอนาคต 
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ความต้องการของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลทับช้าง       
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลทับช้าง 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาให้ทราบถึงระดับและเปรียบเทียบความต้องการของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลทับช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี            
วิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงผสมผสาน โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพในการวิจัยเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในเขตเทศบาลต าบลทับช้าง อ าเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี จ านวน 388 คน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติอนุมาน สรุปผลการวิจัย
เชิงคุณภาพจะใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่าความต้องการของ
ประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลทับช้าง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัย
ที่มีผลต่อความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลทับช้าง อ าเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี พบว่า มีตัวแปรที่สามารถจ าแนกความแตกต่างความตอ้งการของประชาชน ในระดับนัยส าคัญที่ .05 
คือ ตัวแปร เพศ อายุการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ 

ABSTRACT 

 This research was aimed to study and compare the levels of the public needs for the 
infrastructure service of Thab Chang Sub-district Municipality in Soidow District in Chanthaburi 
Province. The mixed method model of the qualitative and quantitative research was applied to 
this study. The research instrument was a questionnaire.     The research populations were the 388 
qualified voters in the area of Thab Chang Municipality in Soidow District in Chanthaburi Province. 
The descriptive and inferential statistics were used in this research as well as the in-depth 
interviews and the participatory observation. The findings showed the high levels of the public 
needs for the infrastructure service of Thab Chang Municipality. The influential factors towards the 
public needs for the infrastructure service of Thab Chang Municipality in Soidow District in 
Chanthaburi Province were as follows: the differences of genders, educational backgrounds, 
occupations, incomes and social status, of people in Thab Chang Sub-district Municipality showing 
the .05 level of statistical significance. 

บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 มาตรา 78 (3) เป็นรัฐธรรมนูญที่มีการก าหนด
นโยบายการกระจายอ านาจ โดยได้ระบุไว้ว่า “รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการ
ท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศ
ในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันท่ัวประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น” (กรมการปกครอง. 2542 : 13) 
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นอกจากนั้นหมวด 9 มาตรา 282-290 รวมทั้งบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ยังได้ให้ความส าคัญต่อการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีบทบัญญัติที่จะให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะการก าหนดอ านาจและหน้าที่
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ โดยค านึงถึง การกระจายอ านาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นส าคัญ เพื่อพัฒนาการกระจายอ านาจเพิ่มขึ้นให้แก่
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ (กรมการปกครอง. 2542 : 59-61) 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งของไทย ที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อกระจายอ านาจ
การปกครอง (Decentralization) ให้ประชาชนในท้องถิ่นระดับต าบล ซึ่งเป็นเขตชนบทอันเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ
ได้มีโอกาสเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาและการสนองตอบความต้องการของตนเอง โดยการเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครอง (Political Participation) หรือที่เรียกกันว่าปกครองตนเอง (Local Self Government) ตามระบอบ
ประชาธิปไตย การด าเนินงานโดยให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดทิศทางและวางแผนพัฒนา
ต าบล ก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาและ
สนองความต้องการของชุมชนระดับต าบลได้เป็นอย่างด ี

ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2552 หมวด 2 มาตรา 67 ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เช่น จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก การรักษา ความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่
สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร และมาตรา 68 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล อาจจัดท ากิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
โดยวิธีอื่น  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ
สวนสาธารณะ ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  บ ารุงและส่งเสริม
การประกอบอาชีพ การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของ อบต.  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ การท่องเที่ยว การผังเมือง 
(โกวิทย์ พวงงาม. 2542 : 24) 

ดังนั้น โครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า  และ
ในการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถใช้ถนน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค 
รวมถึงระบบสื่อสารมวลชน ดังนั้นหากมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอีกด้วย 

เทศบาลต าบลทับช้างในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ เพื่อ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึง อย่างไรก็ดีการที่ท้องถิ่นจะ
สามารถบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น จ าเป็นต้องมีงบประมาณที่จะสนับสนุนใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ 

แต่ในปัจจุบันพบว่าปัญหาการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลทับช้างนั้นยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่  เนื่องจากปัญหาความไม่เพียงพอของงบประมาณเป็นส าคัญ กล่าวคือใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลต าบลทับช้างได้ตั้งงบประมาณรายรับไว้ทั้งสิ้น 45 ,000,000 บาท โดย
งบประมาณดังกล่าวต้องน ามาด าเนินการเพื่อบริการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ประชาชนในเขตการปกครองที่
ครอบคลุมเนื้อที่ถึง 222.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 189 ,078 ไร่ และมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 16,101 คน เงิน
งบประมาณรายได้ที่ได้รับดังกล่าว จะน ามาตั้งเป็นเงินรายจ่ายประจ า ได้แก่หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจ า 
หมวดค่าจ้างช่ัวคราว หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภครวมถึงหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (งานโครงสร้างพื้นฐาน) เป็นรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยตรง เช่น การก่อสร้าง
ถนน ก่อสร้างระบบประปา ระบบเสียงตามสาย การขยายเขตไฟฟ้า และการจัดหาแหล่งน้ าดิบ เป็นต้น ดังนั้น
งบประมาณของงานโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด แต่ในปี  งบประมาณ 2555 มีอยู่เพียง 2,700,000 บาท 
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งานโครงสร้างพื้นฐานถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น หากประสบกับ
ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ อาจท าให้ปริมาณน้ า
ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าของประชาชนในต าบล โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร
เกือบตลอดทั้งปี หรือการเพิ่มขึ้นของประชากรท าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีมากขึ้น ท าให้การขยายเขตไฟฟ้าไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนได้ นอกจากนี้หากการคมนาคมเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้าน ต าบล และภายใน
หมู่บ้านหลายสายเองเกิดปัญหาช ารุดเสียหายท าให้การสัญจรไม่สะดวก เป็นต้น 

อีกทั้งเทศบาลต าบลทับช้างมีพื้นท่ี ท่ีต้องการจะพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานท้ังต าบลทับช้าง รวมถึง
พื้นที่ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 18 ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว พื้นที่ทั้งสองหมู่บ้านนี้ ยังขาด 
น้ าประปา ไฟฟ้า ถนนที่ได้มาตรฐาน ในขณะเดี่ยวกันพื้นท่ี หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 18 เป็นพื้นที่ท่ีห่างจากถนนสายหลัก 
สายจันทบุรี - สระแก้ว ประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งหากจะต้องท าการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น ต้องใช้
งบประมาณเป็นจ านวนมาก ในเขตหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 18 น้ันโดยทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีนั้น จัดเก็บภาษีไม่ได้
เพราะอยู่ในเขตพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ซึ่งถือว่าเป็นเขตพื้นที่ของรัฐ เมื่อไม่ได้เสียภาษีประชาชน
หมู่บ้านอื่นที่มีหน้าที่เสียภาษีก็คัดค้านด้วยเหตุที่ว่า “เสียไม่เคยเสียดีแต่จะเอา” จึงท าให้การที่จะเข้าไปพัฒนา ใน
เรื่องโครงสร้างพื้นนั้นเป็นไปได้ยาก เช่น หากจะด าเนินการ ขยายเขตไฟฟ้า หรือน าไฟฟ้าเข้าหมู่บ้าน ต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ และต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งยุ่งยากและอาจไม่ทันต่อความต้องการของ
ประชาชนได้ (ส านักงานเทศบาลต าบลทับช้าง. 2555 : 3-5) 

อย่างไรก็ดีภายใต้งบประมาณของเทศบาลที่มีจ ากัด แต่ความต้องการบริการงานโครงสร้างพื้นฐานมี
หลายด้านพร้อมกันดังกล่าวแล้ว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจอยากจะรู้ว่าประชาชนของเทศบาลต าบลทับช้าง ต้องการให้
เทศบาลต าบลทับช้างให้บรกิารโครงสรา้งพื้นฐานดา้นใดเป็นหลักและจะท าอย่างไร ผลการส ารวจความตอ้งการดังกล่าว
จะท าให้ทางเทศบาลต าบลทับช้างสามารถจัดล าดับความส าคัญของนโยบาย ในการบริหารได้อย่าชัดเจนยิ่งข้ึน  
 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาระดับความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบล
ทับช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบล
ทับช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยจ าแนกตามตัวแปรพื้นฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในเขตเทศบาลต าบลทับช้าง 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จ านวน 11,563 คน  
 การก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จะใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane. 1973 : 1088) ค านวณ
ขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมดังนี้ 
 n   =  

2Ne1
N


 

 n   =  ขนาดตัวอย่าง (Sample Size) 
 N   =  ขนาดประชากร (Population) 
 2e  =  ความคลาดเคลื่อน (Error)  ในการสุ่ม  =   0.05  ภายใต้ความเชื่อมั่น  95% 
 แทนค่า n  =  

 205.0563,111
563,11


 

      =  
84.281

563,11
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      =  
84.29
563,11   

      =  387.5 หรือประมาณ 388 
 เพราะฉะนั้น ขนาดตัวอย่างจะได้ดังนี้ = 388 คน 
 ดังนั้น ผู้วิจัยก าหนดให้มีขนาดตัวอย่าง 388 คน โดยใช้ส่วนเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง(Sample Technique) 
แบบสองขั้นตอน (Two-Stage Sampling) คือ ขั้นแรกจะใช้การสุ่มแบบสัดส่วน และขั้นที่สองจะใช้การสุ่มเชิงระบบ 
(Systematic Sampling) ดังนี ้
 ในการสุ่มแบบสัดส่วนจะพิจารณาสัดส่วนของตัวอย่างจ าแนกตามชุมชนของเทศบาล 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่มีความต้องการในการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลทับช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ของเทศบาลต าบลทับช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มี ความต้องการใน
การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลทับช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
  
การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การสัมภาษณ์เจาะลึก วิธีการสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์ แบบกึ่ง
โครงสร้าง โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ ์ เป็นเครื่องมอืในรปูแบบต่าง ๆ  คือ การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Dept Interview) 
เป็นการใช้แนวสัมภาษณ์เจาะลึก โดยก าหนดผู้ที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key-Informants) ดังนี ้
  1.1 นายสมคิด  สมรรถวิทยาเวช ปลัดเทศบาลต าบลทับช้าง   
  1.2 นายวสันต์  ตรีวุธ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1   
  1.3 นายฉลอง  เอื่ยมรอด  ประชาชนต าบลทับช้าง 

2. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในที่นี้ หมายถึง ประสบการณ์จากการร่วมท างานในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น กล่าวคือ ผู้วิจัยได้มีโอกาสท างานที่เทศบาลต าบลทับช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเวลา 7 ปี     
ในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปเทศบาลต าบลทับช้าง 

การตรวจสอบข้อมูลในที่น้ีจะใช้รูปแบบดังนี ้
 1. การตรวจสอบการสัมภาษณ์โดยใช้แหล่งข้อมูลที่ต่างกันระหว่างเอกสาร  และการสัมภาษณ์  
 2. การตรวจสอบการสัมภาษณ์ โดยใช้ผู้สัมภาษณ์ที่มีจุดยืนต่างกัน คือระหว่างปลัดเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และ
ประชาชนต าบลทับช้าง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคล (ตัวแปรต้น) จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา คือน ามาแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค านวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางความเรียง 

2. การวิเคราะห์ตัวแปรตามจะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยน าเสนอในรูปของ ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ผลการวิจัย 

 ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ขอ้ที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ ในการบริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลทับช้าง ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อมาพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 
ประชาชนมีความต้องการมาก โดยเรียงล าดับดังน้ี     
 1. ด้านแหล่งน้ า  
 2. ด้านไฟฟ้า  
 3. ด้านน้ าประปา  
 4. ด้านถนน   
 ด้านถนน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลทับ
ช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้านถนน อยู่ในระดับมาก เมื่อมาพิจารณาเป็นรายประเด็น โดยเรียงล าดับ
ดังนี ้
 1. ก่อสร้างถนนเพิ่ม ในพ้ืนท่ีที่ยังไม่ด าเนินการ 
 2. ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดเสียหาย   
 3. ขยายความกว้างของผิวถนน  
 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนให้สวยงาม  
 5. ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเพิ่ม 
 ด้านไฟฟ้า  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบล
ทับช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้านไฟฟ้า อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น โดย
เรียงล าดับดังน้ี  
 1. ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า  
 2. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มในถนน 
 3. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มในจุดเสี่ยง  
 4. ปรับปรุงโคมไฟเดิมให้สว่างมากขึ้น   
 5. มีศูนย์แจ้งเหตุไฟฟ้าแสงสว่างขัดข้อง 
 ด้านน้ าประปา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล
ต าบลทับช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้านน้ าประปา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายประเด็นต่าง ๆ 
โดยเรียงล าดับดังนี้ 
 1. ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาให้มีมาตรฐาน 
 2. ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ า 
 3. จัดให้มีระบบประปาครบทุกหมู่บ้าน 
 4. จ่ายน้ าประปาในแต่ละวันให้เพียงพอ  
 5. เพิ่มแรงดันในระบบส่งน้ า 
 ด้านแหล่งน้ า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบล
ทับช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้านแหล่งน้ า อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อมาพิจารณาเป็นรายประเด็น โดย
เรียงล าดับดังน้ี   

1. ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
2. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
3. จัดให้มีสระน้ าสาธารณะ 
4. ด าเนินการขุดลอกคลอง 
5. ขุดเจาะบ่อบาดาล 

ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2  เมื่อเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลทับช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  โดยจ าแนกตามตัวแปร
พื้นฐาน โดยการทดสอบสมมุติฐานมีข้อค้นพบดังตารางที่ 1 
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ตารางที ่1  สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมตุิฐานการวิจยั ผลการทดสอบ 

1.  จ าแนกตามเพศ ยอมรับสมมตุิฐาน 
2.  จ าแนกตามอายุ ยอมรับสมมตุิฐาน 
3.  จ าแนกตามการศึกษา ยอมรับสมมตุิฐาน 
4.  จ าแนกตามอาชีพ ยอมรับสมมตุิฐาน 
5.  จ าแนกตามรายได้ ยอมรับสมมตุิฐาน 
6.  จ าแนกตามสถานภาพ ยอมรับสมมตุิฐาน 
7.  จ าแนกตามพื้นท่ี ไม่ยอมรับสมมุติฐาน 
8.  จ าแนกตามการติดต่อขอรับบริการ ไม่ยอมรับสมมุติฐาน 
 
 
สรุปและอภิปรายผล 

 ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทท่ี 2 ดังนี ้
 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลทับช้าง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาเป็น ประเด็น
ดังนี ้
 ด้านถนน กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลทับช้าง 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้านถนน อยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติธัช อิ่มวัฒนกุล (2553 : 
บทคัดย่อ) การวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านถนน อยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทธิพงษ์  ไชยวงศ์
สาย (2551 : บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง ความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลต าบลเชิงทะเล อ าเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม  ผลการวิจัยพบว่า 
ความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานภาพด้านถนนอยู่ในระดับมาก  และด้านถนนและ
ทางเท้ามีความต้องการ อยากให้ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดเสียหาย  
 ด้านไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลทับช้าง 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิพงษ์ ไชยวงศ์สาย (2551 : 
บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง ความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลเชิง
ทะเล อ าเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม  ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของ
ประชาชนต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละด้านพบว่าประชาชน
มีความต้องการใหแ้ก้ไขบริการด้านน้ าประปามาก โดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพน้ าประปาให้มีคณุภาพมาตรฐานและ
ล าดับรองลงมาคือความต้องการด้านไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก  คือให้มีการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนเมื่อไฟดับ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกิตติธัช อิ่มวัฒนกุล (2553 : บทคัดย่อ) จากการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านถนน ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง อยู่ในระดับมาก แต่บางส่วนก็ยังต้องมีการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน 
 ด้านน้ าประปา กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลทับช้าง 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้านน้ าประปา อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิพงษ์  ไชยวงศ์
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สาย (2551 : บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง ความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของเทศบาลต าบลเชิงทะเล อ าเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต  ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของประชาชนต่อการ
ให้บริการด้านโครงสร้างพื ้นฐานภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง  เมื ่อเปรียบเทียบในแต่ละด้านพบว่า
ประชาชนมีความต้องการให้แก้ไขบริการด้านน้ าประปามาก โดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพน้ าประปาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล (2553 : บทคัดย่อ) จากการศึกษาวิจัยเรื่อง
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านถนน ด้านประปา อยู่ในระดับมาก แต่
บางส่วนก็ยังต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน 
 ด้านแหล่งน้ า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลทับช้าง 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้านแหล่งน้ า อยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเพ็ญพิรุณ คาภูพา 
(2550 : 20) ได้กล่าวว่า งานโครงสร้างพื้นฐานถือว่าเป็นสิ่งที่มี ความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
เช่น หากประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
อาจท าให้ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใช้น้ าของประชาชนในต าบล โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจะขาดแคลน
น้ าเพื่อการเกษตรเกือบตลอดทั้งปี หรือการเพิ่มขึ้นของประชากรท าให้ความต้องการที่จะต้องใช้น้ าจากแหล่งน้ ามาก
ขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่ส าคัญดังนี ้
 ด้านถนน เทศบาลต าบลทับช้าง ควรด าเนินการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเพิ่มเติม เพราะว่าจ านวน
ประชากรในต าบลทับช้างมีจ านวนประชากรมาก ดังนั ้นเพื ่อความสะดวกและปลอดภัย จึงควรติดตั้ง
ไฟสัญญาณจราจรตามบริเวณแยกต่าง ๆ ตามแหล่งชุมชน เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 
 ด้านไฟฟ้า เทศบาลต าบลทับช้าง ควรมีมีศูนย์แจ้งเหตุไฟฟ้าแสงสว่างขัดข้อง เพื่อที่เวลาไฟฟ้าดับ
กะทันหัน ประชาชนจะได้มีการประสานงานไปยังศูนย์แจ้งเหตุไฟฟ้าแสงสว่างขัดข้อง  ให้ด าเนินการกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อที่ไฟฟ้าจะได้ไม่ขัดข้องเป็นเวลานาน  
 ด้านน้ าประปา เทศบาลต าบลทับช้าง ควรมีการด าเนินการในเรื่องการเพิ่มแรงดันในระบบส่งน้ าให้มี
ความแรงเพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันความแรงของน้ ามีน้อย ซึ่งไม่ทันในต่อความต้องการของประชาชน จึงควรมี
การพัฒนาระบบความแรงของน้ าให้สูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 ด้านแหล่งน้ า เทศบาลต าบลทับช้าง ควรมีการด าเนินการในเรื่องของการขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับผู้ที่ยังไม่
มีน้ าประปาใช้ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน และให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ยังไม่มีแหล่งน้ าอุปโภคและ
บริโภค  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 หลังจากท่ีได้ด าเนินการวิจัยเรื่องความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ของ
เทศบาลต าบลทับช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการด าเนินการวิจัย
หลังจากนี้คือ 
 1. ควรศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนในเทศบาลต าบล ทับช้าง อ าเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้มากขึ้นกว่าเดิม 

2. ควรศึกษาและด าเนินการจัดท าวิจัยทุก ๆ ปี หรือทุก ๆ 3 ปี เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของประชาชน 
เพื่อพัฒนาการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลทับช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ต่อไป 
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AFFECTING FACTORS TOWARDS THE USE OF SELF - MANAGEMENT LOCAL DEVELOPMENT POLICY 
IN CHANTHABURI PROVINCE 

ปัญญวัฒน์  กระทุ่มเขต 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจ ัยนี ้ม ีวัตถุประสงค์การวิจ ัย เพื่อศึกษาระดับปัจจัยและแนวทางเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
กระบวนการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี วิธีการศึกษาจะใช้การวิจัยเชิง
ผสมผสาน โดยใช้การอภิปรายกลุ่มเฉพาะ  จากสภาองค์กรชุมชนต าบลทั้งหมด 51 สภาฯ และสัมภาษณ์
เจาะลึกบุคคล นอกจากนี้ใช้การสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่าประสิทธิผลของกระบวนการน า
นโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง มาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับสูง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผล    
ในการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรนีั้น ได้แก่ ประสิทธิภาพในการประชุม 
การเสริมหนุนของเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดและการประสานหน่วยงานระดับจังหวัด นอกจากนี้ผล
การศึกษายังพบอีกว่า แนวทางและมาตรการการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ไปใช้ในการปฏิบั ติที่
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ การส่งเสริมสภาองค์กรชุมชนต าบล  ให้เป็น
กลไกสนับสนุนในการกระจายอ านาจ ประสานพลังภาคีร่วม  ซึ่งประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปกครองท้องที่ สภาองค์กรชุมชนต าบล กลุ่มองค์กร ชุมชน และหน่วยงานราชการ ร่วมกันสร้างกติกาข้อตกลงร่วม
ของชุมชน หรือธรรมนูญชุมชนสู่การออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น และผลักดันนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองให้
ก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะต่อไป 

ABSTRACT 

 The research was aimed to study the significance of the affected factors and the 
approaches that related to the effectiveness of the implementation of the self-management 
policies in Chanthaburi. The methods of study consisted of applying the mixed model by using 
focus-group discussion method with the delegates from 51 community sub-districts and using   
in-depth interview method and the observation method also had been employed. The study 
found that the effectiveness of the process for the implementation of self-management policies 
in communities of Chanthaburi was at high level. The factors that affected the effectiveness of 
the process were the meeting efficiency, the supports from the network of provincial 
communities and the provincial level co-operation. Furthermore, the study also found that the 
approaches and measures for implementation of the self-management policies that were suitable 
for the conditions that hed been existed in Chanthaburi were to support the community districts 
becoming a device for decentralization of authority, co-operate with other organizations which 
included the local governing organization, community district organizations, and other civil 
servant agencies, in order to create mutual rules and regulations for communities that will 
become local legislations and to push forward the local self-management policies to become 
public policies at later stages. 
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บทน า 

ความขัดแย้งทางการเมืองหลังจากการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ถือได้ว่าเป็นวิกฤติของสังคมไทย 
เนื่องจากเป็นความขัดแย้งที่ขยายตัวอย่างกว้างขวางจากเรื่องการเมืองไปสู่มิติทางสังคมและเกี่ยวพันเข้าไปใน
สถาบันครอบครัว รวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์  ปัญหาวิกฤติดังกล่าวเป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเรื้อรังที่ปัจจุบัน
ยังหาทางออกให้ยุติไปได้  รัฐบาล นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ พยายามแก้ปัญหาวิกฤติของสังคมไทยดังกล่าวโดย   
ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยภายใต้การน าของนายอานันท์  ปันยารชุน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย    
ได้น าเสนอการแก้ปัญหาวิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทย โดยตั้งอยู่บนฐานคิดประการหนึ่งว่า   
การลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริง นั้น จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ  
มีส่วนร่วมในการปฏิรูปจากชุมชนท้องถิ่นท่ีเรียกว่านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นเป็น
ฐานล่างของสังคมที่กระจายอยู่อย่างกว้างขวางและทั่วถึง  ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
ด้วยการเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เพื่ออนาคตของ
ชุมชนท้องถิ่นตามความหลากหลายของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน  
 แนวนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองดังกล่าวมีสาระส าคัญ คือ การสร้างพื้นที่ของการพูดคุย       
การท างานร่วมกันอย่างกว้างขวางและหลากหลาย การสร้างแนวทางการปฏิรูปที่คนทุกคนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
เพื่อแก้ปัญหาความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง สร้างกระบวนการปฏิรูปในทุกระดับ 
ทั้งระดับต าบล จังหวัดและส่วนกลาง  การใช้กระบวนการปฏิรูปสร้างให้เกิดการด าเนินการในบางเรื่องได้ทันที   
การเตรียมชุมชนในทุกพื้นที่ให้มีวาระการพัฒนาของตนเอง รวมถึงการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและคืนอ านาจให้
ชุมชนท้องถิ่น  (เครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูป. ม.ป.ป. : 3)   
 เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปประเทศดังกล่าวให้ขยายไปอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เครือข่ายองค์กรชุมชนท่ัวประเทศจึงได้ร่วมกันจัดเวทีสมัชชาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อประมวลเนื้อหา
ประเด็นการปฏิรูปด้วยการสังเคราะห์จากเวทีระดับจังหวัดและระดับภาค เพื่อน ามาก าหนดเป็นประเด็นร่วมในการ
ขับเคลื่อนและปฏิบัติกระบวนการปฏิรูปทันที พร้อมจัดท าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย  ข้อเสนอดังกล่าวมีสาระส าคัญ 
คือ สิ่งที่เครือข่ายองค์กรชุมชนจะขับเคลื่อนทันทีเพื่อการจัดการตนเองควรประกอบด้วยปฏิบัติการสร้างพื้นที่
รูปธรรมเกี่ยวกับการจัดการตนเอง ปฏิรูประบบการจัดการที่ดินที่ท ากินและที่ดินอยู่อาศัย การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น  การปรับเปลี่ยนระบบเกษตรกรรม  เพื่อความมั่นคง
ทางด้านอาหาร การบูรณาการกองทุนชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน การพัฒนาระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้เป็นฐานระบบสวัสดิการสังคม (เครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูป. ม.ป.ป. : 5)   

ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัดนั้น จันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายการ
ขับเคลื่อน  โดยใช้แนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง ที่เกิดจากภาวะโครงสร้างทางสังคมที่มีความเหลื่อมล้ ากันรวมไปถึง
การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรม และชาวบ้านก็ยังเข้าไม่ถึง  ทั้งอ านาจและทรัพยากร แต่ขณะเดียวกันเราก็
พบว่าในระดับชุมชนพื้นที่ต่างๆได้มีการจัดการตนเองที่หลากหลายรวมถึงการที่ประชาชนในจังหวัดมีส่วนร่วม     
ในการตัดสินใจก าหนดทิศทางการพัฒนาการบริหารจัดการจังหวัดของตนเองในทุกด้าน เมื่อเกิดปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อชีวิตและสังคมก็สามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ในท้องถิ่นได้ด้วยตนเองและรู้ เท่าทันกับสถานการณ์
ปัญหา   สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าประชาชนสามารถจัดการตนเองได้ในระดับหนึ่ง หากยกระดับการเรียนรู้ไปสู่การ
จัดการในระดับที่ใหญ่กว่านั่นคือระดับจังหวัดที่เรียกว่าจังหวัดจัดการตนเองก็จะน าไปสู่การจัดการที่มีพลังมากขึ้น
และจะน าไปสู่การพึ่งตนเอง นอกจากนี้การลดปัญหาที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการรวมศูนย์อ านาจและการ
กระจายทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมได้ การจัดการตนเอง เป็นการสร้างภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง และเปิดช่อง
นโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วม  (จุรีวรรณ   ขาวละออ.  ออนไลน์. 2554) 

การที่จะท าให้โครงการจังหวัดจัดการตนเองเคลื่อนไปเป็นนโยบายสาธารณะนั้น จ าเป็น  ที่จะต้องให้
คณะรัฐมนตรีได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน  ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงาน ได้แก่ ส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมฯ  กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรอิสระเช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันพัฒนา
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องค์กรชุมชนองค์การมหาชน (พอช.) ส านักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย (สกว.) สภาพัฒนาการเมือง สถาบัน
พระปกเกล้า และผู้แทนชุมชนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดังกล่าวมีการ
มอบหมายให้ สถาบันพัฒนาองค์กร ชุมชนองค์การมหาชน (พอช.) เป็นเลขานุการคณะกรรมการชุดนี้โดยมีหน้าที่
ในการจัดกลไกการท างานร่วมกันทุกระดับ สนับสนุนทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้และงบประมาณในการจัดท าแผน
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง สาระส าคัญของกลไกการท างานก็คือให้ชุมชนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับกลุ่มองค์กร เครือข่าย 
หมู่บ้านต าบล อ าเภอ จังหวัด จัดท าแผนการจัดการตนเอง ได้อย่างอิสระและเช่ือมโยงแผนไปสู่การปฏิบัติทุกระดับ 
ตั้งแต่องค์กรชุมชนและเครือข่ายทางสังคม หมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน เชื่อมโยงแผนขององค์กรชุมชน
และเครือข่ายทางสังคม ต าบลเชื่อมโยงและประมวลแผนระดับหมูบ่้านมาเป็นแผนระดับต าบลและจังหวัด ประมวล
แผนของทุกต าบล รวบรวมเป็นแผนจังหวัด น าเสนอในเวทีสมัชชาสภาองค์กรชุมชนและเวทีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อพิจารณาและให้แก้ไขปรับปรุงเพื่อรับรองเป็นแผนการจัดการตนเองของจังหวัด 

ในส่วนของการด าเนินนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในจังหวัดจันทบุรีนั้น  สมัชชาปฏิรูปจังหวัด
จันทบุรี ร่วมกับ ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนจังหวัดจันทบุรี และสมัชชาสภาองค์กรชุมชน
จังหวัดจันทบุรี จัดเวทีปฏิรูปประเทศไทย “เปลี่ยนจันทบุรี 10 ปีจะไปทางไหน?” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 
พบว่า ปัญหาต่าง ๆ ของพื้นที่ล้วนมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ าทางสังคม ซึ่งครอบคลุมทั้ง 14 ประเด็น 
ประกอบด้วย ที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย ค่าจ้างและคุณภาพชีวิตของแรงงาน  ระบบสวัสดิการ  การคุ้มครองทางสังคม  
ระบบการศึกษา หนี้สิน  ระบบงบประมาณ  การกระจายอ านาจและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
การสร้างส านึกร่วมของชุมชน  ระบบราชการ  ระบบยุติธรรม  การจัดการน้ า  การสาธารณสุข  อิทธิพลเถื่อน และ
ระบบเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรม จากการสังเคราะห์ข้อมูลในแต่ละพื้นที่ท าให้เกิดการกระตุ้ นและสร้างกระแส
การตื่นตัวของชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วม ก าหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจันทบุรี  บนพื้นฐานการ
ประสานความร่วมมือในการที่จะร่วมกันจัดการตนเอง โดยเริ่มต้นที่การรกัษาพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นพ้ืนท่ีแหล่ง
ผลิตอาหาร ขยายผลน าไปสู่  การร่วมกันจัดท ากรอบแนวทางแผนการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองว่าด้วย
ความมั่นคงทางอาหาร 

การขับเคลื่อนนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองให้บังเกิดผลในเขตจังหวัดจันทบุรี  โดยหวังว่าจะน าผล
การขับเคลื่อนมาเสนอเป็นนโยบายสาธารณะต่อไป  แต่ก่อนที่จะน าเสนอนโยบายสาธารณะนั้น เห็นว่าควรมีการ
สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในจังหวัดจันทบุรี ว่ากระบวนการขับเคลื่อนได้ผลอย่างไร 
อะไรเป็นปัจจัยเกื้อหนุนหรืออุปสรรคที่มีผลต่อการขับเคลื่อน ผลวิจัยจะน าไปสู่การผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะ 
ที่เป็นทางการต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัด
จันทบุรี  
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ไปใช้ ในการปฏิ บัติที่
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของจังหวัดจันทบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่  สภาองค์กรชุมชนต าบล ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ท้ัง 10 
อ าเภอ โดยใช้วิธีการหาข้อมูลแบบ การอภิปรายกลุ่มเฉพาะ (Focus-Group Discussion) เป็นการอภิปรายโดย
อาศัยผู้ให้ข้อมูลที่มีสถานภาพเดียวกัน เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันตามแนวอภิปรายกลุ่ม ผู้ที่จะใช้ในการอภิปรายเฉพาะ
กลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 51 สภาฯ คือ 
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 อ าเภอแหลมสิงห์มีการจดแจ้งจัดตั้ง 7 สภาฯ    
 1. สภาองค์กรชุมชนต าบลบางกะไชย 
 2. สภาองค์กรชุมชนต าบลพลิ้ว 
 3. สภาองค์กรชุมชนต าบลคลองน้ าเค็ม 
 4. สภาองค์กรชุมชนต าบลเกาะเปริด 
 5. สภาองค์กรชุมชนต าบลหนองช่ิม 
 6. สภาองค์กรชุมชนต าบลปากน้ าแหลมสิงห์ 
 7. สภาองค์กรชุมชนต าบลบางสระเก้า 
 อ าเภอท่าใหม่มีการจดแจ้งจัดตั้ง 12 สภาฯ   
 1. สภาองค์กรชุมชนต าบลสองพี่น้อง 
 2. สภาองค์กรชุมชนต าบลโขมง 
 3. สภาองค์กรชุมชนต าบลร าพัน 
 4. สภาองค์กรชุมชนต าบลตะกาดเง้า 
 5. สภาองค์กรชุมชนต าบลพลอยแหวน 
 6. สภาองค์กรชุมชนต าบลเขาบายศรี 
 7. สภาองค์กรชุมชนต าบลทุ่งเบญจา 
 8. สภาองค์กรชุมชนต าบลคลองขุด 
 9. สภาองค์กรชุมชนต าบลสีพยา 
 10. สภาองค์กรชุมชนต าบลเขาวัว 
 11. สภาองค์กรชุมชนต าบลบ่อพุ 
 12. สภาองค์กรชุมชนต าบลเขาแก้ว  
 อ าเภอขลุงมีการจดแจ้งจัดตั้ง 7 สภาฯ 
 1. สภาองค์กรชุมชนต าบลตะปอน 
 2. สภาองค์กรชุมชนต าบลบ่อ 
 3. สภาองค์กรชุมชนต าบลวันยาว 
 4. สภาองค์กรชุมชนต าบลวังสรรพรส 
 5. สภาองค์กรชุมชนต าบลตรอกนอง 
 6. สภาองค์กรชุมชนต าบลซึ้ง 
 7. สภาองค์กรชุมชนต าบลบางชัน 
 อ าเภอเมืองมีการจดแจ้งจัดตั้ง 7 สภาฯ 
 1. สภาองค์กรชุมชนต าบลตลาด 
 2. สภาองค์กรชุมชนต าบลเกาะขวาง 
 3. สภาองค์กรชุมชนต าบลพลับพลา 
 4. สภาองค์กรชุมชนต าบลวัดใหม่ 
 5. สภาองค์กรชุมชนต าบลท่าช้าง 
 6. สภาองค์กรชุมชนต าบลคลองนารายณ์ 
 7. สภาองค์กรชุมชนต าบลบางกะจะ 
 อ าเภอนายยาอาม มีการจดแจ้งจัดตั้ง 3 สภาฯ 
 1. สภาองค์กรชุมชนต าบลกระแจะ 
 2. สภาองค์กรชุมชนต าบลวังใหม่ 
 3. สภาองค์กรชุมชนต าบลวังโตนด   
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 อ าเภอโป่งน้ าร้อน มีการจดแจ้งจัดตั้ง 2 สภาฯ 
 1. สภาองค์กรชุมชนต าบลทับไทร 
 2. สภาองค์กรชุมชนเทศบาลต าบลโป่งน้ าร้อน 
 อ าเภอสอยดาว มีการจดแจ้งจัดตั้ง 4 สภาฯ 
 1. สภาองค์กรชุมชนต าบลทุ่งขนาน 
 2. สภาองค์กรชุมชนต าบลปะตง 
 3. สภาองค์กรชุมชนต าบลสะตอน 
 4. สภาองค์กรชุมชนต าบลทรายขาว 
 อ าเภอมะขามมีการจดแจ้งจัดตั้ง 3 สภาฯ 
 1. สภาองค์กรชุมชนต าบลวังแซ้ม 
 2. สภาองค์กรชุมชนต าบลท่าหลวง 
 3. สภาองค์กรชุมชนต าบลฉมัน 
 อ าเภอเขาคิชกูฏมีการจดแจ้งจัดตั้ง 3 สภาฯ       
 1. สภาองค์กรชุมชนต าบลตะเคียนทอง      
 2. สภาองค์กรชุมชนต าบลคลองพลู    
 3. สภาองค์กรชุมชนต าบลจันทเขลม   
 อ าเภอแก่งหางแมวมีการจดแจ้งจัดตั้ง 3 สภาฯ 
 1. สภาองค์กรชุมชนต าบลพวา 
 2. สภาองค์กรชุมชนต าบลสามพี่น้อง 
 3. สภาองค์กรชุมชนต าบลเขาวงกต  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ  แบบสัมภาษณ์  
การสร้างเครื่องมือวิจัย  ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยแนวคิดและเอกสารที่

เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบค าถามทั้งปลายปิด และปลายเปิด 
 1. องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัย   
    องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัยประกอบด้วยเนื้อหาสรุป ดังนี้ 

ตอนที่ 1  บริบทการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรี เช่น  ความเป็นมา  แผน
ยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองว่าด้วยความมั่นคงทางอาหาร ของสภาองค์กรชุมชน 

ตอนที่ 2  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม สภาองค์กรชุมชนต าบลในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
จ านวน 51 สภาฯ 

ตอนที่ 3  ผลของกระบวนการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี ของ
สภาองค์กรชุมชนต าบลในเขตพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี 

ตอนที่ 4  ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี  
ตอนที่ 5  แนวทางและมาตรการการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ไปใช้ในการปฏิบัติที่

สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของจังหวัดจันทบุรี วิเคราะห์โดยวิธีการหาความเรียงและสรุปผล 
 2. วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ 

2.1 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหา  ส านวน
ภาษา  และความเหมาะสม  แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าเพิ่มเติม   

2.2 น าเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ขอค าแนะน าและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ของข้อค าถามจากผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  3 ท่าน  
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การทดสอบเครื่องมือที่จะใช้ในการทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity)  โดยการน า
แบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน  ตรวจสอบ  เมื่อรับเครื่องมือกลับจากผู้เช่ียวชาญ  น าข้อแก้ไขทั้งหมดมา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 

3. ในการทดสอบความเที่ยง (Reliability) จะใช้การทดลองโดยไปเก็บแบบสอบถาม จ านวน 30 ชุด  
แล้วน ามาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (- Coefficient)  
ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 99) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ เท่ากับ 0.96 
  
การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้
 1. ผู้วิจัยน าหนังสือจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ถึงประธานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความ
ยากจนภาคประชาชนจังหวัดจันทบุรีเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล  
 2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์  ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
เดือนมกราคม - มีนาคม 2556    
 3. หลังจากนั้นผู้วิจัยจะด าเนินการคัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์ และน าไป
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคลจะใช้การน ามาแจกแจงความถี่ ค านวณค่าเป็นร้อยละ แล้วน าเสนอใน
รูปตาราง ประกอบความเรียง 

2. การวิเคราะห์ระดับผลของกระบวนการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัด
จันทบุรี และปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติ   ในจังหวัดจันทบุรี ใช้ค่าเฉลี่ยซึ่งมี
เกณฑ์วิเคราะห์ดังนี้ (ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์.  2555 : 255)   
  เกณฑ์การให้คะแนนระดับของการมีผล      ระดับคะแนน 
   ระดับที่มีผลมากที่สุด   5 
   ระดับที่มีผลด้วยมาก   4 
   ระดับที่มีผลปานกลาง   3 
   ระดับที่มีผลน้อย    2 
   ระดับที่มีผลน้อยที่สุด   1 
  ในการตีความช่วงค่าเฉลี่ยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 
   คะแนนระหว่าง  4.20 - 5.00 ถือว่า ระดับที่มีผลมากที่สุด  
   คะแนนระหว่าง  3.40 - 4.19 ถือว่า ระดับที่มีผลมาก 
   คะแนนระหว่าง  2.60 - 3.39 ถือว่า ระดับที่มีผลปานกลาง 
   คะแนนระหว่าง  1.80 - 2.59 ถือว่า ระดับที่มีผลน้อย 
   คะแนนระหว่าง  1.00 - 1.79 ถือว่า ระดับที่มีผลน้อยที่สุด 
 3. การทดสอบสมมติฐานจะทดสอบโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Person’s Correlation) และการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลโดยใช้ฐานทางแนวคิดทฤษฎีต่อไป  
 การทดสอบสมมุติฐานของตัวแปรก าหนดอันได้แก่ ประสิทธิภาพในการจัดประชุม  ความพอเพียงของ
งบประมาณในการด าเนินงาน  การเสริมหนุนของเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด และการประสานหน่วยงาน
ระดับจังหวัด  โดยการใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน  ผลการทดสอบจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณ์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
ดังนี ้(ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์.  2555 : 270)     
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ค่าสหสัมพันธ์   การตีความ 
 0.01 - 0.25  มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ า 
 0.26 - 0.50  มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง 
 0.51 - 0.75                 มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง 
 0.76 - 1.00  มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงมาก 
 0.00   ไม่มีความสัมพันธ์ 
 (-0.01) - (- 0.25)  มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับต่ า 
 (-0.26) - (- 0.50)  มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับปานกลาง 
 (-0.51) - (- 0.75)          มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับสูง 
 (-0.76) - (- 1.00)  มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับสูงมาก 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัย มีดังนี้ 
 1. สถิติพื้นฐาน 
  1.1 ค่าคะแนนเฉลี่ย () 
  1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 
 2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 2.1 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient  Alpha) 
ของครอนบาค (Cronbach) 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี 
กรณีศึกษาการขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชนต าบล  ผลการวิจัยพบว่า 

ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  สามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิผลของกระบวนการน านโยบายชุมชน
ท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี  เป็นไปในทิศทางที่มีประสิทธิผลมาก ในเชิงบวกของภาพรวม 

เมื่อมาพิจารณาเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ กระบวนการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติใน
จังหวัดจันทบุรีเป็นรายด้านก็จะพบว่า การส่งเสริมให้กลุ่มจัดการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่า 
สิ่งแวดล้อม การประสานการท างานร่วมกันของชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่  การเป็นเวทีกลางในการปรึกษาหารือเพื่อ
การแก้ไขปัญหา/การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  การส่งเสริมให้กลุ่มดูแล  ฟื้นฟูภูมิปัญญา วัฒนธรรม การ
ร่วมจัดท าข้อมูลวางแผน/ประสานแผนการพัฒนาชุมชนต าบล การเช่ือมโยงการท างาน/หนุนการพัฒนากลุ่ม/
องค์กรชุมชนในต าบล การจัดเวทีให้คนในต าบลมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นต่อโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน, การประสานหน่วยงาน/ภาคีมาร่วมสนับสนุนงานพัฒนาที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักเป็นประสิทธิผลที่เกิดจาก
กระบวนการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี  ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงของ
สภาพพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เนื่องด้วย ปี 2553  เกิดการเข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
เหล็กต้นน้ า (โรงงานถลุงเหล็ก) บริเวณต าบลเกาะเปริด  หนองช่ิม  และปากน้ าแหลมสิงห์  การมีส่วนร่วมในเวที
สมัชชาปฏิรูปจังหวัดจันทบุรี “เปลี่ยนจันทบุรี 10 ปี จะไปทางไหน”  ในปี 2554 และการร่วมเวทีสมัชชาชุมชนคน
จันท์  สู่ชุมชนท้องถิ่นร่วมจัดการตนเอง ร่วมกับภาคี สมัชชาปฏิรูปจังหวัดจันทบุรี สภาพัฒนาการเมือง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศปฏิญญาสมัชชาชุมชนคนจันท์สู่ชุมชนท้องถิ่นร่วมจัดการ ตนเองว่าด้วยความมั่นคง
ทางด้านอาหาร เมื่อ วันท่ี 3 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ท าให้สภา
องค์กรชุมชนต าบล   เริ่มตื่นตัวและใช้สภาองค์กรชุมชนต าบลเป็นพื้นที่กลางในการจัดเวทีปรึกษาหารือ เชื่อมโยง
ประสานภาคีท้องถิ่น ท้องที่ กลุ่มองค์ และหน่วยราชการในพื้นที่และนอกพื้นที่ ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 
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ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2  สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายชุมชนท้องถิ่น
จัดการตนเองมาปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนั้น ได้แก่ ประสิทธิภาพในการประชุม การเสริมหนุนของเครือข่าย
ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดและการประสานหน่วยงานระดับจังหวัด   ในขณะที่ความพอเพียงของงบประมาณใน
การด าเนินงาน ไม่เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการน านโยบาย  ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี 

เมื่อมาทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประสิทธิภาพในการจัดประชุม มีผลต่อการน านโยบาย ชุมชนท้องถิ่น
จัดการตนเองมาปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนั้น  พบว่าค่าสหสัมพันธ์ที่มีความเข้มข้น (Strength) สูงเมื่อมา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลเราจึงสามารถยอมรับสมมติฐานได้ เนื่องจาก ข้อมูลในการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วมพบว่า  การจัดประชุมอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้สถานที่ประชุมประจ าหรือมีการประชุมสัญจรไปตามหมู่บ้าน มี
รูปแบบในการประชุมกึ่งทางการ เป็นทางการ หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์  มีเนื้อหา
สาระในการประชุมที่ชัดเจน  มีระบบการบันทึกและรายงานผลอย่างถูกต้อง  จะก่อให้เกิดการปรึกษาหารือแบบมี
ส่วนร่วม เพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การทดสอบสมมติฐานท่ีว่า การเสริมหนุนของเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดมีผลต่อการน านโยบาย
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนั้น พบว่า มีค่าสหสัมพันธ์ท่ีมีความเข้มข้น (Strength) 
สูงมาก เมื่อมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลเราจึงสามารถยอมรับสมมติฐานได้ เนื่องจาก ข้อมูลในการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า การเสริมหนุนของเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด ควรเน้นการเสริมหนุนใน
ด้านการพัฒนาศักยภาพขบวนองค์กรชุมชน ด้านการเชื่อมโยงการท างานกับหน่วยงานภาคีพัฒนา ด้านการจัดท า
ข้อมูล  การน าเสนอข้อมูลปัญหา แผนพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงานพัฒนาของภาคประชาชนให้กับผู้ว่าราชการ
จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด การรวบรวมปัญหาของชุมชนในจังหวัดและแนวทางแก้ไขเสนอต่อท่ีประชุมใน
ระดับชาติ  รวมทั้งการสื่อสาร  สร้างความเข้าใจ การรายงานผลการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมขนต าบลให้
ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับรู้ 

การทดสอบสมมติฐานที่ว่า การประสานหน่วยงานระดับจังหวัด มีผลต่อการน านโยบายชุมชนท้องถิ่น
จัดการตนเองมาปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนั้น พบว่า มีค่าสหสัมพันธ์ที่มีความเข้มข้น (Strength) สูง  เมื่อมา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลเราจึงสามารถยอมรับสมมตฐิานได้ เนื่องจากข้อมูลในการสังเกตการณ์แบบ
มีส่วนร่วมพบว่า เป็นการประสานการท างานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด สภา
พัฒนาการเมือง เป็นต้น  ในรูปของพหุภาคี ผ่านกลไกกระบวนการ ท างานร่วมกัน อาทิ คณะท างานเครือข่าย 
ประชาสังคม ของสภาพัฒนาการเมือง ท่ีมีคณะท างานเป็นบุคลากรทั้งจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และขบวนองค์กรของชุมชน เพื่อประสานความร่วมมือ  สร้างความสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน น าเสนอ
แผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และ ผลักดันงานสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

ส่วนการทดสอบสมมติฐานที่ว่า ความพอเพียงของงบประมาณในการด าเนินงาน มีผลต่อการน านโยบาย
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนั้น พบว่า มีค่าสหสัมพันธ์ท่ีมีความเข้มข้น (Strength) 
ต่ า  เมื่อมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลเรา จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานได้ เนื่องจากข้อมูลในการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า สภาองค์กรชุมชนต าบลที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณ
หลายแห่งและจ านวนมาก จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเข้มแข็งและจะมีการรวมกลุ่มได้ในลักษณะค่อนข้างดี  ส่วนใหญ่
งบประมาณจะเป็นงบสนับสนุนจากภายนอกพื้นที่  จึงมีข้อสังเกตได้ว่า ชุมชนท้องถิ่นยังต้องพึ่งพิงการสนับสนุน
งบประมาณจากภาคส่วนต่างๆ ขณะเดียวกันในการจัดการงบประมาณของพื้นที่ยังไม่เป็นอิสระ กล่าวคือ ยังเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการเบิกจ่ายของแหล่งงบประมาณนั้นๆ และไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการ
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างแท้จริง 
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ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  สามารถสรุปได้ว่า 
 เมื่อพิจารณาถึง แนวทางและมาตรการการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองไปใช้ในการปฏิบัติที่
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของจังหวัดจันทบุรี พบว่า นโยบายนั้นต้องสอดคล้องความต้องการของ
ชุมชนไม่ใช่ให้ส่วนราชการเป็นผู้ก าหนด  จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองเกษตรกรรม ถ้ามีการน านโยบายชุมชนท้องถิ่น
จัดการตนเองไปใช้ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง คือ  ต้องพัฒนาด้านเกษตรกรรม พัฒนาด้านการผลิตอาหารให้
ปลอดภัยและยั่งยืน ดูแลรักษาฐานความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาจมีมาตรการ
การน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองไปใช้ในการปฏิบัติ เช่น การน าเสนอนโยบายให้หน่วยงานท้องถิ่น
สนับสนุนงบในการขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชน การใช้เวทีสภาองค์กรชุมชนในการร่วมกันก าหนดนโยบาย
สาธารณะ การรับรองคุณภาพอาหารจากแหล่งผลิตของชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคง การปกป้องพื้นที่แหล่งผลิตอาหาร 
จัดท าผังเมือง  ผังต าบลให้สอดคล้องกับฐานทรัพยากรธรรมชาติภายใต้บริบทชุมชน การสร้างกลไกในการพัฒนา  
โดยชุมชนเป็นแกนหลัก ส่วนราชการและท้องถิ่น เป็นผู้หนุนเสริมเช่ือมโยงภาคี  การก าหนดกติการ่วมในการใช้
ทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ทั้งนี้มาตรการต่างๆ จะขับเคลื่อนเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนได้ต้องมาจากการสร้างความตระหนักรู้  การก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ การ
เช่ือมโยงภาคีทุกภาคส่วนร่วมกับชุมชน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์  สื่อสาธารณะต่างๆ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเสนอปัญหาในการน านโยบายชุมชนท้องถิ่น
จัดการตนเองไปใช้ในการปฏิบัติ 

อย่างไรก็ตามการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองไปใช้ในการปฏิบัติที่สอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพความเป็นจริงของจังหวัดจันทบุรีอาจจะพบอุปสรรคในการด าเนินงานได้จาก ปัญหาหนี้สิน รายได้น้อยของ
ผู้คน ราคาผลผลิตตกต่ า ยาเสพติด อาชญากรรม การตัดไม้ท าลายป่า การบุกรุกที่สาธารณะ พื้นที่ไม่เพียงพอใน
การท าการเกษตร ขาดแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตร แรงงานข้ามชาติ ประชากรแฝง การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ (ภัยแล้ง น้ าท่วม ฤดูกาลที่ผิดปกติ) ตลอดจนการเปิดประชาคมอาเซียน 

ดังนั้นแนวทางและมาตรการการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ไปใช้ในการปฏิบัติที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของจังหวัดจันทบุรี จากการยอมรับสมมติฐานเบื้องต้น ท าให้ได้แนวทางและ
มาตรการการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพในการจัดประชุม เพื่อน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในพื้นที่จังหวัด
จันทบุรี ต้องมีการจัดประชุมโดยมกีารจัดประชุมอย่างสม่ าเสมอ ควรเป็นไปโดยการปรึกษาหารือแบบมีส่วนร่วม ใช้
สถานท่ีประชุมประจ าหรือมีการประชุมสัญจรไปตามหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจ ไม่ยึดรูปแบบการประชุมที่เป็น
ทางการมากเกินไป หรือจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์นั้น  มีเนื้อหาสาระในการ
ประชุมที่ชัดเจน มีระบบการบันทึกและรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น  ผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมสภาองค์กรชุมชนต าบล ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย พ.ร.บ.สภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นกลไกสนับสนุนในการกระจายอ านาจสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง โดยปราศจากการ
ครอบง าของส่วนกลาง    
 3. ประสานพลังภาคีร่วม ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ.) ปกครอง
ท้องที่ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) สภาองค์กรชุมชนต าบล กลุ่มองค์กรชุมชน และหน่วยงานราชการ ผลักดันให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในการสร้างกติกาชุมชน หรือข้อตกลงร่วมของชุมชน หรือธรรมนูญชุมชน ตั้งแต่ในระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล 
ระดับจังหวัด สู่การออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น และผลักดันนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ให้เข้าสู่แผนพัฒนา
ของจังหวัด 
 4. จัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เสนอผ่าน สภาองค์กร ชุ มชนต าบล
ระดับชาติ สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สภาพัฒนาการเมือง ผลักดันเข้าสู่รัฐบาล เพื่อให้
ก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะต่อไป 
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สรุปและอภิปรายผล 

ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทท่ี 2 ดังนี ้

จากการที่ประสิทธิผลของกระบวนการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี
เป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างสูงในเชิงบวกของภาพรวมนั้น  สอดคล้องกับแนวคิดที่เกี่ยวกับตัวแบบของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ของแวน มิเตอร์ และ แวน ฮอร์น (Van Meter and Van Horn.  1975 : 200 - 217) ที่ได้
ศึกษาถึงกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติและได้เสนอตัวแบบที่เรียกว่า A Model of the Policy 
Implementation Process ตัวแบบนี้ เช่ือว่าผลของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยซึ่งประกอบไปด้วย 6 
ปัจจัยหลัก คือ วัตถุประสงค์ของนโยบายเป็นสิ่งส าคัญ ท่ีจะต้องแยกให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งจะเป็นส่วนขยาย
ของเป้าหมายรวมของนโยบายให้ชัดเจน และง่ายขึ้นต่อความเข้าใจ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินความส าเร็จ 
หรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ต้องมีการระบุทรัพยากร ที่จ าเป็นต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ทั้ง
ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และงบประมาณที่คล่องตัว การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การ และกิจกรรมการ
น านโยบายไปปฏิบัติต้องตรงกัน ถูกต้อง รวดเร็ว ต่อเนื่องและ   ไม่ปิดบังข่าวสารซึ่งกันและกัน ลักษณะของ
หน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ท่ีมีผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของการ
น านโยบายไปปฏิบัติ และสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติ  สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริพัฒน์  
ลาภจิตร  (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ผลการศึกษา พบว่า  ปัจจัยด้าน
บุคคล ปัจจัยด้านชุมชน ปัจจัยด้านองค์กร (อบต.) มีความสัมพันธ์และมีผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการสนับสนุนการบริหารงาน อบต.  ซึ่งหากระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมใดสูงก็พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมอื่นสูงตามด้วย ส่วนปัจจัยหรือสาเหตุที่ท าให้ประชาชนตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมงานกับ อบต.  พบว่า 
ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ การเป็นหน้าที่  ของประชาชน อาสาสมัครด้วยใจ มีความรู้ ความสามารถ กล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็น เป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน มีทักษะและประสบการณเ์ป็นประโยชน์กับตัวเองและชุมชน  
ส่วนปัจจัยด้านชุมชน ได้แก่ ชุมชนให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมเลือกให้เป็นตัวแทน ชุมชนมีความ
สามัคคี และมีกลุ่มต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนผลักดันการมีส่วนร่วม ส่วนปัจจัยด้านองค์กร ได้แก่  อบต. ด าเนินงานเป็นไป
ตามกฎระเบียบ เอาใจใส่กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา มีประชาพิจารณ์ ประชาคมหมู่บ้าน และงานวิจัยของสอรัฐ  
มากบุญ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง กระบวนการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
พบว่า สภาองค์กรชุมชนเป็นงานยุทธศาสตร์ในการสรา้งความเข้มแข็งแก่ชุมชน และองค์กรชุมชนให้สามารถจัดการ
ดูแลตนเองบนหลักของการพึ่งตนเอง ความส าเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับวัฒนธรรมการคิด การท างาน
ขององค์กรชุมชนท่ีได้รับการอุปถัมภ์จากราชการ ท้องถิ่น ที่มีแนวคิด การท างานในรูปแบบของการรวมอ านาจ และ
อาสาท างานให้ประชาชนชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของชลี  ไพบูลย์กิจกุล และเบ็ญจมาศ  
ไพบูลย์กิจกุล (2555 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง  การประเมินศักยภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการป่าชายเลนสนามไชย จังหวัดจันทบุรี ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงและการประเมินความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับป่าชายเลนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ป่าชายเลนมีความส าคัญต่อชีวิต เพราะเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่ง
อาหาร เป็นแหล่งรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง ผู้ตอบแบบสอบถามต่อสภาพชายเลนสนามไชย พบว่า 
ป่าชายเลนมีพื้นที่ลดลง แต่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน ควรส่งเสริมการน าปรัชญาการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนสนามไชย  

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของกระบวนการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัด
จันทบุรีเป็นไปในทิศทางที่ปานกลางในเชิงบวกของภาพรวม 

เมื่อมาพิจารณาเปรียบเทียบเชิงคุณภาพของความพึงพอใจปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลกระบวนการน า
นโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรีเป็นรายด้านก็พบว่าการน าปัญหาของชุมชนจากสภา
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องค์กรชุมชนต าบลมาปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประสานเช่ือมโยง
ขบวนองค์กรชุมชน เครือข่ายงานพัฒนาด้านต่างๆ ในจังหวัด เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานร่วมกัน เป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลกระบวนการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี สอดคล้องกับ
แนวคิดที่เกี่ยวกับตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การ  (วรเดช  จันทรศร.  2548 : 143) ที่เช่ือว่า ตัวแบบท่ีมุ่งเน้นเรื่อง
การมีส่วนร่วม การสร้างความผูกพันและการยอมรับ  การมีส่วนร่วม  จะท าให้เกิดการท างานเป็นทีมที่ มี
ประสิทธิภาพ การน านโยบายหรือโครงการไปปฏิบัติให้เกิดความส าเร็จ  จึงเป็นเรื่องของการจูงใจ การใช้ภาวะผู้น าที่
เหมาะสม การสร้างความผูกพันโดยวิธีการให้สมาชิกในองค์กร มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการยอมรับ ตลอดจนการสร้าง
ทีมงานมากกว่าการมุ่งการใช้การควบคุมหรือใช้อ านาจทางรูปนัยของผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้การท าให้ผู้ปฏิบัติตระหนัก
ในความส าคัญของโครงการและเห็นความส าเร็จของโครงการก็คือความส าเร็จของผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
คน จึงน่าจะส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติมากกว่ากลยุทธ์สั้นๆ และตัวแบบของเอ็ร์ด
เวิร์ต  (Edward.  1980 : 148) ที่เชื่อว่าผลของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับ ปัจจัยซึ่งประกอบด้วย 4 ปัจจัย
หลักคือ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับ ฝ่ายต่างๆ ว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน และตรงกับความเข้าใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทรัพยากร ประกอบด้วยจ านวนเจ้าหน้าที่ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติ ข้อมูลข่าวสาร 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ และโครงสร้างขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของคณะวิจัยภาคกลาง (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องกระบวนการขับเคลื่อนสภาองค์กร
ชุมชนภาคกลางตอนบนและตะวันตก ในพื้นที่ต าบล 5 พื้นที่ ประกอบด้วย ต.ช่องสาลิกา ต.หนองประดู่ จังหวัด
กาญจนบุรี ต.ศาลาลัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต าบลบ้านใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และต าบลสุขฤทัย จังหวัด
อุทัยธานี พบว่า กระบวนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสภาองค์กรชุมชนต าบลที่มีความส าคัญมากที่สุด คือ แกนน าที่มี 
วิธีคิดกับการแก้ไขปัญหาชุมชน มีการก าหนดเป้าหมายร่วม มีรูปธรรมในการประเด็นของต าบลและศักยภาพของ
ชุมชน การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นในการท างานสภาองค์กรชุมชนในลักษณะ 3 ขา คือ ชุมชน ท้องที่ 
ท้องถิ่น และมีภาคีภายนอกเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้และยกระดับการแก้ไขปัญหาจากคน ครัวเรือน ชุมชน 
หมู่บ้าน ต าบล และน าไปสู่การพัฒนาระดับจังหวัดและชาติต่อไป  และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธิดา  บัวสุข
เกษม  (2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย แนวทางการพัฒนาบทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษาต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวัญ จั งหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า บทบาท
ของสภาองค์กรชุมชนในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนนั้น สภาฯ มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการของ
ประชาชนและปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไขต่อหน่วยงานในท้องถิ่นมีมากที่สุด ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ
การสร้างความเข้าใจให้คนในต าบลยอมรับสภาองค์กรชุมชน และพบว่าแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานที่ควรให้
การส่งเสริมสนับสนุนมากที่สุด คือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนงบประมาณ
ในการท างานด้านสภาองค์กรชุมชนต าบล 

แนวทางและมาตรการการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองไปใช้ในการปฏิบัติ  สอดคล้องกับ
แนวทางของสภาพัฒนาการเมือง (2555 : 1 - 6) ในการน าเสนอถึง การกระจายอ านาจ : การจัดการตนเอง  โดยการ
กระจายอ านาจ มีรูปแบบการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคมีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในสถานภาพอัน
แท้จริง  พบว่ามีข้อจ ากัดหลายประการที่ท าให้การกระจายอ านาจส่วนกลางสู่ท้องถิ่นยังไม่เป็นไปเท่าที่ควร  
โครงสร้างการบริหารและตัวบทกฎหมายบางข้อท าให้มีการกระจุกตัวของอ านาจรัฐ  จากสภาพการณ์ดังกล่าว
ก่อให้เกิดการรวมศูนย์อ านาจ การตัดสินใจการบริหารประเทศ  การบริหารทรัพยากรที่มุ่งประโยชน์เฉพาะกลุ่ม 
เฉพาะพวก  ประชาชนชุมชนโดยส่วนใหญ่ถูกท าให้อ่อนแอไม่อาจท าหน้าที่พลเมืองที่ดีได้ ท าให้เกิดเป็นประเด็นว่า  
การรวมศูนย์อ านาจในการตัดสินใจบริหารประเทศไม่เหมาะสมอีกต่อไปในการจัดการดูแลประเทศ จ าเป็นต้องมีการ
ออกแบบใหม่ ให้เกิดการกระจายอ านาจที่เป็นจริง  ให้การตัดสินใจในการบริหารจัดสรรทรัพยากรเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดและทั่วถึงของประชาชน ชุมชน โดยให้อ านาจคงอยู่ในมือของชุมชนที่จะบริหารจัดการตนเอง  ให้
ชุมชนปกครองดูแลตนเอง การมีส่วนร่วม ที่ทุกคนถือเป็นหน้าท่ีร่วมรับผิดชอบ  ร่วมพัฒนา  ร่วมแก้ไขปัญหา ในแง่นี้ 
การกระจายอ านาจ จึงเป็นแนวคิดที่ทุกฝ่ายต่างยอมรับ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นแนวทาง “ชุมชนท้องถิ่นจัดการ
ตนเอง” โดยมีหลักการเบื้องต้นของการกระจายอ านาจ คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถจัดการ
ชีวิตและชุมชนของตนเอง  มีส่วนร่วมในการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต การตัดสินใจและการอนุมัติ  อนุญาต
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ให้มีการด าเนินการใดๆในท้องถิ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน  ขณะเดียวกัน การกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นจะต้องสอดประสานไปกับการส่งเสริมให้ใช้ประชาธิปไตยทางตรงในการตัดสินใจ และการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ในสังคม 

สอดคล้องกับแนวทางการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
ของอัมพร แก้วหนู (2554 : 5)  ที่กล่าวว่า  การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นต้องมีข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ ข้อมูล
ปัญหา ข้อมูลศักยภาพ มีการวิเคราะห์พื้นที่ โดยใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือให้คนในพื้นที่รู้จักตัวตน ใช้ข้อมูลในการ
วางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มีการจัดท าแผนการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่น โดยทุกคน ทุกกลุ่ม/
องค์กรชุมชน หน่วยงานภาคีในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และตัวช้ีวัดการพัฒนาของชุมชน
ท้องถิ่นและมีการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตามแผนอย่างต่อเนื่อง  มีเวทีการปรึกษาหารือของกลุ่ม/องค์กร
ต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ รวมถึง มีการจัดท ารายงานผลการพัฒนาของพื้นที่ต่อสาธารณะ  มีการจัดการทุน
ภายในชุมชนทั้งที่เป็นเงิน (กลุ่มออมทรัพย์/องค์กรการเงิน) และทุนที่ไม่เป็นเงิน เช่น ทรัพยากร ทุนทางสังคม 
วัฒนธรรม ฯลฯ  มีกิจกรรมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ  มีแกนน าที่มีจิตอาสา มาจากทุกช่วงวัย 
อาชีพ เพศ กลุ่ม/องค์กรต่างๆ มีการพัฒนาผู้น าและคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง   มีการพัฒนากลุ่ม/องค์กรชุมชนให้
เข้มแข็ง มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  เป็นฐาน การพัฒนาด้านต่างๆ ในพื้นที่   มีการประสานเช่ือมโยง/จัด
ความสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันระหว่างชุมชน ท้องถิ่น ท้องที ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ หิรัญญ์           หิรัญญพิพัฒน์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัย เรื่อง บทบาทสภาองค์กรชุมชนกับการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น : ศึกษากรณีสภาองค์กรชุมชน ต าบลหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษา
พบ  ข้อจ ากัดเรื่องสมาชิกสภาองค์กรชุมชนต้องปราศจากการเมืองแทรกแซง ท าให้ ขาดบุคลากรในการบริหาร 
เนื่องจากในท้องถิ่นบุคคลที่มีศักยภาพความเป็นผู้น านั้นมีน้อยและส่วนใหญ่เข้าไปเป็นผู้น าในระบบการเมือง ท าให้สภา
องค์กรชุมชนขาดผู้น าหรือตัวแทนชุมชน ประชาชน ในชุมชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติสภา
องค์กรชุมชนเท่าที่ควร ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติได้ การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติยังไม่เห็น
ผลชัดเจนเนื่องจากใช้ได้ เพียง 1 ปี รัฐกระจายอ านาจให้สภาองค์กรชุมชนบริหารจัดการ แต่รัฐไม่ได้ก าหนด
งบประมาณให้ ท าให้สภาองค์กรชุมชนต้องด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยทุนของตนเอง และขอความร่วมมือจาก  
เครือข่ายภายนอก และสอดคล้องกับงานวิจัยของโกวิทย์  พวงงาม (2554 : 43)  ได้ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด 
หลักการ สภาพการด ารงอยู่การด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานสภาองค์กรชุมชน พบว่า ประการ
แรกปัญหาด้านการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต าบล ส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคในความไม่เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ 
การจดแจ้งเพื่อการจัดตั้งชุมชนและสภาองค์กรชุมชนต าบล โดยเฉพาะขั้นตอนการจดแจ้ง ซึ่งมีความจ าเป็นต้อง
สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสภาองค์กรชุมชน ที่ผู้น าชุมชนทุกกลุ่มต้องประชาสัมพันธ์ในกลุ่ม  องค์กรชุมชนทุกกลุ่ม
ทราบ นอกจากนี้ ยังพบว่า ประเด็นการรีบเร่งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนในต าบลในบางพื้นที่ ท าให้การปฏิบัติ
ภารกิจตามหน้าที่ของสภาองค์กรชุมชนต าบล  ท าได้น้อย ทั้งในแง่การจัดให้มีเวทีที่ปรึกษาหารือกันของประชาชนเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐท าได้น้อย ปัญหาด้านกฎระเบียบที่เกิดขึ้นในการคัดเลือกตัวแทนระดับหมู่บ้าน 
และตัวแทนกลุ่มองค์กร เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชน ตาม พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชนต าบล ท าให้สมาชิกที่มี
ความรู้สึกถึงการมีระบบ ตัวแทน ซึ่งอาจขาดกับหลักการของการท าให้สภาองค์กรชุมชนต าบลที่ต้องท าให้ทุกคนใน
ต าบล   มีส่วนร่วมถือเป็นประชาธิปไตยชุมชน ปัญหาด้านการบริหารงบประมาณ ในการด าเนินงานและการเกิดขึ้น
ของสภาองค์กรชุมชนต าบลเมื่อกลายเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรับรอง โดยส่วนใหญ่ จึงมักคิดถึงเรื่องงบประมาณใน
การขับเคลื่อน แม้จะมีประเด็นในการให้สภาองค์กรชุมชนต าบลแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐซึ่งสภาองค์กรชุมชนบางแห่ง  มีข้อจ ากัดจึงท าให้ดูเหมือนว่างบประมาณไม่มีก็ไม่
สามารถขับเคลื่อนงานในระดับต าบล ได้ดีเท่าที่ควร  เพราะสภาองค์กรชุมชนเป็นเรื่องใหม่ จะมีก็แต่ต าบลที่
เข้มแข็งแล้วเท่านั้นที่ดูว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องรอง มีการระดมทุนกันเองในต าบลได้ แต่ส าหรับต าบลที่ยังไม่เข้มแข็ง
และเข้าใจเรื่องสภาองค์กรชุมชนต าบลมากพอ เงินยังคงเป็นเรื่องที่ต้องสนับสนุนให้งานขับเคลื่อนไปได้ และปัญหา
ด้านความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และการประสานงานระหว่างสภาองค์กรชุมชนต าบลกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบปัญหาด้านความสัมพันธ์ ความร่วมมือและการประสานงานระหว่างสภาองค์กรชุมชนต าบลกับองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความเข้าใจร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนต าบลถึงบทบาทภารกิของสภาองค์กรชุมชน 
เช่น ในเรื่องของการจัดท าแผนพัฒนาของชุมชน ท่ีทั้งจากสภาองค์กรชุมชนและองค์การบริหารส่วนต าบลยังขาด
การประสานงานกันในการจัดท าแผนร่วมกัน ตลอดจนยังไม่มีการผลักดันแผนของสภาองค์กรชุมชนเข้าสู่การจัดท า
แผนขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างชัดเจนเท่าท่ีควร 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่ส าคัญดังนี้ 

 1. ประสิทธิผลของกระบวนการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรีอย่าง
เป็นรูปธรรมนั้น  ควรสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนต าบลให้คนในต าบลได้รับรู้  เพื่อน าไป
เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเอง 
 2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการสร้างกติกาชุมชน หรือธรรมนูญชุมชน 
และร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการผลักดันให้เกิดการจัดท าเป็น  ข้อบัญญัติท้องถิ่น แผนพัฒนา
ต าบล และแผนพัฒนาจังหวัด 
 3. หน่วยงานในระดับพื้นท่ี ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปกครองส่วนท้องที่หน่วยงานราชการ ต้องให้
การสนับสนุนและพัฒนากระบวนการการน านโยบายชุมชนท้องถิ่น จัดการตนเองมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่าง
แท้จริง 
 4. ผลักดันการกระจายอ านาจตามนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เพื่อยกระดับเป็นนโยบาย
สาธารณะต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 หลังจากที่ได้ด าเนินการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติใน
จังหวัดจันทบุรี กรณีศึกษาการขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชนต าบล  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการ
ด าเนินวิจัยหลังจากนี้ คือ 
 1. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่อการน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัด
จันทบุรีในภาพรวมทั้งจังหวัด เพื่อท าการเปรียบเทียบถึงผลกระทบของนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในแต่ละ
พื้นที่ เพื่อจะท าให้ได้มาซึ่งตัวช้ีวัดที่ใช้เป็นมาตรฐานได้ 
 2. เพื่อให้การน านโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี มีการพัฒนานโยบายได้
ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้น ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาโดยเน้นหรือให้
ความส าคัญตามตัวแปรด้านต่างๆ ของผลการศึกษา เช่น กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาที่หลากหลาย และครอบคลุม
พื้นที่จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น 

3. การศึกษาวิจัยเป็นการศึกษาเฉพาะของสภาองค์กรชุมชนต าบล เพียงองค์กรเดียวจึงควรที่จะให้
สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้ท าการศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้ในภาพรวมขององค์กรชุมชนอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อ
ค้นพบอ่ืนๆ เพิ่มเติมที่ส าคัญ และจ าเป็นต่อการด าเนินนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองต่อไป 
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ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชย ที่มีต่อการบริการสุขภาพของ
ประชาชนในเขตต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  

IMPACTS OF SANAM CHAI HEALTH PROMOTING HOSPITAL MANAGEMENT TO HEALTHCARE 
SERVICE OF PEOPLE IN SANAM CHAI SUB-DISTRICT NA YAI AM DISTRICT CHANTHABURI PROVINCE 

พงศกร  ปาณัณณพ 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาให้ทราบถึงระดับและการเปรียบเทียบผลกระทบของการบริหาร
จัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชย ที่มีต่อการบริการสุขภาพ ของประชาชนในเขตต าบลสนามไชย 
อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี การวิจัยจะใช้วิธีเชิงผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงส ารวจ การสัมภาษณ์เจาะลึก 
และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในการวิจัยเชิงส ารวจจะใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งและมา
รับบริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชย ต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี จ านวน 336 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชย ส่งผลกระทบเชิงบวกค่อนข้างสูงต่อการบริการสุขภาพของประชาชน   
ในเขตต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ทั้งในภาพรวมและในด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านการ
รักษาพยาบาล ด้านการควบคุมป้องกันโรคและด้านฟื้นฟูสุขภาพ และเมื่อเปรียบเทียบผลกระทบจ าแนก
ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ไม่มีปัจจัยที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ          

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study the levels and compare the impacts of 
Sanam Chai Health Promoting Hospital Management to the healthcare service of people in 
Sanam Chai Sub-district of Na Yai Am District in Chanthaburi.  The mixed method model of the 
of the in-depth interview and the participatory observation were applied to this research.      
The research populations were the 336 qualified voters who were also the healthcare service 
receivers of Sanam Chai Health Promoting Hospital in Sanam Chai Sub-district of Na Yai Am 
District in Chanthaburi. The research populations were determined by the two-stage cluster 
sampling method. The major findings identified the highly positive impacts of Sanam Chai Health 
Promoting Hospital Management to the healthcare service of people in Sanam Chai Sub-district 
of Na Yai Am District in Chanthaburi. The aspects of health promotion, medical care, disease 
control and prevention, and health rehabilitation were found in this study. The results showed 
no statistical significances of factors. 

บทน า 

ประเทศไทยมีพัฒนาการด้านสุขภาพมายาวนาน การให้บริการระบบสุขภาพที่ผ่านมาท าให้คุณภาพ
ชีวิตของคนไทยดีขึ้นมาก ดังจะเห็นได้จากโรคติดเชื้อส าคัญลดลง อัตราทารกตายและอัตราส่วนมารดาตายลดลง
มาก คนไทยมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นมาก นอกจากนี้ยังมีความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญจากการด าเนินนโยบายสุขภาพของ
รัฐบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 คือ การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นโยบายดังกล่าวท าให้ประชาชนทุกคนเข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้ ทว่าระบบบริการที่มีอยู่ยังไม่อาจท าให้คนใช้บริการได้อย่างถูกที่ถูกทาง เนื่องจากประชาชน
มักจะเช่ือถือและมุ่งไปแออัดอยูท่ี่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ แม้ว่าโรคส่วนใหญ่ไม่จ าเป็นถึงต้องการแพทย์ในการรักษา 
โดยเฉพาะการใช้แพทย์เฉพาะโรค (กระทรวงสาธารณสุข. ออนไลน์. 2555) 
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การสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกันโรคเป็นแนวทางหลักที่มีความส าคัญในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข และ
ได้มีการด าเนินการและพัฒนาการมาอย่างยาวนาน ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบบริการสาธารณสุข 
จากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึงส่งผลกระทบท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคด้วย ทั้งในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ การกระจายบุคลากร  การบริหารจัดการ  การประเมินผล
งานซึ่งมีผลต่อกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในด้านต่างๆ รวมทั้งคุณภาพของกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคตามชุดสิทธิประโยชน์ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กิจกรรมป้องกันโรคเป็นงาน
ที่ต้องท าควบคู ่กับงานสร้างเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถจ าแนกได้อย่า งเด็ดขาดว่าเป็น
กิจกรรมการป้องกันโรคหรือกิจกรรมสร้างสุขภาพ  แต่โดยส่วนใหญ่จะเห็นตรงกันว่ากิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพนั้นเน้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  ส่วนกิจกรรมป้องกันโรคนั้นเน้นที่ความพยายามไม่ให้เกิด
โรค  องค์การอนาม ัยโรคให ้ความหมายของการป ้องกัน โรค  ค ือ ก ารลด  การจ ากัด ป้องกันโรคและ
ภาวะแทรกซ้อน และผลที่ตามมาของโรค (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. ออนไลน์. 2556) 

ในการเผชิญหน้ากับปัญหาสาธารณสุขในยุคนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  รัฐบาลได้
ก าหนดนโยบายปรับระบบบริการสุขภาพในระดับต าบล คือ การยกฐานะจากสถานีอนามัยต าบลเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล การยกระดับสถานีอนามัยที่มีกว่า 9 พันแห่ง เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการสุขภาพประชาชนในระดับต าบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงถือได้ว่าเป็นจุด
เปลี่ยนระบบสาธารณสุขครั้งส าคัญในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย (กระทรวงสาธารณสุข. 
ออนไลน์. 2555) 
 การบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตั้งอยู่บนฐานคิดว่า มีรั้วต าบลเป็นรั้วของโรงพยาบาล 
เตียงที่บ้านผู้ป่วยคือเตียงของโรงพยาบาล มีทีมสหวิชาชีพ อาทิ พยาบาลวิชาชีพหรือเวชปฏิบัติ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ทันตาภิบาล นักกายภาพ และอื่นๆ รวมถึง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมกันดูแลสุขภาพ
ของคนในต าบลที่รับผิดชอบ การดูแลคนไม่ใช่แค่ดูแลโรค โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจึงใกล้ชิดทั้งกายและใจ
กับชาวบ้าน โดยใช้กลยุทธ์การสาธารณสุขมูลฐานที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยพัฒนาระบบสาธารณสุขของไทยได้ผลดีมา
อย่างต่อเนื่อง (กระทรวงสาธารณสุข. ออนไลน์. 2555) 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จะต้องมีแฟ้มครอบครัวและข้อมูลชุมชนอย่างครบถ้วน เพื ่อน ามา
วางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ คือ ยกระดับสุขภาพให้ดีขึ้นกว่าปกติ เช่น การออก
ก าลังกาย การเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ท าลายสุขภาพ และการป้องกันโรคทั้งในบุคคลและชุมชน นอกจากนั้น
การรักษาโรคซึ่งไม่ได้มุ่งหวังให้มีแพทย์ไปอยู่ประจ าทุกแห่ง พยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลเวชปฏิบัติ สามารถให้
การดูแลรักษาโรคทั่วไป รวมถึงการเชื่อมต่อ  ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารกับโรงพยาบาลที่เป็นแม่ข่าย ก็ท าให้ขีด
ความสามารถในการดูแลรักษาโรคมีมากขึ้น แพทย์สามารถพูดคุยกับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ได้ วินิจฉัยโรคจากทางไกลได้ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อาการไม่ได้วิกฤต ก็สามารถกลับมาอยู่ในความดูแล
ของทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ซึ่งอยู่ ใกล้บ้านได้ ใครอยากจะไปนอนป่วยอย่างเหงา  ๆ ที่
โ ร งพยาบาลในเมือง  หาก โรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพต าบลใกล้บ้านดูแล ได้ไม่แพ้กั น  (กระทรวง
สาธารณสุข. ออนไลน์. 2555) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชย ในปี พ.ศ. 2553 ได้ยกฐานะขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ท่ีว่า
จะปรับปรุงระบบบริการสุขภาพของภาครัฐทุกระดับให้ได้มาตรฐาน โดยยกระดับสถานีอนามัย เป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และพัฒนาระบบเครือข่ายการส่งต่อ ในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงแนวทาง
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ที่ควรให้ความส าคัญกับระบบบริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ตรงกับ
หลักการ “สร้างน าซ่อม” โดยการให้บริการเชิงรุกเน้นการป้องกันโรค เป็นการดูแลสุขภาพโดยองค์รวม จัดการ
กับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งจัดการที่
ต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ พื้นที่บริการระดับต าบลจึงเป็นด่านแรกและพื้นฐานที่ส าคัญ โดยเฉพาะเป็นการให้บริการ
แก่คนยากจนและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(กระทรวงสาธารณสุข. ออนไลน์. 2555) 
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 หลังจากที่ยกระดับขึ้นเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแล้ว โรงพยาบาลได้รับผิดชอบงานการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขต่างๆ เช่น ตรวจรักษาพยาบาลขั้นต้น การฝากครรภ์ การให้บริการสร้างเสริมภูมิคุมกันโรค ฉีด
วัคซีนเด็ก การดูแลโภชนาการเด็ก งานอนามัยโรงเรียน ตรวจสุขภาพ เบื้องต้นส าหรับนักเรียน คัดกรองภาวะ
ผิดปกติต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ส าหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ การดูแลผู้พิการ การ
ดูแลวัยท างาน การดูแลผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น งานฟื้นฟูสมรรถภาพ และอีกมากมาย ภาระหน้าที่ เป็น
สถานที่ดูแลประชาชนด้านสุขภาพ ที่ดูแลประชาชนตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เกิด จนตาย (กระทรวงสาธารณสุข. 
ออนไลน์. 2555) 
 หลังจากให้บริการสุขภาพให้แก่ประชาชนในฐานะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาระยะหนึ่งแล้ว
จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า การบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชย ที่มีต่อการบริการ
สุขภาพของประชาชนในเขตต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี อย่างไร ผู้วิจัยคาดว่าจะได้น าผล
วิจัยไปพัฒนาการบริหารระบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชย ต่อไป 
  
วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชย ที่มีต่อการบริการ
สุขภาพของประชาชนในเขตต าบลสนามไชย 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชย ที่มีต่อการบริการ
สุขภาพของประชาชนในเขตต าบลสนามไชย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ป ร ะ ช าก ร ที ่ เ ป ็น เป ้า ห ม า ย ก า ร ว ิจ ัย  ไ ด ้แ ก ่ ป ร ะ ช า ชน ที ่ม ีส ิท ธ ิเ ล ือ ก ตั ้ง ใน เข ต พื ้น ที่                 
ต าบลสนามไชย จ านวนทัง้สิ้น 4,367 คน (องค์การบริหารส่วนต าบลสนามไชย. 2553 : 12) 
 การก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) ใช้แนวคิดของยามาเน่ คือ 
 n  =      N 
                     1 + Ne2 
 n  = ขนาดตัวอย่าง (Sample Size) 
           n  =   ขนาดประชากร (Population) 
 e2 =   ความคลาดเคลื่อน (Error) ในการสุ่ม  =  +  0.05 
แทนค่า   n  =            4,367 
             1 + 4,367(0.05)2  
    =           4,367 
               1 + 10.9175  
     =            4,367 
                   11.9175  
     =   336.4359 
     =   336 
 ดังนั้น  ขนาดประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 336 คน 
 ส่วนเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sample Technique) ให้ได้รายชื่อตามกรอบสุ่ม (Sampling Frame) 
ใช้ในการสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ข้ันตอน คือ การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Random Sampling) และ
การสุ่มเชิงระบบ (Systematic Random Sampling) ดังนี ้
 สูตร          จ านวนกลุ่มตัวอย่าง x จ านวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน 
                                       จ านวนประชากรทั้งหมด 
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ตารางที ่ 1 แสดงการสุ่มแบบสัดส่วน จะได้ใช้สัดส่วนประชากรตามหมู่บ้าน 
หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (n) 
1 บ้านหนองหงส์ 290 22   
2 บ้านหนองโพรง 481 37   
3 บ้านคลองบอน 461 35   
4 บ้านปากตะโปน 322 25   
5 บ้านสนามไชย 500 39   
6 บ้านสองพี่น้อง 567 44   
7 บ้านท่าแคลง 916 70   
8 บ้านห้วงน้ าเค็ม 830 64   
รวม              4,367                 336 
 
 ส่วนการสุ่มเชิงระบบจะพิจารณาจากจ านวนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากการเก็บรวบรวมในระหว่างวันที่ 
1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างทั้ง 336 ชุด โดยใช้วิธีให้ผู้มารับบริการที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชย ได้ตอบจนกระทั่งครบจ านวน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์  
 การสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยแนวคิดและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบค าถามทั้งปลายปิดและปลายเปิด 
 องค์ประกอบของเคร่ืองมือวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาสรุปได้ดังนี้ 
     ตอนที่  1  ข้อมูลทั่ ว ไปของกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  อาชี พ  รายได้
เฉลี่ย/เดือน 
     ตอนที่  2  ผลกระทบของการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชย ที่มีต่อการ
บริการสุขภาพของประชาชน ต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยใช้ค าถามปลายปิด ท้ังหมด 
4 ด้าน 16 เรื่อง ประกอบด้วย 
  2.1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 ข้อ 
       2.2 ด้านการรักษาพยาบาล 4 ข้อ 
       2.3 ด้านการควบคุมป้องกันโรค 3 ข้อ 
     2.4 ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ 4 ข้อ  
     ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชย 
วิเคราะห์โดยวิธีการหาความเรียงและสรุปผล 
 การทดสอบเครื่องมือจะใช้การทดสอบความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) ดังนี ้
 3.1 การทดสอบความตรง (Validity) จะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิจัย และหัวข้อวิจัย จ านวน 3 คน 
คือ 
  3.1.1 รศ.บรรจบ  วงษ์พิพัฒน์พงษ์  ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัย 
  3.1.2 รศ.สมศักดิ์  สามัคคีธรรม  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย  
  3.1.3 จ่าเอกช านาญกียรติ  โสภา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสนามไชย 
 โดยการทดสอบเครื่องมือที่จะใช้ในการทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการน า
แบบสัมภาษณ์ให้ทั้ ง  3 ท่านตรวจสอบ เมื่อรับเครื่องมือกลับจากผู้ทรงคุณวุฒิ น าข้อแก้ไขทั้งหมดมา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
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 3.2 การทดสอบความเที่ยง (Reliability) จะใช้การทดลองไปเก็บแบบสัมภาษณ์ จ านวน 30 ชุด 
แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.96 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคลจะใช้การน ามาแจกแจงความถี่ ค านวณค่าเป็นร้อยละ  แล้วน าเสนอใน
รูปตาราง ประกอบความเรียง 
 2. การวิเคราะห์ระดับผลกระทบด้านบริการสุขภาพของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลสนามไชย จะใช้ค่าเฉลี่ยซึ่งมีเกณฑ์วิเคราะห์ดังนี้ (ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์. 2555 : 32) 
  คะแนนระหว่าง 4.51 - 5.00 ถือว่ามีผลกระทบสูง  
  คะแนนระหว่าง 3.51 - 4.50 ถือว่ามีผลกระทบค่อนข้างสูง 
  คะแนนระหว่าง 2.51 - 3.50 ถือว่ามีผลกระทบปานกลาง 
  คะแนนระหว่าง 1.51 - 2.50 ถือว่ามีผลกระทบค่อนข้างต่ า 
  คะแนนระหว่าง 1.00 - 1.50 ถือว่ามีผลกระทบต่ า 
 3. การทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้ค่าสถิติ t-test ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจาก
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และใช้ค่าสถิติ One - Way ANOVA ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่าง
มากกว่า 2 กลุ่ม   

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยใช้
ผู้ให้ข้อมลูหลักมาเสริมการวิเคราะห์กระบวนการส่งผลกระทบให้เห็นชัดเจนขึ้น 

ผลการวิจัย 

ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่  1 สามารถสรุปได้ว่า หลังจากยกระดับสถานีอนามัยต าบลเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแล้ว การบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชย ได้ส่งผลกระทบเชิง
บวกค่อนข้างสูง การบริการสุขภาพของประชาชนในเขตต าบลสนามไชยทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านการ
รักษาพยาบาล ด้านการควบคุมป้องกันโรคและด้านฟ้ืนฟูสุขภาพ 
 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ มีผลกระทบค่อนข้างสูง หลังจากที่ได้มีการบริหารจัดการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชย ที่มีต่อการบริการสุขภาพของประชาชนในเขตต าบลสนามไชย การส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากทั้งทางภาครัฐและภาคประชาชน ยกตัวอย่างเช่น การจัด
ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริการทางสาธารณะสุขในเรื่องต่างๆ ท าให้
เข้าถึงประชาชนได้อย่างเต็มที่ การจัดโครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลสนามไชยและกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นต้น  ท า ให้การส่ง เสริมสุขภาพของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลสนามไชยมีผลกระทบค่อนข้างสูงในเชิงบวก   
 2. ด้านการรักษาพยาบาล มีผลกระทบค่อนข้างสูง หลังจากท่ีได้มีการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลสนามไชย ท่ีมีต่อการบริการสุขภาพของประชาชนในเขตต าบลสนามไชย ปัจจุบันมีแพทย์/เจ้าหน้าที่
เพิ่มมากขึ้น ท าให้การดูแลสภาพแวดล้อม สถานที่สะอาดขึ้นและมีการติดป้ายแนะน าขั้นตอน ส่วนในการพบ
แพทย์/เจ้าหน้าที่ มีการแจ้งวัน-เวลา และให้ใบนัดอย่างชัดเจน ท าให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที      
 3. ด้านการควบคุมป้องกันโรค มีผลกระทบค่อนข้างสูง หลังจากที่ได้มีการบริหารจัดการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชยที่มีต่อการบริการสุขภาพของประชาชนในเขตต าบลสนามไชย ทางโรงพยาบาล
ได้มีการออกหน่วยบริการตรวจร่างกายประชาชนร่วมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้มีการอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ในการดูแลตนเอง
และคนในครอบครัว   
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 4. ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ มีผลกระทบค่อนข้างสูง หลังจากที่ได้มีการบริหารจัดการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชยที่มีต่อการบริการสุขภาพของประชาชนในเขตต าบลสนามไชย แพทย์มีความรู้
ความช านาญ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยและให้ค าแนะน าในการกายภาพบ าบัดและการช่วยเหลือตัวเอง ตลอดจนการ
ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยหลังกลับไปรักษาตัวที่บ้าน 

ข้อค้นพบ  ตามวัตถุประสงค์ข้อที่  2 สามารถสรุปได้ว่า  เมื่อเปรียบเทียบผลกระทบของการ
บริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชยที่มีต่อการบริการสุขภา พของประชาชนโดยการ
ทดสอบสมมติฐาน มีข้อค้นพบดังตารางที ่ 2 
 
ตารางที ่ 2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจยั ผลการทดสอบ 

1.  ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริม 
     สุขภาพต าบลสนามไชยที่มีต่อการบริการสุขภาพ 
     ของประชาชน จ าแนกตามเพศ ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
2.  ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริม 
     สุขภาพต าบลสนามไชยที่มีต่อการบริการสุขภาพ 
     ของประชาชน จ าแนกตามอายุ ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
3.  ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริม 
     สุขภาพต าบลสนามไชยที่มีต่อการบริการสุขภาพ 
     ของประชาชน จ าแนกตามการศึกษา ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
4.  ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริม 
     สุขภาพต าบลสนามไชยที่มีต่อการบริการสุขภาพ 
     ของประชาชน จ าแนกตามอาชีพ ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
5.  ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริม 
     สุขภาพต าบลสนามไชยที่มีต่อการบริการสุขภาพ 
     ของประชาชน จ าแนกตามรายได้ ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทท่ี 2 ดังนี ้

ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชยที่มีต่อ การบริการ
สุขภาพของประชาชนในเขตต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  ในภาพรวมผลกระทบอยู่
ในระดับค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านท้ัง 4 ด้าน ได้ดังนี้ 

1. ด้านการรักษาพยาบาล พบว่า ในภาพรวมด้านการรักษาพยาบาล มีผลกระทบค่อนข้างสูง 
ซึ ่งจะอยู่ในล าดับที่ 1 เนื่องจากด้านนี้เกี ่ยวกับการบริการและการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ซึ ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอนุศักดิ์  ช้างมิ่ง (2546 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่องเจตคติของผู้ป่วยในที่มีต่อคุณภาพ
บริการของโรงพยาบาลนครปฐม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกที่เข้ารับการรักษาและประเภท
ของบัตรสวัสดิการการรักษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือผู้ป่วยในที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาลในแผนกอายุรก
รรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรมและศัลยกรรมกระดูก ผลการศึกษาพบว่า เจตคติของผู้ป่วยในที่มีต่อคุณภาพ
บริการของโรงพยาบาลนครปฐมอยู่ในระดับดี เพศ อายุและระดับการศึกษาของผู้ป่วยใน มีผลท าให้เจตคติด้าน
บริการของโรงพยาบาลนครปฐมอยู่ในระดับดี เพศ อายุและระดับการศึกษาของผู้ป่วยใน มีผลท าให้เจตคติต่อ
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คุณภาพบริการแตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาในแผนกและที่มีประเภท
บัตรสวัสดิการ การรักษาพยาบาลที่ต่างกัน มีเจตคติต่อคุณภาพบริการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

2.  ด้านการป้องกันควบคุมโรค พบว่า ในภาพรวมด้านการป้องกันควบคุมโรค มีผลกระทบค่อนข้างสูง ซึ่ง
จะอยู่ในล าดับที่ 2 เนื่องจากด้านนี้ เป็นด้านที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ  รวมไปถึงการควบคุมรักษา
โรคเรื้อรัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณี  โพธิ์ชนะพันธุ์ (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อบริการ
ของผู้ที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันโรคผิวหนัง โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 302 คน พบว่าผู้มารับ
บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เกี่ยวกับเรื ่องการจัดบริการในแต่ละจุด เกี่ยวกับการ
จัดบริการของห้องตรวจ สถานที่ส าหรับรอตรวจคับแคบ ไม่เหมาะสม มีที่นั่งก่อนเข้ารับการตรวจไม่เพียงพอ 
ระยะเวลาในการรอตรวจนานเกินไป ส าหรับด้านการประสานการบริการ มีความพึงพอใจน้อย โดยเฉพาะห้องบัตรกับ
ห้องตรวจ และในส่วนค้นประวัติล่าช้าหรือแฟ้มประวัติหาย ความพึงพอใจต่ออัธยาศัยและการให้เกียรตินั ้น 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อย เนื่องจากผู้รับบริการได้รับในสิ่งที่น้อยกว่าสิ่งที่ตนคาดหวังไว้  จึงเกิดความพึง
พอใจน้อย ส าหรับข้อมูลที่ได้รับคุณภาพบริการและค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับปานกลาง 
 3.  ด้านส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ในภาพรวมด้านส่งเสริมสุขภาพ มีผลกระทบค่อนข้างสูง ซึ่งจะอยู่ในล าดับ
ที่ 3 เนื่องจากด้านนี้เป็นด้านที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของประชาชน ในท้องถิ่น จึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชลดา  คล้ายคลึง (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนวัยท างานใน
ต าบลบัวขา อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จ านวน 84 คน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของ
ประชาชนวัยท างานและรายด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ส่วนความแตกต่างด้านเพศและอาชีพไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพโดยรวม ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ระดับการศึกษาสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมด้าน
การนอนหลับและการท ากิจกรรมเพื่อการพักผ่อนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4.  ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ พบว่า ในภาพรวมด้านการฟื้นฟูสุขภาพ มีผลกระทบค่อนข้างสูง ซึ่งจะอยู่ใน
ล าดับที่ 4 เนื่องจากด้านนี้จะเป็นด้านที่เกี่ยวกับการบ าบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วย
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุศักดิ์ ช้างมิ่ง  (2546 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา
เรื่องเจตคติของผู้ป่วยในที่มีต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลนครปฐม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
แผนกท่ีเข้ารับการรักษาและประเภทของบัตรสวัสดิการการรักษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้ป่วยในที่เข้ารับ
บริการรักษาพยาบาลในแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรมและศัลยกรรมกระดูก ผลการศึกษาพบว่า 
เจตคติของผู้ป่วยในที่มีต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลนครปฐมอยู่ในระดับดี เพศ อายุและระดับการศึกษา
ของผู้ป่วยในมีผลท าให้เจตคติด้านบริการของโรงพยาบาลนครปฐมอยู่ในระดับดี เพศ อายุและระดับการศึกษา
ของผู้ป่วยในมีผลท าให้เจตคติต่อคุณภาพบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผู้ป่วยในที่
เข้ารับการรักษาในแผนกและที่มีประเภทบัตรสวัสดิการ การรักษาพยาบาลที่ต่างกัน  มีเจตคติต่อคุณภาพ
บริการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่ส าคัญ ดังนี ้
1. ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชยที่มีต่อการ

บริการส ุขภาพของประชาชนในเขตต าบลสนามไชย  อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ในด้านการ
รักษาพยาบาลนั้น นอกจากจะมีการพัฒนาในส่วนของแพทย์/เจ้าหน้าที่ สถานที่และอุปกรณ์แล้ว ควรจะต้องมี
การส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการรักษาพยาบาลตนเองในเบื้องต้นได้ เพื่อเป็นบรรเทาหรือ
ลดอาการเจ็บป่วยของผู้ที่เจ็บป่วยได้  

2. ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชย   ที่มีต่อการ
บริการสุขภาพของประชาชนในเขตต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ในด้านการควบคุม
ป้องกันโรค นอกจากจัดอบรมให้ความรู้แก่แพทย์/เจ้าหน้าที่แล้ว ควรจะต้องมีการจัดอบรบให้กับอาสาสมัคร



 145 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 1  ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 

สาธารณสุขหมู่บ้าน ให้มีความช านาญ มีความรู้ มีความเช่ียวชาญ ในการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ เพื่อ
จะได้น าองค์ความรู้ไปเผยแพร่ แนะน าให้ประชาชนในท้องถิน่ต่อไป 

3. ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชย  ที่มีต่อการ
บริการสุขภาพของประชาชนในเขตต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ในด้านส่งเสริมสุขภาพ 
นอกจากส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสุขภาพแล้ว  สร้างเครือข่ายหรือชมรมกีฬา เพื่อให้
เด็กและเยาวชน ประชาชนในท้องถิ่นเล็งเห็นถึงความส าคัญของสุขภาพ และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 

4. ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชย ที่มีต่อการ
บริการสุขภาพของประชาชนในเขตต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ในด้านฟื้นฟูสุขภาพ 
นอกจากจะส่งเสริมให้แพทย์/เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถในการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้รับบริการแล้ว 
ควรจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถจัดการกับตนเองหรือช่วยเหลือตนเองได้  เพื่อให้
ผู้รับบริการมีความเป็นอยู่หรือใช้ชีวิตได้ตามปกติ เหมือนคนอ่ืน ๆ ทั่วไป 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 หลังจากที่ได้ด าเนินการวิจัยเรื่องผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
สนามไชยที่มีต่อการบริการสุขภาพของประชาชนในเขตต าบลสนามไชย  อ าเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัเห็นว่าควรมีการด าเนินวิจัยหลังจากนี้คือ 
 1. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดจันทบุรี 
ในภาพรวมทั้งจังหวัด เพื่อท าการเปรียบเทียบถึงผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในแต่ละพื้นท่ี เพื่อจะท าให้ได้มาซึ่งตัวช้ีวัดที่ใช้เป็นมาตรฐานได้ 
 2. ควรท าการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ในด้านผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบเพิ่มเติมในรายประเด็นที่ต้องการศึกษา 
 3. เพื่อให้ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีการพัฒนานโยบายได้ตรง
ตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  ดังนั้น ในการท าวิจัยครั้งต่อไป  ควรศึกษาโดยเน้นหรือให้
ความส าคัญตามตัวแปรด้านต่าง ๆ ของผลการศึกษา เช่น การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น การคุ้มครองผู้บริโภค 
เป็นต้น 

การศึกษาผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชยที่มีต่อการบริการ
สุขภาพของประชาชนในเขตต าบลสนามไชย  อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือก
กรณีศึกษาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากยังไม่มี
ผู้ใดศึกษาและท าการค้นคว้าวิจัยมาก่อน โดยผลของการศึกษาจะเป็นข้อมูลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชย ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในประเด็นอื่นๆ  และ
เพื่อเป็นแนวทางให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบล ได้น าไปใช้ประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนหรือการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับพี่น้อง ประชาชนในท้องถิ่นของตน แต่ทั้งนี้การศึกษาวิจัยเป็นการศึกษาเฉพาะของการบริหารจัดการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เพียงแห่งเดียว จึงควรที่จะ
ให้สถาบันที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้ท าการศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้ ในภาพรวม ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทั้งประเทศ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบอื่นๆ เพิ่มเติมที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารจัดการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลอย่างแท้จริง 
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ผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
IMPACT OF THAILAND-CAMBODIA BORDERLINE CASINO IN PONGNAMRON DISTRICT CHANTHABURI 

PROVINCE 

พิเชษฐ์  คนซื่อ 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบและมาตรการ รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี การวิจัยจะใช้การศึกษาเชิง
ผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงส ารวจ และการสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งการสังเกตุการณ์แบบมีส่วนร่วม 
ผลการศึกษาพบว่า การเปิดบ่อนชายแดนเสรี ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจทั้งในทางบวกและทางลบ ส่วนด้านความ
มั่นคงของประเทศ จะมีผลกระทบทางลบ ส่งผลกระทบด้านสังคม ครอบครัว ทั้งในทางบวกและทางลบ ส าหรับ
มาตรการทางออกเกี่ยวกับปัญหาการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทยนั้น  สามารถแบ่งมาตรการ
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เห็นด้วย เห็นด้วยทั้งการเปิดหรือไม่เปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยก็ได้ 
การศึกษาที่ดีและการรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้กับเด็กและเยาวชนจะเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนสามารถ
แยกแยะโทษของการเล่นหรือติดการพนันได้ การผ่านประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ ก็จะสามารถช่วย
ให้ประชาชนทราบถึงโทษของการพนันได้ดี กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยมีข้อเสนอว่าให้เข้มงวด  การก าหนดโทษหรือลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนลักลอบเล่นการพนันให้หนักขึ้นกว่ากฎหมายที่ใช้ ในปัจจุบัน  มองตามสาเหตุจากความเช่ือในหลักของ
ศีลธรรม ศาสนา การพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดี มอมเมา ไม่เป็นกุศล และกลุ่มที่เห็นด้วยเสนอว่าควรจะต้องมีมาตรการให้
เข้มงวด คือ ควรจ ากัดอายุของผู้เล่นการพนัน ควรจ ากัดผู้ที่เล่นการพนันโดยพิจารณาจากจ านวนเงินท่ีจะน าเข้าบ่อน 
ควรอนุญาตให้แต่เฉพาะนักท่องเที่ยวเข้าเล่นการพนัน ซึ่งเป็นการป้องกันการน าเงินออกนอกประเทศ 

ABSTRACT 

 This research was aimed to study impacts and measures including proposed policies of 
Thailand-Cambodia Broderline Casino in Pongnamron District, Chanthaburi Province. The mixed 
method approach of the quantitative and qualitative research including participatory 
observation were applied to the study. The major findings identified that opening of free 
borderline casino affects the economy both positively and negatively, and the country security 
will be disadvantaged and have impacts on society and family in both the positive and negative 
ways. Measures for the problems of the legal casino in Thailand can be divided into three 
categories of the results. The first group agreed with either the opening or non-opening of the 
legal casino. They agreed that providing education and building awareness campaigns for 
children and young people will prevent them from gambles and make them realize about harm 
of gambling problems. Public media campaigns can help people get a better gambling penalty. 
The second group opposed the opening of the legal gamble and proposed more strict gambling 
penalties for any gamblers than the current  anti-gambling law. This group showed its comment 
about any gambles which have been against morality and religious belief. The third group which 
agreed with the opening of the legal casino, proposed the rule of legal age for gambles. The 
amount of the money should be considered to allow in the casino. Only the tourists should be 
allowed to gamble so that the money would be circulated inside the country. 
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บทน า 

ข้อถกเถียงที่ว่าประเทศไทยควรจะมีการเปิดบ่อนการพนันท่ีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น เป็นข้อถกเถียง
ที่มีมายาวนานกว่า 10 ปี โดยผ่านการผลักดันของฝ่ายรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัย  แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายเลยว่านโยบายบ่อนการพนันควรเป็นอย่างไร แม้ในอดีตประเทศไทยจะเคยมีการเปิดบ่อนการ
พนันท่ีชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็ได้มีการยกเลิกบ่อนการพนันดังกล่าวไปนานแล้ว ในปัจจุบันบ่อนการพนันจะเปิดให้เล่น
ได้เฉพาะการพนันบางรูปแบบท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น และโดยทั่วไปก็เปิดได้เป็นบางวันและบางช่วงเวลา ข้อ
ถกเถียงเรื่องบ่อนการพนันที่ชอบด้วยกฎหมายกลับมาโด่งดังอีกครั้งเมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในสมัยที่เป็น
นายกรัฐมนตรี ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในท านองที่ว่าประเทศไทยน่าจะมีการพิจารณา เปิดบ่อนการพนัน
โดยชอบด้วยกฎหมายในรูปแบบของ Entertainment Complex ซึ่งเป็นศูนย์รวมแหล่งบันเทิงครบวงจร 
ประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับการเปิดบ่อนเสรีระหว่างฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านสามารถสรุปได้จากงานวิจัยที่ผ่านมา 
(มานิตย์ จุมปา. ออนไลน์. 2551) ดังนี ้

ฝ่ายที่สนับสนุนการเปิดบ่อนให้ถูกกฎหมาย ได้น าเสนอข้อดีหรือประโยชน์ของการเปิดบ่อนดังกล่าวที่
ส าคัญ ได้แก่ 

1. บ่อนถูกกฎหมาย แก้ปัญหากระแสเงินท่ีไหลออกไปต่างประเทศ จากมูลเหตุที่คนไทยไปเล่นการพนัน
ในบ่อนการพนันในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเปิดบ่อนการพนันตามแนวชายแดน เมื่อมี
การเปิดบ่อนการพนันในประเทศไทย ผู้เล่นก็จะเล่นในประเทศไทย ท าให้เงินหมุนเวียนอยู่ในประเทศ 

2. รัฐสามารถเก็บรายไดจ้ากบ่อนการพนันมาใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยน าภาษีจากบ่อนการพนันมาใช้
ในกิจการที่เป็นการพัฒนาประเทศ 

3. บ่อนการพนันที่ชอบด้วยกฎหมายจะช่วยขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพลเถื่อน และควบคุมการใช้บ่อนการพนันเป็น
แหล่งในการฟอกเงิน 

4. ผลดีของบ่อนการพนันถูกกฎหมายอื่น ๆ เช่น มีการจ้างงานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบ่อนการพนัน
ถูกบังคับให้เปิดด าเนินการในพื้นที่ที่ไม่เหมาะส าหรับการท าเกษตรกรรมได้ เช่น จังหวัดที่มีพื้นที่แห้งแล้งในภาคอีสาน 
เป็นต้น 

ส่วนฝ่ายคัดค้านการเปิดบ่อนที่ถูกกฎหมายก็น าข้อเสียของการเปิดบ่อนการพนันที่ชอบด้วยกฎหมายมา
น าเสนอหลายประการคือ 

1. มองในด้านเศรษฐศาสตร์จะพบว่า แม้จ านวนเงินที่หมุนเวียนในธุรกิจบ่อนการพนันจะมีจ านวนมาก 
แต่นักเศรษฐศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่า การพนันถือว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าในทางเศรษฐศาสตร์ เพราะไม่ใช่
การผลิตที่แท้จริงแต่เป็นเพียงการโอนเงินจากคนหนึ่งไปสู่กระเป๋าอีกคนหนึ่ง จึงไม่มีการเพิ่มคุณค่าใด ๆ แก่สังคม
จากการเล่นพนัน 

2. มองในด้านชุมชนจะพบว่า บ่อนการพนันที่ชอบด้วยกฎหมาย จะส่งเสริมไม่ทางตรงก็ทางอ้อมให้คน
ในชุมชนสนใจที่จะเข้าไปเสี่ยงโชคจากการพนันโดยไม่คิดที่จะท ามาหากินอย่างอื่น เมื่อเสียเงินจากการพนัน บุคคล
ดังกล่าวก็อาจจะแสวงหาเงินทองโดยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กลายเป็นอาชญากร และก่อให้เกิดปัญหาของ
ชุมชนได้ 

3. เหตุผลที่เป็นข้อเสียอื่น ๆ ของบ่อนถูกกฎหมาย เช่น เงินรายได้ที่ได้จากการเก็บภาษีบ่อนการพนันยัง
ไม่ชัดเจนว่าจะน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจการใด หรือบ่อนการพนันเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักค าสอนของศาสนา เป็น
ต้น 

ปัจจุบันมีการตั้งบ่อนการพนันแบบครบวงจร หรือท่ีเรียกว่า บ่อนคาสิโน บริเวณชายแดนไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านหลายแห่ง และปรากฏมีคนไทยนิยมเดินทางไปเลน่การพนัน บ่อนการพนันแต่ละแห่งจะตั้งอยู่บริเวณใกล้
จุดผ่านแดน และจุดผ่อนปรน ทางด้านตรงข้ามจังหวัดจันทบุรี (เกรียงไกร ก าแหงฤทธิรงค์. ออนไลน์. 2542) มี
บ่อนการพนัน ได้แก่  

1. บ่อนซีซาร์ อินเตอร์เนช่ันแนล ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโอสกรอม กรุงไพลิน ตรงข้ามจุดผ่อนปรนบ้านผักกาด 
ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ห่างจากชายแดนไทย-กัมพูชา ประมาณ 100 เมตร โดยเมื่อวันที่ 



 150 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   ปีที่ 1  ฉบับที่ 1  ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 

5 กรกฎาคม 2542 นายอิม ชุนลิม รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงผังเมืองและก่อสร้างกัมพูชา เป็นประธานเปิดบ่อน
ดังกล่าว ซึ่งมีนายเม่งเส้ง บุญมา บุตรชายของนายเท้ง บุญมา นักธุรกิจที่มีช่ือเสียงในกัมพูชาเข้าหุ้นกับนักธุรกิจไทย
ไม่เปิดเผยชื่อ 

2. บ่อนบ้านแหลม ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านภุมเรียง อ าเภอภุมเรียง จังหวัดพระตะบอง ตรงข้ามจุดผ่อนปรน
บ้านแหลม ต าบลเทพนิมิต อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี บ่อนนี้เป็นการลงทุนระหว่างนายซก กอง นายอ าเภอภุม
เรียง จังหวัดพระตะบอง กับนักธุรกิจชาวไทย คือ นายอิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายทวีศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย และนายเสวก 
วินิจจิตร เป็นบ่อนการพนันท่ีมีผู้นิยมไปเล่นมากท่ีสุดบริเวณแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี เปิดให้บริการเมื่อวันท่ี 15 
มกราคม 2542 แต่ละวันมีผู้เดินทางเข้าไปเล่นการพนันประมาณ 300-500 คน เงินหมุนเวียนเฉลี่ยวันละประมาณ 
1 ล้านบาท ส าหรับผู้ที่จะเข้าไปเล่นการพนันท่ีบ่อนดังกล่าว ทางเจ้าของบ่อนจะจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก
รับส่งนักพนัน จ านวน 5 คัน ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.30 น. และรถตู้ปรับอากาศที่ข้างห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 
จันทบุรี มาถึงบ้านแหลมด้วย หรือหากนักพนันเดินทางมาเองด้วยรถส่วนตัว เจ้าของบ่อนก็จะบริการที่จอดรถฟรี 

3. บ่อนบ้านซับตารี ตั้งอยู่ในพื้นที่อ าเภอพนมปริก จังหวัดพระตะบอง ตรงข้ามจุดผ่อนปรนบ้านซับตารี 
ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี บ่อนนี้เป็นการร่วมลงทุนระหว่างนักธุรกิจชาวเกาหลีจากกรุง
พนมเปญ และผู้ร่วมร่วมหุ้นชาวไทยอดีตสมาชิกสภาจังหวัดเขตอ าเภอขลุง โดยมีทหารกัมพูชาเป็นผู้ให้การสนับสนุน 

4. บ่อนบ้านสวนส้ม ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีอ าเภอพนมปริก จังหวัดพระตะบอง ตรงข้ามจุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม 
ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี แต่บ่อนดังกล่าวได้หยุดกิจการตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2541 
เนื่องจากมาตรการการเข้มงวดในการผ่าน-เข้าออกของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่บังคับให้นักพนันใช้หนังสือผ่านแดน
ช่ัวคราว 

การที่มีบ่อนการพนันชายแดนจันทบุรีดังกล่าวพบว่า ได้รับความนิยมจากผูเ้ลน่คนไทยเป็นอย่างมาก พบ
ปรากฏการณ์เจริญเติบโตของรายได้ชุมชนในเขตประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาผลลัพธ์ดังกล่าว
นั้น ควรพิจารณาในบริบทท่ีเฉพาะเจาะจงของจังหวัดจันทบุรีบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งมีสถานการณ์ที่ส าคัญ ๆ 
(ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. ออนไลน์. 2545) ดังนี ้

1. จันทบุรีมีปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานกัมพูชา เนื่องจากชายแดนไทย-กัมพูชาทางด้าน
จังหวัดจันทบุรีเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารทะเล ซึ่งต้องใช้แรงงานจ านวนมาก จึงท าให้
มีการลักลอบใช้แรงงานกัมพูชาที่ผิดกฎหมาย แต่ค่าธรรมเนียมในการเข้ามาท างานของแรงงานต่างชาติต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงไม่คุ้มกับค่าจ้างในการท างานระยะสั้น ๆ จึงท าให้มีการลักลอบเข้ามาท างานอย่างผิดกฎหมายเป็นจ านวน
มาก นอกจากน้ียังมีขบวนการลักลอบน าแรงงานกัมพูชาหลบหนีเข้าเมืองเพื่อเดินทางไปขายแรงงานยังจังหวัดอื่น ๆ 
โดยผู้แทนภาคเอกชนเสนอขอให้รัฐบาลได้ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ ในพื้นที่จังหวัดที่ยังมี
ความจ าเป็นต้องใช้แรงงานต่างชาติให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. การด ารงอยู่ปัญหาการอาชญากรรมและปล้นสะดมของโจรกัมพูชา โดยมีการลักลอบน าอาวุธสงคราม
มาขายบริเวณชายแดนประเทศไทย  และการน ารถยนต์ที่โจรกรรมออกไปขายในประเทศกัมพูชา ปัจจุบัน
สถานการณ์ดีขึ้น ส่วนการปล้นสะดมโดยใช้อาวุธสงครามบริเวณชายแดนทางด้านติดต่อกับเมืองพระ
ตะบอง ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวลดน้อยลงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทย -
กัมพูชา มีการติดต่อค้าขายกันมากขึ้น ปัญหาความอดอยากของราษฎรกัมพูชาลดลง และหันมาประกอบอาชีพ
สุจริตเพิ่มขึ้น 

3. ศักยภาพการค้าของชายแดนจังหวัดจันทบุรี ได้เปิดเส้นทางการค้าบ้านแหลม หรือบ้านผักกาด-
ไพลิน เนื่องจากบ้านแหลมและบ้านผักกาด เป็นพื้นท่ีที่มีความเป็นไปได้ส าหรับการจัดตั้งพื้นที่เศรษฐกิจ โดยบ้าน
ผักกาดเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเช่ือมโยงกับระบบโครงข่ายถนนในกัมพูชา ควรจะมีการสร้างถนนมาตรฐาน
จากบ้านผักกาด อ าเภอโป่งน้ าร้อน-กรุงไพลิน กัมพูชา ระยะทาง 2 กิโลเมตร ถึงพระตะบองเป็นระยะทางประมาณ 
140 กิโลเมตร โดยขยายสนามการค้าไปสู่จังหวัดพระตะบอง 

4. ความพยายามผลักดันของผู้ที่เกี่ยวข้องให้เปิดช่องทางความร่วมมือการค้าชายแดนจังหวัดจันทบุรี
บริเวณช่องผักกาดและบ้านแหลมให้เป็นด่านถาวรโดยเน้นเศรษฐกิจทางด้านการพัฒนาการเกษตรร่วมกัน
โดยใช้พื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
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5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพบว่ามีการสร้างความเข้มแข็งระหว่างชุมชนชายแดนเพื่อเป็น
พื้นฐานในการสร้างความสมานฉันท์และพึ่งพากันระหว่างชุมชนชายแดน  เพื่อสร้างความยั่งยืนในชุมชนของทั้ง 2 
ประเทศ ปัจจุบันราษฎรในพ้ืนที่ชายแดนมีความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนบ้านกันอยู่แล้ว เช่น การสัมมนาปัญหาชายแดน
ไทย-กัมพูชา ณ จังหวัดจันทบุรี ทางฝ่ายไทยและผู้แทนฝ่ายกัมพูชาได้ร่วมลงนามในการแถลงการณ์ร่วม เพื่อแสดง
เจตนาในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี  โดยจะร่วมกันส่งเสริมและผลักดันในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ า การเก็บกู้ทุ่นระเบิด การส่งเสริมการค้า
ชายแดน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาแรงงาน และการส่งเสริม
พัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นสิ่งน่าสนใจศึกษาเป็นบทเรียนว่า บ่อนการพนันบริเวณชายแดนจันทบุรี- กัมพูชา มี
ผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะท าการศึกษาเรื่องผลกระทบของบ่อนการพนัน
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนให้ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
 2. เพื่อศึกษามาตรการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ส าหรับการเปิดบ่อนการพนันของไทย โดยอาศัย
ประสบการณ์จากบ่อนพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนจังหวัดจันทบุรีที่เดินทางไปเล่นในบ่อนการพนันบริเวณ

ชายแดนไทย-กัมพูชา ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ทั้งหมด 6 แห่ง คือ บริเวณเขตติดต่อบ้านผักกาด ได้แก่ 
บ่อนไพลิน วิคตอเรีย ซีซ่าอินเตอร์เนช่ันแนล มงกุฎ ดรีมเวิล์ด บริเวณบ้านแหลม ได้แก่ บ่อนบ้านแหลม โดยเก็บ
ตัวอย่าง จ านวน 400 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
 การสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณ ชายแดนไทย-
กัมพูชา   
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมองค์ประกอบของผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยเป็นลักษณะของแบบส ารวจความคิดเห็น 
 ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์) 
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรง ตามโครงสร้างเนื้อหาความครอบคลุม ของเนื้อหา ความถูกต้องและ
เหมาะสมของภาษา  
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง  และความ
ครอบคลุมของเนื้อหา เพื่อให้ได้ข้อค าถามที่เที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์ 
 ขั้นตอนที่ 5 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 6 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้สัมภาษณ์กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ 
 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  
 เพิ่มเสริมค าอธิบายผลการศึกษาในเชิงปริมาณให้ชัดเจนขึ้น โดยอาศัยผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อให้ได้รายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผลกระทบของบ่อนการ
พนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)  
 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมหรือเรียกอีกอย่างว่า การสังเกตการณ์ภาคสนาม (Field Observation) 
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่นักวิจัย หรือผู้สังเกตการณ์เข้าไปร่วมกิจกรรม หรือเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมในกลุ่มที่ศึกษา ผู้วิจัยอาจแสดงตนเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือไม่แสดงตัวก็ได้ ผู้วิจัยไม่เพียงแต่รวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มที่ศึกษาเท่านั้น หากจะเข้าร่วมกับกลุ่มหรือองค์กรที่ตนศึกษา นักวิจัยจะเข้าไปร่วมในกลุ่มที่ตนศึกษามาก
น้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและจะต้องเข้าไปด้วยความระมัดระวัง  ไม่ควรจะเข้าไปใกล้ชิดผู้
สังเกตมากเกินไป หรือพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือสมาชิกในกลุ่มไม่ว่าทางใด (สุรพล กาญจนะจิตรา. 2551 : 35) 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคล (ตัวแปรต้น) จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา คือน ามาแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค านวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage)แล้วน าเสนอในรูปตารางความเรียง 
 2. การวิเคราะห์ตัวแปรตามจะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยน าเสนอในรูปของค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ในการศึกษาครั ้งนี ้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที ่ใช้เป็นสถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส าหรับการวัดระดับความต้องการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม สร้างขึ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติที่เรียกว่า (Likert Scale) โดยมีตัวเลือกตอบแบบ 5 
ระดับ โดยในแต่ละระดับก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 เกณฑ์การให้คะแนนความต้องการ     ระดับคะแนน 
  ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง   4 
  ระดับเห็นด้วย    3 
  ระดับไม่เห็นด้วย    2 
  ระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   1 
 การตีความหมายในระดับผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาในอ าเภอโป่งน้ า
ร้อน จังหวัดจันทบุรี จะใช้ช่วงเท่าเนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลโดยไม่ใช้การสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย  3.25-4.00  หมายถึง  มีผลกระทบในระดับมากที่สุด / เห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ย  2.50- 3.24  
หมายถึง  มีผละกระทบในระดับมาก / เห็นด้วย  
 ค่าเฉลี่ย  1.75- 2.49  หมายถึง  มีผลกระทบในระดับน้อย / ไม่เห็นด้วย 

 ค่าเฉลี่ย  1.00-1.74  หมายถึง  มีผลกระทบในระดับน้อยท่ีสุด / ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
สรุปผลได้ดังนี้ 
 ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นว่าบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ส่งผลกระทบ
มากในระดับภาพรวม และในระดับรายด้านตามล าดับดังนี้ 
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 1. ด้านเศรษฐกิจ  
 2. ด้านความมั่นคง 
 3. ด้านสังคมและครอบครัว 
 จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพผู้วิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเปิด
บ่อนชายแดนนั้น เป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจในประเดน็ท่ีว่า ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนใกล้เคียง ท าให้พ่อค้า
แม่ค้าที่ขายของบริเวณนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้น การจับจ่ายใช้สอยมีเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น เกิดการจ้าง
งาน การแลกเปลี่ยนสินค้า การเกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา  และยังท าให้นักการเมืองมีโอกาสเข้า
ไปแสวงหาผลประโยชน์ในบ่อนการพนันได้มากขึ้น การเรียกให้แบ่งปันผลประโยชน์ทั้งที่เป็นเงินการเรียกเก็บส่วย
และการเอื้อประโยชน์ในทางการเมือง การสร้างเครือข่ายกับผู้ที่เล่นการพนันผู้ที่เล่นเสียก็จะมีนักการเมืองเข้ามา
ช่วยเหลือ ในช่วงของการเลือกตั้ง นักการเมืองก็จะใช้กลุ่มคนเหล่านี้ ช่วยหาเสียงทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศได้และกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในประเด็นที่ว่า  การเปิดบ่อนชายแดนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชายแดนเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก่อสร้าง การจ้างงาน การขยายตัวด้านธุรกิจการค้า การขยายตัวอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ก็เนื่องจากเมื่อมีประชาชนเข้าไปเล่นการพนันที่บ่อนชายแดนมากขึ้นก็จะเกิดวัฏจักรทางการค้าขาย 
ส่งผลให้มีการท าธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มขึ้นด้วย ในทางกลับกันกลุ่มตัวอย่างก็เห็นด้วยว่า เมื่อท่ีใดมีการรวมกลุ่มของ
ประชากรเพื่อจะท ากิจกรรมใด ๆ มากขึ้น ปัญหาของการเกิดอาชญากรรมก็จะมากขึ ้นด้วย จึงเป็นการ
ยากล าบากของเจ้าหน้าที่ต ารวจในบริเวณชายแดนที่จะปราบปรามโจรผู้ร้าย นอกจากนี้หากมีการเปิดบ่อนเสรี กลุ่ม
ตัวอย่างก็เห็นด้วยว่า เป็นการมอมเมาประชาชน เพราะนิสัยคนไทยส่วนใหญ่ชอบการเสี่ยงโชค ชอบการต่อรอง เมื่อ
เข้าไปเล่นการพนันได้ง่ายโดยไม่มีความผิด การลงทุนที่จะเล่นการพนันก็ยิ่งจะมากขึ้น หากเล่นเสียก็จะมุ่งหวังที่
จะต้องการเอาเงินคืนกลับมาให้ได้ 
 ส าหรับด้านความมั่นคงผู้วิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยที่บ่อนการพนันชายแดนเพิ่มปัญหาการ
ลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ก็เนื่องจากเป็นความเช่ือของประชาชนส่วนใหญ่ เมื่อเห็นแรงงานต่างด้าวเข้ามา
ท างานในประเทศไทย ก็มักจะนึกหรือคิดเอาเองว่าเข้ามาโดยผิดกฎหมาย ไม่ได้สอบถามหรือทราบข้อเท็จจริง เป็น
ความเคยชินกับความเช่ือเดิม ๆ ในสมัยก่อน เมื่อเช่ือว่าแรงงานต่างด้าวเข้ามาผิดกฎหมายก็จะต้องมีการเพิ่มความ
เข้มงวดในการตรวจผ่านด่านเข้า-ออกบริเวณชายแดน เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวท่ีผิดกฎหมาย การลักลอบขนส่ง
สินค้าที่ผิดกฎหมาย เช่น สิ่งเสพติดให้โทษต่าง ๆ สินค้าหนีภาษี หรือแม้แต่อาวุธสงคราม เป็นต้น รวมไปถึง
เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอาชญากรรมระหว่างประเทศ หากมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นบ่อย ๆ และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก็
จะส่งผลให้ช่ือเสียงของประเทศเสื่อมเสียเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเช่นกัน  
 ด้านสังคมและครอบครัว จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพผู้วิจัย พบว่า การเปิดบ่อน
เสรีจะช่วยลดการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย เพราะปัจจุบันมีการลักลอบเปิดบ่อนและแอบเล่นการพนันที่ผิด
กฎหมายในประเทศ หากเปิดบ่อนถูกกฎหมายก็จะสามารถเรียกเก็บภาษี เพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศไทย แต่
ในทางกลับกันกลุ่มตัวอย่างก็เห็นด้วยว่า การเปิดบ่อนชายแดนท าให้มีปัญหาโสเภณีบริเวณชายแดนรุนแรงขึ้น ท า
ให้คนในครอบครัวทะเลาะกันมากขึ้น ท าให้เกิดปัญหายาเสพติดมากขึ้น  ท าให้คนขาดความรับผิดชอบใน
ครอบครัว เป็นแหล่งมั่วสุมของนักเลงอันธพาล ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในชุมชนมากขึ้น ท าให้เกิดปัญหาเด็ก
เร่ร่อนมากขึ้น ส าหรับในประเด็นที่ว่า การเปิดบ่อนชายแดนท าให้เกิดปัญหาข้าราชการหนีงานเพื่อไปเล่นการพนันนั้น 
กลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยเนื่องจากผู้ที่เป็นท างานข้าราชการ การท างานราชการถือว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง มี
ความเจริญก้าวหน้า หากเข้าไปเล่นกันเป็นประจ า ๆ ก็เกิดการเสื่อมเสียในต าแหน่งหน้าท่ีการงานได้ 
 ข้อค้นพบข้อที่ 2  ตามวัตถุประสงค์ข้อที่  2  สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นต่อมาตรการทางออกเกี่ยวกับปัญหาการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทย  โดยแบ่ง
มาตรการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
 1. กลุ่มที่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนการพนันท่ีถูกกฎหมายในประเทศไทย   
 2. กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนการพนันท่ีถูกกฎหมายในประเทศไทย   
 3. กลุ่มที่เห็นด้วยทั้งการเปิดหรือไม่เปิดบ่อนการพนันท่ีถูกกฎหมายในประเทศไทย   
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 เมื่อมาพิจารณาถึงมาตรการทั้ง 3 กลุ่มจะ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งในทุกกลุ่มของมาตรการ 
โดยเรียงล าดับดังนี้   
 1. กลุ่มที่เห็นด้วยทั้งการเปิดหรือไม่เปิดบ่อนการพนันท่ีถูกกฎหมายในประเทศไทย   
 2. กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนการพนันท่ีถูกกฎหมายในประเทศไทย  
 3. กลุ่มที่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนการพนันท่ีถูกกฎหมายในประเทศไทย 
 จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพผู้วิจัย พบว่ากลุ่มที่เห็นว่าควรมีมาตรการทางสังคมให้
เหมาะสม ไม่ว่าจะเปิดบ่อนการเสรีหรือไม่ก็ตาม โดยเรียงล าดับดังนี้ 
 1. การปลูกฝังเด็กและเยาวชนโดยผ่านสถานศึกษาจะช่วยป้องกันปัญหาผลกระทบเชิงลบจากการพนัน ไม่
ว่าจะเปิดบ่อนชายแดนหรือไม่ก็ตาม 
 2. การใช้สื่อมวลชน จะช่วยให้ประชาชนทราบถึงโทษของการพนันได้ดี และควรมีการพัฒนาสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจให้ดึงดูดประชาชนมากขึ้นเพื่อลดเวลาไปเล่นการพนัน ไม่ว่าจะเปิดบ่อนชายแดนหรือไม่ก็ตาม 
 การเตรียมคนให้ดี เป็นปัจจัยส าคัญพื้นฐานที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดจาก
ผลกระทบจากการเปิดบ่อนพนัน สถานศึกษาจึงต้องเป็นก าลังส าคัญในการปลูกฝังเด็กและเยาวชน ช้ีให้เห็นถึงโทษของ
การพนัน ช้ีเห็นให้ถึงความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การศึกษาที่ดีจะช่วยป้องกันปัญหาผลกระทบเชิงลบจากการพนัน
ได้ เปรียบเสมือนมีภูมิคุ้มกันป้องกันเช้ือโรคต่าง ๆ ที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ นอกจากน้ีการใช้สื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
ทางบุคคล สื่อทางวิทยุ- โทรทัศน์ หรือสื่อออนไลน์ การรณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ ก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนทราบ
ถึงโทษของการพนันได้ดี และรัฐบาลควรให้ความส าคัญในการพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือแหล่งบันเทิง
อื่น เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกที่มากขึ้นก็จะท าให้ประชาชนไม่ลุ่มหลง ไม่มึนเมาอยู่กับการพนัน หรือมุ่งแต่การเล่น
การพนันเพียงอย่างเดียว 
 ส าหรับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนเสรี มีข้อเสนอว่าให้เข้มงวดการก าหนดโทษหรือลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ลักลอบเล่นการพนันให้หนักขึ้นกว่ากฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน  คนส่วนใหญ่มองตามสาเหตุจากความเชื่อในหลัก
ของศีลธรรม ศาสนา การพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นการมอมเมา ไม่เป็นกุศล ส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ไป
สัมผัสและศึกษาโดยตรงว่าวิถีชุมชนเป็นอย่างไร 
 ส าหรับกลุ่มที่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศ แต่ก็ควรจะต้องมีมาตรการ
ตามล าดับดังนี้ 
 1. การเปิดบ่อนในประเทศ จะช่วยกั้นการน าเงินออกไปเล่นการพนันชายแดน 
 2. ถ้าเปิดบ่อนในประเทศ ควรจ ากัดอายุของผู้เล่นการพนัน 
 3. ถ้าเปิดบ่อนในประเทศควรจ ากัดผู้ที่เล่นการพนันโดยพิจารณาจากจ านวนเงินท่ีจะน าเข้าบ่อน 
 4. ถ้าเปิดบ่อนในประเทศ ควรอนุญาตให้แต่เฉพาะนักท่องเที่ยวเข้าเล่นการพนัน 
 การเปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศ จะเป็นลดการน าเงินออกนอกประเทศ หากมีบ่อนที่ถูก
กฎหมายก็จะท าให้สามารถเก็บภาษีบ่อนได ้ไม่มีการลักลอบแอบเปิดบ่อน สามารถเพิ่มประโยชน์ได้มากมาย เช่น มี
เงินทุนหมุนเวียนในประเทศ สามารถน าเงินมาพัฒนาชุมชนและพัฒนาประเทศได้   เมื่อเปิดบ่อนการพนันที่ถูก
กฎหมายก็ต้องมีการวางมาตรการในการจ ากัดอายุของผู้เล่นการพนันด้วย เพื่อป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนเข้าไป
เล่นการพนันหรือติดการพนันได้ อีกทั้งจะต้องมีการจ ากัดวงเงินของผู้ที่เข้าไปเล่นการพนัน และจ ากัดเฉพาะ
นักท่องเที่ยวเท่านั้นที่สามารถเข้าไปเล่นการพนันในบ่อนได้ การศึกษาที่ดีและการรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้กับเด็ก
และเยาวชนจะเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนสามารถแยกแยะโทษของการเล่นหรือติดการพนันได้ 
 ดังนั้น จากการศึกษาถึงผลกระทบมาตรการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการเปิดบ่อนการพนันบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่าการเปิดบ่อนการพนันบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี จะเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ เกิดการจ้างงานและมี
รายได้เพิ่มของประชาชนในพื้นที่ เกิดธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการเก็บภาษีเป็นรายได้เข้ารัฐ และสามารถน าเงิน
จากการเก็บภาษีต่าง ๆ มาพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติได้อีกด้วย ปัจจุบันประเทศกัมพูชาสามารถเปิดบ่อนการ
พนันโดยไม่ขัดต่อศีลธรรมและความรู้สึกของคนส่วนใหญ่  ท าให้ประเทศกัมพูชามีรายได้เพิ่มจากการเก็บภาษี
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มากมาย ประชาชนของกัมพูชาบริเวณชายแดนก็มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งที่ธุรกิจการพนันที่เปิดในประเทศกัมพูชานั้นเป็น
การลงทุนส่วนใหญ่เป็นของคนไทย รวมทั้งนักท่องเที่ยวท่ีเข้าไปเล่นการพนันส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทย 
 
สรุปและอภิปรายผล 

 ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทท่ี 2 ดังนี ้
 ผลการศึกษาที่เป็นข้อค้นพบจากการวิจัยในภาคนิพนธ์นี้ในภาพรวมสรุปได้ว่า การเปิดบ่อนชายแดนเสรีมี
ผลกระทบ 3 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบ คือ ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนใกล้เคียง ท าให้
พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของบริเวณนั้นมีรายไดเ้พิ่มขึ้น การจับจ่ายใช้สอยมีเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มมากข้ึน เกิดการจ้าง
งาน การแลกเปลี่ยนสินค้า การเกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา และยังท าให้นักการเมืองมีโอกาสเข้า
ไปแสวงหาผลประโยชน์ในบ่อนการพนันได้มากขึ้น ในทางกลับกันปัญหาของการเกิดอาชญากรรมก็จะมากขึ้นด้วย 
และเป็นการมอมเมาประชาชนจนลุ่มหลงไม่ไปประกอบอาชีพตามปกติ  
 2. ด้านความมั่นคงของประเทศ ส่งผลกระทบทางลบ คือ เพิ่มปัญหาการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวท่ีผิด
กฎหมาย ต้องเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นในการตรวจผ่านด่านเข้า-ออกบริเวณชายแดน การลักลอบขนส่งสินค้าที่ผิด
กฎหมาย เกิดอาชญากรรมระหว่างประเทศ และท าให้ช่ือเสียงของประเทศเสื่อมเสียเพิ่มมากขึ้น  
 3. ด้านสังคมและครอบครัว ส่งผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบ คือจะช่วยลดการเล่นการพนันที่ผิด
กฎหมาย แต่ท าให้มีปัญหาโสเภณบีริเวณชายแดนรุนแรงขึ้น ท าให้คนในครอบครัวทะเลาะกันมากขึ้น เกิดปัญหา
ยาเสพติดมากขึ้น ท าให้คนขาดความรับผิดชอบในครอบครัว เป็นแหล่งมั่วสุมของนักเลงอันธพาล ก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรมในชุมชนมากขึ้น และท าให้เกิดปัญหาเด็กเร่ร่อนมากขึ้น  
 ส าหรับมาตรการทางออกเกี่ยวกับปัญหาการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทยนั้น  สามารถ
แบ่งมาตรการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
 1. กลุ่มที่เห็นด้วยทั้งการเปิดหรือไม่เปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย ได้แก่ การศึกษาที่ดี 
และการรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนสามารถแยกแยะโทษ
ของการเล่นหรือติดการพนันได้ การผ่านประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ ก็จะสามารถช่วยให้
ประชาชนทราบถึงโทษของการพนันได้ดี 
 2. กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย มีข้อเสนอให้เข้มงวดการ
ก าหนดโทษหรือลงโทษผู้ฝ่าฝืนลักลอบเล่นการพนันให้หนักขึ้นกว่ากฎหมายที่ใช้ ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มองตาม
สาเหตุจากความเช่ือในหลักของศีลธรรม ศาสนา การพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดี มอมเมา ไม่เป็นกุศล  
 3. กลุ่มที่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย แต่ควรจะต้องมีมาตรการให้
เข้มงวด คือ ควรจ ากัดอายุของผู้เล่นการพนันควรจ ากัดผู้ที่เล่นการพนันโดยพิจารณาจากจ านวนเงินที่จะน าเข้า
บ่อน ควรอนุญาตให้แต่เฉพาะนักท่องเที่ยวเข้าเล่นการพนัน ซึ่งจะเป็นการช่วยไม่ให้น าเงินออกไปเล่นการพนัน
ชายแดน และเงินไม่ไหลออกนอกประเทศ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ไม่ว่าจะอนุญาตให้เปิดหรือไม่อนุญาตให้เปิด หรือให้มี
การเข้มงวดมากขึ้น แต่ควรมีมาตรการที่สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องขึน้อยู่กับเง่ือนไขดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
 1. ควรมีการปลูกฝังเด็กและเยาวชน โดยผ่านสถานศึกษาจะช่วยป้องกันปัญหาจากผลกระทบเชิงลบจาก
การพนัน 
 2. การใช้สื่อมวลชน จะช่วยให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปทราบถึงโทษของการพนันได้ดี  
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 3. ควรมีการพัฒนาแหล่งบันเทิงอื่น  ๆ ที่มิใช่บ่อนการพนัน เช่น สนามกีฬา ศูนย์ออกก าลังกาย 
ศูนย์การค้า หรือสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ดึงดูดประชาชนใช้บริการมากขึ้น เพื่อลดการใช้เวลาที่จะเล่นแต่การพนัน 
 4. การจัดระบบการพนันในสังคมไม่ว่าจะเป็นบ่อนเถื่อนหรือบ่อนถูกกฎหมายในอนาคตให้เกิดผลกระทบต่อ
สังคมมากข้ึน 
     4.1 การจ ากัดอายุของผู้ที่จะเข้าเล่นการพนัน 
     4.2 การจ ากัดผู้ที่จะเล่นการพนันโดยพิจารณาจากจ านวนเงินท่ีจะน าเข้าบ่อน 
     4.3 การจ ากัดผู้ที่จะเล่นการพนันจะต้องเป็นเฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น 
 5. การสร้างกลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมบ่อนการพนัน เช่น การเป็นตัวแทน
ของกลุ่มพ่อแม่ผู ้ปกครองเพื่อสอดส่องดูแลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในชุมชน  การเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการเกี่ยวกับลอตเตอรี่หรือหวยออนไลน์ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 หลังจากที่ได้ด าเนินการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย- กัมพูชา ในอ าเภอ
โป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการด าเนินวิจัยหลังจากนี้ คือ 
 1. ความมีการศึกษาผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในภาพรวมทั้งภาคตะวันออก
เพื่อท าการเปรียบเทียบถึงผลกระทบในแต่ละพื้นท่ีจะท าให้ได้มาซึ่งตัวช้ีวัดที่ใช้เป็นมาตรฐานได้ 
 2. ควรท าการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ในด้านผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 
ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบเพิ่มเติมที่ละเอียดอ่อนตรง
กับประเด็นที่ต้องการศึกษา ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การส ารวจหรือแจกแบบสอบถามเท่านั้น เพราะข้อมูลส่วนใหญ่จะ
มาจากการมองปรากฏการณ์จากความคิดของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามเพียงครั้งเดียว
เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะผู้วิจัยต้องซักถามผู้ให้ข้อมูลอย่างละเอียดให้เข้าใจว่า การสื่อสารระหว่างทั้งสองฝ่าย
ตรงกัน และข้อมูลที่ได้จะต้องสะท้อนระบบคิดของผู้ตอบจริง ๆ 

3. ควรจัดท าการศึกษาในครั้งต่อไป ภายหลังมีการเปิดประเทศอาเซียนแล้ว เพื่อศึกษาถึง ผลกระทบ
และมาตรการที่สามารถน ามาใช้ได้จริง ๆ 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาลต าบลท่าหลวง  
อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

PUBLIC PARTICIPATION IN LOCAL DEVELOPMENT : CASE STUDY OF THA LUANG SUB-DISTRICT 
MUNICIPALITY IN MAKHAM DISTRICT CHANTHABURI PROVINCE 

ประเดิม  แพทย์รังษี 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี วิธีการศึกษา  ใช้การวิจัยเชิงส ารวจเป็นหลัก 
โดยมีประชากรในการศึกษา คือ ประชาชน ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งและใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  332 คน 
รวมถึงการสุ่มแบบ 2 ขั้นตอน ส่วนในการวิเคราะห์จะใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมาน โดยเสริม การ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 
ได้แก่ ประโยชน์จากการเข้าร่วม อิทธิพลของผู้น า ความผูกพันต่อท้องถิ่นและความเข้มแข็งของเครือข่าย 
และเมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมกับตัวแปรพื้นฐานจะพบว่า มีตัวแปรที่สามารถจ าแนกความแตกต่างของการ 
มีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ตัวแปรอายุ จ านวนปีท่ีอยู่อาศัย เท่านั้น 

ABSTRACT 

          The purposes of this research were to study and compare the factors affecting the 
public participation in the local development in Tha Luang Sub-district Municipality in Makham 
District, Chanthaburi Province. The survey research was applied to this study. The research 
populations determined by the two-stage cluster sampling method were the 332 qualified 
voters. The descriptive statistics and the qualitative research approach of the in-depth interviews 
and the participatory observation were used as the research instruments. The results were 
found that the levels of public participation in the local development were shown at the high 
level. The influential factors affecting the public participation were the advantages of the 
participation, the influence of the leaders, the connection to the community, and the strength 
of the social networking. To compare factors affecting the public participation there were only 
the difference of ages and years of residence showed the .05 level of statistical significance.        

บทน า 

การปกครองตนเอง นับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบการเมือง การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย เนื่องจากการปกครองตนเองเป็นรูปแบบที่แสดงออกซึ่งสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนใน
การก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิตของตนเอง และเป็นช่องทางส าคัญในการ มีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน 

ดังนั้นการปกครองตนเองเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อนโยบายการกระจายอ านาจจาก ส่วนกลางสู่
ท้องถิ่นในปัจจัยของไทยเป็นอย่างยิ่ง การจัดการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 3 ประการหลัก คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ของท้องถิ่น นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งสร้างหรือผลิต  ผู้น าทางการเมือง การบริหารของประเทศในอนาคตด้วย 
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(กรมการปกครอง. 2542 : 3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งท่ีสมควรได้รับการส่งเสริม
เป็นล าดับแรก และแต่เดิมนั้นประเทศไทยเป็นประเทศการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจอยู่ที่ระบบราชการมา
ตั้งแต่การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชการที่ 5 เป็นต้นมา 

หลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ประเทศไทยมีนโยบายกระจายอ านาจ เพื่อ
น าไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน มาจนถึงในปัจจุบันรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 รัฐยังได้ย้ าถึงความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น 
มาตรา 287 ของรัฐธรรมนูญระบุว่า ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิ มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย ในกรณีที่การกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระส าคัญ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้
ประชาชนทราบก่อนกระท าการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีที ่เห็นสมควร หรือได้รับการร้องขอจาก
ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการ
กระท านั้น  หรืออาจจัดให้ประชาชน ออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได้ ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงาน 

นอกจากนี ้การด าเนินงานต่อประชาชนในเรื ่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และ ผลการ
ด าเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และก ากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รัฐบาลได้แถลงนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สนับสนุนการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เร่งรัด ถ่าย
โอนภารกิจและงบประมาณให้ท้องถิ่น ปรับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐให้เหมาะสม 

กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งท าให้เกิดการพัฒนาการเมือง ในระบอบ
ประชาธิปไตย เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน 
ดังนั้นหลักการจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรง
จุดมากท่ีสุด ในการมีส่วนร่วมนี้จึงจ าเป็นต้องสร้างระบบกลไก ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องบทบาทและ
หน้าที ่ ให้ประชาชนสามารถท างานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบและแก้ไขปัญหา 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สร้างกระบวนการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อ
ประชาชนมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ประชาชนก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 

เทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในประเทศไทย ปัจจุบันการปกครอง
รูปแบบเทศบาล เป็นการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นด าเนินการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
พัฒนาการของเทศบาลเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ ่มจากการจัดตั ้ง
สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) โดยมีพระราชก าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ   ร.ศ. 116 ในส่วน
ภูมิภาค มีการตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลท่าฉลอม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448)   ขึ้นมีวิวัฒนาการเรื่อยมา 
จนถึงปี พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้มีการกระจายอ านาจการปกครองที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 

ต่อมามีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นในปี พ.ศ. 2476 โดยมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 
2476 ยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลหลายแห่ง ต่อมาได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับ
เทศบาลหลายครั้ง จนในที่สุดได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และยกเลิกพระราชบัญญัติ เดิม
ทั้งหมด ขณะนี้ยังมีผลบังคับใช้ซึ่ งมีการแก้ไขครั้ งสุดท้าย  โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 
2543 จากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2543. 2543 : 48) มาตรา 16 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง และต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
และมาตรา 32 ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อก าหนดขั้นตอนการกระจาย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2440
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3.%E0%B8%A8._116
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3.%E0%B8%A8._124
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2448
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2475
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2476
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2496
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2543
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2543
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2543


 161 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 1  ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 

อ านาจ ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสาระส าคัญว่า ให้ส่วนราชการให้การ
ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น และให้ส่วนราชการถ่ายโอนภารกิจ และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต้องประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบว่าภารกิจประเภทที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท า และภารกิจใด
ราชการบริหารส่วนกลางเป็นผู้จัดท า เพื่อประชาชนจะได้ขอความช่วยเหลือหรือร้องเรียนได้อย่างถูกต้อง 

เทศบาลต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2552 ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันพื้นที่บริการของเทศบาล ต าบลท่าหลวง ประกอบด้วย
หมู่บ้านต่าง ๆ จ านวน 8 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 หมู่ที่ 1 บ้านสองขนาน  
 หมู่ที่ 2 บ้านน้ ารัก  
 หมู่ที่ 3 บ้านสันตอ  
 หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลวงบน  
 หมู่ที่ 5 บ้านท่าหลวงบน  
 หมู่ที่ 6 บ้านท่าหลวงบน  
 หมู่ที่ 7 บ้านท่าระม้า   
 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโตนด  
 จ านวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลต าบลท่าหลวง เต็มทั้ง 8 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
 ใน ก า รบ ร ิก า รนั ้น  เท ศ บ าล ต าบ ล ท ่าห ล ว ง  ด า เน ิน ง าน ต าม อ า น าจ ห น ้าที ่ที ่ร ะ บ ุไ ว ้ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ใน 5 ด้านด้วยกัน คือ 
 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 2. ด้านเศรษฐกิจและด้านเกษตรกรรม 
 3. ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสังคม 
 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ า 
 5. ด้านการเมือง การบริหารและการบริการ 
 ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาเทศบาลต าบลท่าหลวง ได้ด าเนินการให้บริการต าบลทั้ง 5 ด้าน เช่น การจัด
ให้มีและบ ารุงรักษาการคมนาคมทั้งทางบก และทางน้ า มีความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว การวางผังเมืองรวมที่
เป็นระบบ มีการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพิ่มขึ้น รวมทั้ง การพัฒนาระบบจราจรและป้าย
ประชาสัมพันธ์ และขยายระบบประปาหมู่บ้าน การขุดลอกคูคลอง หนองบึง เพื่อเป็นแหล่งน้ าทางการเกษตร 
การจัดให้มีการบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการออกก าลังกาย การป้องกันควบคุมระงับโรคติดต่อและการบ าบัดรักษาโรคต่าง ๆ มี
การส่งเสริมงานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น การบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดสวัสดิการด้าน
สังคมสงเคราะห์มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความ
สงบเรียบร้อย การปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว  ส่งเสริม
ศูนย์ 3 วัย สายใยรักแห่งครอบครัวและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข การศึกษา 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดให้มีการบ ารุงรักษา คุ้มครองดูแล การสร้างจิตส านึกด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมีการดูแลบ ารุงรักษาพัฒนาด้านแหล่งน้ า  การจัดให้มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักการเมืองท้องถิ่น พนักงานเทศบาลมีศักยภาพในการท างานท่ีดี มีคุณธรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย และสนับสนุนการให้บริการประชาชน เป็นต้น การให้บริการของเทศบาลต าบลท่าหลวง ที่ผ่านมามี
ลักษณะโดดเด่น คือ การให้บริการอยู่ภายใต้การน าของ นายขนาน  ศุภนันทิ ยาวนานนับตั้งแต่สมัยเป็นองค์การ
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บริหารส่วนต าบลท่าหลวง ยาวนานเป็นเวลา 12 ปี และมีเอกภาพสูงระหว่างผู้น าท้องถิ่นกับผู้น าท้องที่ ในการ
ท างานสาธารณะ ดังนั้นจึงเป็นกรอบที่น่าศึกษาว่าภายใต้ความพร้อมทางสังคมในการให้บริการเช่นนี้ ประชาชนรู้สึก
อย่างไรต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลท่าหลวง การศึกษากรณีนี้
น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลอื่นเป็นอย่างดี 

เทศบาลต าบลท่าหลวงได้จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2555 - 2557) โดยก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื ้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ด้านเศรษฐกิจและด้าน
เกษตรกรรม ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ า และด้านการเมือง 
การบริหารและการบริการ จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า การด าเนินงานในแผนงาน ต่าง ๆ ไม่ประสบ
ผลส าเร็จมากนัก โดยเฉพาะในเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยในฐานะเป็นพนักงานเทศบาลอยู่ในหน่วยงานดังกล่าว มีความสนใจที่
จะศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี” ว่าอยู่ในระดับใด และมีแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในเขต
เทศบาลต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้อย่างแท้จริง 
 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลท่า
หลวง อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลท่า
หลวง อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล    ท่าหลวง 
อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได้ และ
ระยะเวลาในท้องถิ่น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร (Population)  
 ประชาชนที่มีสิทธ์ออกเสียงเลือกตั้งเทศบาลต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีมี รวมทั้งหมด 
1,940 คน ดังนี้  
 

ตารางที ่ 1 แสดงจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลท่าหลวง 

หมู่บ้าน หมู่ที ่
ประชากรผู้มีสิทธ์ออกเสียงเลือกตัง้ 

จ านวน (คน) 
บ้านสองขนาน 1 237 
บ้านน้ ารัก 2 189 
บ้านสันตอ 3 250 
บ้านท่าหลวงบน 4 179 
บ้านท่าหลวงบน 5 190 

บ้านท่าหลวงบน 6 211 
บ้านท่าระม้า 7 331 
บ้านทุ่งโตนด 8 353 

รวม                        1,940 
ที่มา : ส านักทะเบียนราษฎรอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี. 2555 : 8  
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 กลุ่มตัวอย่าง (Sample)  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้จากการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลท่า
หลวง โดยใช้สูตรของ ยามาเน่  (Yamane. 1973 : 125) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%           ค่าความคลาด
เคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05 โดยการค านวณสูตร  
ดังนี้  
 สูตร n =   N  
     1+ Ne2 
 เมื่อ   n คือ     จ านวนตัวอย่าง หรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
    N       คือ     จ านวนหน่วยท้ังหมด หรือขนาดของประชากรทั้งหมด 1,940 คน 
    e คือ     ความคาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง 0.05 
 จะได้  n   =        1,940      
           1+ (1,940   × (0.05)2)   

     =     1,940     
        5.8111 
     = 332 

 
 เพราะฉะนั้นจ านวนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 343 คน  
 เมื่อได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการแบ่งกลุ่มตัวอย่างแยกตามราย
ชุมชนด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิตามสัดส่วน (Proportional Random Sampling) โดยใช้สูตรดังนี้    

 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามชุมชน  =   จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด x จ านวนประชากรในแต่ละชุมชน 

                                               จ านวนประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งท้ังหมด 
ตารางที ่ 2 จ านวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามชุมชน      
 หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน จ านวนประชากร (คน) จ านวนตัวอย่าง (คน) 

1 บ้านสองขนาน 237 40 
2 บ้านน้ ารัก 189 32 
3 บ้านสันตอ 250 43 
4 บ้านท่าหลวงบน 179 31 
5 บ้านท่าหลวงบน 190 33 
6 บ้านท่าหลวงบน 211 36 
7 บ้านท่าระม้า 331 57 
8 บ้านทุ่งโตนด 353 60 

รวม               1,940                332 
 วิธีสุ่มตัวอย่างแบบท่ีค านึงถึงความน่าจะเป็นโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย วิธีการแบบใช้ตารางตัวเลขสุ่ม
  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื ่อ งมือที ่ใช ้ในการ เก็บ รวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม เกี ่ย วกับการมีส ่วนร่วม ขอ ง
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี   โดยแบ่งเป็น 5 
ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจ านวนปีท่ีอยู่อาศัย 
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ตอนที่  2  เป็นมาตรวัดแบบให้คะแนน เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย การด าเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้ ผลประโยชน์
จากการเข้าร่วมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าหลวง อิทธิพลของผู้น าจะมีผลต่อการเข้าร่วมการพัฒนา
ท้องถิ่น เทศบาลต าบลท่าหลวง ความผูกพันกับท้องถิ่นจะมีผลต่อการเข้าร่วมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลท่าหลวง ความเข้มแข็งเครือข่ายชุมชนจะมีผลต่อการเข้าร่วมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่า
หลวง โดยพิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่จัดช้ัน (Class Interval) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ให้คะแนน
ตามก าหนดไว้ดังน้ี  
  มากที่สุด  ให ้ 5  คะแนน  
     มาก  ให ้ 4  คะแนน  
  ปานกลาง  ให ้ 3 คะแนน  
  น้อย  ให ้ 2  คะแนน 
  น้อยที่สุด  ให ้ 1  คะแนน 
 ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วงดังต่อไปนี้  (ธานินทร์  
ศิลป์จารุ. 2550 : 77) 
             คะแนนเฉลี่ย              ความหมาย 
  ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่  3  เป็นมาตรวัดแบบให้คะแนน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย การร่วมในการตัดสินใจ ร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
ร่วมในการรับผลประโยชน์ และร่วมในการประเมินผล การด าเนินงาน  5 ด้าน ดังนี้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านเศรษฐกิจและด้านเกษตรกรรม ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเมือง การบริหารและการบริการ โดยพิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ที่จัดช้ัน (Class Interval) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ให้คะแนนตามก าหนดไว้ดังน้ี  
  มากที่สุด  ให ้ 5  คะแนน  
     มาก  ให ้ 4  คะแนน  
  ปานกลาง  ให ้ 3 คะแนน  
  น้อย  ให ้ 2  คะแนน 
  น้อยที่สุด  ให ้ 1  คะแนน 
 ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วงดังต่อไปนี้  (ธานินทร์  
ศิลป์จารุ. 2550 : 77) 
               คะแนนเฉลี่ย               ความหมาย 
  ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่  4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
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การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ก่อนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยซักซ้อมท าความเข้าใจการเก็บรวบรวมข้อมูล  ในประเด็น
สอบถาม ตลอดจนได้ฝึกหัดวิธีสอบถามก่อนที่จะไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ลงสนามเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ใช้
เวลาในการด าเนินการตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 – 31 มกราคม 2555 
 3. จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปจ านวน 332 ชุด โดยมีแผนแจกแบบสอบถาม
ในวันประชุมประจ าเดือนของแต่ละหมู่บ้าน  
 ผู ้ว ิจ ัย ได ้ร ับ แบ บ สอบ ถ าม กล ับ ค ืน ม า  จ า น วน  332  ช ุด  ค ิด เป ็น 100  เป อร ์เซ ็น ต ์ แ ล ะ                 
ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ซึ่งมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของ
ข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาใน
ท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ 
 2. การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าหลวง อ าเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี เลือกใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ 
 3. การเปรียบเทียบความแตกต่างการมสี่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นต าบลท่าหลวง อ าเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจ านวนปีท่ีอยู่อาศัย 
     3.1 เพศ ใช้สถิติ Independent Sample t-test เป็นสถิติที่ใช้ในกรณีทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวแปรอิสระไม่เกิน 2 กลุ่ม และตัวแปรอิสระเป็นระดับ Nominal หรือ Ordinal ส่วนตัวแปรตามเป็น
ระดับ Interval หรือ Ratio  

    3.2 อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได้ และระยะเวลาในท้องถิ่นใช้สถิติ One-
way ANOVA เป็นสถิติที ่ใช้ในกรณีทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวแปรอิสระที่มากกว่า 2 
กลุ่ม และตัวแปรอิสระเป็นระดับ Nominal หรือส่วนตัวแปรตามเป็นระดับ Interval หรือ Ratio และใช้การทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิจัย 

ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุป ได้ว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าหลวง พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวมมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านของการปฏิบัติงานจากมากไปหาน้อย สรุปได้ดังนี้ อันดับที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสังคม 
อันดับที่ 2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ า  อันดับที่ 3 ด้านการเมือง การบริหารและการ
บริการ อันดับที่ 4 ด้านเศรษฐกิจและด้านเกษตรกรรม อันดับที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุป ได้ว่า  ปัจจัยที ่ม ีผลต่อการมีส ่วนร่วม ของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบว่า  ภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย สรุปได้ดังนี้ อันดับที่ 1  ผลประโยชน์จากการเข้า
ร่วมการพัฒนาท้องถิ่น อันดับที่ 2 ความผูกพันกับท้องถิ่น อันดับที่ 3 ความเข้มแข็งของเครือข่ายในชุมชน 
อันดับที่ 4 อิทธิพลของผู้น า 

ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สามารถสรุปได้ว่า ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด โดยการทดสอบสมมติฐานมีข้อค้นพบดังตารางที ่3  
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ตารางที ่ 3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
     จ าแนกตามเพศ ปฏิเสธสมมติฐาน 
2.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
     จ าแนกตามอายุ ยอมรับสมมติฐาน 
3.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
     จ าแนกตามการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐาน 
4.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
     จ าแนกตามสถานภาพสมรส ปฏิเสธสมมติฐาน 
5.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
     จ าแนกตามอาชีพ ปฏิเสธสมมติฐาน 
6.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
     จ าแนกตามรายได้ ปฏิเสธสมมติฐาน 
7.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
     จ าแนกตามระยะเวลาอาศัยอยู่ในท้องถิ่น ยอมรับสมมติฐาน 
8.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
     จ าแนกตามผลประโยชน์จากการเข้าร่วม ยอมรับสมมติฐาน 
9.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
     จ าแนกตามอิทธิพลของผู้น า ยอมรับสมมติฐาน 
10.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
       จ าแนกตามความผูกพันของท้องถิ่น ยอมรับสมมติฐาน 
11.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
       จ าแนกตามความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน ยอมรับสมมติฐาน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิม ดังน้ี 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าหลวง พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์  ชัยขรรค์เมือง 
(2547 : บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน       ในการพัฒนาชุมชนย่อยภายในเขต
เทศบาล : ศึกษากรณีเทศบาลต าบลแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมพบว่า ประชาชนมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลในแต่ละด้านได้ ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยู่ในระดับไม่แน่ใ จ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอาภรณ วัชระ(2546 : บทคัดย่อ)ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ตอการบริหารงาน พัฒนาทอง
ถิ่นขององคการบริหารสวนต าบลวังตะเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ประชาชนในต าบลวัง
ตะเคียนมีสวนรวมในการบริหารพัฒนาทองถิ่นขององคการ บริหารสวนต าบล ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 2. ด้านเศรษฐกิจและด้านเกษตรกรรม อยู่ในระดับไม่แน่ใจ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรศักดิ์  
พรหมศิริพัฒน์ (2550 : บทคัดย่อ) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวอยู่ใน
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ระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามเมื ่อพิจารณาระดับการมีส่วนร่วม ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านเศรษฐกิจและด้าน
เกษตรกรรม อยู่ในระดับปานกลาง 
 3. ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสังคม อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราวัลย วร
วงค 2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา  ทองถิ่นของเทศบาลต าบลเมือง
สรวง พบวา ประชาชนเห็นวาเทศบาลต าบลเมืองสรวง มีการส่งเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทอง
ถิ่น ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสังคมอยูในระดับมาก 
 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ า อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สายสวาท  โรจนศีรีสันติ (2550  : บทคัดย่อ) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก 

5. ด้านการเมือง การบริหารและการบริการ อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุรศักดิ์  พรหมศิริพัฒน์ (2550 : บทคัดย่อ) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม ของประชาชนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ใน
ภาพรวอยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาระดับการมีส่วนร่วมในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการเมือง การ
บริหารและการบริการ อยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่ส าคัญดังนี้   

 1. ผู้บริหารของเทศบาลต าบลท่าหลวง ควรเพิ่มบทบาทของตนเองในการเป็นผู้น าที่ดี เพื่อที่จะเป็น
แบบอย่างของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นที่ดีต่อไป 
 2. ผู้บริหารของเทศบาลต าบลท่าหลวง ควรท าการรณรงค์ ช้ีแจงบอกรายละเอียดเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ชาวบ้านได้รับรู้ถึงขั้นตอนการด าเนินงานต่า ง ๆ  ว่ามีวิธีก าร
ด าเนินงานอย่างไร หรือมีปัญหาสาเหตุอะไรบ้างที่ท าให้ประชาชนได้รับ ผลประโยชน์ช้า ท้ังนี้เพื่อที่จะได้
เปน็การชักจูงใจที่จะท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน 
 3. ผู้บริหารของเทศบาลต าบลท่าหลวง ควรมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจและด้านเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
หลังจากที่ได้ด าเนินการวิจัยเรื ่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาล

ต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู ้วิจัยเห็นว่าควรมี การด าเนินวิจัย
หลังจากนี้คือ 
 1. ควรมีการศึกษาถึงระดับความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ เจาะลึกประชาชนในแต่ละท้องที่  เพื่อให้ทราบถึงปัญหา 
อุปสรรค แนวทางการแก้ไข หรือเหตุผลของกลุ่มเป้าหมายในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง เพื่อน าปัญหาที่เกิด
ขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องเดียวกันกับพื้นที่อื่น ๆ ด้วย  เพื่อท าให้การ
วิเคราะห์ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อน าไปส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
มากยิ่งข้ึน 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด  
อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 

FACTORS AFFECTING VOTERS’ DECISION MAKING IN MAYOR ELECTION IN TRAT TOWN 
MUNICIPALITY AREA, MUANG DISTRICT, TRAT PROVINCE 

บุญญฤทธิ์  โชคอุดมพร 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   
ในครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองตราด  อ าเภอเมืองตราด จ านวนทั้งสิ้น 7,446 คน 
และจากการใช้สูตรของยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 379 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด 
อ าเภอเมือง จังหวัดตราด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ         
จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย   
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรขีองประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด  
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านคุณสมบัติของผู้สมัครนายกเทศมนตรี
และปัจจัยด้านนโยบาย อยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทน และปัจจัยด้านความสัมพันธ์
ส่วนตัวกับผู้สมัคร อยู่ในระดับน้อย  ความแตกต่างตามเพศและอายุ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงตราด อ าเภอเมอืง จังหวัดตราด แตกต่างกัน  อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ส่วนความแตกต่างตามระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study and compare the factors affecting voters’ 
decision making in mayor election in Trat Town Municipality Area, Muang District, Trat Province. 
The research populations determined by the Yamane’s sampling method were the 7,446 
qualified voters in the area of Trat Municipality. The sample group was the 379 people.         
The research instrument was a questionnaire enquiring about the factors affecting voters’ 
decision making in mayor election in Trat Town Municipality Area, Muang District, Trat Province. 
The descriptive statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one way 
analysis of variance and the Scheffe’s test. The results of the influential factors were found at 
the moderate level. The aspects of the mayor candidates’ characteristics and the election 
campaigns were shown at the high level of the influential factors. The aspects of benefits and 
personal relationship with the mayor candidates were shown at the least level of the influential 
factors. The different aspects of genders and ages were also the influential factors towards the 
mayor election, showing no statistical significance. The different aspects of occupations and 
incomes were the influential factors towards the mayor election as well, showing the .05 level 
of statistical significance. 
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บทน า 

ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญปี 2550 นั้นได้ให้แนวทางไว้ว่า รัฐบาลต้องด าเนินการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง
ให้แก่ส่วนท้องถิ่น  บทบัญญัติดังกล่าวได้ให้อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ ่นไว้หลาย
ประการ คือ กิจการงาน หรือภารกิจบางประการที่ภาครัฐได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับ
ไปด าเนินการเอง หรืออาจกล่าวได้ว่าการปกครองท้องถิ่น เป็นการปกครองที่ภาครัฐกระจายอ านาจ
การปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมอบอ านาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการ ภายใต้ขอบเขตของกิจกรรมที่รัฐมอบหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล มีสิทธิตามกฎหมายและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในระเบียบและกฎหมาย เพื่อ
บริหารและจัดการภายในท้องถิ่นที่มีขอบเขตพื้นที่มีเจ้าหน้าที่และมีงบประมาณเป็นของตนเอง ทั้งนี้ก็เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นสามารถแบ่งเบาภาระของภาครัฐ และสามารถบริหารหรือให้บริการ เพื ่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริ ง (รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักร
ไทย. ออนไลน์. 2550) 

การกระจายอ านาจ โดยสาระนั ้นเป็นการจัดแบ่งปันอ านาจการตัดสินใจ อันเกี ่ยวข้องกับ กิจการ
สาธารณะของรัฐบาลส่วนกลางไปยังหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ หรือเป็นการลดอ านาจ จากส่วนกลางสู่
ภูมิภาค ดังนั้นการกระจายอ านาจ หมายถึง การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ อ านาจหน้าที่ และภารกิจความ
รับผิดชอบจากภาครัฐส่วนกลาง (ศูนย์กลางหรือศูนย์รวมอ านาจ) ไปยังพื้นที่หรืออาณาเขตรอบๆ จากระดับบน
ไปสู่ระดับล่าง หรือจากระดับชาติไปสู่ท้องถิ่น โดยถ่ายโอนให้แก่องค์กรอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐส่วน
ภูมิภาค องค์กรอิสระ องค์กรท้องถิ่น หรือแม้แต่เอกชน ไปด าเนินงานแทนการถ่ายโอนดังกล่าว อาจเป็นการถ่าย
โอนอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ กล่าวคือ อาจจะมีลักษณะเป็นถ่ายโอนเฉพาะภารกิจ 
(Function)      ซึ่งเป็นการแบ่งภารกิจให้แก่องค์กรที่ได้รับการกระจายอ านาจด าเนินงาน หรือเป็นการถ่าย
โอนยึดพื้นที่ เป็นหลัก ซึ่งเป็นการแบ่งพื้นที่เป็นหน่วยย่อยในการด าเนินการ (นครินทร์  เมฆไตรรัตน์. 2553 : 54) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีมาตั้งแต่ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี 
พ.ศ. 2475 จนมาถึงปัจจุบันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนามาเป็นล าดับ และตอบสนองแนวทางการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยที่เด่นชัด ไม่ว่ารัฐธรรมนูญของไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร การด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีความเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ .ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเพิ่มบทบาทให้อ านาจในการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายการพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
การวางผังเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปกครองตนเองในระบบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อมีความคล่องตัวและร่วมกันแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความส าคัญอย่างมากในการพัฒนาชุมชนในขณะนี้ เพราะ
อยู่ใกล้ชิดชุมชนและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว  สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการที่
เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้การปกครองตนเอง อันเป็นรากฐานส าคัญ
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเป็นองค์กรหลักที่ใช้กระบวนการท างานแบบการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตามและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ (อเนก  เหล่าธรรมทัศน์. 2543 : 14) ความ
เข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดจากปัจจัยที่ส าคัญมากประการหนึ่ง ก็คือ การที่ประชาชนมีบทบาท
และมีส่วนร่วมตัดสินใจการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก่อให้เกิดความผูกพันและ เห็น
ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อระบอบประชาธิปไตย และต่อการตอบสนองความต้องการจ าเป็น
ของประชาชนในท้องถิ่น (ชัยอนันต์  สมุทวาณิช. 2539 : 35) 

ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีก่อนมีการกระจายอ านาจในปี 2540 (หรือก่อน พรบ.เทศบาล ฉบับท่ี 11 
พ.ศ. 2543) ได้มีการก าหนดให้นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลนั้นๆ ส่วนสมาชิกสภา
เทศบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแต่เพียงอย่างเดียว ท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงไม่
สามารถท าได้อย่างเต็มที่และท าให้เกิดปัญหาต่างๆ  ต่อมาได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเทศบาลในด้านต่างๆ ท า
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ให้ปัจจุบันเทศบาลนับได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนและอยู่ในความสนใจของ
ประชาชนมาก โดยที่ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดย
พระราชบัญญัติเทศบาล มาตราที่ 48 ก าหนดให้ประชาชนในเขตเทศบาลออกเสียงประชามติให้การบริหารใน
เขตเทศบาลใช้รูปแบบนายกเทศมนตรี ให้เทศบาลนั้นมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิ
เลือกตั ้งในเขตเทศบาล และการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ให้กระท าโดยวิธีออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลับ (พระราชบัญญัติเทศบาล. ออนไลน์. 2552) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกเทศมนตรีเป็นผู้บริหารสูงสุดของเทศบาล มีบทบาทในการก าหนดนโยบายที่ไม่
ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย เทศบัญญัติ และนโยบาย         
มีอ านาจในการสั่ง อนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล มีอ านาจในการแต่งตั ้งและถอดถอนรอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี มีอ านาจในการวางระเบียบเพื่อให้
งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นๆ (พระราชบัญญัติเทศบาล มาตราที่ 48 เตรส) 
ดังนั้นการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปบริหารจัดการนั้น จ าเป็นต้อง
ให้ความส าคัญกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร นโยบายต่างๆ ผลประโยชน์หรือผลตอบแทน 
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู ้สมัคร มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกตั ้งนายก เทศมนตรี เพราะ
นายกเทศมนตรีคือผู ้ที ่มีความส าคัญในการบริหารท้องถิ่นตามโครงสร้างของเทศบา ลเป็นภารกิจที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนางานของเทศบาล การพัฒนาชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการตัดสินใจ
เลือกตั้งของประชาชนจะเป็นตัวก าหนดว่าจะได้ตัวแทนที่ดีหรือไม่ดี และตัดสินใจเลือกด้วยเหตุผลใดมาเป็น
เงื่อนไขในการตัดสินใจ 

เทศบาลเมืองตราดจัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2478 ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาล  เมืองตราด 
ตราไว้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2478 มีพื้นที่ทั้งหมด 2.52 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ความรับผิดชอบ 2 ต าบล คือ ต าบล
บางพระ และต าบลวังกระแจะบางส่วน เทศบาลเมืองตราดตั้งอยู่บนเลขที่ 19 ถนนสันติสุข ต าบลบางพระ 
อ าเภอเมือง จังหวัดตราด (เทศบาลเมืองตราด. ออนไลน์. 2552 )  เทศบาลเมืองตราดได้มีการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2478 และผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง คือ นายขุนพิสิษฐ์  สุนทรการ จากนั้นเป็น
ต้นมาได้มีการปรับเปลี่ยนบุคลที่มาด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองตราด และได้มีการปรับระบบการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีจากสมาชิกสภาเทศบาลเลือกกันเองมาเป็นแบบเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง จนกระทั่งถึงสมัย
ของนายชนินท์  สุทธิวารี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 2533 - 28  พ.ย. 
2538 จากนั้นเป็นต้นมา นายชนินท์  สุทธิวารี ได้รับการเลือกตั้งมาโดยตลอดจนถึงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 
2555 รวมเป็นเวลาทั้งหมดถึง 5 สมัยติดต่อกัน เราจะพบว่า นายกเทศมนตรีสามารถด ารงต าแหน่ง 5 สมัย ได้ทั้ง
ก่อนและหลังนโยบายการกระจายอ านาจปี 2540 

จากปรากฏการณ์ที่นายกเทศมนตรีเมืองตราด นายชนินท์  สุทธิวารี สามารถด ารงต าแหน่ง ถึง 5 สมัย 
ได้ทั้งก่อนและหลังนโยบายกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นปี 2540 ดังนั้นผู ้ท าวิจั จึงอยากศึกษาว่า เหตุ
ปัจจัยอะไรที่ท าให้นายกเทศมนตรีเมืองตราด นายชนินท์  สุทธิวารี สามารถด ารงต าแหน่งอยู่ได้ยาวนานเช่นนี้ ซึ่ง
ผลการศึกษาน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ของการเป็นผู้บริหารที่ดีได้ 
 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชน ในเขตเทศบาล
เมืองตราด 
 2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองตราด โดยจ าแนกตามตัวแปรพื้นฐาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง
ตราด จังหวัดตราด ท้ัง 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลบางพระ และต าบลวังกระแจะบางส่วน จ านวนทั้งสิ้น 7,446 คน 
(เทศบาลเมืองตราด. ออนไลน์. 2552)   
 การก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) ได้แก่ จะใช้แนวคิดของยามาเน่ (Yamane.    1973 : 
125) คือ 
  n = 

21 Ne

N


 

  n = ขนาดตัวอย่าง (Sample Size) 
  N = ขนาดประชากร (Population) 
  e2 = ความคลาดเคลื่อน (Error) ในการสุ่ม (Sampling) = +- 0.05                     
    (ภายใต้ความเช่ือมั่น 95 %) 
แทนค่า      n =  

  205.0446,71
446,7



 

   =  
 615.181

446,7


 

   =  
 615.19

446,7  

   =   379.6074    379  
 ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 379 คน 
 ส่วนเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sample Technique) ให้ได้รายช่ือตามกรอบการสุ่ม (Sampling Frame) 
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ข้ันตอน คือ การสุ่มแบบสัดส่วน (Proportional Random Sampling) และการสุ่มเชิง
ระบบ (Systematic Random Sampling) ดังนี ้

1. การสุ่มแบบสัดส่วน (Proportional Random Sampling) 
สูตร    =     จ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง  x  จ านวนประชากรในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 

                                              จ านวนประชากรทั้งหมด 
 
ตารางที ่ 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี หน่วยเลือกตั้งท่ี จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

เขตเลือกตั้งท่ี  1 

หน่วยเลือกตั้งท่ี  1   597   31 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  2   758   39 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  3   558   29 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  4   549   28 

เขตเลือกตั้งท่ี  2 

หน่วยเลือกตั้งท่ี  1   665   34 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  2   493   25 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  3   595   30 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  4   672   34 

เขตเลือกตั้งท่ี  3 

หน่วยเลือกตั้งท่ี  1   468   24 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  2   710   36 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  3   767   39 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  4   641   30 

รวม               7,446 379 
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2. การสุ่มเชิงระบบ (Systematic Random Sampling)    
สูตร      =     จ านวนประชากรในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง               

                              จ านวนกลุ่มตัวอย่างของหน่วยเลือกตั้งนั้น         
             =     597         
                                31 
             =    19.25806        19 
 สรุปการสุ่มเชิงระบบจะใช้พิจารณาจากบัญชีรายช่ือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง / หน่วยเลือกตั้ง 
โดยแบ่งออกเป็นช่วง ล าดับท่ี 1, 20, 39, 58, …, 741, 760  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี ่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง   จังหวัดตราด       
การสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่   1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรี 
 ขั้นตอนที่  2 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 ขั้นตอนที่  3 น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรง
ตามโครงสร้างเนื้อหา ครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องเหมาะสมของภาษา 
 ขั้นตอนที่  4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้ เ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครอบคลุมของเนื้อหา เพื่อให้ได้ข้อค าถามที่เที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์ 
 ขั้นตอนที่  5 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 ขั้นตอนที่  6 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคล (ตัวแปรต้น) จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา คือ โดยการน า มาแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค านวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางความเรียง 
 2 .  การวิ เคราะห์ตัวแปรตามจะใช้ค่าสถิติ เชิงพรรณนา โดยน าเสนอในรูปแบบ ของค่าเฉลี่ย 
(X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้เป็นสถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส าหรับการวัดระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม สร้างขึ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติที่เรียกว่า (Likert Scale) โดยมีตัวเลือกตอบแบบ 
5 ระดับ โดยในแต่ละระดับก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 เกณฑ์การให้คะแนนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ      ระดับคะแนน 
      มากที่สุด     5 
  มาก     4 
  ปานกลาง     3 
  น้อย     2 
  น้อยที่สุด     1 
 ในการตีความค่าเฉลี่ยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
  คะแนนระหว่าง   4.51 – 5.00      แสดงว่า เป็นปัจจัยที่มีผลมากที่สุด 
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  คะแนนระหว่าง   3.51 – 4.50      แสดงว่า เป็นปัจจัยที่มีผลมาก 
  คะแนนระหว่าง   2.51 – 3.50      แสดงว่า เป็นปัจจัยที่มีผลปานกลาง 
  คะแนนระหว่าง   1.51 – 2.50      แสดงว่า เป็นปัจจัยที่มีผลน้อย 
  คะแนนระหว่าง   1.00 – 1.50      แสดงว่า เป็นปัจจัยที่มีผลน้อยที่สุด 
 การทดสอบสมมุติฐาน โดยตั้งนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังนี ้
 1. สมมุติฐานข้อที่ 1, 2, 5 จะใช้ t-test  
 2. สมมุติฐานข้อที่ 3, 4 จะใช้ F-test (ANOVA) 
 3. ในกรณีที่ยอมรับสมมุติฐานอย่างมีนัยส าคัญจะทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้ค่าเชฟเฟ่ 
(Scheffe’) 

ผลการวิจัย 

ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  สามารถสรุปได้ว่า 
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอ

เมือง จังหวัดตราด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.13) เมื ่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่าปัจจัยด้าน
คุณสมบัติของผู้สมัครนายกเทศมนตรี และปัจจัยด้านนโยบาย อยู่ในระดับมาก (X = 3.66 - 4.15) ปัจจัยด้าน
ผลประโยชน์หรือผลตอบแทน และปัจจัยด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้สมัครอยู่ในระดับน้อย (X = 2.47 - 
2.24) 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอ
เมือง จังหวัดตราด ด้านคุณสมบัติของผู้สมัครนายกเทศมนตรี โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก (X = 4.13) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก (X = 3.55 - 4.39) 

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอ
เมือง จังหวัดตราด ด้านนโยบายโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.66) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เลือก
นโยบายของผู้สมัครนายกฯ เป็นนโยบายที่สามารถท าได้จริง ( X = 4.34) และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ เลือก
นโยบายของผู้สมัครนายกฯ เป็นนโยบายที่เน้นการบริหารแบบ “ผู้น าทุบโต๊ะ” (X = 2.74) 

4. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอ
เมือง จังหวัดตราด ด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (X = 2.47) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ เลือกผู้สมัครนายกฯ เพราะผู้สมัครช่วยงานประเพณีต่างๆ ของชาวบ้านอย่างสม่ าเสมอ เช่น งานบวช / งาน
ศพ / งานแต่งงาน ฯลฯ (X = 3.54) และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เลือกผู้สมัครนายกฯ เพราะได้รับเงิน / 
สิ่งของ / เครื่องกิน / เครื่องใช้ จากผู้สมัคร (X = 2.04) 

5. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอ
เมือง จังหวัดตราด ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร โดยรวมในระดับน้อย (X = 2.24) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับน้อย (X = 2.13 - 2.52) 

จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ปรากฏผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ช้ีให้เห็นว่าปัจจัยในการตัดสินใจ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2 ปัจจัย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า 2 ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยหลัก คือ 
ปัจจัยด้านคุณสมบัติผู้สมัครนายกเทศมนตรี และปัจจัยด้านนโยบาย 

ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้จากการทดสอบสมมุติฐานดังตารางที ่2  
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ตารางที่  2  การเปรียบเทียบผลการทดสอบสมมุติฐาน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ ง 
         นายกเทศมนตรีเมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 

สมมตุิฐานการวิจยั ผลการทดสอบ 
1.  ความแตกต่างตามเพศ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง  
     นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด                  
     อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ไม่ยอมรับ 
2.  ความแตกต่างตามอายุ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง 
     นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด   
     อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ไม่ยอมรับ 
3.  ความแตกต่างตามระดับการศึกษา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง 
     นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด   
     อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ยอมรับ 
4.  ความแตกต่างตามอาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง  
     นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด  
     อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ยอมรับ 
5.  ความแตกต่างตามรายได้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง 
     นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด   
     อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ยอมรับ 
 
 จากตารางที่ 2 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานจากกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1 .  ส ม ม ุต ิฐ าน ก า ร วิจ ัย ว ่าด ้ว ย  ค ว าม แ ต ก ต ่า งต าม เพ ศ  ม ีผ ล ต ่อ ก า รต ัด ส ิน ใจ เล ือ ก ตั ้ง
นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ไม่สามารถยอมรับในนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

2. สมมุติฐานการวิจัยว่าด้วย ความแตกต่างตามอายุ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ไม่สามารถยอมรับในนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. สมมุติฐานการวิจัยว่าด้วย  ความแตกต่างตามระดับการศึกษา มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกตั ้ง
นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ยอมรับในนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

4. สมมุติฐานการวิจัยว่าด้วย  ความแตกต่างตามอาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ยอมรับในนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. สมมุติฐานการวิจัยว่าด้วย  ความแตกต่างตามรายได้  มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ยอมรับในนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปและอภิปรายผล 

ในการวิเคราะห์องค์ความรู ้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย จะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้น ที่ได้จาก
การศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทท่ี 2 ดังนี้ 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้  มีประเด็นส าคัญ เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ดังต่อไปนี ้

1. ปัจจัยด้านคุณสมบัติผู้สมัครนายกเทศมนตรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากประชาชนมองว่า
บุคคลที่จะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้น านั้น จ าเป็นที่ต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อการเป็นผู้บริหารท้องถิ่น 
เพราะผู้น าหรือผู้บริหารนั้นเป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นมา หรือได้รับการยกย่องขึ้นให้เป็นหัวหน้า ผู้ตัดสินใจ 
เพราะมีความสามารถในการปกครอง บังคับบัญชา และจะน าผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหมู่ชนไปในทางที่ดี
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หรือช่ัวได้ โดยใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์ที ่มีอยู ่ในสถานการณ์ต่างๆ เพื ่อปฏิบัติการและอ านวยการโดยใช้
กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันในอันท่ีจะบรรลุเป้าหมาย และความสามารถท่ีจะชักจูงผู้อื่นให้ความร่วมมือร่วมใจ
กับตนด าเนินการไปสู ่จ ุดมุ ่งหมายของตนได้ พรนพ   พุกกะพันธุ ์ (2544 : 19) ดังนั ้นประชาชนจึงได้ให้
ความส าคัญมุ่งพิจารณาไปที่คุณสมบัติของผู้สมัครนายกเทศมนตรี เช่น ต้องการบุคคลที่มีความรู้ มีความสามารถ 
และที่ส าคัญมีความดี มีวิสัยทัศน์ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าคิด กล้าพูด  กล้าท า มีประสบการณ์การท างานสูง 
มีมนุษย์สัมพันธ์และออกงานชุมชนเสมอ มีคุณสมบัติทางหน้าที่การงานดี  เคยผ่านประสบการณ์ด้านการเมืองมา
ก่อน เป็นปากเสียงแทนประชาชนให้ชาวบ้านพึ่งพาอาศัยได้ยามเดือดร้อน อย่างเช่น งบช่วยเหลือ งบพัฒนา ได้อย่าง
ทั ่วถึง เป็นผู ้ที ่ม ีชื ่อเสียงเป็นที ่ยอมรับในสังคม  มีประวัติส ่วนตัวดี การงานดี เป็นผู ้ที ่ม ีลักษณะดี ภูม ิฐาน 
น่าเช่ือถือ มีความเป็นผู้น า มีวาทศิลป์ และเป็นผู้ที่พูดจริง ท าจริง เข้าถึง ช่วยเหลือประชาชน ชุมชนต้องการคน
ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการมาเป็นผู้น าของตน ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของกรมการปกครอง  
(2529 : ก-ข) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งจะสอดคล้องในประเด็นแง่มุมของประชาชนที่อยู่
ในชนบท มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเลือกผู้สมัครโดยพิจารณาจากคุณสมบัติส่วนตัว และจะสอดคล้องในประเด็นแง่มุม
ของกลุ่มข้าราชการและนักธุรกิจส่วนตัว ได้ตัดสินใจเลือกผู้สมัครไว้เป็นเวลานานแล้ว ก่อนการเลือกตั้ง แต่
ลักษณะการตัดสินใจเลือกผู้สมัครยังคงพิจารณาการเป็นพรรคและคุณสมบัติส่วนตัวประกอบกัน และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของวุฒิพงศ์  ชุมเสนา (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความเข้าใจ ทัศนะหรือความคิดเห็นของ
ประชาชนในท้องถิ่น และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการได้รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเมืองคง อ าเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า การตัดสินใจเลือกผู้สมัครนายกเทศมนตรีส่วนใหญ่แล้วจะเลือก
ที ่ผู ้สมัครมีผลงานดี          มีความรู ้ความสามารถและพร้อมจะเสียสละเพื่อส่วนร่วม และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของจิตรา  พรหมชุติมา (2541 : 95-96)  ได้ศึกษาพฤติกรรมการเมืองและพฤติกรรมการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งของประชาชนที่ผ่านมา สิ่งที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเมืองของประชาชนในประเด็นแง่มุม
ของปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชน จะ
เห็นได้ว่าคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร เช่น ความรู้ ความสามารถ  ความซื่อสัตย์สุจริต การรู้จักผู้สมัครเป็นการ
ส่วนตัวหรือจากหัวคะแนนตลอดจนพฤติกรรมการซื้อสิทธิ์ขายเสียงของผู้สมัคร หรือการให้อามิสสินจ้างแก่ผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีส่วนท าให้ประชาชน ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งหรือไม่ไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เช่นกัน และปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจที่ท าให้ประชาชนในชุมชนแออัดใน
กรุงเทพมหานครไปเลือกตั้ง เพราะอยากได้ผู้แทนดี ดังนั้น คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ได้รับการเลือกตั้งด้วย แต่อย่างไรก็ดี การที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ ก็ยัง
ขึ้นกับผู้น าในชุมชนและบทบาทของผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย 

2. ปัจจัยด้านนโยบายของผู้สมัครนายกเทศมนตรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาพบว่า นอกจาก
ประชาชนได้มุ่งความสนใจพิจารณาไปที่คุณสมบัติของผู้สมัคร แล้วยังมุ่งพิจารณาไปที่นโยบายของผู้สมัครด้วย โดย
นโยบายของผู้สมัครนั้นต้องสอดรับกับความต้องการของประชาชนในพื ้นที ่ เช่น เรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชนคนจน ส่งเสริมการกีฬา 
ส่งเสริมเศรษฐกิจ การลดอุบัติเหตุ ส่งเสริม การสร้างอาชีพให้เกิดกลุ่มอาชีพ ดูแลผู้เฒ่าผู้สูงอายุ การปรับปรุง
ถนนคอนกรีต สถานที่ทิ้งขยะ ก าจัดขยะ การแก้ปัญหาน้ าท่วมถนนยามฝนตก (ฤดูฝน) ปัญหาร่องน้ าระบายน้ า
ท่วม การเชื่อมโยงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องเป็นนโยบายที่สามารถท าได้จริง ไม่ใช่แค่เอาไว้ ใช้หาเสียงเพื่อเรียกคะแนนเฉยๆ 
เท่านั้น และควรระบุระยะเวลาที่สามารถบรรลุเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชน  เกิดความมั่นใจว่า
โครงการที่วางแผนไว้จะส าเร็จเมื่อใด และยังเป็นการประเมินการท างาน ของนายกเทศมนตรีไปในตัวด้วย 
สิ่งต่างๆ เหล่านี้สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนท่ีตัดสินใจเลือกสอดรับกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนที ่ต้องการให้นโยบายของผู้สมัครมาบริหารงานท้องถิ่น เพื่อให้เทศบาลได้รับการแก้ไข พัฒนา 
ปรับปรุง เสริมสร้างสิ่งต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น ให้ท้องถิ่นเทศบาลเจริญรุ่งเรืองมั่นคงตามยุคตามสมัย และประชาชน
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างดี  มีคุณภาพ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดระยะเวลาไปจนถึงใน
อนาคต ข้อค้นพบนี้ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาจกล่าวได้ว่าข้อค้นพบนี้ มีความแตกต่างกันกับงาน
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ศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น ความมุ่งหมายมีความแตกต่างกัน บริบทพื้นที่มีความแตกต่างกัน หรือการด ารงชีวิตของคน
ในพื้นที่มีความแตกต่างกัน เป็นต้น จึงท าให้ข้อค้นพบนี้ไม่มีความสอดคล้อง แต่เมื่อพิจารณาในแง่มุมตามกรอบ
แนวคิดที่น ามาใช้ในการศึกษานี้พบว่า ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีความส านึกเชิงเหตุผล (Consciously Rational 
Theory) ของแอนโทนี่ (Anthony. 1957 : 78) ที่น ามาใช้ในการศึกษานี้ที่ได้อธิบายไว้ในบทที่ 2 (หน้า 24) ในประเด็น
ของอิทธิพลของ “ความส านึกเชิงเหตุผล” ของบุคคลที่มีผลต่อการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียง การแถลงนโยบาย รวมถึงอิทธิพลของเทคนิคต่างๆ ของการบริหารการเลือกตั้ง ซึ่งมี
รายละเอียดที่อธิบายไว้ในบทที ่2 (หน้า 24) 

3. ปัจจัยด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทนผู้สมัครนายกเทศมนตรี  อยู่ในระดับน้อยผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี ้ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.9 ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ / ลูกจ้างราชการ และประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว (เช่น ค้าขาย   รับจ้าง รับเหมา ฯลฯ) ถึงร้อยละ 
24.0 ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้ที่แน่นอนและด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัว จากเหตุผล
ดังกล่าว จึงท าให้ผลประโยชน์หรือผลตอบแทน เช่น เงิน/สิ่งของ/เครื่องกิน/เครื่องใช้ ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการ
ตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  เพราะประชาชนมองว่าการเลือกตั้งนายกฯ ต้องเลือกบุคคลที่สามารถท า
ความเจริญให้ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงมากกว่าเรื่องผลประโยชน์ ประชาชนจึงมองในระยะไกลถึงความเจริญของ
ท้องถิ่นมากกว่าผลประโยชน์เรื่องเงินในระยะสั้น โดยประชาชนได้มุ่งพิจารณาไปที่ตัวผู้สมัคร วิสัยทัศน์  ในการ
มองการณ์ไกลที่จะมาพัฒนาท้องถิ่น และความเป็นมาของผู้สมัครตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน  เป็นต้น อีกทั ้ง
นโยบายของผู้สมัครที่แสดงออกมาตรงกับความต้องการที่ชุมชนท้องถิ่นก าลังมี ความต้องการออกมาพอดี
เป็นประเด็นเป็นนโยบายให้คนตัดสินใจเลือก ดังนั้นการที่จะได้บุคคลที่มาท าความเจริญให้ท้องถิ่นได้ ต้อง
เลือกที่คุณสมบัติและนโยบายมากกว่าเลือกที่ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนต่างๆ ข้อค้นพบนี้ไม่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาจกล่าวได้ว่าข้อค้นพบนี้ มีความแตกต่างกันกับงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง  เช่น ความมุ่ง
หมายมีความแตกต่างกัน บริบทพื้นที่มีความแตกต่างกัน หรือการด ารงชีวิตของคนในพื้นที่มีความแตกต่างกัน เป็น
ต้น จึงท าให้ข้อค้นพบนี้ไม่มีความสอดคล้อง แต่เมื่อพิจารณาในแง่มุมตามกรอบแนวคิดที่น ามาใช้ในการศึกษา
นี้พบว่า        ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียงที่ได้อธิบายไว้ในหนังสือ 
“เลือกตั้งวิกฤต : ปัญหาและทางออก” (สมบัติ  จันทรวงศ์. 2536 : 185-188)   ได้อธิบายว่า บุคคลที่มีผลต่อการ
ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยให้ความส าคัญไปที่การซื้อสิทธิขายเสียง อิทธิพลเงินทองและการแจกจ่ายสิ่งของ 
โดยทั่วไปผลสรุปของการศึกษาเรื่องเลือกตั้งเท่าที่มีมา ได้ให้ข้อสรุปที่คล้ายคลึงกันว่า การจ่ายเงินซื้อสิทธิ
ขายเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้สมัครนั้น เงินทอง หรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัครได้กลายเป็น 
“ประเพณี” หรือ “วัฒนธรรมทางการเมือง” ของไทยแล้ว (สมบัติ  จันทรวงศ.์ 2536 : 169) 

4. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัครนายกเทศมนตรี  อยู่ในระดับน้อย ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนภาพรวมในเขตเทศบาลนั้น มีจ านวนที่มากกว่าเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องของผู้สมัคร ถึงแม้ผู้สมัคร
นายกฯ จะมีเพื ่อนฝูง ญาติพี ่น้องมากมายก็ตาม แต่ถ้าการบริหารงาน เทศบาลนั ้น หากไม่ได้รับพัฒนา 
ส่งเสริม และปรับปรุงให้ดีแล้ว ประชาชนก็จะไม่ให้ความสนใจ ในตัวบุคคลนั้น น่ันเป็นเพราะประชาชนเห็นว่าการ
ที่จะเลือกผู้บริหารงานท้องถิ่นที่จะสามารถพัฒนาสร้างความเจริญให้ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงนั้น  จะต้องดูที่
วิธีการหาเสียง ยุทธวิธีในการหาเสียง  นโยบายในการหาเสียง ประวัติความเป็นมาของผู้สมัคร (ภูมิหลังผู้สมัคร) 
เป็นต้น โดยที่ประชาชนหวังไว้ว่าจะสามารถพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้  และพัฒนาท้องถิ่นนี้
ให้เจริญรุ่งเรืองได้ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์กับผู้สมัครทั้งทางเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องในภาพรวม  ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด แล้วไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ข้อค้นพบนี้
สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ณัฐพงศ์  นิลาทะวงศ์ (2552 : บทคัดย่อ) การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่ง
หมาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า  ปัจจัยในการตัดสินใจด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัครจะ
เลือกผู้สมัคร เพราะผู้สมัครเป็นคนรู้จักคุ้นเคยกับ ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพื่อนกับผู้ที่ตอบแบบสอบถาม และ
เป็นญาติพี่น้องกับผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับน้อย 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่ส าคัญ  ดังนี้ 
1. ผู้ที่จะสมัครเป็นนายกฯ จะต้องปฏิบัติตนให้ได้รับความเช่ือถือและความไว้วางใจจากประชาชน โดย

ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ออก
งานชุมชนอย่างสม่ าเสมอ พูดคุยให้ความเป็นกันเองโดยไม่ถือตัวกับประชาชนทุกระดับชั้น เป็นต้น เพื่อให้
ประชาชนมีความศรัทธา และมีทัศนคติที่ดีต่อระบบการปกครองของเทศบาล 

2. ผู้สมัครนายกฯ ควรมีการแถลง ปราศรัย ประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายต่างๆ ที่ใช้หาเสียง  โดยมีการก าหนด
ระยะเวลาในการท าตามนโยบายที่ตั้งไว้ หลังจากได้รับเลือกตั้งเป็นนายกฯ ไปแล้ว เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
น่าเช่ือถือและความไว้วางใจ และยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของนายกฯ ที่ประชาชน
สามารถตรวจสอบได้ 

3. ภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องให้การศึกษาและความรู้แก่ประชาชนในกลุ่มที่เลือก
ผู้สมัครที่ช่วยเหลืองานประเพณีต่างๆ ของชาวบ้าน และผู้สมัครที่สัญญาว่าจะท าสิ่งต่างๆ ให้ภายหลังจากได้รับ
เลือกไปแล้วให้มากข้ึน ถึงแนวทางในการเลือกตั้งที่ควรจะเป็น และการท าให้ประชาชนได้มุ่งเห็นถึงความส าคัญของ
การได้ตัดสนิใจเลอืกตั้งผูส้มัคร ที่ผู้สมัครนั้นได้เป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่นเป็นเหตุผลหลัก
มากกว่าการได้รับการช่วยเหลืองานประเพณีต่างๆ ของชาวบ้าน ค าสัญญาภายหลังได้รับเลือกไปแล้ว ความ
เป็นคนรู้จักคุ้นเคยกับผู้สมัคร 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
หลังจากที่ได้ด าเนินการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนใน

เขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการด าเนินวิจัยหลังจากนี้
คือ 

1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชน ในเขตเทศบาล
เมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ในลักษณะเชิงคุณภาพ 

2. ควรศึกษาปัจจัยที ่ม ีผลต่อการตัดสิน ใจ เลือกตั ้งนายกเทศมนตรีของประชาชน ใน เขต
เทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด โดยเปลี่ยนตัวแปรหรือเพิ่มตัวแปรอื่นๆนอกเหนือจากภาค
นิพนธ์นี้ เช่น ด้านความรู้ความเข้าใจในการปกครองรูปแบบของเทศบาลด้านการรณรงค์หาเสียง เป็นต้น 
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เศรษฐศาสตร์การเมืองของความขัดแย้งในการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลอาชีพท้องถิ่นใน 
ภาคตะวันออก : กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี 

POLITICAL ECONOMY IN THE CONFLICT OF PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE MANAGEMENT IN 
THE EASTERN REGION : CASE STUDY OF THE CHANTHABURI  

FOOTBALL CLUB 

ทวี  ปิยะโอสถสรรค์ 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางการเมือง ที่มีผลต่อ
ความขัดแย้งในการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพในภาคตะวันออก โดยเลือกศึกษาสโมสรฟุตบอลจันทบุรี 
เอฟซี วิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์ โดยใช้เอกสารชั้นต้น การสังเกตและการสัมภาษณ์
เจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มทุนทางเศรษฐกิจและกลุ ่มทุนนักการเมืองที่มีผลต่อ    
ความขัดแย้งของสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ในปี 2553 - 2555 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจทีม่ี
ผลต่อความขัดแย้งในการบริหารสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี คือ ผลประโยชน์ทับซ้อนทางธุรกิจสถานบันเทิง
ขนาดใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีของกลุ่มทุน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทุนนักการเมืองและกลุ่มทุนเอกชนได้สร้างความขัดแย้ง
ระหว่างสมาคมกีฬาจังหวัดและสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี จนส่งผลต่อความขัดแย้งในการบริหารจัดการสโมสร
ฟุตบอลอาชีพของจังหวัด และปัจจัยทางการเมืองที่มีผลต่อการบริหารสโมสรฟุตบอลอาชีพ คือ ความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มทุนนักการเมืองสายองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ กลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี และกลุ่มรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีผลต่อการบริหารจัดการและการสนับสนุน
งบประมาณแก่สโมสรฟุตบอลอาชีพจนน าไปสู่ล้มความเหลวของสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี  

ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study political and economic factors affecting 
the conflict of professional football league management in the eastern region. The Chanthaburi 
Football Club (Chanthaburi FC) was studied in this research. The historical approach of qualitative 
research with the study of primary sources, observation and in-depth interview were applied to 
this research. The key informants were groups of people with political and economic capital 
who were involved in the conflict of the Chanthaburi Football Club from the year 2010 to 2012. 
The major results revealed the following economic factors which affected the Chanthaburi 
Football Club. The conflict of interest in the entertainment businesses which was found in the 
two groups of capital investors: local politicians and private corporations. The conflict between 
the Chanthaburi Provincial Sport Association and Chanthaburi Football Club brought difficulties to 
the professional football league management  in Chanthaburi. The political factors affecting the 
professional football league management were the conflict between the Chief Executive of 
Chanthaburi Provincial Administration Organization and the Deputy Chief Executive of Chanthaburi 
Provincial Administration Organization. The disagreement affected the management and budgets 
of the professional football club and brought the failure of the Chanthaburi Football Club 
administration. 
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บทน า 

สถานการณ์ของวงการฟุตบอลไทยในอดีตนั้น กล่าวโดยสรุปแล้วเป็นเพียงการแข่งขันฟุตบอลในรูปแบบ
สมัครเล่น ทีมฟุตบอลเป็นเพียงการรวมตัวของนักกีฬาภายในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือสถานศึกษา
เท่านั้น อาทิ ทีมทหารอากาศ ทีมธนาคารกสิกรไทย และทีมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เนื่องจากวงการฟุตบอล
ไทยในอดีตนั้นยังไม่เติบโตมากนัก และการเล่นฟุตบอลอาชีพยังไม่มีรายได้ที่แน่นอน ถึงแม้ทีมฟุตบอลไทยจะแบ่งช้ัน
เป็นถ้วยพระราชทาน ก, ข, ค และ ง ก็ตาม นอกจากนี้กระแสความนิยมฟุตบอลของคนไทยยังอยู่ในวงแคบ 
โดยกระจุกตัวอยู่ในภาคกลาง โดยเฉพาะเมืองหลวงเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับประวัติศาสตร์การเมืองการ
ปกครองไทยในอดีตที่มีการรวมศูนย์อ านาจไว้ท่ีส่วนกลาง ดังค ากล่าวของผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลไทยท่ีว่า  

“ในเชิงประวัติศาสตร์แล้ว นับจากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่ปัจจุบันสมัย วงการฟุตบอลรวมศูนย์อ านาจ
อยู่ที่กรุงเทพฯ ผ่านทัวร์นาเมนท์ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน (2449), ฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ (2477), 
ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี (2507) ทุกวันนี ้ย ังพบว่า มีบางกลุ ่มเรียกร้อง  ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ มาแทน
สัญลักษณ์ “ช้างยิ้ม” บนชุดแข่งทีมชาติ” (ภิญญพันธ์ุ  พจนะลาวัณย์.ออนไลน์. 2555) 

การก่อรูปของกีฬาอาชีพหลังจากที่ล้มลุกคลุกคลานมาเป็นเวลานาน  เริ่มขยับขยายจากศูนย์กลาง
ประเทศไปสู่ฟุตบอลอาชีพในต่างจังหวัด ปรากฏการณ์ที่ถือเป็นการก่อเกิดกีฬาฟุตบอลอาชีพครั้งแรกอย่างเป็น
ทางการก็คือ การที่บริษัทไทยแลนพรีเมียร์ลีกได้พัฒนาฟุตบอลไทยอาชีพจาก  “ไทยแลนด์ โปรวิลเชียนไทย
แลนด์ลีก” ในปี 2548 ขึ้นเป็นฟุตบอลไทยแลนพรีเมียร์ลีก ฟุตบอลไทยแลนพรีเมียร์ลีก มีทุนจดทะเบียนการ
ก่อตั้ง 5,000,000 บาท และ สโมสรที่จะเข้าแข่งขันภายใต้บริษัทไทยพรีเมียร์ลีกได้นั ้น ต้องจดทะเบียนใน
รูปแบบบริษัท โดยมีอัตราค่าจ้างให้กับนักกีฬามีการซื้อขายผู้เล่น และผู้ชมต้องเสียค่าบัตรผ่านประตู เพื่อชมการ
แข่งขัน นอกจากนี้ยังมีการดึงนักเตะช่ือดังจากต่างชาติเข้าร่วมสโมสร ซึ่งเป็นการปลุกกระแสให้คนไทยต่างหันมา
สนใจชมฟุตบอลไทยอาชีพกันมากขึ้น (บริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จ ากัด. ออนไลน์. 2555) 

ฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้ว ยไทยแลนด์
พรีเมียร์ลีก ดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 2 การเกิดขึ้นมาของฟุตบอลไทยแลนพรีเมียร์ลีก ท าให้การแข่งขันฟุตบอล
อาชีพขยายครอบคลุมในทุกจังหวัดของประเทศไทย ผลที่ตามมาก็คือ เหล่านายทุนท้องถิ่นในจังหวัด
ใหญ่ๆ ทุกภูมิภาคต่างก็หันมาสนใจเข้าร่วมในกระแสฟุตบอลมากขึ้น เพื่อหวังสร้างกระแสความนิยมทั้ งเศรษฐกิจ 
และสังคม กลุ่มนายทุนดังกล่าวได้ทุ่มเม็ดเงินมหาศาลเข้าซื้อทีมเพื่อจะได้มีสิทธิและอ านาจการเข้าบริหารจัดการ
สโมสร เช่น สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี สโมสรชัยนาถ เอฟซี เป็น
ต้น 

เราจะพบว่า สโมสรฟุตบอลอาชีพของไทยในท้องถิ่นส่วนใหญ่นั้น ต้องมีกลุ่มทุนขนาดใหญ่  ทั ้งจาก
บริษัทเอกชนและกลุ่มทุนนักการเมืองอยู่เบื ้องหลัง ฟุตบอลไทยจึงเฟื่องฟูตั ้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ต้อง
ขับเคลื่อนด้วยเม็ดเงินมหาศาลและพลังอ านาจ จากกลุ่มทุนนักการเมืองและกลุ่มทุนทางเศรษฐกิจ เพื่อหวังได้เสียง
สนับสนุนจากกระแสฟุตบอลไทยให้แก่กลุ่มตระกูลการเมืองรายใหญ่ในจังหวัดนั้น ๆ 

ดังกรณีในจังหวัดชลบุรี จะเห็นได้ว่าทีม “ฉลามชล” ของสโมสรชลบุรี เอฟซี ได้รับการกล่าวขวัญ
ว่าเป็นยอดสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียง จากการเป็นอดีตแชมป์ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ปี 2550 ทีมฉลามชลเองต้อง
อาศัยกลุ่มทุนการเมืองขนาดใหญ่ในจังหวัดชลบุรี คือ ตระกูลคุณปลื้ม โดยมีนายวิทยา  คุณปลื้ม ด ารงต าแหน่ง
เป็นประธานสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี จึงจะสามารถสร้างความยิ่งใหญ่และประสบความส าเร็จได้ (สโมสร
ฟุตบอลชลบุรี เอฟซี. ออนไลน์. 2551) 

สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี แต่เดิมใช้ช่ือว่า สโมสรฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  สโมสรได้เข้าร่วม
การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน โดยรวมเข้ากับสโมสรฟุตบอลสันนิบาต และสโมสรฟุตบอลชลบุรี - 
สันนิบาตสมุทรปราการ ในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลดิวิช่ัน 1 ต่อมาได้ย้ายไปเล่นในโปรวินเชียลลีก ในช่ือส
โมรสรฟุตบอลชลบุรี และได้แยกทีมสโมสรฟุตบอลชลบุรี - สันนิบาตสมุทรปราการ ซึ่งเล่นในดิวิช่ัน 1 อยู่ โดย
ทีมสโมรชลบุรีนั ้นได้น าผู ้เล่นจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และได้
ชนะเลิศโปรลีกในปี 2548 และได้เลื่อนมาเล่นในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ในปี 2549 
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จากนั้น ในปี 2549 ทีมชลบุรี ร่วมลงแข่งขันฟุตบอลควีนส์คัพ ในนามของสโมสรราชประชา ต่อมาเข้าร่วม
แข่งสิงคโปร์คัพ จนได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้อันดับสอง รองจาก สโมสรฟุตบอลทัมปิเนสโรเวอร์ ในวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2549 ที่สุดในปี 2550 สโมสรชลบุรี เอฟซีภายใต้การน าของหัวหน้าผู้ฝึกสอน จเด็จ  มีลาภ ก็
สามารถคว้าต าแหน่งชนะเลิศ ในการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2550 (สโมสรฟุตบอลชลบุรี 
เอฟซี. ออนไลน์. 2551) 

ในกรณีของจังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนมีความตื่นตัวต่อกระแสกีฬาฟุตบอลอาชีพมากเช่นเดียวกัน 
ทีมฟุตบอลอาชีพทีมแรกของจังหวัดก็คือ ทีมจันทบุรี เอฟซี ได้ก่อตั้งในปี 2547 โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัด แต่ในช่วงแรกพบว่ามีผู้ติดตามชมเพียงบางกลุ่มเท่านั้น ต่อมาได้รับความนิยมมากข้ึน หลังจาก ปี 2553 เมื่อ
มีกลุ่มทุนสถานบันเทิงและทุนเงินกู้ได้เข้าซื้อสิทธ์ิการบริหารสโมสรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยเงินกว่า 
30 ล้านบาท กลุ่มทุนทั้งสอง ประกอบด้วยกลุ่มทุนน้ าเมารายใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีในนาม “ออบิทผับ-ฝาก
จันท์” ของนายเด่นศักดิ์  ศรบัณฑิต นักธุรกิจรายใหญ่ที่ร่ ารวย จากการเปิดสถานบันเทิงและการค้าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ย่านต าบลตลาด อ า เภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ส่วนทุน เงินกู ้ ได้แก่ บริษัทเงินกู ้ร าย ใหญ่
ระดับประเทศในนามบริษัท แคชทูเดย์ จ ากัด ของนายณรงค์  กะหมายสม นักธุรกิจรายใหญ่ย่านต าบล
บางกะไชย อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

ปรากฏการณ์การเข้ามาบริหารจัดการสโมสรจันทบุรี เอฟซี ของกลุ่มนายทุนทั้งสองส่งผลให้มีการ
ประชาสัมพันธ์และโฆษณาของบริษัท แคชทูเดย์ มากขึ้น จนทีมจันทบุรี เอฟซี  เป็นที่รู้จักในจังหวัดจันทบุรี 
ผลที่ตามมาก็คือ สถานบันเทิง “ออบิทผับ” ของกลุ่มทุนเอกชนรายใหญ่นี้ก็กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นทันทีด้วย
เช่นกัน 

แต่ผลจากการบริหารของกลุ่มทุนสถานบันเทิงและกลุ่มเงินกู้ กลับปรากฏว่า การแข่งขันของสโมสร
จันทบุรีเอฟซี ตลอดฤดูกาล 2553 ได้รับผลส าเร็จในการแข่งขันต่ ากว่าเป้าที่วางไว้มาก ดังจะเห็นได้จากผลการ
แข่งขันของทีมอยู่ท้ายตารางมาตลอด ฤดูกาล 2010 - 2011 (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี. ออนไลน.์ 2554) 

เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ทางบริษัทแคชทูเดย์ ในฐานะผู้ถือสิทธิ์การบริหารสโมสรจันทบุรี เอฟซี 
จึงตัดสินใจคืนสิทธิ์การบริหารทีมกลับสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  ทีมจันทบุรี เอฟซี จึงกลับมาอยู่
ภายใต้การน าของ “นายกโจ้ หรือ ธนภณ  กิจกาญจน์” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธาน
สโมสรจันทบุรี เอฟซี กลุ่มทุนทางการเกษตร ผู้ยิ่งใหญ่ในพื้นที่อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีนี้ ได้ชนะการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 สมัยซ้อน ดังนั้น นายกโจ้จึงสามารถดึงกลุ่มทุนต่างชาติของประเทศมาเลเซียในเครือ 
“แอลจี สปอร์ต กรุ๊ฟ” บริษัทผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของมาเลเซียมาสนับสนุนงบประมาณ 20 ล้านบาท ในการ
บริหารทีมตลอดปี 2555 ได้ 

การกลับเข้ามาบริหารสโมสรจันทบุรี เอฟซี ของ นายธนภณ  กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุรีได้สะท้อนให้เห็นกลุ่มทุนที่เกี่ยวข้ องกับฟุตบอลอาชีพในจันทบุรี  มีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่มใหญ่ 
คือ กลุ่มการเมืองท้องถิ่นสาย อบจ .จันทบุรี ที่ประกอบด้วย นายธนภณ   กิจกาญจน์ นายก อบจ . จันทบุรี, 
ดร.อิสิวุฒิ  ตั้งเกียรติ รองนายก อบจ.จันทบุรี และนายกสมาคมกีฬาจังหวัด อีกกลุ่มหนึ่งเป็นพันธมิตรกลุ่มทุน
การบริการกลุ่มใหญ่ ของนายณรงค์  กะหมายสม บริษัทแคชทูเดย์ และนายเด่นศักดิ์  ศรบัณฑิต ผู้บริหารออบิท 
- ฝากจันท์  

เราพบว่า ความล้มเหลวในการบริหารสโมสรจันทบุรี เอฟซี โดยกลุ่มทุนดังกล่าวนั้น ด าเนินมาควบคู่
ไปกับความขัดแย้งในการบริหารมาโดยตลอด กล่าวคือ พันธมิตรกลุ่มทุนสถานบันเทิงและกลุ่มทุนเงินกู้ มีเพียงเงินทุน
ในการบริหารจัดการสโมสรเท่านั้น แต่ไม่มีอ านาจทางการเมืองท้องถิ่นโดยตรง สภาพเช่นนี้ส่งผลให้ตลอดเวลา 2 ปี ที่เข้า
มาบริหารทีมจันทบุรี เอฟซี จึงไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัด
จันทบุรี ที่น าโดย ดร.อิสิวุฒิ  ตั้งเกียรติ นักการเมืองท้องถิ่นผู้กว้างขวางในอ าเภอโป่งน้ าร้อนและอ าเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี (ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งเป็น รองนายก อบจ. และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี ) เช่น การไม่ให้
ใช้สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีในการฝึกซ้อม รวมถึงการแข่งขันดังที่เคยใช้สนามแห่งนี้ตั้งแต่ก่อตั้งสโมสร การ
ไม่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวส่งผลให้ทีมจันทบุรีเอฟซีต้องไปใช้สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เป็น
สนามแข่งขันแทนและ ต้องลงทุนก่อสร้างอัฒจรรย์เพิ่มเติม มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท   
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ตลอดจนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีไม่ให้การสนับสนุนทีมจันทบุรี เอฟซี  ผ่านทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี จนบอร์ดบริหารทีมต้องเข้าไปบรหิารจัดการทีมด้วยตนเองทั้งหมด 
ทั้งทีมงานในการจัดการแข่งขัน การโฆษณาประชาสัมพันธ์  การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ชม ตลอดจน
หน่วยรักษาความปลอดภัยและหน่วยปฐมพยาบาล ภายในสนามการแข่งขัน 

ถึงแม้ว่าการเข้ามาบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ของกลุ่มทุนสถานบันเทิงและกลุ่มทุน
เงินกู้ของบริษัทแคชทูเดย์ และออบิทผับ คาดหวังประโยชน์เพียงแค่รายได้จาก การประชาสัมพันธ์สินค้า
และบริการผ่านกีฬาฟุตบอลอาชีพเท่านั้น แต่กระแสฟุตบอลที่ตื่นตัวอย่างมากในหมู่ประชาชนคนไทยทั่วไป ส่งผลให้
ผู้ชมกีฬาฟุตบอลในจังหวัดจันทบุรีให้ความสนใจต่อสโมสรจันทบุรี เอฟซีสูงมาก ดังนั้นความนิยมกีฬาฟุตบอลจึง
กลายเป็นการสร้างฐานเสียงทางการเมือง ในระบอบเลือกตั้ งขึ้น มาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กระแสดังกล่าว
ย่อมส่งผลกระทบต่อบทบาททางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นสาย อบจ .จันทบุรี ดังนั้นดร.อิสิวุฒิ  ตั้ง
เกียรติ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี ในปี 2552 จึงต้องเข้ามาบริหารจัดการฟุตบอลอาชีพทีม
ใหม่ภายใต้นโยบายในแนวทาง “ท้องถิ่นนิยม” (สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี. 2552 : 1-2) กล่าวคือ  

นโยบายของสโมสรจันทบุรี เอฟซี ภายใต้การบริหารของกลุ่มทุนสถานบันเทิงและกลุ่มทุนเงินกู้
นั้น เลือกใช้ผู ้เล่นต่างชาติ หรือผู ้เล่นที่มีคุณภาพสูงเท่านั้นในการแข่งขัน ดังนั้น  จึงส่งผลให้นักฟุตบอล
ท้องถิ่นไม่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมทีมเลย 

แต่การบริหารจัดการทีมฟุตบอลภายใต้การน าของ ดร .อิสิวุฒิ  ตั้งเกียรติ ได้ด าเนินการตั้งลีกฟุตบอล
ระดับจังหวัดขึ้นในนาม “จันทบุรีลีก” โดยใช้นักกีฬาท้องถิ่นอย่างเดียวทั้ง 10 อ าเภอของจังหวัดจันทบุรี มาแบ่ง
ออกเป็น 10 ทีม และเข้าร่วมการแข่งขันกัน 

นอกจากนี้กระแสฟุตบอลอาชีพที่เฟื่องฟูอย่างมากในจังหวัดจันทบุรี ยังส่งผลต่อการสร้างฐานเสียงทาง
การเมืองโดยอ้อม คือ การแย่งชิงพื้นที่สื่อมวลชน เราพบว่า กระแสจันทบุรี เอฟซี  ส่งผลให้สื่อมวลชนท้องถิ่น 
วิทยุชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะสื่อเคเบิลทีวีท้องถิ่นรายใหญ่ของจันทบุรี คือ บริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรี (CTV) ต้อง
จัดการถ่ายทอด เช่น CTV ได้จัดการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันของทีมจันทบุรี เอฟซี ในเกมเหย้าทั้ง 17 เกม ตลอด
ฤดูกาล ซึ่งเป็นการปิดโอกาสการใช้สื่อมวลชนสร้างความนิยมทางการเมืองของกลุ่มทุนอีกกลุ่มหนึ่ง 

กล่าวโดยสรุปกลุ่มทุนต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรีที่เข้ามามีบทบาทในการบริหารสโมสรฟุตบอลอาชีพนั้น 
ต่างก็ต้องการจะใช้ฟุตบอลอาชีพ ที่ถือเป็นประชาสังคมทางกีฬารูปแบบหนึ่ง    ในการแสวงหาประโยชน์ 
เนื่องจากการก่อรูปของสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี เกิดจากภาคประชาชนผู้ชื่นชอบกีฬาและภาคเอกชนได้ร่วม
ก่อตั้งขึ้น โดยไม่ได้มุ่งหวังต่อผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งถือเป็นการสร้างโอกาสให้เด็ก
และเยาวชนท่ีอยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลสามารถสร้างโอกาสเลี้ยงชีพตนเองได้ในฐานะนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ แต่ในปี 
2553 เป็นต้นมา สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี กลับตกเป็นเครื่องมือในการช่วงชิงพื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมือง จนเกิด
ความขัดแย้งกันมาโดยตลอด ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู ้ศึกษาสนใจศึกษาว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจและ
การเมืองมีผลต่อความขัดแย้งในการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซีอย่างไร ผลการศึกษา ใน
เชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองของความขัดแย้งในการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลอาชีพของสโมสรฟุตบอลจันทบุรี 
เอฟซี ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทาง การพัฒนาวงการฟุตบอลอาชีพในระดับจังหวัดให้ยั่งยืนต่อไปใน
อนาคต  
 
วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อความขัดแย้งในการบริหารจัดการสโมสรจันทบุรี เอฟซี 
 2. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยทางการเมืองที่มีผลต่อความขัดแย้งในการบริหารจัดการสโมสรจันทบุรี เอฟซี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย จะใช้วิธีการ ดังน้ี 
 1. การวิจัยเอกสาร เอกสารที่จะใช้ในการวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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  1.1 เอกสารช้ันต้น (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เอกสาร
เกี่ยวกับการท างานของสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี ในระหว่างปี 2552 - 2554 เอกสารการประชุมบอร์ดบริหารสโมสร
ฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ในระหว่างปี 2552 - 2554    
  1.2 เอกสารช้ันรอง (Secondary Data) เป็นเอกสารที่มีการรวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
เช่น บทความวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น  
 2. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการหรือไม่มี
โครงสร้าง (Informal or Unstructured Interview) ใช้แนวการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์ในท่ีนี้จะก าหนดผู้ให้
ข้อมูลหลักกลุ่มต่างๆ เช่น     
  2.1 นายเด่นศักดิ์  ศรบัณฑิต กลุ่มทุนสถานบันเทิง ออบิทผับ-ฝากจันท์และรองประธานสโมสร
จันทบุรี ในระหว่างปี 2552 - 2554 
  2.2 นายณรงค์  กะหมายสม กลุ่มทุนเงินกู้บริษัท แคชทูเดย์ และประธานสโมสรจันทบุรี 
เอฟซี ในระหว่างปี 2552 - 2554  
  2.3 นายธนภณ  กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 
  2.4 ดร.อิสิวุฒิ  ตั้งเกียรติ กลุ่มทุนนักการเมืองสาย อบจ.จันทบุรี และนายกสมาคมกีฬาจังหวัด
จันทบุรี  
  2.5 นายเกียรติศักดิ์  พูนเพิ่ม เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี และลูกน้องคนสนิทนายก
สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี 
  2.6 นายเมธี  รัตนสุวรรณ์ นักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ต าบลตะกาดเง้า อ าเภอท่าใหม่ คนสนิท
ของนายณรงค์ กะหมายสม 
  2.7 นายพลวิทย์  สวัสดิการ ผู้อ านวยการสถานีข่าวเคเบิลทีวีจันทบุรี (CTV) 
  2.8 นางพิมลพรรณ  มณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายข่าว บริษัท เคเบิลทีวี จันทบุรี จ ากัด 
  2.9 นายปัญญา  การเจริญ ผู้ฝึกสอนทีมจันทบุรี เอฟซี 
  2.10 นายบุญกล้า  สว่างแสง ผู้บริหารสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี 
  2.11 นายธีรวัฒน์  ยิ้มสังข์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์จะใช้การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์  โดยเริ่มจาก
การพรรณนาให้เห็นล าดับเหตุการณ์และวิเคราะห์เชิงสาเหตุในประวัติศาสตร์ ดังนี้ 

1. การสรุปข้อมูลแบบจัดหมวดหมู่ การจัดระบบข้อมูล หรือการแบ่งยุคแบ่งสมัย กล่าวคือ ระหว่างปี 2552 
- 2555 สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี มีการบริหารจัดการจาก 2 กลุ่มทุนขนาดใหญ่ในจังหวัดจันทบุรี คือ ในปี 
2552 - 2554 บริหารจัดการโดยกลุ่มทุนสถานบันเทิงและกลุ่มทุนเงินกู้  และในปี 2555 บริหารจัดการโดยกลุ่มทุน
การเมืองท้องถิ่น ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาปัจจัยทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนระบบการบริหารจัดการของกลุ่มทุน
ต่าง ๆ 

2. ใช้การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์  คือ การวิเคราะห์สาเหตุจากผลของเวลาว่า  เหตุการณ์ใน
อดีตจะมีผลต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเหตุการณ์ปัจจุบันจะมีผลต่อเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น กล่าวคือ 
การแสวงหาซึ่งประโยชน์ของกลุ่มทุนต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรีผ่านกีฬา ฟุตบอลอาชีพท้องถิ่น ในระหว่างปี 
2552 - 2555 มีการขัดแย้งของผลประโยชน์และอ านาจอย่างไรบ้าง ผ่านแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองของความขัดแย้งในการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลอาชีพท้องถิ่นในภาค
ตะวันออก : กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี ้
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1. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อความขัดแย้งในการบริหารจัดการสโมสรจันทบุรี เอฟซี 
2. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยทางการเมืองที่มีผลต่อความขัดแย้งในการบริหารจัดการสโมสรจันทบุรี เอฟซี 
ข้อค้นพบข้อที ่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที ่ 1 สามารถสรุปได้ว่า การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอล

จันทบุรี เอฟซี ในฐานะเป็นทีมฟุตบอลอาชีพ เริ่มต้นภายหลังจากการปรับโครงสร้างการกีฬาแห่งประเทศไทย ไปสู่
การก่อตั้งบริษัทไทยพรีเมียร์ลกีในปี 2548 เหตุการณด์ังกล่าวถือเป็นการก่อเกิดฟุตบอลอาชีพขึ้นครั้งแรกในประเทศ
ไทย ผู้วิจัยพบว่า การบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลอาชีพดังเช่นสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี นั้นจ าเป็นต้องอาศัย
เงินทุนเป็นตัวหล่อเลี้ยงหลักในการด าเนินงาน ดังนั้น ปัจจัยทางเศรษฐกิจจึงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญพื้นฐานใน
การบริหารจัดการทีมฟุตบอลอาชีพ ในกรณีของสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี การขับเคลื่อนสโมสรสามารถ
ด าเนินไปได้ก็ต่อเมื่อบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ภายใต้กลุ่มทุนแคชทูเดย์ได้เข้ามาสนับสนุนสโมสรจั นทบุรี 
เอฟซี ด้วยเงินทุนมหาศาลถึง 60 ล้านบาท อย่างไรก็ดีการบริหารจัดการของกลุ่มทุนแคชทูเดย์ก็ต้องประสบกับ
ความขัดแย้งในการเข้ามาบริหารสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี เนื่องจากกลุ่มทุนเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนสโมสร
ฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี มี 2 กลุ่มด้วยกัน ประกอบด้วย บริษัทแคชทูเดย์   ของนายณรงค์  กะหมายสม 
ที่มีฐานทางเศรษฐกิจหลัก คือ ธุรกิจเงินกู้ได้ร่วมลงทุนกับกลุ่มทุนสถานบันเทิงขนาดใหญ่ ของนายเด่นศักดิ์  ศร
บัณฑิต ในนามออบิทผับ-ฝากจันท์ ได้มีธุรกิจสถานบันเทิงในรูปแบบเดียวกันกับกลุ่มทุนนักการเมืองภายใต้ชื่อ 
“กลุ่มทุนมังกร” ที่มีนายอิสิวุฒิ  ตั้งเกียรติ     อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและนายกสมาคม
กีฬาจังหวัดจันทบุรี เป็นหัวหน้ากลุ่มและมีหุ้นส่วนในธุรกิจสถานบันเทิง ชื่อโรงเบียร์จันท์เจ้าขา จึงเกิดความ
ขัดแย้งในผลประโยชน์ ทางธุรกิจระหว่างกลุ่มทุนนักการเมืองและกลุ่มทุนทางเศรษฐกิจในจังหวัดจันทบุรี 

นอกจากความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างโรงเบียร์จันท์เจ้าขา  ของกลุ่มทุน
มังกรกับร้านอาหารฝากจันท์ของกลุ่มทุนออบิท ท่ีขัดแย้งกันในผลประโยชน์ทางธุรกิจแล้วยังพบว่า ความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มทุนมังกรของนายอิสิวุฒิ  ตั้ง เกียรติ นายกสมาคมกีฬา จังหวัดจันทบุรีและกลุ่มทุนออบิทผับ-
ฝากจันท์ของนายเด่นศักดิ์  ศรบัณฑิต มีความขัดแย้งมาจากผลประโยชน์ทางธุรกิจของกลุ่มพรรคพวกในอดีตอีก
ด้วย กล่าวคือ กลุ่มทุนนักการเมืองของนายอิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ ในนามกลุ่มทุนมังกร เป็นการรวมตัวของนักธุรกิ จ
การเมืองในหลายพื ้นที ่ จึงมีสมาชิกในกลุ่มที่มีความขัดแย้งกับกลุ่มทุนออบิทผับ อาทิ นายเฉลิมพล  ศักดิ์ค า 
นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ที่ในอดีตเคยประกอบธุรกิจสถานบันเทิงร่วมกับ นายเด่นศักดิ์  ศรบัณฑิต กลุ่มทุนออ
บิทผับในนาม “ร้านอาหารจันท์เจ้าขา” สาขา 1 ถนนมหาราช อ าเภอเมืองจันทบุรี แล้วจึงเกิดความ
ขัดแย้งในผลประโยชน์ทางธุรกิจ ส่งผลให้ร้านอาหารจันท์เจ้าขา สาขา 1 ต้องปิดกิจการไป ต่อมาให้
นายเฉลิมพล  ศักดิ์ค า ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและการเมืองกับกลุ่มทุนมังกรของนายอิสิวุฒิ และร่วมกันเปิด
โรงเบียร์จันท์เจ้าขา สาขาใหม่ ถนนท่าแฉลบ อ าเภอเมืองจันทบุรี โดยนายเด่นศักดิ์  ศรบัณฑิต กลุ่มทุนออบิทผับ 
ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มทุนแคชทูเดย์ของนายณรงค์   กะหมายสม และได้ร่วมกันเปิดสถาน
บันเทิงขนาดใหญ่ ชื่อ ร้านอาหารจันท์เจ้าขา จึงถือได้ว่ากลุ่มทุนนักการเมืองภายใต้ชื่อ กลุ่มทุนมังกร กับกลุ่ม
ทุนทางเศรษฐกิจในนามออบิทผับ-ฝากจันท์  มีความขัดแย้งทางธุรกิจที่ฝังรากลึกตั ้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ดังนั ้นจากการศึกษาผู ้วิจัยจึงพบว่า  ความล้มเหลวของสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ตลอดการเข้ามา
สนับสนุนของกลุ ่มทุน เอกชน บริษัทแคชทูเดย์และกลุ ่มทุนออบิทผับ ตั ้งแต่ปี 2553 - 2554 ที ่ใช้เงินทุน
สนับสนุนสโมสรฟุตบอลไปกว่า 60 ล้านบาท แต่ไม่ประสบความส าเร็จ เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์
ทางธุรกิจที่มีความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มทุนเอกชนบริษัทแคชทูเดย์และกลุ่มทุนออบิทผับ ได้ขัดแย้งกับ  กลุ่ม
ทุนทางการเมืองในนาม “กลุ่มทุนมังกร” ของนายอิสิวุฒิ  ตั้งเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีผ่านทางนโยบาย
ต่างๆ ที่ไม่สนับสนุนและส่งเสริมสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี อาทิ การจัดตั้งลีกฟุตบอลประจ าจังหวัดในนาม 
“จันทบุรีลีก” (2553) การไม่ให้สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี   ใช้สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีเป็นสนาม
ฝึกซ้อม ส่งผลให้กลุ่มทุนแคชทูเดย์ต้องใช้งบประมาณไปกว่า 3 ล้านบาท เพื่อปรับภูมิทัศน์และอัฒธจรรย์ภายใน
สนามฟุตบอลศักดิ์ดิเดช มหาวิทยาลัย ราชภัฏร าไพพรรณี (2554) จึงสรุปได้ว่า การบริหารจัดการสโมสร
ฟุตบอลอาชีพต้องขับเคลื่อน ด้วยเม็ดเงินมหาศาลของกลุ่มทุนเอกชนและต้องได้รับการสนับสนุนจาก
อ านาจทางการเมือง ผ่านทางนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาวงการกีฬา จึงจะสามารถท าให้สโมสรฟุตบอลอาชีพในจังหวัด
นั้นๆ ประสบความส าเร็จได้ 
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 นอกจากนั้นผู้วิจัยยังพบว่า การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพในปัจจุบันต้องใช้ เม็ดเงินมหาศาล 
และระบบการบริหารจัดการที่รัดกุมจากกลุ่มทุนเอกชนในการขับเคลื่อนสโมสร  โดยเฉพาะสโมสรฟุตบอล
จันทบุรี เอฟซี ในช่วงปี 2553 - 2554 ได้ใช้เงินทุนไปกว่า 60 ล้านบาท ในการบริหารในรูปแบบธุรกิจ แต่ขาด
การดูแลในระบบการบริหารจัดการภายในสโมสรที่ดี  (Good Governance) จึงมีการทุจริตคอรัปช่ันและการ
ยักยอกเงินไปเป็นจ านวนมาก ผ่านอ านาจเชิงนโยบายของบอร์ดบริหารสโมสรจันทบุรี เอฟซี อาทิ การหัก
ค่าหัวคิวการซื้อตัวนักฟุตบอล การซื้อตัวนักฟุตบอลที่สูงเกินจริง จนเกิดความขัดแย้งภายในสโมสรระหว่าง
บอร์ดบริหารสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี และหัวหน้าผู้ฝึกสอนในการช่วงชิงและแสวงหาเงินจากกลุ่มทุนแคชทูเดย์
ของนายณรงค ์กะหมายสม และกลุ่มทุนออบิทของนายเด่นศักดิ์  ศรบัณฑิต เพราะตลอดปีการบริหารจันทบุรี เอฟซี 
ในปี 2553 กลุ่มทุนแคชทูเดย์ไม่ได้เข้ามาบริหารสโมสรด้วยตัวเอง แต่ได้แต่งตั้งผู้จัดการทีมเข้ามาดูแลระบบการ
บริหารและระบบการเงินภายในทั ้งหมดจึงมีการทุจริตและคอรัปชั่น จนส่งผลให้  การแข่งขันของสโมสร
จันทบุรี เอฟซี ไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากระบบการบริหารสโมสรฟุตบอลอาชีพสมัยใหม่ต้องใช้เงินเป็น
ตัวขับเคลื่อนหลักผสมผสานกับองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ดี และความรู ้เชิงเทคนิคของฟุตบอล
สมัยใหม่ เพราะรูปแบบการบริหารฟุตบอลอาชีพ  ในปัจจุบันได้ปรับรูปแบบจากระบบสายสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง 
ลูกศิษย์-อาจารย์ หรือระบบอุปถัมภ์ ไปสู่รูปแบบการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลแบบธุรกิจเต็มตัว จึงต้องค านึงถึง
ผลก าไรที่เป็นเม็ดเงินตอบแทน หรือภาพลักษณ์ (Image) ที่ดีผ่านการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ หรือการสร้าง
เครือข่ายทางสังคม (ทุนทางสังคม) เป็นส าคัญ เข้ามาแทนที่ระบบการบริหารจัดการฟุตบอลในอดีตที่ใช้สาย
สัมพันธ์เป็นหลัก ปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือ “เงินตรา” จึงเป็นสิ่งส าคัญควบคู่ไปกับระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good 
Governance) ที่จะขับเคลื่อนสโมสรฟุตบอลอาชีพให้ประสบความส าเร็จได้ 

ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า การยกระดับจากฟุตบอลสมัครเล่น
ไปสู่ฟุตบอลอาชีพของการกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 ในการก่อตั้งบริษัท         ไทยพรีเมียร์ลีก ที่
ถือว่าเป็นการก่อเกิดระบบฟุตบอลอาชีพขึ้นเป็นครั ้งแรกของประเทศไทย ผู้วิจัยพบว่า การขับเคลื่อนสโมสร
ฟุตบอลอาชีพในปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จต้องได้รับการสนับสนุนจาก “อ านาจทางการเมือง” เป็นส าคัญ แต่
ในกรณีศึกษาสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี กลับพบว่าโครงสร้างอ านาจท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี มีลักษณะ
โครงสร้างทางการเมืองแบบหลายขั้ว กล่าวคือ กลุ่มการเมืองในจังหวัดจันทบุรีมีทั้งสิ้น 3 กลุ่มส าคัญ และไม่มีกลุ่ม
อ านาจทางการเมืองใดที่สามารถควบคุมการตัดสินใจได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด อาทิ 

1. กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นที่มีเครอืข่ายกับพรรคไทยรกัไทยของนายประวัฒน์  อุตตโมท สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรพรรคเพื่อไทย พลต ารวจเอกวาสนา  เพิ่มลาภ 
 2. นักการเมืองท้องถิ่นที่มีเครือข่ายกับพรรคประชาธิปัตย์ นักการเมืองกลุ่มนี้จะมีผู้น าของกลุ่ม เช่น 
ธวัชชัย  อนามพงษ์ และนายยุคล  ชนะวัฒน์ปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์  
 3. นักการเมืองท้องถิ่นที่มีเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมืองกลุ่มนี้จะมีผู้น าของกลุ่มมี
ต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหลัก กลุ่มผู้น าของนักการเมืองเครือข่ายตั้งอยู่บนพันธมิตรทางการเมือง 
ระหว่างผู้น าท้องถิ่นสองคนคอื นายธนภณ  กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และนายอิสิวุฒิ  ตั้ง
เกียรติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งถือว่ากลุ่มการเมืองนี้เป็นกลุ่มการเมืองหลักที่เข้ามา
สนับสนุนงบประมาณแก่สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ตั้งแต่ปี 2546 

นายธนภณ  กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ถือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในแถบอ าเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่มีฐานเสียหลักในกลุ่มการเกษตรและมีฐานการเมืองจาก  นายไพฑูรณ์  กิจกาญจน์ ผู้
เป็นบิดาที่ปูพื้นฐานทางการเมืองท้องถิ่น ซึ่งเริ่มต้นด้วยการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารสภาจังหวัดจันทบุรีใน
พื้นที่อ าเภอท่าใหม่ ได้ร่วมมือกับนายอิสิวุฒิ  ตั้งเกียรติ  นักการเมืองท้องถิ่นผู้กว้างขวางในอ าเภอโป่งน้ าร้อน 
จังหวัดจันทบุรี ที่ร่ ารวยมาจากธุรกิจการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ตลาดบ้านแหลม จังหวัดจันทบุรี โดยเริ่มจากการ
เป็นสมาชิกสภาจังหวัดจันทบุรี เขตโป่งน้ าร้อนหลายสมัย ก่อนท่ีจะมาเป็นคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี  

จนกระทั่งถึงปี 2555 ผู้วิจัยพบว่า พันธมิตรนักการเมืองในเครือข่ายองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น
ของผู้น าการเมืองคนส าคัญคือ “นายกโจ้” นายธนภณ  กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ
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นายอิสิวุฒิ  ตั้งเกียรติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี ได้
เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้น าทางการเมืองคนส าคัญทั้งสอง ในเรื่องต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี จนท าให้พันธมิตรของนักการเมืองท้องถิ่นระหว่าง นายธนภณ และนายอิสิวุฒิ ต้องแตกสลายไป ดังนั้น จึงมี
ผลให้เกิดความขัดแย้งในการบริหารจัดการทีมฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา  

ผู้วิจัยได้พบว่า เมื่อโครงสร้างอ านาจในท้องถิ่นระหว่างกลุ่มองค์การบริหารจังหวัดจันทบุรีของนายธนภณ  
กิจกาญจน์ และพันธมิตรทางการเมือง “กลุ่มทุนมังกร” ของนายอิสิวุฒิ  ตั้งเกียรติ ได้ถูกท าลายไปเนื่องจากการ
แย่งชิงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอล
จันทบุรี เอฟซี ของกลุ่มทุนแคชทูเดย์และกลุ่มทุนออบิทผับ เพราะการเข้ามาสนับสนุนสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี 
ของกลุ่มแคชทูเดย์คาดหวังต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจและการสร้างพรรคพวกในจังหวัดจันทบุรี  

กล่าวคือ เมื่อกลุ่มทุนแคชทูเดย์และออบิทผับตัดสินใจคืนสิทธิ์การบริหารสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี 
ให้กับกลุ่มการเมืองที่ดูแลสโมสรฟุตบอลจันทบุรีมาตั ้งแต่แรก ภายใต้เ งื่อนไข ความแตกแยกระหว่าง
พันธมิตรของนักการเมือง จึงท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  โดยการน าของนายธนภณ  กิจกาญจน์ 
ต้องเข้ามาบริหารทีมฟุตบอลแต่เพียงกลุ่มเดียว โดยยังคงต้องประสบกับข้อจ ากัดในการดึงงบประมาณของรัฐมา
ใช้ในการบริหารเช่นเดิม ดังนั้นในการบริหารสโมสรฟุตบอลจึงยังคงประสบกับปัญหาจากการขาดงบประมาณ 
ทาง อบจ. จึงใช้กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรกับกลุ่มทุนเอกชนต่างชาติ บริษัทแอลจี สปอร์ตกรุ๊ฟ ประเทศ
มาเลเซีย แต่การก่อรูปพันธมิตรใหม่ก็ยังต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งในการบริหารจัดการฟุตบอล เช่น เกิด
ความขัดแย้งเกี่ยวกับงบประมาณของกลุ่มต่าง ๆ ทั้งกลุ่มทุนมาเลเซีย กับโค้ช นักการเมืองขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรี ในที่สุด นายธนภณ  กิจกาญจน์ กลุ่มทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ต้องทิ้งสโมสร
ฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ส่งผลให้สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ต้องกลับสู่รูปแบบ การบริหารฟุตบอลสมัครเล่น
ดังเดิม จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยทางการเมือง หรือเสถียรภาพทางการเมือง  มีผลต่อการบริหารจัดการสโมสร
ฟุตบอลอาชีพในปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ หากอ านาจทางการเมืองในท้องถิ่นไม่มีกลุ่มใดที่ควบคุมอ านาจ
ได้ ย่อมท าให้สโมสรฟุตบอลประสบความส าเร็จได้ยาก 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นที่ได้จาก
การศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทท่ี 2  ดังนี ้

องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในการวิเคราะห์ความขัดแย้งทางสังคมนั้น มีปัจจัยที่ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้  
1. ขัดแย้งเกิดจากปัจจัยทางจิตใจ เมื่อกล่าวถึงกลุ่มนี้ ผู้วิจัยจะจ าแนกออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ 2 กลุ่มด้วยกัน 

กล่าวคือ กลุ่มนักคิดทางศาสนา กับกลุ่มนักคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 
    1.1 กิเลส : ที่มาของความขัดแย้ง นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เช่น พระธรรมปิฎก     (ป.อ.ปยุตฺ

โต) ได้ชี้ให้เห็นว่า “ความอยากได้ อยากใหญ่ และใจแคบ” ถือได้ว่าเป็น “ตัวการส าคัญ” ที่ท าให้เกิด “ความ
หวาดกลัว ระแวง และไม่ไว้ใจกัน” ซึ่งในกรณีการศึกษาสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี พบว่าสโมสรฟุตบอลถูกตก
เป็นเครื่องมือในการแสดงอ านาจและความอยากได้ในผลประโยชน์ของกลุ่มทุนทางเศรษฐกิจจนเกิดความขัดแย้ง 
และการช่วงชิงต าแหน่งภายในสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ระหว่างกลุ่มทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มทุนทาง
การเมือง โดยหากเมื่อการแบ่งสรรต าแหน่งภายในบอร์ดบริหารไม่ลงตัว จึงเกิดความขัดแย้งและหมดความ
ไว้เนื่อเชื่อใจกันในที่สุด โดยสะท้อนออกมาด้วยการไม่ให้การสนับสนุนอ านาจทางการเมืองแก่กลุ่มทุนเอกชนในการ
บริหารสโมสรฟุตบอล จนท าให้สโมสรฟุตบอลจันทบุรีต้องล้มเหลวลงในท่ีสุด 

     1.2  พฤติกรรมศาสตร์ในแง่สัญชาตญาณ และสันดานของมนุษย์ : ที่มาของความขัดแย้ง นักคิดของกลุ่ม
นี้มองว่ามนุษย์มีความก้าวร้าวและสะท้อนออกมาในเชิงการแข่งขัน ซึ่งสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี มีความขัดแย้ง
ที่ฝังรากลึกมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มทุนมังกร และ    กลุ่มทุนแคชทูเดย์ จึงท าให้การบริหารสโมสร
ฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ของกลุ่มทุนเอกชนต้องถูกนโยบายทางการเมืองของกลุ่มทุนมังกร ในแง่ของนโยบายที่ไม่เอื้อต่อ
การพัฒนาวงการฟุตบอล เพราะสัญชาติของมนุษย์ยังมุ่งหวังการท าลายมนุษย์ด้วยกันท่ีถือว่าเป็นคู่แข่งในทางธุรกิจ 
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2. กลุ่มที่มองว่า ความขัดแย้งเกิดจากอ านาจ นักคิดคนส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการมองว่า ความขัดแย้งจาก 
“อ านาจ” คือ ราล์ฟ ดาห์เรนดอร์ฟ (Ralf  Dahrendorf) กล่าวคือ นักคิดกลุ่มนี้มองว่า อ านาจมีน้อยจึงเกิดการแย่ง
ชิงจนเกิดความขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับการแย่งชิงอ านาจในการบริหารสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ในช่วงต้นปี 
2554 ที่ทางกลุ่มทุนเอกชนแคชทูเดย์ได้ร่วมเจรจากับกลุ่มทุนนักการเมืองในการร่วมกันบริหารจัดการสโมสร 
แต่ไม่ได้แบ่งสรรต าแหน่งใด ๆ ให้กับ กลุ่มทุนนักการเมืองจึงเกิดการแย่งชิงต าแหน่งจนเกิดความขัดแย้ง 
และกลุ่มทุนนักการเมืองได้แสดงอ านาจผ่านทางนโยบายที่ไม่เอื้อต่อสโมสรฟุตบอลจันทบุรีในหลายมิติ อาทิ 
การไม่ให้ใช้สนามกีฬาในการแข่งขัน การตั้งทีมจันทบุรีเอฟซีอีกทีมหนึ่งเพื่อแข่งขันกับทีมเก่า เพื่อเป็นการช่วงชิง
อ านาจ จนส่งผลให้ทีมไม่ประสบความส าเร็จตลอด 2 ปีผ่านมา 

3. กลุ่มที่มองว่า ความขัดแย้งเกิดจากค่านิยม โดยบริบทพื้นฐานทางสังคมของจังหวัด จันทบุรี มี
รูปแบบสังคมแบบพึ่งตนเอง เนื่องจากมีฐานทางเศรษฐกิจหลักคือการเกษตรและอัญมณี จึงไม่ค่อยมีการรวมกลุ่ม 
หรือการรวมตัวกันในการท ากิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้สังคมจังหวัดจันทบุรีมีลักษณะการท างานแบบต่างคนต่างท า 
และหากมีกลุ่มใดเข้ามาท ากิจกรรมที่ไม่ใช่พวกเดียวกันก็จะไม่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ จะเห็นได้ชัดในการ
บริหารตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี จนเข้าสู่ความล้มเหลว จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มผลัดเปลี่ยนกัน
เข้ามาบริหารสโมสรโดยไม่มีการรวมตัวจากทุกกลุ่มในสังคม ในการช่วยกันบริหารจัดการทีมแบบมีส่วนร่วม 

4. กลุ่มที่มองว่า ความขัดแย้งเกิดจากโครงสร้างสังคม ตามแนวคิดของดาห์เรนดอร์ฟ (Dahrendorf) 
เห็นด้วยว่า ความขัดแย้งทางสังคมเกิดจากการกดขี่ระหว่างกลุ่มต่างๆ และความขัดแย้งเป็นเรื่องผลประโยชน์ใน
สังคมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่แหล่งก าเนิดอันเป็นท่ีมาของความขัดแย้งในสังคมนั้น เกิดจากการรวมตัวขึ้นเป็น
องค์กรของกลุ่มในสังคม เหมือนดังในจังหวัดจันทบุรีที่มีกลุ่มทุนมังกรของ นายอิสิวุฒิ  ตั้งเกียรติ ที่เป็นการ
รวมกลุ่มกันของนักธุรกิจ และนักการเมืองในจังหวัดจันทบุรี หากเมื่อสมาชิกภายในกลุ่มมีความขัดแย้งกับกลุ่ม
ภายนอกจะมีการแสดงอ านาจผ่านทางนโยบายทางการเมือง เพื่อรักษาผลประโยชน์กลุ่มและพวกพ้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   ภายในกลุ่มทุนมังกร ยังมีนักการเมืองท้องถิ่นที่คุมอ านาจในหลายพื้นที่แล้วยิ่งแสดงพลัง
ออกมาในการปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มอีกด้วย 

5. กลุ่มที่มองว่า ความขัดแย้งเกิดจากข้อมูล ข่าวสาร หรือการสื่อสารที่ไร้ประสิทธิภาพ ความขัดแย้งส่วน
หนึ่งที่เห็นได้ชัดในการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ระหว่างกลุ่มทุนเอกชนและกลุ่มทุนนักการเมือง คือ 
การสื่อสารระหว่างผู้มีอ านาจระหว่างกลุ่มยังไม่มีประสิทธิภาพและหลายกรณีมีการสื่อสารผิด จนส่งผลให้การ
ตัดสินใจต่างๆ ผิดพลาดไปด้วย อาทิ สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีจัดการก่อตั้งลีกฟุตบอลอาชีพภายใน
จังหวัดจันทบุรีภายใต้ ช่ือ จันทบุรีลีก  แต่ขาดการสื่อสารกับกลุ่มทุนแคชทูเดย์ที่ชัดเจน ในวัตถุประสงค์ใน
การจัดการแข่งขันจึงสร้าง ความขัดแย้งตั้งแต่การเข้ามาบริหารสโมสรของทุนเอกชน หรือการไม่ให้ใช้สนามกีฬา
กลางจังหวัดจันทบุรีก็ไม่มีการสื่อสารไปยังทุนเอกชนที่ชัดเจนในเหตุของการตัดสินใจ จึงเป็นปมความขัดแย้ง มา
จนถึงปัจจุบัน 

ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาในงานวิจัยนี้ ก็คือ ปัจจัยที่มีผลต่อความขัดแย้งในการบริหารจัดการทีม
ฟุตบอลจันทบุรีในฐานะฟุตบอลอาชีพ ได้แก่ ความขัดแย้งที่อยู่เบื้องหลัง ได้แก่ การแย่งชิงต าแหน่งทางการเมืองใน
ท้องถิ่น ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับกลุ่มที่มองว่าความขัดแย้งทางสังคมเกิดจากอ านาจ ตามแนวคิดของดาร์เร
ลดอฟ 

ดาห์เรนดอร์ฟ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้ง ว่าเป็นสาระของระบบสังคมและมีอยู่เสมอ        แต่
ปัจจัยรากฐานของการขัดแย้งอยู่ที่ “อ านาจ” มิใช่ “เศรษฐกิจ” เมื่อใดได้เกิดความตระหนักว่ามีกลุ่มผู้มีอ านาจ
และมีการบีบบังคับ (Manifest Interest) เมื่อน้ันจะเป็นจุดเริ่มของการขัดแย้งระหว่างชนช้ันท่ีมีอ านาจและชนช้ันไม่
มีอ านาจ เมื่อมีความขดัแย้งระหว่างชนช้ันดังกล่าว ผลของการขัดแย้งจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ  ดังนี้ 

1. ความขัดแย้งรากฐาน (Intensive Conflict) ซึ่งจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วแต่ความแตกต่างระหว่างช้ันว่า
จะชัดแจ้งเพียงไร ถ้ามีความชัดแจ้งก็จะมีอัตราความขัดแย้งสูง ถ้าหากมีปริมาณกลุ่มย่อย ๆ มาก ย่อมจะลด
อัตราความขัดแย้ง รวมทั้งโอกาสในการเปลี่ยนแปลงฐานะ ดังการบริหารของสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี 
ภายใต้กลุ่มทุนแคชทูเดย์ถือเป็นความขัดแย้งต่อเนื่องระหว่างกลุ่มทุนทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลมา
จากนโยบายที่ไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการสโมสรของกลุ่มทุนเอกชน รวมทั้งได้มีนโยบายต่างๆ ที่ออกมา
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แล้วกระทบต่อสโมสรอย่างต่อเนื่อง  ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจึงค่อยก่อตัวตั้งแต่เริ่มการเข้ามาบริหารจนสโมสร
ต้องล้มเหลวลง 

2. ความขัดแย้งรุนแรง (Violence Conflict) ซึ่งอัตราของความขัดแย้งชนิดนี้จะมากน้อยก็แล้วแต่
ปริมาณของกลุ่มย่อยว่าจะสามารถรวบรวมกันได้หรือไม่ ถ้าหากรวมกันได้ก็รุนแรงมากขึ้น หรือเมื่อมีการปรับแก้
ระบบรางวัลและการลงโทษแก่กลุ่มที่ถูกปกครอง ก็ย่อมจะลดอัตราการขัดแย้ง หรือเมื่อสามารถควบคุมการขัดแย้ง
อย่างมีประสิทธิภาพ การขัดแย้งอย่างรุนแรงนี้ ถ้าไม่สามารถควบคุมได้ ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลัน  (Suddenness of Structure Change)   ซึ ่งอาจจะมีผลให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงตัวบุคคล
ผู้ปกครองได้ ดังในช่วงการบริหารของกลุ่มทุนแคชทูเดย์ ในปี 2554 ที่ไม่เปิดโอกาสให้กลุ่มทุนมังกรเข้า
มาร่วมบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี จึงมีนโยบายที่ขัดขวางและไม่เอื้อต่อการบริหารมาอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเมื่อกลุ่มทางเศรษฐกิจถูกอ านาจรัฐที่ไม่เอื้อประโยชน์ให้บีบบังคับ และการแตกสลายของขั้วทางการเมือง
ท้องถิ่นที่มีความขัดแย้ง สุดท้ายจึงต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในทีมด้วยการคืนสิทธิ์การบริหารให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในปี 2555 

  
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่ส าคัญ เพื่อ

น าไปสู่การฟื้นฟูทีมฟุตบอลอาชีพข้ึนมาในจังหวัดจันทบุรี อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพ ควรบริหารจัดการด้วยกลุ่มทุนเอกชนท้องถิ่นเป็นหลัก โดยมี

ภาคราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนผ่านนโยบายต่างๆ  เช่น งานสาธารณสุขให้การ
สนับสนุนด้านการปฐมพยาบาลนักฟุตบอล งานด้านการศึกษาเปิดโอกาสให้นักฟุตบอลในท้องถิ่นได้มีโอกาสศึกษา
เพื่อความมั่นคงในอนาคต รวมทั้งภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้นักฟุตบอลของจังหวัดมีงานท าใน
ภาคท้องถิ่น 

2. สร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจภายในสโมสร
ฟุตบอล แทนการตัดสินใจจากบอร์ดบริหารหรือกลุ่มทุนต่างๆ ที่เข้ามาเป็นผู้ให้การสนับสนุนรายใหญ่ ซึ่ง
หากประชาชนทุกส่วนต่างให้ความส าคัญและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันย่อมขับเคลื่อนสโมสรฟุตบอลอาชีพได้อย่าง
ยั่งยืน 

3. สถานศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาควรเปิดโอกาสให้นักฟุตบอลท้องถิ่นที่มี ความเป็นเลิศ
ทางกีฬาได้เข้าศึกษา พร้อมท าการฝึกซ้อมและพัฒนาฝีมือจนเป็นรากฐานในการพัฒนาวงการฟุตบอลอาชีพต่อไปใน
อนาคต แทนการซื้อนักฟุตบอลคุณภาพดีราคาสูง 

4. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นควรออกระเบียบใหม่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สามารถสนับสนุนงบประมาณแก่สโมสรฟุตบอลอาชีพได้ แล้วให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหารร่วมกัน เช่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสามารถสนับสนุนงบประมาณแก่สโมสรฟุตบอลอาชีพได้ไม่เกิน 3% ของงบประมาณทั้งหมด 

5. ภาครัฐบาลควรเอื้อประโยชน์ให้ภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนฟุตบอลอาชีพ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิด
การแข่งขันกัน เข้ามาสนับสนุนผ่านการลดหย่อนรายจ่ายขององค์กรธุรกิจด้านต่างๆ อาทิ ระเบียบการคืนภาษี
ให้กับผู้ให้การสนับสนุนสโมสรฟุตบอล   

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
หลังจากที่ได้ด าเนินการวิจัยเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองของความขัดแย้งในการบริหาร จัดการกีฬา

ฟุตบอลอาชีพท้องถิ่นในภาคตะวันออก : กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย
เห็นว่าควรมีการด าเนินวิจัยหลังจากนี้คือ 

1. ควรมีการศึกษาวัฒนธรรมและบริบททางสังคมในแต่ละท้องถิ่นให้มากขึ้น เนื่องจากรากฐานทาง
ประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน  และควรจะส่งเสริมให้การวิจัยในครั้งต่อไป มีความลึกซึ้ง
ในเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น 
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2. ควรมีการส ารวจเชิงปริมาณในด้านกีฬากับสังคมให้มากขึ้น เนื่องจากงานวิจัยด้านกีฬากับการพัฒนา
สังคมในปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอ หากมีการวิจัยด้านนี้ให้มากขึ้นจะสามารถสร้าง องค์ความรู้ด้านการพัฒนา
กีฬาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมได้ 

3. ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มทุนทางเศรษฐกิจและการเมืองในแต่จังหวัด  ให้มากขึ้น 
เนื่องจากการขับเคลื่อนเชิงนโยบายต่าง ๆ ในสังคมต้องขับเคลื่อนผ่านทุนทางการเมืองและเศรษฐกิจเป็นส่วน
ใหญ่ หากมีการวิจัยด้านนี้มากยิ่งขึ้นก็จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนองค์ความรู้ทางสังคมท้องถิ่นไปด้วยเช่นกัน 

4. ควรมีการศึกษาพัฒนาการเปรียบเทียบวงการฟุตบอลอาชีพของแต่ละประเทศในยุโรปและเอเชีย
ตะวันออก ท่ีสามารถสร้างลีกฟุตบอลให้มีความแข็งแกร่งและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น เพื่อน าความรู้
มาพัฒนาวงการฟุตบอลอาชีพของประเทศให้เข็มแข็งต่อไปในอนาคต 
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ความต้องการของประชาชนทีม่ต่ีอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด  
อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 

PEOPLE’S NEEDS IN PUBLIC SERVICE OF TRAT MUNICIPALITY MUANG  
DISTRICT TRAT PROVINCE 

มงคล  วิภาตนาวิน 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบ และหามาตรการความต้องการของ
ประชาชนที ่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด การศึกษา จะใช้กลุ ่มตัวอย่างที ่เป็น
ประชาชนที่อยู ่ในเขตเทศบาลเมืองตราด จ านวน 379 คน โดยการใช้สูตร  ทาโร่ ยามาเน่ และได้ท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสัดส่วน เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม  สถิต ิที ่ส าค ัญที ่ใช ้ในการวิจ ัยครั ้งนี้ 
ประกอบด้วย ค่าความถี่ และร้อยละ ค่าเฉลี่ย  สถิตที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานในการวิเคราะห์ (t-test) สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้ค่าเชฟเฟ่ จากผลการศึกษาพบว่า
ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด อยู่ในระดับมาก ท้ังในภาพรวม 
และรายด้าน ยกเว้นด้านวัฒนธรรม เมื่อเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาลเมืองตราด จ าแนกตามตัวแปรพื้นฐาน พบว่า เพศ รายได้ที่แตกต่างกัน มีความต้องการที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study, compare and seek for the needs of people 
towards the public service provided by Trat Municipality.  The research populations determined 
by the Taro Yamane’s sample size and the proportional random sampling method were the  
379 local people in the area of Trat Municipality. The research instrument was a questionnaire. 
The descriptive statistics were frequency, percentage, mean, t-test, one way analysis of variance 
and the Scheffe’s test. The overall results of people’s needs towards every aspect of the 
public service in Trat Municipality were at the high level, except the aspect of the cultural 
affairs. People with different genders and incomes had different needs, showing the .05 level of 
statistical significance.   

บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 ก าหนดนโยบายใหม่เกี่ยวกับการ
จัดบริการสาธารณะ โดยอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า “รัฐต้องกระจายอ านาจ ให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึง และเท่าเทียมกันท่ัวประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มี
ความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น” 
นอกจากนี้ในด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยังได้
ระบุไว้ในหมวด 9 รวมทั้งหมด 9 มาตรา อันเริ่มตั้งแต่มาตราที่ 282 ถึงมาตรา 290 ซึ่งโดยรวมแล้วพบว่า มาตรา
ทั้งหมดได้กล่าวถึงการที่รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตาม
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น (วุฒิสาร  ตันไชย. ออนไลน์. 2554) 
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รัฐธรรมนูญปี 2550 ให้รัฐบาลต้องด าเนินการกระจายอ านาจจากส่วนกลางให้แก่ส่วนท้องถิ่น บทบัญญัติ
ดังกล่าวได้ให้อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้หลายประการ โดยมีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่น คือ กิจการงานหรือภารกิจบางประการ
ที่ภาครัฐได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับไปด าเนินการเอง หรืออาจกล่าวได้ว่า การปกครอง
ท้องถิ่นเป็นการปกครองที่ภาครัฐกระจายอ านาจการปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมอบอ านาจ
และหน้าที่ให้องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ ภายใต้ขอบเขตของกิจกรรมที่รัฐมอบหมาย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีสิทธิตามกฎหมายและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในระเบียบและกฎหมาย เพื่อบริหารและจัดการภายในท้องถิ่น ที่มีขอบเขตพื ้นที ่ มี
เจ้าหน้าที่และมีงบประมาณเป็นของตนเอง ทั้งนี้ก็เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ  แบ่งเบาภาระ
ของภาครัฐ และสามารถบริหารหรือให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ออนไลน์. 2550) 

นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้รัฐกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่ นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่รวมถึงมีอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหาร 
การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคลการเงินการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดย
อิสระ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลัง
ท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอ านาจหน้าท่ี เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการ
ประชาชนอย่างทั่วถึง (ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน). ออนไลน์. 2555) 

ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย ได้แบ่งโครงสร้างการบริหาร ราชการแผ่นดิน
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ ่น  โดยการบริหารราชการส่วนกลางเป็นการรวมอ านาจ  (Centralization of Power) การ
บริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นการแบ่งอ านาจ (Deconcentration of Power) และการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ ่นเป็นการกระจายอ านาจ (Decentralization of Power) การพัฒนาประเทศที่ผ่านมามีลักษณะการ
บริหารแบบรวมศูนย์อ านาจไว้ท่ีส่วนกลาง เพื่อความมั่นคงและความสะดวกในการบริหารงาน ด้วยเง่ือนไขและ
ข้อจ ากัดอันเนื่องมาจากระบบโครงสร้าง ระบบงบประมาณ บุคลากร และศักยภาพในการด าเนินงานของการ
บริหารงานแบบรวมศูนย์ ท าให้การด า เนินการต่าง ๆ  ของรัฐบาลไม่อาจตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายของประชาชน ในด้านการบริการและการอ านวยประโยชน์ได้ ดังนั้นจึงเกิดแนวความคิดในเรื่องการ
กระจายอ านาจการบริหารการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของรัฐบาล และเพื่อให้การด าเนินการให้บริการและอ านวยการด้านต่าง ๆ  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั่วถึง และรวดเร็ว และประการส าคัญอีกประการหนึ่ง เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยการแบ่งภารกิจจาก
ประสบการณ์ต่างประเทศ (วุฒิสาร  ตันไชย. ออนไลน์. 2554) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับการจัดตั้งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545  จากผลของการปฏิรูป
ระบบราชการ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 5) และ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้แยกภารกิจการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของ
กรมการปกครองมาจัดตั้งเป็นกรมขึ้น โดยต้องปฏิบัติหน้าที่  ตามภารกิจให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย ในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษา 
แนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง
และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ 
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โดยหลักการแล้ว การบริการสาธารณะย่อมยังประโยชน์แก่สังคมและบุคคลทั่วไป การด าเนิน
บทบาทส าคัญประการนี้ของหน่วยงานภาครัฐจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญต่อเรื่องของประสิทธิภาพ
ในเชิงการบริหารจัดการและประสิทธิภาพเช่นว่านี้ ย่อมเป็นองค์ประกอบส าคัญ ในการก าหนดทิศทางใน
ภาพรวมของประสิทธิภาพของการจัดการภาครัฐที่มีต่อระบบการบริหารงานภาครัฐและระบบเศรษฐกิจ การ
บริการสาธารณะจัดได้ว่า เป็นเรื่องหรือแนวคิดใหม่ที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการตามกรอบและบริบทของ
การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐของไทย โดยเฉพาะ นับแต่ได้มีการรื้อปรับระบบราชการครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 
2545 และข้อก าหนดจากบทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับ อาทิกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
กฎหมายว่าด้วย การปรับปรุงส่วนราชการ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  เป็นต้น ประกอบกับการน าแนวคิดของการบริหารงานราชการแบบมุ่ งผลสัมฤทธิ์  (Result-based 
Management) ได้ท าให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ มุ่งก าหนดเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Core 
Objective) ในการจัดบริการประชาชนทุกระดับ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐ อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการพัฒนาระบบราชการในเชิงการจัดระบบบริหารราชการแผ่นดิน ท่ีเน้น
ความมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง (ทศพร  ศิริสัมพันธ์. 2549 : 
4-5) 

การบริการสาธารณะ (Public Service) เป็นกิจกรรมของรัฐที่เก่าแก่ เกิดขึ้นมาเพื่ออ านวยความสะดวก
แก่สังคม หรือเป็นกิจกรรมที่ถูกก าหนดขึ้นและน าไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม การบริการสาธารณะ จึง
เป็นการบริการที่รัฐเป็นผู้จัดท า/ด าเนินการเพื่อให้บริการแก่ประชาชน  ซึ่งบริการเหล่านั้น อาจเป็นบริการที่
รัฐจัดท า/ด าเนินการเอง หรือมอบอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนจัดท า/ด าเนินการแทน
ก็ได้ บริการสาธารณะนั้น ประชาชนอาจได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้ และบริการสาธารณะนั้นต้องเป็น
บริการที่จัดให้ประชาชนทั่วไป เป็นประโยชน์กับทุกคน บริการสาธารณะจึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ  ที ่มอบอ านาจให้รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที ่ของรัฐเป็นผู ้มีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการ ดังนั้นการจัดบริการสาธารณะของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐจึงไม่สามารถด าเนินการนอกเหนือจากที่
กฎหมายก าหนดได้ (อวยชัย  ชบา . 2548 : 17) หลักการบริการสาธารณะมี 3 ด้านใหญ่ ๆ ดังนี้  1) หลัก
ความเสมอภาค รัฐจะต้องเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะให้ประชาชนทุกคน โดยไม่เฉพาะ เพียงผู้หนึ่งผู้ใด 2) 
หลักความต่อเนื่อง การบริการสาธารณะถ้าหยุดชะงักลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามจะท าให้ประชาชนเดือดร้อนได้ 
ต้องมีความต่อเนื่องในการจัดท า 3) หลักการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการสาธารณะที่ดี ต้องสามารถปรับปรุง
ได้ตลอดเวลา เพื่อให้เข้ากับความต้องการส่วนรวมของประชาชน 

เทศบาลเมืองตราดจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2478 ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองตราด 
จังหวัดตราด พุทธศักราช 2478 ตราไว้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2478 มีเขตการปกครองและการบริหาร มีพื้นที่
ทั้งหมด 2.52 ตารางกิโลเมตร อยู่ใน 2 ต าบล คือ ต าบลบางพระ และต าบลวังกระแจะบางส่วน เพื่อให้การจัดบริการ
สาธารณะมีคุณภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน  เทศบาลเมืองตราดได้มีนโยบายในการ
ให้บริการสาธารณะ ดังนี้ 1) นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2) นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) 
นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 4) นโยบายด้านการพัฒนา
เศรษฐก ิจ  การส ่งเสร ิมการลงท ุน และการท่องเที่ ยว 5) นโยบายด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 7) นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ (เทศบาลเมืองตราด. 2555 : 1-
4) 

จากที ่กล่าวมาข้างต้น จะพบว่าเป็นการก าหนดการบริการสาธารณะจากบทบาทของรัฐ หรือผู ้มี
ต าแหน่ง (Authority) ซึ่งที่ผ่านมาในอดีตล้วนเป็นกระบวนการแนวตั้งจากบนลงล่าง  (Top-down Process)  
เช่น ก าหนดงานกรอบแผนยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการของกระทรวงมหาดไทยลงสู่เทศบาลเมืองตราด เป็นต้น 
ท าให้การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวโน้มว่าจะเป็นความต้องการของรัฐ ระบบ
ราชการหรือผู้มีอ านาจ ผู้ให้บริการมากกว่าประชาชนผู้รับบริการ ดังนั้นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
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จัดบริการสาธารณะให้ตรงกับความต้องการของประชาชนควรก าหนดความต้องการจากล่างขึ้นบน (Bottom – 
up Process) ที ่มาจากประชาชนโดยตรง ผู ้ว ิจ ัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจ ัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) ถึงความต้องการของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด เพื่อการวิจัย
ดงักล่าวจะเป็นจุดเริ่มในกระบวนการใหม่ที่จะก าหนดถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และผลการวิจัย
จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดนโยบายสาธารณะได้ตรงตามความต้องการของประชาชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงความต้องการของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาล
เมืองตราด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด 
จ าแนกตามตัวแปรพื้นฐาน 
 3. เพื่อศึกษามาตรการในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล เมืองตราด 
อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ทั้ง 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลบางพระ และต าบลวังกระแจะบางส่วน จ านวนทั้งสิ้น 
7,115 คน (ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตราด. 2555 : 12) 
 การก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) ใช ้แนวคิดของยามาเน ่ (Yamane. 1973 : 1088) 
ค านวณขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม ดังน้ี 

 n   =  
 

21 ne

n


 

 n   =   ขนาดตัวอย่าง (Sample Size) 
 n   =   ขนาดประชากร (Population) 
              2e  =   ความคลาดเคลื่อน (Error)  ในการสุ่ม =  0.05 ภายใต้ความเช่ือมั่น 95% 
 
แทนค่า n =  

  205.0115,71
115,7


 

  =  
 788.171

115,7


 

 
  =   

788.18
115,7  

  =   378.699 
  =   379 
 ดังนั้น  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 379 คน 
 ส่วนเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sample Technique) ให้ได้รายชื่อตามกรอบการสุ่ม (Sampling Frame) 
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน คือ การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Random Sampling) และ
การสุ่มเชิงระบบ (Systematic Random Sampling)  ดังนี ้
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 การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน 
 การสุ่มแบบสัดส่วนจะใช้หลักการแบ่งสัดส่วนตามการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังตาราง 1 
 สูตร  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  x  จ านวนประชากรในแต่ละต าบล / หน่วยเลือกตั้ง 
                                               จ านวนประชากรทั้งหมด 
 
ตารางที ่ 1 แสดงการสุ่มแบบสัดส่วน จะใช้สัดส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้ง / หน่วยเลือกตั้งดังน้ี 

เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

เขตเลือกตั้งท่ี  1 หน่วยเลือกตั้งท่ี  1 550 29 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  2 694 37 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  3 506 27 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  4 515 28 

เขตเลือกตั้งท่ี  2 หน่วยเลือกตั้งที่  1 604 32 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  2 504 27 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  3 546 29 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  4 661 35 

เขตเลือกตั้งท่ี  3 หน่วยเลือกตั้งท่ี  1 490 26 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  2 668 36 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  3 776 41 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  4 601 32 

รวม  7,115 379 
ที่มา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตราด.  2555 : 12 
 
 การสุ่มเชิงระบบ   

การสุ่มเชิงระบบจะใช้การพิจารณาจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง/หน่วยเลือกตั้ง 
โดยแบ่งออกตามช่วงเท่า ล าดับท่ี 1, 20, 39, 58,..., 741, 760 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด   

การสร้างเคร่ืองมือและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่  1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของประชาชนต่อการจัด การบริการ

สาธารณะ 
ขั้นตอนท่ี  2  การสร้างเครื่องมือในการศึกษา 
ขั้นตอนท่ี  3  น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง

เนื้อหา ความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องเหมาะสมของภาษา 
ขั้นตอนท่ี  4  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความครอบคลุม

ของเนื้อหาเพื่อให้ได้ข้อค าถามที่เที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์ 
ขั้นตอนท่ี  5  จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  
ขั้นตอนท่ี  6  น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้สัมภาษณ์กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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องค์ประกอบของเคร่ืองมือวิจัย  ประกอบด้วยเนื้อหาสรุป  ดังนี้ 
ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close - Ended) และเลือกตอบ (Check - 

List) เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
การติดต่อขอรับบริการสาธารณะ 

ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close - Ended) และเลือกตอบ (Check - 
List) เกี่ยวกับความต้องการของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะในด้านต่าง  ๆ ทั้งหมด 7 ด้าน 40 ข้อ 
ประกอบด้วย    
  2.1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 6 ข้อ        
  2.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 6 ข้อ   
  2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4 ข้อ  
  2.4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว 5 ข้อ 
  2.5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 ข้อ  
  2.6 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6 ข้อ   
  2.7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 7 ข้อ 

โดยความต้องการของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด 7 ด้าน ก าหนด
จากนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีเมืองตราด เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองตราด
เป็นไปตามนโยบายด้านต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน  เพื ่อ ให้เกิดการพัฒนาที ่ดีขึ ้น 
ครอบคลุมภ ารกิจหลักห รือหน้าที ่ที ่ เทศบาล เมือ ง ต ราดต้อ งท า ในเขตเทศบาล ตามมาตรา 50 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 โดยการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนด้วย  

ตอนที่  3 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close - Ended) และเลือกตอบ (Check - 
List) เกี่ยวกับความต้องการของประชาชนต่อความต้องการให้เทศบาลเมืองตราด ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะ
ในด้านต่าง ๆ ท้ังหมด 7 ด้าน  

ตอนที่  4 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open - Ended) เกี่ยวกับผลการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคล (ตัวแปรต้น) จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา คือ น ามาแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค านวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางความเรียง 

2. การวิเคราะห์ตัวแปรตามจะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยน าเสนอในรูปของ (  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้เป็นสถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี ่ ร้อยละ และค่าเฉลี ่ย ส าหรับการวัดระดับ ความต้องการของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม สร้างขึ ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติที ่เรียกว่า  (Likert Scale) โดยมีตัว
เลือกตอบแบบ 5 ระดับ โดยในแต่ละระดับก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 เกณฑ์การให้คะแนนความต้องการ ระดับคะแนน 
  ระดับมากท่ีสุด           5 
  ระดับมาก           4 
  ระดับปานกลาง           3 
  ระดับน้อย           2 
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  ระดับน้อยท่ีสุด           1 
นอกจากน้ีได้ก าหนดช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อการวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  คะแนนระหวา่ง  4.51 – 5.00    แสดงว่า    ความต้องการมากท่ีสดุ 
  คะแนนระหวา่ง  3.51 – 4.50    แสดงว่า    ความต้องการมาก 
  คะแนนระหวา่ง  2.51 – 3.50    แสดงว่า    ความต้องการปานกลาง 
  คะแนนระหวา่ง  1.51 – 2.50    แสดงว่า    ความต้องการน้อย 
  คะแนนระหวา่ง  1.00 – 1.50    แสดงว่า    ความต้องการน้อยท่ีสดุ   
3. การทดสอบสมมุติฐานจะใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) คือ t-test และ ANOVA (F-test) โดย

ตั้งระดับนัยส าคัญที่ .05  ดังนี ้ 
  3.1 สมมุติฐานข้อที่ 1 จะใช้ค่า t-test 
  3.2 สมมุติฐานข้อที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 จะใช้ F-test 

ในกรณีที่ยอมรับสมมุติฐานอย่างมีนัยส าคัญจะทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้ค่าเชเฟ่ 
(Scheffe’)   

4. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In – Dept Interview) เพิ ่มเสริมค าอธิบายผลการศึกษาในเชิง
ปริมาณให้ชัดเจนขึ้น โดยอาศัยผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key – Informants) ที่เกี่ยวข้อง 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด 
อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงความต้องการของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาล
เมืองตราด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด 
จ าแนกตามตัวแปรพื้นฐาน 
 3. เพื่อศึกษามาตรการในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้องการมากในภาพรวมต่อด้านการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีความต้องการเรียงตามล าดับ คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
การบริหารจัดการที่ดี รองลงมาเป็นด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนมีความต้องการปานกลางต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด คือ ด้าน
การศึกษาการกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยการทดสอบสมมุติฐานมีข้อค้นพบ    
ดังตารางที่ 2  
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ตารางที ่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
สมมตุิฐานการวิจยั ผลการทดสอบ 

1.  ความต้องการของประชาชนท่ีมีต่อการจัดบริการสาธารณะ 
     ของเทศบาลเมืองตราด จ าแนกตามเพศ ยอมรับสมมตุิฐาน 
2.  ความต้องการของประชาชนท่ีมีต่อการจัดบริการสาธารณะ 
     ของเทศบาลเมืองตราด จ าแนกตามอายุ ไม่ยอมรับสมมุติฐาน 
3.  ความต้องการของประชาชนท่ีมีต่อการจัดบริการสาธารณะ 
     ของเทศบาลเมืองตราด จ าแนกตามการศึกษา ไม่ยอมรับสมมุติฐาน 
4.  ความต้องการของประชาชนท่ีมีต่อการจัดบริการสาธารณะ 
     ของเทศบาลเมืองตราด จ าแนกตามอาชีพ ไม่ยอมรับสมมุติฐาน 
5.  ความต้องการของประชาชนท่ีมีต่อการจัดบริการสาธารณะ 
     ของเทศบาลเมืองตราด จ าแนกตามรายได้ ยอมรับสมมตุิฐาน 
6.  ความต้องการของประชาชนท่ีมีต่อการจัดบริการสาธารณะ 
     ของเทศบาลเมืองตราด จ าแนกตามสถานภาพ ไม่ยอมรับสมมุติฐาน 
 

ข้อค้นพบข้อที่ 3 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 มาตรการในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด 
อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน มีข้อค้นพบ คือ 

ประชาชนกลุ่มตัวอย่างต้องการให้เทศบาลเมืองตราด ด าเนินงานมาตรการในการจัดบริการสาธารณะ
ตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน คือ งานบริการด้านการบริหารจัดการที่ดี ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่า ด้านที่มี
คะแนนร้อยละใน 2 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการที่ดี และด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งจะเป็นมาตรการในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด ให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนต่อไป 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 ดังนี ้

ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณของเทศบาลเมืองตราด  ในภาพรวม
ความต้องการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 7 ด้าน จะพบว่าขัดแย้งกับ งานวิจัยของวรินทร  พลู
สนอง (2552 : บทคัดย่อ) ต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบว่า ระดับความต้องการของประชาชน
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยรวมพบว่า ความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีระดับความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง    ซึ่งสามารถอภิปรายผลในแต่ละด้านได้ 
ดังนี ้

1. ด้านการบริหารจัดการที่ดี พบว่า ในภาพรวมด้านการบริหารจัดการที่ดีที่มีความต้องการมาก ซึ่งจะ
อยู่ในล าดับที่ 1 เนื่องจากด้านนี้มีการรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และพร้อมแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรัญญู  รีรมย์ (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาปัญหาเรื่อง ความต้องการจัดบริการ
ด้านการออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพของประชาชน   ต าบลร้องกวาง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พบว่า 
ประชาชนมีความต้องการจัดบริการด้านกิจกรรมออกก าลังกาย โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

2. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ในภาพรวมด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีความต้องการมาก ซึ่งจะอยู่ในล าดับท่ี 2 เนื่องจากด้านนี้ 



 204 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   ปีที่ 1  ฉบับที่ 1  ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 

มีการส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพติด ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาระดับชาติ ซึ่งยากต่อการแก้ไขถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกัน 
จึงเป็นเหตุให้ประชาชนมีความต้องการมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริชัย  อัมพวา (2542 : บทคัดย่อ) ศึกษา
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วน
ต าบลธนู อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
องค์การบริหาร สว่นต าบลในระดับค่อนข้างมาก 

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ในภาพรวมด้านโครงสร้างพื้นฐานมีความต้องการมาก ซึ่งจะอยู่ในล าดับ
ที่ 3 เนื่องจากด้านนี้เป็นด้านที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคส าหรับชีวิตประจ าวัน เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่ามีความจ าเป็นในระดับหนึ่ง จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริชัย  อัมพวา 
(2542 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล : 
ศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลธนู อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในระดับค่อนข้างมาก 

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว พบว่า ในภาพรวมด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว มีความต้องการมาก ซึ่งจะอยู่ในล าดับท่ี 3 เนื่องจากด้านนี้จะเป็น
ดา้นท่ีส่งเสริมให้ประชาชนเกิดรายได้ ลดรายจ่าย มีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการด ารงชีวิต มีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริชัย  อัมพวา (2542 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล
ธนู อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในระดับค่อนข้างมาก 

5. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า ในภาพรวมด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีความต้องการมาก ซึ่งอยู่ในล าดับที่ 
4 เนื่องจากด้านนี้เป็นด้านซึ่งเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติพงษ์  วิเชียร
สมุทร (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาปัญหาพิเศษเรื่อง ความคิดเห็น ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของเทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีความเห็น
ด้านคุณภาพอยู่ในระดับดี 

6. ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นด้านที่เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดภาวะโลก
ร้อน ซึ่งปัจจุบันประชาชนต้องการสิ่งนี้มากในเขตเมือง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนุช  แก้วส่อง (2548 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษา
เฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลบักดอง อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ   ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 

7. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนะธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ใน
ภาพรวมมีความต้องการปานกลาง ซึ่งอยู่ในล าดับที่ 6 ส่วนใหญ่มีศูนย์กีฬาออกก าลังกายทั้งในสถานศึกษาและ
ของเทศบาลอยู่หลายแห่ง ส่วนการส่งเสริมภาษาและแท็บเล็ตทางการศึกษายังเป็นเรื่องใหม่อยู่ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรินทร  พูลสนอง (2552 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบว่า ระดับความต้องการของประชาชนต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยรวมพบว่า ความต้องการอยู ่ในระดับปานกลาง เมื ่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีระดับความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. เทศบาลเมืองตราดจัดให้มีมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง

ส่วนท้องถิ ่น ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู ้เกี ่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ ่น แก่ประชาชนอย่าง
สม่ าเสมอ โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ รวมถึงการเปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์ อัน
เนื่องมาจากการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น และพิจารณาด าเนินการให้มีการแก้ไขอย่างจริงจัง เพื่อ
เสริมสร้างความเช่ือมั่นและรักษาไว้ซึ่งความศรัทธา 

2.  เทศบาลเมืองตราดจัดให้มีประชาพิจารณ์ในวิธีการแก้ไขปัญหาสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด การ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการน าเสนอความคิดเห็น
ในปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้อาจจัดงบประมาณบางส่วน เพื่อสนับสนุนการด าเนินการของกลุ่ม
ชมรมและสมาคมต่าง ๆ ที ่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3. เทศบาลเมืองตราดควรก าหนดมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติดให้ชัดเจนและ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับรัฐบาล มีการติดตั ้งกล้องวงจรปิด เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชน ให้ครอบคลุม จัดท า
ประกาศ ลด ละ เลิก ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าห่างไกลจากยาเสพติดและ
อบายมุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชน 
 4. เทศบาลเมืองตราดควรเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเขตเมือง เพื่อให้ประชาชนรู้สึกได้ว่ามีปอดในเขตเมือง 
โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนริมน้ า หรือริมแม่น้ าต่าง ๆ และควรให้มีการ
ส่งเสริมอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน พร้อมกับให้ความรู้ เกี่ยวกับการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

5. เทศบาลเมืองตราดควรก าหนดมาตรการด้านความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) เป็นการที่
ประชาชนได้รับหลักประกันด้านสิทธิ ความปลอดภัย การสนองตอบต่อความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตลอดจนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
อันประกอบด้วย ความมั่นคงด้านการมีงานท า และรายได้ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสิทธิและ
ความเป็นธรรม เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
หลังจากที่ได้ด าเนินการวิจัยเรื่อง ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล

เมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการด าเนินวิจัยหลังจากนี้ คือ 
1. ควรมีการศึกษาถึงความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในภาพรวมทั้งจังหวัด เพื่อท าการเปรียบเทียบถึงผล ของความต้องการ เพื่อจะ
ท าให้ได้มาซึ่งตัวช้ีวัดที่ใช้เป็นมาตรฐานได้ 

2. ควรท าการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ในด้านความต้องการของประชาชนที่มีต่ อการจัดบริการ
สาธารณะด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบเพิ่มเติมในประเด็น  ที่การศึกษาในเชิง
ปริมาณไม่สามารถท าได้ 

3. เพื่อให้ความต้องการของประชาชนท่ีมีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา โดยเน้นหรือให้ความส าคัญตามตัวแปรด้านต่าง ๆ ของผล
การศึกษา เช่น ด้านธรรมาภิบาล ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมและ ปัจจัยที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี การศึกษาจะเน้นการ
วิจัยเชิงส ารวจโดยใช้กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีสิทธ์ิในการเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองขลุง อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี จ านวน 381 คน และเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน นอกจากนี้จะใช้การสังเกตการณ์อย่าง
มีส่วนร่วมเสริมผลการวิจัยเชิงส ารวจ  ข้อค้นพบจากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุง 
มีส่วนร่วมปานกลางในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในภาพรวม แต่เมื่อพิจารณาในรายประเด็นพบว่า
กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็นกิจกร รม 2 กลุ่ม คือ การมีส่วนร่วมใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ร่วมในการด าเนินการ และร่วมในการติดตามประเมินผล ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการ มีส่วนร่วม
ค่อนข้างน้อย ได้แก่ ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมได้แก่ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการขยะมูลฝอย อิทธิพลของผู้น า อุดมการณ์ของชุมชน และ
ความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน  

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study and compare the levels of the public 
participation in the solid waste management in the area of Khlung Municipality in Chanthaburi 
Province. The survey research was used in this study. The sample group in this research determined 
by the two-stage cluster sampling method was the 381 qualified voters in the area of Khlung 
Municipality in Khlung District in Chanthaburi Province. The research tool was also the participatory 
observation. The major findings identified the moderate levels of the public participation in the solid 
waste management. The aspects of the public participation were divided into the following two 
types. The moderate levels of the public participation were shown in the aspects of performance 
and evaluation. The low levels of the public participation were revealed in the aspects of opinion 
expressing and decision making in the solid waste management. The influential factors that 
affected the public participation were the advantages of the solid waste management,           
the influential leaders, the community ideology and the strength of community network. 

บทน า 

ในกระบวนการพัฒนาความเป็นชุมชนเมือง (Urbanization) ของไทยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับที่ 1 เป็นต้นมาจะพบว่า ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือ 
ปัญหาขยะล้นเมือง การจัดการขยะมูลฝอยในหลายพื้นท่ียังไม่สามารถแก้ไขได้ ปัญหาดังกล่าวที่สะสมพอกพูนจน
กลายเป็นวาระแห่งชาติตามที ่ปรากฏในหลายพื ้นที ่  ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2553 
ดังนี ้
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ตารางที ่1  แสดงปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อวัน)  

พื้นที ่
ปริมาณขยะมลูฝอย (ตันต่อวัน) 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 
กรุงเทพมหานคร 8,291 8,403 8,532 8,780 8,834 8,766 
เขตเทศบาลรวมเมืองพัทยา 12,,635 12,912 13,600 14,915 16,368 16,620 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 5,499 5,619 5,780 5,258 5,830 5,918 
ภาคเหนือ 2,148 2,970 2,346 2,931 3,255 3,315 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,906 2,970 3,167 4,267 4,700 4,768 
ภาคใต้ 2,082 2,128 2,307 2,459 2,583 2,619 
นอกเขตเทศบาล 18,295 18,697 18,200 17,369 16,208 16,146 
รวมทั้งประเทศ 39,221 40,012 40,332 41,064 41,410 41,532 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ. 2555 : ออนไลน์ 
 

จากข้อมูลดังกล่าวของกรมควบคุมมลพิษ จะเห็นว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากชุมชนในเขต
เทศบาลและเมืองพัทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2553 นั้น มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในเขตภาคกลาง
และภาคตะวันออก ดังนั้น ปัญหาขยะมูลฝอยจึงเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายควรเห็นความส าคัญร่วมกัน และจ าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือในการแก้ไข เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นท่ัวไปในชุมชนทุกระดับ (กรมควบคุมมลพิษ. ออนไลน์. 
2555) 

อย่างไรก็ตามในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยนั้น ปัจจัยที่ทุกฝ่ายเห็นว่ามีความส าคัญต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยมากที่สุดก็คือ ความร่วมมือหรือการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากในอดีต
เกิดจากความล้มเหลวของโครงการจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมาประชาชนขาดความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วม 
ตลอดจนการขาดจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย ในขณะเดียวกันยังมีปัญหาความไม่มีระเบียบ มาตรฐาน หรือ
มาตรการแนวทางปฏิบัติในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเท่าใดนัก โดยเท่าที่มีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขยะพบอีกว่า ปัจจัยความร่วมมือของภาคประชาชนจะมีผลต่อการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยในรูปแบบท่ีเหมาะสมที่สุด กล่าวคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกประเภทขยะมูล
ฝอยท่ีจะทิ้งให้เหลือเพียงสิ่งที่ไม่ต้องการอย่างแท้จริงและไม่อาจใช้ประโยชน์ได้แล้วเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ใน
การน าวัสดุที่เหลือใช้กลับมาใช้ซ้ าหรือแปรรูปกลับมาใช้ใหม่  อันถือเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ประหยัดเวลาและลดงบประมาณของหน่วยงานหรือองค์กรในการก าจัดและท าลายขยะมูลฝอย 

ปัญหาที่กล่าวเกี่ยวกับขยะและมาตรการหรือแนวทางแก้ปัญหาข้างต้น น าไปสู่ค าถาม ว่าใครหรือ
องค์กรใดจะเป็นผู้น าหรือเป็นเจ้าภาพหลักในจัดการปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งค าตอบของปัญหาดังกล่าว ผู้น าหรือ
องค์กรหลักน่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือภาครัฐ ถึงแม้เรื่องปัญหาขยะจะเป็นเรื่องของทุกภาคส่วนต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ดี ผู้น าเบื้องต้นนั้นฝ่ายรัฐควรจะต้องรณรงค์ให้สังคมรับรู้เรื่องขยะตลอดจน
เสนอมาตรการและแนวแก้ไขปัญหาร่วมกันทกุระดับ ซึ่งปัจจุบันองค์การภาครัฐหลายส่วนต่างก าหนดกฎเกณฑ์ระเบียบ
วิธีการในการให้บริการสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ ากัดขยะมูลฝอย กล่าวคือ องค์กรภาครัฐในปัจจุบันที่มี
พื้นที่ติดหรือใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดของประเทศตามกฎหมายไทยนั้น อันได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งหน้าที่ท่ีจะต้องด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่ึงในนั้นคือการให้บริการสาธารณะว่าด้วยการก าจัด
ขยะมูลฝอยรักษาไว้ซึ่งความสะอาดของท้องถิ่น  

เทศบาลเมืองขลุงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีภารกิจโดยตรงที่จะต้องที่แก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่หรือทางสาธารณะ รวมทั้งการ
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496 ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ด้านที่ 8 ระบุว่า ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ท่ีให้บทบาทอ านาจหน้าที่
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ในการควบคุม ดูแลกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมิให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และมีสภาวะความ
เป็นอยู่ท่ีเหมาะสมของประชาชน เป็นอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และราชการส่วนท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

ในอดีตภารกิจในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง สามารถด าเนินการประสบผลส าเร็จได้
จนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป ซึ่งจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลชนะเลิศการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2534 โดยแยกรางวัลชนะเลิศเป็นประเภท ค ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2529 และได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภท ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2534 รวม
ระยะเวลาการได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ ้า น เม ือ ง เป ็น เวล า  10 ป ีต ิด ต ่อก ัน  จากสันนิบาตเทศบาลแห่ งประเทศไทยและกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย การได้รับรางวัลของเทศบาลเมืองขลุงแต่เพียงแห่งเดียวดังกล่าว เป็นการปิดโอกาสเทศบาลอื่น 
ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันในประเภทเดียวกันกับเทศบาลเมืองขลุง สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและก รมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงให้เทศบาลเมืองขลุงหยุดส่งเข้าประกวด และขอโล่พระราชทาน ภปร. ให้
เทศบาลเมืองขลุงแทนในปี พ.ศ. 2535 โดยก าหนดให้ต้องรักษาความสะอาดสืบต่อไป 

ในการได้รับรางวัลต่าง ๆ และได้รับการยกย่องเชิดชูจากหน่วยงานหลากหลาย หรือจากสาธารณะชนของ
เทศบาลเมืองขลุงนั้น เกิดขึ้นในสมัยของผู้น าท่านหนึ่งที่ครองใจประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุงที่ได้รับการเลือกตั้ง
จากประชาชนในเขตเทศบาลให้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลขลุง คือนายประพาสน์ พุทธเกสร และได้รับการ
คัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลขลุงในสมัยนั้น ซึ่งต่อมาเทศบาลต าบลขลุง
ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองขลุง และนายประพาส พุทธเกสร ก็ยังคงได้รับการเลือกตั้งและได้รับการคัดเลือก
จากสภาเทศบาลเมืองขลุง ให้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองขลุง ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีทั้งสอง
ระดับคือระดับเทศบาลต าบลและเทศบาลเมืองขลุงของนายประพาสน์ พุทธเกสร  เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 
พ.ศ. 2510 ถึงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2547 รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีติดต่อกันถึง 37 ปี 1 เดือน 
5 วัน หรืออาจเรียกว่ามีวาระการด ารงต าแหน่งยาวนานติดต่อกัน 8 สมัยการเลือกตั้ง โดยในสมัยที่ท่านด ารงต าแหน่ง
นายกเทศมนตรี รางวัลต่าง ๆ รวมทั้งรางวัลการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่
เทศบาลเมืองขลุง ที่ได้รับเกิดจากการท างานที่มุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง ละเอียดรอบคอบ พิถีพิถันในการท างาน รวมถึง
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาบ้านเมืองภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรในการบริหารภารกิจของเทศบาลเมืองขลุงใน
หลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านก าลังคนหรือบุคลากร ในการปฏิบัติงาน แต่สิ่งที่
ท่านมี คือการบริหารจัดการบุคลากรทั้งในและนอกองค์กรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองในหลาย ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ที่ท่านสามารถปลูก
จิตส านึกกระตุ้นให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุงเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในบริเวณบ้านพักอาศัยของตนเองตลอดจนถึงสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองขลุง 
รวมไปถึงประชาชนบริเวณใกล้เคียง หากเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองขลุงจะไม่ทิ้งขยะลงบนถนน คลอง หรือที่
สาธารณะต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองขลุง โดยในสมัยแรก ๆ ท่ีท่านปฏิบัติงานมักจะได้ยินค าพูดของประชาชนสอน
บุตรหลานว่า “อย่าทิ้งขยะบนถนนเดี๋ยวนายกพาสว่าเอา” หรือ “นายกพาสบ้าเที่ยวมาเก็บขยะบ้านคนอื่น” โดย
นายกประพาส พุทธเกสร  ท่านจะขับรถยนต์วนตรวจสภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองขลุงเป็น
ประจ าทุกวันหากท่านไม่มีราชการหรือภารกิจใด ๆ ตั้งแต่เวลา 06.30น. ถึงเวลา 08.00 น. และมาพบปะประชาชน
บริเวณหน้าตลาดสดและรอบตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง เพื่อปลูกจิตส านึกให้ประชาชนรักความสะอาดด้วยการ
กระท า คือ หากท่านเห็นประชาชนผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดสดไม่ทิ้งขยะในถังขยะ หรือทิ้งขยะไม่ลงถังขยะ
แล้วเดินจากไป ท่านจะเดินไปเก็บขยะแล้วท้ิงลงถังขยะที่เทศบาลจัดไว้ให้ โดยไม่ว่าไม่บ่นประชาชนผู้นั้นแต่อย่างใด 
จึงส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดแล้วน ามาสอนบุตรหลานให้มีนิสัยรักความ
สะอาดเพิ่มขึ้น 

ในปัจจุบันภารกิจในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุงนั้นครอบคลุมพื้นที่ 3.18 ตาราง
กิโลเมตร มีจ านวนประชากรในทะเบียนราษฎร์ จ านวน 11,328 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5,424 คน หญิง 5,904 
คน ความหนาแน่นประชากรในเขตเทศบาลประมาณ 3,562 คนต่อตารางกิโลเมตร มีครัวเรือน จ านวน 3,829 
ครัวเรือน มีปริมาณขยะในปี พ.ศ. 2553 ที่สามารถเก็บขนได้วันละ 15.25 ตัน คิดเป็น 5,566.25 ตันต่อปี และในปี 
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พ.ศ. 2554 เก็บขนขยะได้เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 16.85 ตัน คิดเป็น 6,150.25 ตันต่อปี แยกเป็นขยะอินทรีย์ร้อยละ 60 ขยะรี
ไซเคิลร้อยละ 30 ขยะที่ต้องน าไปก าจัดร้อยละ 10 (ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง. ออนไลน์. ม.ป.ป.) 

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุงในปัจจุบันพบว่า ยังคงได้รับการเชิดชูยกย่องดังเช่นในอดีตที่
ผ่านมา คือ การมีประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยที่แสดงให้เห็นได้ด้วยการได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ 6 สมรรถนะในการ
จัดการขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2552 ถึง พ.ศ. 2554 และได้รับการแจ้งประสานอย่างไม่เป็นทางการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ว่าเทศบาล
เมืองขลุงน่าจะผ่านเกณฑ์ 6 สมรรถนะในการจัดการขยะมูลฝอยปี พ.ศ. 2555 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน เหลือเพียง
ประเมินสมรรถนะในดา้นการพัฒนารายได้ คือ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยได้เพิ่มขึ้นกว่าปีท่ี
ผ่านมา การได้รับรางวัล 6 สมรรถนะดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย ของ
เทศบาลเมืองขลุง ภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรการบริหารจัดการ คือการมีงบประมาณ อัตราก าลังเจ้าหน้าที่และ
วัสดุอุปกรณ์ที่มีไม่เพียงพอในการด าเนินการ มีรถบรรทุกขยะทั้งหมดจ านวน 3 คัน ในการปฏิบัติงานเก็บขนขยะเป็น
ประจ าทุกวัน โดยรถขยะมีขนาดความจุ 7 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 คัน (รถส ารอง) ขนาดความจุ 9 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 1 คัน (รถใช้งานประจ า) และขนาด ความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 คัน (รถใช้งานประจ า) แต่มี
พนักงานขับรถขยะและพนักงานประจ ารถขยะเพียง 2 คัน พนักงานประจ ารถขยะคันละ 4 คน อีกทั้งสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง ยังต้องรับบริการก าจัดขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริเวณใกล้เคียง
อีก 4 หน่วยงาน คือ เทศบาลต าบลบ่อ เทศบาลต าบลวันยาว เทศบาลต าบลเกวียนหัก และองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะปอน โดยคาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต้องให้บริการก าจัดขยะมูลฝอยแก่เทศบาลต าบลซึ้งอีกหนึ่ง
หน่วยงาน หากสามารถจัดซื้อรถบรรทุกขยะได้โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ได้ส่งหนังสือขออนุญาตน า
ขยะมูลฝอยเข้ามาก าจัดในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง และเทศบาลเมืองขลุงแจ้งอนุญาตให้
ทราบแล้ว การจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 6 สมรรถนะในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุงภายใต้
ทรัพยากรจ ากัด สะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยว่ามีปัจจัยหลักท่ีส าคัญ คือ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองขลุงในการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองขลุง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัด
จันทบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัด
จันทบุรี จ าแนกตามตัวแปรพื้นฐาน 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมือง
ขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองขลุง 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จ านวน 7,668 คน  
 การก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จะใช้สูตรของยามาเน่ ( Yamane . 1973 : 1088) ค านวณ
ขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม ดังนี ้

   n =  2Ne1
N
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n =  ขนาดตัวอย่าง (Sample Size) 

   N   =  ขนาดประชากร (Population) 
   2e  =  ความคลาดเคลื่อน (Error) ในการสุ่ม =  0.05 ภายใต้ความเช่ือมั่น 95% 
 แทนค่า n =  

 205.0668,71
668,7



 

     =  
17.191

668,7
  

 

     =  
17.20
668,7

 
 

     =  380.17 หรือประมาณ 381   
 ดังนั้น ผู้วิจัยก าหนดให้มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 381 คน 
 ส่วนเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sample Technique) ให้ได้รายช่ือตามกรอบการสุ่ม (Sampling Frame) ใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน (Two-Stage Sampling) คือ ขั้นที่  1 จะใช้การสุ่มตั วอย่างแบบสัดส่วน 
(Proportional Random Sampling) และขั้นที ่2 การสุ่มเชิงระบบ (Systematic Random Sampling) ดังนี ้
 
 สูตร    จ านวนกลุ่มตัวอย่าง × จ านวนประชากรในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 
     จ านวนประชากรทั้งหมด 
 
 ขั้นที่ 1 ในการสุ่มแบบสัดส่วนจะพิจารณาสัดส่วนของตัวอย่างจ าแนกตามหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขต
เลือกตั้งของเทศบาลเมืองขลุง จะใช้หลักการแบ่งสัดส่วนตามการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ตามตาราง 2  
 
ตารางที ่2  แสดงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เขตเลือกตั้ง   หน่วยเลือกตั้ง จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
เขตเลือกตั้งท่ี  1 หน่วยเลือกตั้งท่ี  1 400 20 

หน่วยเลือกตั้งท่ี  2 401 20 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  3 412 21 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  4 395 20 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  5 371 18 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  6 366 18 

เขตเลือกตั้งท่ี  2 หน่วยเลือกตั้งท่ี  1 429 21 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  2 421 21 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  3 482 24 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  4 484 24 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  5 429 21 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  6 402 20 

เขตเลือกตั้งท่ี  3 หน่วยเลือกตั้งท่ี  1 428 21 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  2 434 22 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  3 438 22 

 หน่วยเลือกตั้งท่ี  4 437 22 
 หน่วยเลือกตั้งท่ี  5 469 23 
 หน่วยเลือกตั้งท่ี  6 470 23 

รวม  7,668 381 
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 ขั้นที่ 2 การสุ่มเชิงระบบจะพิจารณาจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง/หน่วยเลือกตั้ง 
โดยแบ่งออกตามช่วงเท่า (Interval) คือช่วงละ 20 คนดังน้ี ล าดับท่ี 20, 40, 60,..,340, 360, 380 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง อ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี การสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือตาม
ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : 
กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง

เนื้อหาความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องเหมาะสมของภาษา 
ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความครอบคลุม

ของเนื้อหาเพื่อให้ได้ข้อค าถามที่เที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์ 
ขั้นตอนที่ 5 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
ขั้นตอนที่ 6 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้สัมภาษณ์กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
องค์ประกอบของเคร่ืองมือวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาสรุป ดังนี ้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close-Ended) และเลือกตอบ (Check-List) เกี ่ยวกับ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน ประโยชน์ท่ี
ได้รับ อิทธิพลของผู้น า อุดมการณ์ของชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close-Ended) และเลือกตอบ (Check-List) เกี่ยวกับ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง 
ทั้งหมด 4 ระดับ 26 ข้อ ประกอบด้วย 
 1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 6 ข้อ  
 2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 6 ข้อ    
 3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 9 ข้อ  
 4. การมีส่วนร่วมในการในการติดตามและประเมินผล 5 ข้อ 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close-Ended) และเลือกตอบ (Check-List) เกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองขลุง ทั้งหมด 4 ระดับ 26 ข้อ ประกอบด้วย 
 1. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 5 ข้อ   
 2. อิทธิพลของผู้น าต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 3 ข้อ   
 3. อุดการณ์ของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 5 ข้อ  
 4. ความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 6 ข้อ 

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open-Ended) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง การทดสอบเครื่องมือจะใช้การทดสอบ
ความตรง (Validity) หลังจากให้อาจารย์ที่ปรึกษา (ดร.นักรบ เถียรอ่ า) ตรวจดูแบบสอบถามแล้ว ดังนี ้
 1. การทดสอบความตรงจะใช้ผู ้เชี่ยวชาญทางด้านวิจัยและหัวข้อวิจัย จ านวน 3 คน (รายนามดัง
ภาคผนวก ก) โดยการทดสอบเครื่องมือที่จะใช้การทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยการน าแบบ
สัมภาษณ์ให้ทั้ง 3 ท่านตรวจสอบ เมื่อรับเครื่องมือกลับคืนจากผู้เช่ียวชาญ น าข้อแก้ไขทั้งหมดมาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
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 2. การทดสอบความเที่ยง (Reliability) จะใช้การทดลองไปเก็บแบบสัมภาษณ์ จ านวน 30 ชุด แล้ว
น ามาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ ซึ่งค่าทางสถิติมีค่า 0 - 1.0 ค่าที่ใช้ได้ต้องเกิน 0.7 โดยค่าทางสถิติที่ได้จากการไปทดลอง
เก็บแบบสัมภาษณ์ จ านวน 30 ชุด มีค่า 0.814 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ตวัแปรสว่นบุคคลและตวัแปรก าหนด (ตัวแปรต้น) จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา คือน ามาแจกแจง
ความถี ่(Frequency) ค านวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางความเรียง 

2. การวิเคราะห์ตัวแปรตามจะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา  โดยน าเสนอในรูปของ x และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติที ่ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส าหรับการวัดระดับความต้องการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม สร้างขึ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติ (Likert Scale) โดยมีตัวเลือกตอบแบบ 5 ระดับ โดย
ในแต่ละระดับก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
           เกณฑ์การให้คะแนนความต้องการ    ระดับคะแนน 
   ระดับเห็นด้วย/เป็นประจ าทุกครั้ง   5 
    ระดับค่อนข้างเห็นด้วย/บ่อย ๆ ครั้ง   4 
    ระดับไม่แน่ใจ/ปานกลาง    3 
    ระดับค่อนข้างไม่เห็นด้วย/นาน ๆ ครั้ง   2 
      ระดับไม่เห็นด้วย/ไม่เคย    1 

ในการตีความช่วงค่าเฉลี่ยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
  คะแนนระหว่าง  4.51 - 5.00  แสดงว่า  มีส่วนร่วมมาก 
  คะแนนระหว่าง  3.51 - 4.50  แสดงว่า  มีส่วนร่วมค่อนข้างมาก 
  คะแนนระหว่าง  2.51 - 3.50  แสดงว่า  มีส่วนร่วมปานกลาง 
  คะแนนระหว่าง  1.51 - 2.50  แสดงว่า  มีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย 
  คะแนนระหว่าง  1.00 - 1.50  แสดงว่า  มีส่วนร่วมน้อย 

3. การทดสอบสมมุติฐาน จะใช้สถิต ิอนุมาน  ( Inferential Statistics ) คือค่า  t-test และ
ANOVA (F-test) โดยตั้งระดับนัยส าคัญที่ .05  ดังนี ้  
  3.1 สมมุติฐานข้อที่ 1จะใช้ค่า t-test 
  3.2 สมมุติฐานข้อที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 จะใช้ค่า F-test ในกรณีที่ยอมรับสมมุติฐาน
อย่างมีนัยส าคัญจะทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้ค่าเชฟเฟ่ (Scheffe) 

ผลการวิจัย 

 ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองขลุง มีส่วนร่วมปานกลางในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ( x = 2.75)ในภาพรวม แต่เมื่อพิจารณา
ในรายได้เป็นรายประเด็นจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็น
กิจกรรม 2 กลุ่ม คือ การมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ได้แก่ ร่วมในการด าเนินการ และร่วมในการติดตาม
ประเมินผล ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย ได้แก่ ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามตัวแปรพื้นฐาน โดยใช้การทดสอบสมมุติฐานด้วย
ค่า t-test และ F-test สามารถสรุปได้ตามตารางดังนี้ 
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ตารางที ่3  สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน จ าแนกตามตัวแปรพื้นฐานที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน 
          การจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองขลุง 

สมมตุิฐานการวิจยั ผลการทดสอบ 
1.  การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอย ของ

เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันตามเพศ 
ไม่ยอมรับสมมุติฐาน 

2.  การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอย ของ
เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันตามอายุ 

ยอมรับสมมตุิฐาน 

3.  การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอย ของ
เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันตามรายได้ 

ไม่ยอมรับสมมุติฐาน 

4.  การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอย ของ
เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันตามระดับการศึกษา 

ยอมรับสมมตุิฐาน 

5.  การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอย ของ
เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันตามระยะเวลาที่อาศัย
ในชุมชน 

ยอมรับสมมตุิฐาน 

 
 ข้อค้นพบข้อที่ 3 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่าปัจจัยก าหนดที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับอิทธิพลของผู้น า อุดมการณ์
ของชุมชนและความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน โดยใช้การทดสอบสมมุติฐานจากการวิคราะห์สหสัมพันธ์เพียสัน ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4  สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน จ าแนกปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการ 
          ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองขลุง 

สมมตุิฐานงานวิจัย ผลทดสอบ 
1.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการขยะมูลฝอย มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี 
ยอมรับสมมตุิฐาน 

2.  อิทธิพลของผู้น าในการจัดการขยะมูลฝอย  มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี 

ยอมรับสมมตุิฐาน 

3.  อุดมการณ์ของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย มีผลต่อการ        มีส่วน
ร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี 

ยอมรับสมมตุิฐาน 

4.  ความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี 

ยอมรับสมมตุิฐาน 

  
สรุปและอภิปรายผล 

 ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิม ดังนี ้
 จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยก าหนดที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอย ใน
เขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับ อิทธิพลของผู้น า อุดมการณ์ของชุมชนและความ
เข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับข้อสรุปของแสวง รัตนมงคลมาส (2543 : 10) ที่มองว่า
การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการซึ่งประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรมของสังคม 
และประชาชนที ่เข้าร่วมได้ใช้ความพยายามบางอย่างส่วนตัว เช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถ แรงงาน 
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ตลอดจนทรัพยากรของตนต่อกิจกรรมนั้น ๆ ในการแสดงความคิดเห็นตัดสินใจก าหนดนโยบาย ก าหนดเป้าหมายและ
แผนงาน ด าเนินการในกระบวนการจัดการ และร่วมหนุนช่วยทรัพยากรการบริหารนั้นมีปัจจัยที่มีผลต่อ การมี
ส่วนร่วม 3 ปัจจัย คือ   
 1. มีจุดร่วมในอุดมการณ์เดียวกัน (Common Ideology) 
 2. มีจุดร่วมในผลประโยชน์ (Common Interest) 
 3. ยึดติดกับตัวบุคคล (Personality) 
 นอกจากนี้ ผลการศึกษาในภาคนิพนธ์นี้ ยังสอดคล้องกับการศึกษาการมีส่วนร่วม ของประชาชน
ของจุฑามาศ ศรีสิริพรพันธ์ (2548 : 6) ที่น าเสนอว่าปัจจัยพื้นฐานในการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ  
 1. ปัจจัยของสิ่งจูงใจ จากสภาพความเป็นจริงของชาวบ้านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ท้ัง
ในแง่การร่วมแรง ร่วมทรัพยากรหรืออ่ืน ๆ นั้นมีเหตุผลอยู่ 2 ประการ ดังน้ี 

1.1 การมองเห็นว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ่งตอบแทนในสิ่งท่ีตนท าไป ซึ่งถือเป็นเรื่องการกระตุ้นให้
เกิดมีสิ่งจูงใจ 

1.2 การได้รับการบอกกล่าว หรือชักชวนจากเพื่อนบ้านเข้าร่วม โดยมีสิ่งจูงใจเป็นตัวน า ซึ่งถือว่าเป็น
เรื่องของการก่อให้เกิดมีสิ่งจูงใจ 
 2. ปัจจัยโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม แม้ว่าชาวบ้านเป็นจ านวนมาก จะเห็นประโยชน์
ของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา แต่ก็ไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากการเข้ามามีส่วนร่วมนั้น มิได้
จัดรูปแบบสัมพันธ์ที่ เหมาะสม เช่น ภาวะผู้น า ลักษณะการท างาน กฎระเบียบ แบบแผน  เป ็นต ้น ด ังนั ้น
ปัจจัยพื้นฐานทางด้านโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมจึงควรมีลักษณะ 

2.1  เปิดโอกาสให้ทุกคน และทุกกลุ่มในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง โดย
การเข้าร่วมอาจอยู่ในรูปของการมีส่วนร่วมโดยตรง หรือโดยตัวแทนก็ได้ 

2.2 ควรมีก าหนดเวลาที่แน่ชัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถก าหนดเง่ือนไขของตนเองได้ 
2.3 ก าหนดกิจกรรมที่มีลักษณะที่แน่นอน 

3. ปัจจัยอ านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม โดยปกติที่ผ่านมาในกิจกรรมหนึ่ง ๆ แม้ว่า
ประชาชนจะเห็นด้วยและมีโอกาสเข้าร่วม แต่ไม่อาจก าหนดเป้าหมาย วิธีการหรือผลประโยชน์ของกิจกรรม 
เพราะสิ่งเหล่านี้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระท า 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุงยังมีส่วนร่วม ในการจัดการ
ขยะค่อนข้างน้อยในเรื่องการแสดงความคิดเห็นและการตัดสนิใจ ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะ
ในเชิงนโยบายที่ส าคัญดังนี้ 
 1. การจัดให้เทศบาลเมืองขลุงจัดกลไกการประชาคมรูปแบบใหม่อย่างเป็นทางการคือการจัดตั ้ง
องค์กรสภาต าบลในเขตเทศบาลเมืองขลุงเพื่อให้สภาองค์กรชุมชนท าหน้าที่ส่งเสริม ในการมีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นร่วมกับนักการเมืองท้องถิ่น 
 2. ในการคัดเลอืกกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี ควรเป็นการคัดเลือกจากการลงมติของประชาชน
แต่ละชุมชน เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการจัดการขยะได้มากขึ้น  
 3. ในปัจจุบันพบว่าบทบาทของผู้น าในเทศบาลเมืองขลุงมีบทบาทลดน้อยลง แต่จากการศึกษา
พบว่าปัจจัยที่มีความส าคัญมากขึ้นในการจัดการขยะ คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ อุดมการณ์ของชุมชนและ
ความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน ดังนั้นเทศบาลเมืองขลุงควรมีมาตรการที่ส าคัญต่อไปนี้ 
  3.1  ในการที่จะดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะต้องมีสิ่งจูงใจที่เป็นรูปธรรมส าหรับ
ประชาชน เช่น ได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ หรือได้รับการยอมรับจากสังคมที่ชัดเจน หรือมีสิทธิพิเศษบางประการใน
การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ 
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  3.2  ควรปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในเทศบาลเมืองขลุงเห็นคุณค่าและรักท้องถิ่นของตนเองมาก
ขึ้น 
  3.3 ควรก าหนดกิจกรรมเพื่อรักษาเครือข่ายหรือเพิ่มความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายของชุมชนให้
ด ารงอยู่อย่างยั่งยืน เช่น จัดกิจกรรมร่วมกันในวันส าคัญ หรือ การจัดการศึกษาดูงานร่วมกัน  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 หลังจากที่ได้ด าเนินการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการด าเนินวิจัย
หลังจากนี้ คือ 
 1. ควรมีการขยายพื้นที่การท าวิจัยให้กว้างขวางมากขึ้น เช่น การจัดการขยะมูลฝอยควรครอบคลุม
ทั่วทั้งจังหวัดจันทบุรี หรือภาคตะวันออก เพื่อท าการเปรียบเทียบถึงผลของความต้องการและจะท าให้ได้มาซึ่งตัวช้ีวัดที่
ใช้เป็นมาตรฐานได้ 
 2. ควรท าการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเจาะลึก ในด้านการจัดการขยะมูลฝอย และ มีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบเพิ่มเติมในประเด็นที่การศึกษาในเชิงปริมาณไม่สามารถท าได้ 
 3. ควรศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยและการมีส่วนร่วมในอีก 3-5 ปีข้างหน้านี้ เพื่อให้ทราบถึงหากมี
การเปลี่ยนแปลงผู้น าท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายจะมีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยในอนาคตหรือไม่ 
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รูปแบบและกระบวนการทุจริตซ้ือเสียงเลือกต้ังก านันผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะ 
ปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 ในการรับรู้ของประชาชน :  

กรณีศึกษาประชาชนเขตต าบลตะกาดเง้า อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
PUBLIC AWARENESS OF FORMS AND PROCESSES OF VILLAGE HEADMEN ELECTION CORRUPTION IN 

ACCORDANCE WITH THE LOCAL GOVERNMENT ACT (NO.11) 2551 :  
CASE STUDY OF TA KAD NGOA SUBDISTRICT THAMAI DISTRICT CHANTHABURI PROVINCE 

เมธี  รัตนสุวรรณ์ 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับรูปแบบทุจริต
ซื้อเสียงเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ในพื้นที่เขต
ต าบลตะกาดเง้า อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัย เชิงพรรณนา แบบบูรณาการระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ การส ารวจประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งโดยใช้ขนาดตัวอย่าง 375 คน และ
เทคนิคการสุ่มแบบ 2 ขั้นตอน หลังจากนั้นจะใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้รูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อเสียง
เลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้านน้อย  ในภาพรวมแต่รับรู้การทุจริตในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งระดับปานกลาง ส่วน
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ดังกล่าวจะพบว่าช่องทางการรับรู้ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและสังคมประกิต   
ทางการเมืองเป็นปัจจัยที่มีผลในระดับปานกลาง 

ABSTRACT 

           The research was aimed to study levels and factors towards public awareness of the 
village headmen election corruption forms in accordance with the Local Government Act 
(No.11) 2551 in the area of Ta Kad Ngoa Sub-district in Tha Mai District in Chanthaburi Province. 
The descriptive mixed method model of the quantitative and qualitative research was applied 
to this study. The sample group in this research determined by the two-stage cluster sampling 
method was the 375 qualified voters. The in-depth interview and the participatory observation 
were used in the data collection as well. The major findings identified the low levels of the 
public awareness of the village headmen election corruption forms and processes. The 
influential factors towards the public awareness were communication channel, public 
information of the election campaign, and political socialization which they were all shown in 
the moderate levels. 

บทน า 

การจัดการปกครองท้องที่ของประเทศไทยนั้นได้ เริ่มต้นมาตั้ งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จ              
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงมีพระราชด าริให้มีการฟื้นฟูการปกครองระดับหมู่บ้านที่มาแต่เดิมขึ้น
ใหม่เพราะทรงเล็งเห็นว่าการปกครองในระดับนี้จ าเป็นและส าคัญยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็น
หน่วยการปกครองที่ใกล้ชิดกับราษฎรมากที่สุด โดยทรงให้มีการทดลองจัดระเบียบการปกครองต าบล หมู่บ้าน 
ขึ้นที่อ าเภอบางปะอิน จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา เมื่อ ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) โดยให้ราษฎรเลือกผู้ใหญ่บ้านแทน    
การแต่งตั้งโดยเจ้าเมืองดังแต่ก่อน นับแต่นั้นเป็นต้นมาทางรัฐบาลจึงได้มีการจัดระเบียบการปกครองต าบล หมู่บ้าน           
ตามหัวเมืองต่าง ๆ โดยตราเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มี           
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การตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ขึ้นใช้บังคับแทน และได้มีการใช้สืบเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน (ส านักบริหารการปกครองท้องที่. ออนไลน์. 2555)  

หลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ฉบับแรก พ .ศ. 2457 มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ เพิ่มเติมอีก 9 ฉบับ (จิตรา สมบัติรัตนานนท์. 2553 : 83-87) โดยการแก้ไข
แต่ละฉบับมีสาระส าคัญดังนี้  

1. พระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2486 การแก้ไขมีสาระส าคัญที่มาตรา 18 
คือ ให้ก านันผู้ใหญ่บ้านที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี ท่ีด ารงต าแหน่งให้คงอยู่ต่อไป แต่ถ้าผู้ใดไม่สามารถท่ีจะบริหารราชการ
ได้ก็ให้ข้าหลวงประจ าจังหวัดให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง 

2. พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2489 การแก้ไขมีสาระส าคัญที่มาตรา 5 คือ 
ให้ก านันผู้ใหญ่บ้านและให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ในพระราชบัญญัตินี้ให้ด ารงต าแหน่งอยู่ต่อไป 

3. พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2510 การแก้ไขมีสาระส าคัญที่มาตรา 18  
คือ ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และให้อยู่ใน
ต าแหน่งตามวาระของต าแหน่งเดิม กล่าวคือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นฝา่ยปกครองมหีน้าท่ีช่วยผู้ใหญ่บ้านในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและปราบปรามโจรผูร้้ายภายในเขตหมูบ่้านโดยให้ก านันและผู้ใหญบ่้านร่วมกันพิจารณาคัดเลือกได้ไม่
เกิน 5 คน 

4. พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2516 การแก้ไขมีสาระส าคัญที่มาตรา 12 คือ 
การก าหนดคุณสมบัติผู้ใหญ่บ้านให้มีพื้นความรู้ไม่ต่ ากว่าประโยคประถมศึกษาตอนต้นหรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบ
ไม่ต่ ากว่าประโยคประถมศึกษาตอนต้น แต่ปรากฏว่าบางหมู่บ้านซึ่งเป็นท้องที่กันดาร ชายแดนหรือเป็นท้องถิ่นที่มี
ชาวเขาอยู่อาศัย ประชาชนยังไม่สามารถเลือกผู้ใหญ่บ้านที่มีพื้นความรู้ดังกล่าวได้ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเร่งรัด
พัฒนาจึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยยกเว้นหรือลดหย่อนพ้ืนความรู้ของผู้ใหญ่บ้านในบางท้องที่ได้ 

5. พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2525 การแก้ไขมีสาระส าคัญ คือ เปิดโอกาส
ให้สตรีเป็นผู้ใหญ่บ้านได้เพราะต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันไม่ต้องรับผิดชอบด้านการปราบปรามอาชญากรรม
รวมทั้งอาจจะแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ชายได้ นอกจากนี้ การให้ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดเท่านั้นเป็น
ผู้ใหญ่บ้านได้นั้นก็เพื่อก าหนดมิให้ข้าราชการการเมืองเป็นผู้ใหญ่บ้านให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

6. พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2527 การแก้ไขมีสาระส าคัญคือเนื่องจาก
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ได้ก าหนดจ านวนทุนทรัพย์ในการเปรียบเทียบความแพ่ง 
ค่าธรรมเนียมหมายเรียกและค าร้องรวมกัน ค่าธรรมเนียม ท าใบยอมไว้ในอัตราที่ยังไม่เหมาะสมกับค่าของเงินตรา 
และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมจ านวนทุนทรัพย์และอัตราค่าธรรมเนียมใหม่เพื่อให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

7. พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2532 การแก้ไขมีสาระส าคัญ คือ เนื่องจาก
กฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ ก าหนดคุณสมบัติและคุณสมบัติต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็น
ผู้ใหญ่บ้านไว้ว่าต้องไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช ท าให้ผู้ใหญ่บ้าน ต้องออกจากต าแหน่งถ้าอุปสมบท
หรือบรรพชา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิอุปสมบทหรือบรรพชาได้ เช่นเดียวกับข้าราชการ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จึงแก้ไขให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิลาอุปสมบท หรือ บรรพชาได้เป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่เกิน 120 วัน และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

8. พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2535 มีสาระส าคัญ คือ ก าหนด
คุณสมบัติเกี่ยวกับอายุให้ก านันผู้ใหญ่บ้านมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี และก าหนดคุณสมบัติ
รวมถึงลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติมอีก ซึ่งแต่เดิมก าหนดให้ก านันผู้ใหญ่บ้านต้องมีอายุตั้งแต่ 25 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 
60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งระยะเวลาการด ารงต าแหน่งนานที่สุด 35 ปี ประกอบกับการก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

จากพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ ทั้ง 8 ฉบับดังกล่าวจะพบว่ามีเนื้อหาร่วมกันซึ่งถือว่าเป็น
ตัววางกรอบการปกครองท้องที่ไว้ดังนี ้ 

http://pab.dopa.go.th/mmenu1.html
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1. หมู่บ้านรวมกันประมาณ 20 หมู่บ้านให้ถือเป็นหนึ่งต าบล โดยใช้ล าห้วย หนอง คลอง บึง หรือสิ่งใดเป็น
หมายเขตของต าบลนั้น แต่ถ้าหากไม่มีให้จัดหลักปักหมายเขตเพื่อบอกเขตของต าบลนั้น ๆ 

2. ในหนึ่งต าบลให้มีก านัน 1  คน มีอ านาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตต าบลนั้น คณะกรรมการ
ต าบล 1 คณะประกอบด้วย ก านันท้องที่ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในต าบลและแพทย์ประจ าต าบล เป็นกรรมการ
ต าบลโดยต าแหน่ง และครูประชาบาลในต าบล 1 คน กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิหมู่บ้านละ 1 คน เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายอ าเภอจะเป็นผู้คัดเลือกแล้วรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อออกหนังสือส าคัญไว้
เป็นหลักฐาน 

3. ในการประชุมคณะกรรมการต าบลนั้นจะต้องมีกรรมการต าบลไม่น้อยกว่ากึ่งจ านวนจึงจะครบองค์
ประชุม โดยให้ก านันเป็นประธานการวินิจฉัยช้ีขาดให้ถือเสียงข้างมากแต่ถ้าหากว่ามีคะแนนเท่ากันนั้น ก านันซึ่ง
เป็นประธานจะออกเสียงอีกเสียงหน่ึงเพื่อช้ีขาด 

นอกจากน้ี พระราชบัญญัติทั้ง 8 ฉบับ ยังก าหนดให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านมีอ านาจหน้าที่ทางราชการดังนี้   
 1. อ านาจหน้าที่ในการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย  
 2. อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับความอาญา 
 3. อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับภาษีอากร โดยการท าบัญชีและน าราษฎรไปเสียภาษี 
 4. อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการท าบัญชีทะเบียนบ้าน 
 5. มีหน้าที่ในการประกาศนโยบายของรัฐแก่ชาวบ้านและรายงานเหตุการณ์ต่อทางราชการ 
 9. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับท่ี  11) พ.ศ.  2551 ได้ก าหนดสาระส าคัญเกี่ยวกับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แตกต่างจากพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ที่ผ่านมา ทั้ง 9 ฉบับไว้หลายประการที่ส าคัญ คือ 
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ท าการเลือกตั้ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านแทนที่จะเป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และการ
ก าหนดอายุในการด ารงต าแหน่งได้ขยายให้ด ารงต าแหน่งอยู่ถึงอายุหกสิบปีบริบูรณ์ซึ่งแตกต่างจากพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ ในอดีตซึ่งระบุว่าให้เป็นไปตามวาระคือ 5 ปี  เนื่องมาจาก พระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ได้มีมติของคณะรัฐมนตรีเพิ่มเงินเดือนก านันและผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบ
การบริหารงานของราชการ  

จากสาระส าคัญของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11)  พ .ศ . 2551 จะพบว่า
กฎหมายให้สิทธิประโยชน์แก่คนที่ด ารงต าแหน่งก านันและผู้ใหญ่บ้านแตกต่างจากอดีตที่ก านันและผู้ใหญ่บ้านมี
สิทธิประโยชน์และอ านาจไม่มากนัก ดังนั้น พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 จึง
เป็นที่ดึงดูดให้คนสนใจลงสมัครเลือกตั้งก านันและผู้ใหญ่บ้านกันเป็นจ านวนมากก่อให้เกิดปรากฏการณ์ซื้อสิทธิ์
ขายเสียงกันอย่างรุนแรง ในกระบวนการเลือกตั้ง เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อเสียงครั้งละเป็นหลักพันบาทข้ึนไปในเขต
ต าบล ตะกาดเง้า อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นับเป็นต าบลที่มีการเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้านมาเป็นเวลานาน แต่การ
เลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้านในอดีตที่ผ่านมา พบว่ามีการทุจริตซื้อเสียงยังไม่แพร่หลายมาก เนื่องจาก ต าแหน่งก านัน
ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เกี่ยวข้องกับการควบคุมงบประมาณแผ่นดินมีเงินเดือนและมีวาระอยู่ในต าแหน่งแค่ 5 ปี แต่
หลังจากมีการใช้พระราชบัญญัติท้องที่ปี พ .ศ. 2551 พบว่ามีการทุจริตซื้อเสียงการเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้าน
อย่างเด่นชัด ผลกระทบของการบังคับใช้พระราชบัญญัติปกครองท้องที่ดังกล่าวที่ส าคัญคือ การซื้อสิทธิ์ขายเสียงมี
ผลต่อการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านอย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถทนได้จนกว่าจะครบอายุ 60 ปี ดังนั้นจึงมี
การเคลื่อนไหวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในการแก้ไขกฎหมายจากการด ารงต าแหน่ง ของก านัน
ผู้ใหญ่บ้านจากอายุ 60 ปีหรือเกษียณอายุมาเป็นวาระละ 5 ปี จนร่างพระราชบัญญัติผ่านวาระที่  1 เมื่อวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ.  2555  แต่ความหมายเช่นนั้นก็ถูกต่อต้านจากก านันผู้ใหญ่บ้านโดยอาศัยชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัด
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น นครราชสีมา เชียงใหม่ อยุธยา เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี  

โดยหลักการในระบอบประชาธิปไตยนั้น ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการคงไว้หรือเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2551 อย่างแท้จริงคือเสียงของประชาชน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเบื้องต้นว่าประชาชนรู้เรื่อง
การทุจริตเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบันหรือไม่มากน้อยเพียงใด ผู้ศึกษาจึงสนใจท าวิจัย เรื่อง รูปแบบและ
กระบวนการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) 
พ.ศ. 2551 ในการรับรู้ของประชาชน : กรณีศึกษาประชาชนในเขต ต าบลตะกาดเง้า อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
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 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง x จ านวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน 

จ านวนประชากรทั้งหมด 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อรูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อเสี ยงเลือกตั ้งก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ .ศ. 2551 ในเขตต าบลตะกาดเง้า อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อรูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้ง
ก านันผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ในต าบลตะกาดเง้า อ าเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลตะกาดเง้า  อ าเภอท่าใหม่ 

จังหวัดจันทบุรี ท้ัง 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านตะกาดเง้า หมู่ที่ 2 บ้านตะกาดเง้า หมู่ที่ 3 บ้านตะกาดเง้า หมู่
ที่ 4 บ้านหนองคัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าใต้ หมู่ที่ 6 บ้านศรีอาวุธ หมู่ที่ 7 บ้านถนนมะกอก  หมู่ที่ 8 บ้านคลองตา
สังข์ หมู่ที่ 9 บ้านปากน้ าแขมหนู หมู่ที่ 10 บ้านสามง่าม จ านวนทั้งสิ้น 6,020  คน   

การก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) ใช้แนวคิดของยามาเน (Yamane. 1973 : 1088)  ค านวณ
ขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม  ดังนี้ 

   n =  
2Ne1

N


 

   n = ขนาดหรือกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
   N = จ านวนประชากรที่ศึกษา  (Population) 
   e = ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม (Sampling Error) 

ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได้ = ± 5% ความเช่ือมั่นในการสุ่มน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ คือ 95 % 

แทนค่า  n = 
2)05.0(020,61

020,6


 

    = 
05.151

020,6


 

    = 
05.16
020,6   

    = 375.0779 
    = 375 
 ดังนั้น  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  375  คน 

ส่วนเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sample Technique) จะใช้การสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Sampling) 
คือ ขั้นแรกจะใช้การสุ่มแบบสัดส่วน (Proportional Random Sampling) และขั้นที่สองจะใช้การสุ่มเชิงระบบ 
(Systematic Random Sampling) ดังนี ้
 
 สูตร   
 
 
 การสุ่มแบบสัดส่วน 

ผู้วิจัยจะใช้สัดส่วนของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตต าบลตะกาดเง้า อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ดัง
ตารางข้างล่างนี้ 
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ตารางที ่1   แสดงการสุ่มแบบสัดส่วน  จะใช้สัดส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้ง  ดังนี้ 
ช่ือหน่วยเลือกตั้ง จ านวนประชากร  จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง  

หมู่ที่ 1 บ้านตะกาดเง้า 714 44 
หมู่ที่ 2 บ้านตะกาดเง้า 248 15 
หมู่ที่ 3 บ้านตะกาดเง้า 444 28 
หมู่ที่  4 บ้านหนองคัน 613 38 
หมู่ที่  5 บ้านท่าใต้ 856 53 
หมู่ที่  6 บ้านศรีอาวุธ 577 36 
หมู่ที่  7 บ้านถนนมะกอก 385 24 
หมู่ที่  8 บ้านคลองตาสังข์ 944 59 
หมู่ที่  9 บ้านปากน้ าแขมหนู 926 58 
หมู่ที่ 10 บ้านสามง่าม 313 20 

รวม 6,020 375 
 

สรุป  การสุ่มเชิงระบบจะใช้การพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้มีสทิธิเลือกตั้งในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง โดยแบ่ง
ออกเป็นช่วงเท่า (Interval Scale) ดังนี้ ทุกล าดับชื่อล าดับที่ 16, 32, 48, 64, …, 928, 944 ตามล าดับ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ 
การสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิดและเอกสารที่

เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบค าถามทั้งปลายปิด และปลายเปิด 
องค์ประกอบของเคร่ืองมือวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาสรุปได้ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
ตอนที่ 2 การรับรู้รูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้ค าถามปลายปิด 

ทั้งหมด 26 เรื่อง ประกอบด้วย 
  1. การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน   
  2. การท าบุญกับวัด 
  3. การท าโครงการพัฒนา 
  4. การท าโครงการจัดอบรม 
  5. การจัดแข่งขันกีฬา 
  6. การจัดเลี้ยง 
  7. การเปิดบัญชีที่ร้านค้า 
  8. การแจกเงินรายบุคคล 
  9. การแจกเงินซื้อเสียงท้ังครอบครัว 
  10. การแจกสิ่งของรายบุคคล 
  11. การแจกสิ่งของแก่ครอบครัว 
  12. การขายสินค้าแก่ชาวบ้านในราคาถูก 
  13. การแจกวัสดุให้น าไปสร้างสาธารณะประโยชน์ 
  14. การเสนอเงื่อนไขที่จะพัฒนาหมู่บ้าน 
  15. การเล่นพนันผู้สมัคร 
  16. การใช้บัตรผี 
  17. การซื้อตัวผู้สมัคร 
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  18. การซื้อหัวคะแนนของคู่แข่ง 
  19. การท ารายช่ือซ้ าซ้อน 
  20. การท าช่ือตกจากทะเบียนบ้าน 
  21. การสอดไส้คะแนนก่อนการเปิดหีบ 
  22. การสอดไส้คะแนนระหว่างการด าเนินการลงคะแนน 
  23. การนับคะแนนก่อนปิดหีบเลือกตั้ง 
  24. การแกล้งอ่านคะแนนหมายเลขผู้สมัครผิด 
  25. การท าบัตรเสีย 
  26. การลงและรวมคะแนนผิด 

ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้รูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้
ค าถามปลายปิด ประกอบด้วย 
  1. ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร   
  2. การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง   
  3. สังคมประกิต   

ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใช้ค าถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยวิธีการหาความเรียง
และสรุปผล 
 การทดสอบเครื่องมือจะใช้การทดสอบความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability)  ดังนี ้
 1. การทดสอบความตรง (Validity) จะใช้ผู้เช่ียวชาญทางด้านวิจัย และหัวข้อวิจัย จ านวน 3 คน (ดัง
ภาคผนวก ก) โดยการทดสอบเครื่องมือที่จะใช้การทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการน า
แบบสัมภาษณ์ให้ท้ัง 3 ท่าน ตรวจสอบ เมื่อรับเครื่องมือกลับคืนจากผู้เชี่ยวชาญ น าข้อแก้ไขท้ังหมดมาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
 2. การทดสอบความเที่ยง (Reliability) จะใช้การทดลองไปเก็บแบบสัมภาษณ์ จ านวน 30 ชุด แล้วน ามา
วิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.92 

 
การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน 
ถึง เดือนธันวาคม 2555 หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสัมภาษณ์ก่อนน าไปลงรหัส
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร เอกสารที่จะใช้ในการวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
     1.1 เอกสารช้ันต้น (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ทะเบียน
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของต าบลตะกาดเง้า 
     1.2 เอกสารช้ันรอง (Secondary Data) เป็นเอกสารที่มีการรวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  คือ 
บทความวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 2. การสัมภาษณ์ วิธีการสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi - Structured or Guided Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นเครื่องมือ 

การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการใช้แนวสัมภาษณ์เจาะลึก (ตามภาคผนวก) โดยก าหนด
ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key-Informants) 
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 3. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ในที่นี้หมายถึง ประสบการณ์จากการสังเกตที่ได้จากการร่วมท างาน
ในการหาเสียงการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน กล่าวคือ ผู้วิจัยได้มีโอกาสช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหาเสียงการเลือกตั้ง
และไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกครั้งท่ีผ่านมา 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคลจะใช้เครือ่งมือทางสถิติ เป็นการน าความรู้มาจัดการกับตัวเลข โดยการ
น ามาแจกแจงความถี่ ค านวณเป็นค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 2. การวิเคราะห์ระดับการรับรู้รูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้าน โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  5  คะแนน หมายถึง   มีระดับการรับรู้มากท่ีสุด 
  4  คะแนน หมายถึง   มีระดับการรับรู้มาก 
  3  คะแนน หมายถึง   มีระดับการรับรู้ปานกลาง 
  2  คะแนน หมายถึง   มีระดับการรับรู้น้อย 
  1  คะแนน หมายถึง   มีระดับการรับรู้น้อยท่ีสุด 
 ซึ่งน ามาก าหนดเป็นเกณฑ์ได้  5  ระดับ  ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง  มีการรับรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง  มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีการรับรู้อยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีการรับรู้อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน 
     สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
     วิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
     สถิติเชิงอนุมาน โดยการใช้ค่าที t - test ณ ระดับ 0.05 เพื่อเปรียบเทียบตัวแปร 2 กลุ่ม ใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) ส าหรับตัวแปรที่มีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้ งก านันผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ในการรับรู้ของประชาชน : กรณีศึกษาประชาชนในเขตต าบลตะกาด
เง้า อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สรุปผลได้ดังนี้ 
 ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตต าบล
ตะกาดเง้า มีการรับรู้และรู้จักรูปแบบและกระบวนการทุจริตเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้านในระดับน้อยโดยภาพรวม 
และเมื่อพิจารณาในรายด้าน ซึ่งมีอยู่ 3 ด้าน ก็จะพบว่าการทุจริต ในการรณรงค์หาเสียง มีการรับรู้ในระดับ
ปานกลาง ส่วนการทุจริตในการซื้อ ขายเสียง และการทุจริตในการลงคะแนนเสียง มีการรับรู้ในระดับน้อย การที่กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนในเขตต าบลตะกาดเง้า  มีการรับรู้และรู้จักรูปแบบและกระบวนการทุจริตเลือกตั้งก านัน
ผู้ใหญ่บ้านในการรณรงค์หาเสียงมากกว่าการซื้อ ขายเสียง และการลงคะแนนเสียง เนื่องจากการรณรงค์หา
เสียงเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างเปิดเผยเป็นวงกว้างในที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการท าบุญกับวัดหรือการให้
ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ถ้าเปรียบเทียบกับการทุจริตในการซื้อ ขายเสียง  และการลงคะแนนเสียง  ซึ่งจะเป็น
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การท าเฉพาะกลุ่มหรือเป็นความลับเป็นเรื่องวงในไม่เป็นที่เปิดเผยให้คนนอกได้รับรู้ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้
และรู้จักรูปแบบและกระบวนการทุจริตในทั้ง 2 ด้านอยู่ในระดับน้อย 
 ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตต าบล
ตะกาดเง้าเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้รูปแบบและกระบวนการทุจริตเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้านนั้น มีผลในระดับ
ปานกลาง ทั้งในภาพรวมและในรายด้าน ทั้ง 3 ด้าน ตามล าดับ คือ  ด้านสังคมประกิต ด้านช่องทางการรับรู้
ข่าวสาร และด้านการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้รูปแบบและกระบวนการทุจริตเลือกตั้ง
ก านันผู้ใหญ่บ้าน ด้านช่องทางการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตต าบลตะกาดเง้า อยู่ในระดับปาน
กลางในภาพรวม หากดูตามรายช่องทางแบ่งเป็นมีผลในระดับมาก และมีผลในระดับปานกลาง การมีผลในระดับ
มาก คือ  ญาติสนิท การมีผลในระดับปานกลางมี 5 ช่องทาง เรียงล าดับดังนี้  
 1. หัวคะแนน   
 2. เพื่อนบ้าน   
 3. สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ   
 4. โทรทัศน์   
 5. วิทยุ  
 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่มีผลต่อการรบัรู้รปูแบบและกระบวนการทุจรติเลอืกตั้งก านันผูใ้หญ่บ้านของคน
ในต าบลตะกาดเง้ามากที่สุด คือ จากญาติ เนื่องจากชุมชนต าบลตะกาดเง้ายังมีวิถีชีวิตแบบการโยงญาติ (ระบบเครือ
ญาติ) ใครที่มีญาติมากก็จะได้รับคะแนนเสียงมากด้วย ส่วนหัวคะแนน หรือเพื่อนบ้านจะมีผลปานกลาง  และสื่อต่าง ๆ 
จะมีผลน้อยที่สุด 
 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้รูปแบบและกระบวนการทุจริตเลือกตั้งก านันผู้ ใหญ่บ้าน  ด้านการ
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง แต่หากพิจารณาเป็นรายประเด็นแบ่งได้  2 กลุ่ม คือ ระดับปาน
กลาง และระดับน้อย ระดับปานกลาง มี 2 ประเด็น เรียงล าดับดังน้ี   
 1. แผ่นพับ    
 2. หอกระจายข่าว   
 ระดับน้อยมี 3 ประเด็น  เรียงล าดับดังน้ี   
 1. โทรทัศน์   
 2. วิทยุ   
 3. หนังสือพิมพ์ 

การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ประเด็นแผ่นพับ และหอกระจายข่าว ที่มีผลต่อการรับรู้รูปแบบและ
กระบวนการทุจริตเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้าน มากกว่าประเด็นอื่น เนื่องจากแผ่นพับผู้สมัครนิยมจัดท ากันเองโดย
เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่ารูปแบบอ่ืน และหอกระจายข่าว ส่วนมากจะอยู่ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่อยู่แล้วสามารถ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเลอืกตั้งให้ประชาชนทราบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่สื่ออื่น ๆ จะเสียค่าใช้จ่ายมากและ
ประชาชนไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร และปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้รูปแบบและกระบวนการทุจริตเลือกตั้งก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ด้านเครือข่ายชุมชนและประสบการณ์การเลือกตั้ง อยู่ในระดับมาก  และปานกลาง ระดับมากคือ
ประเด็นประสบการณ์การเข้าร่วมการเลือกตั้ง ส่วนปานกลางคือประเด็นเครือข่ายการรู้จักคนในชุมชน
ประสบการณ์การเข้าร่วมการเลือกตั้ง มีผลมากกว่า เนื่องจากเมื่อประชาชนมีประสบการณ์มากก็สามารถรับรู้
รูปแบบและกระบวนการทุจริตเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้าน ได้มากกว่าเครือข่ายการรู้จักคนในชุมชน คือ รับรู้ด้วย
ประสบการณ์ตนเองย่อมมีผลมากกว่ารับรู้จากคนอ่ืน 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จาการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 คือ ผลการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อ
เสียงเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ในการรับรู้ของ
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ประชาชน : กรณีศึกษาประชาชนในเขตต าบลตะกาดเง้า  อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในภาคนิพนธ์นี้ถือเป็นข้อ
ค้นพบใหม่ในเบื้องต้นที่ยังไม่มีการศึกษาในประเทศไทยโดยตรง   
 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตต าบลตะกาดเง้า มีการรับรู้และรู้จักรูปแบบและ
กระบวนการทุจริตเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้านในการรณรงค์หาเสียงมากกว่าการซื้อ ขายเสียง  และการลงคะแนนเสียง 
หากมองถึงปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้รปูแบบและกระบวนการทุจริตเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้าน ด้านช่องทางการรับรู้
ข่าวสารมากที ่ส ุด คือ จากญาติ ส่วนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั ้ง ที่มีผลมากที่สุด คือ แผ่นพับ และ
ประสบการณ์การเข้าร่วมการเลือกตั้งมีผลมากกว่าเครือข่ายการรู้จักคนในชุมชน   ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่อ
รูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้ง  
 1. ฐานเศรษฐกิจของผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีสุภาษิตทางการเมืองอย่างหนึ่งว่า ถ้าอยากจะเป็น  ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน “หากไม่มีเงิน ก็ต้องมีมวลชน” ดังนั้น ฐานะทางเศรษฐกิจที่จะมีถึงระดับเป็นฐานให้กับการลงเล่นการเมือง
นั้น  นับว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่งยวดทีเดียว หากผู้สมัครเป็นคนรวยและรวยถึงขั้นให้คนอื่นพึ่งพาทางการเงินได้ ซึ่งภาษาทาง
การเมืองเรียกว่า “หิ้วคนอื่นได้” ย่อมจะท าให้มีโอกาสก้าวสู่ต าแหน่งการเมืองที่สูงกว่าระดับการเป็นก านันผู้ใหญ่บ้าน
ธรรมดา 
 ดังนั้น ผู้สมัครก านันผู้ใหญ่บ้าน ประเภทรวยและหิ้วคนอื่นได้นี้ ย่อมมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นผู้น าได้สูงและหรือมี
ความคาดหวังสูงในการลงสมัครรับเลือกตั้ง เพราะต าแหน่ง ก านันผู้ใหญ่บ้าน  กลายเป็นทั้งต าแหน่งและทั้งบันไดที่จะ
ก้าวสูงขึ้นไป ดังนั้น ผู้ลงสมัครประเภทนี้มักจะยอมแพ้เลือกตั้งไม่ได้และจะทุ่มสุดตัวหากมีคู่แข่งที่สูสีกันขึ้นมา และผล
ของการทุ่มและสู้สุดตัวนี้เอง ก็จะท าให้เกิดการทุจริตเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นบุคคลประเภท “หมาหลงถิ่น” 
หรือ “หมาจรถิ่น”  ที่นิยมเรียกกันในทางการเมืองส าหรับบุคคลที่มีฐานมวลชนไม่กว้างและมั่นคงอยู่เป็นพื้นฐานโอกาส
ทางทุจริตถึงขนาดลงมือซื้อเสียงก็ย่อมจะมีมาก 
 ความต่างระหว่างการเป็นนายทุนทุ่มเองกับการเป็นบุคคลที่คอยการหนุนช่วยจากผู้อื่น  นอกจากจะ
แตกต่างกันในเชิงอิสรภาพของพฤติกรรมการเมืองแล้ว ยังแตกต่างกันในเรื่องโอกาสการใช้เงินต่อสู้หาเสียงอีก
ด้วย ทั้งนี้เพราะการพึ่งจมูกคนอ่ืนหายใจย่อมไม่สะดวกคล่องตัวเป็นธรรมดา  และท าให้ผู้ลงสมัครก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ประเภทนี้พลาดโอกาสการได้รับการเลือกตั้งไปมากเพราะมีสายป่านสั้นหรือมีกระสุนจ ากัด ดังนั้น หากจะท าการ
ทุจริตซื้อเสียงในช่วงปลายฤดูรณรงค์  โดยเฉพาะช่วงที่จ าเป็นต้องโรมรันพันตูกับคู่แข่งแล้วผู้ลงสมัครก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ประเภทใช้จมูกคนอื่นหายใจนี้ อาจจะท าการทุจริตซื้อเสียงไม่ได้หรือไม่ได้เต็มที่ เพราะสายป่านท่ีมีหรือ
ที่เขาให้ไวไ้ด้หมดไปเสียก่อนนั่นเอง 
 การหนุนช่วย ส.ส. จากตัวองค์กรพรรคก็ดีและจากมวลชนทั่วไปที่บริจาคก็ดี นับว่าเป็น   แบบตะวันตก
หรือสากล ที่มีกองทุนส่วนรวมส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรคแต่ยังเป็นองค์กรบุคคลที่เกาะกันเป็นกลุ่ม
พวกแบบ “มุ้งเล็ก” ใน “มุ้งใหญ่” ที่อาศัยการช่วยเหลือในกลุ่มพวกและอาศัยวิธีการเรี่ยไรหรือ “โต๊ย” กับคนมี
สตางค์ในพรรคหรือนายทุนพรรคเป็นหลักอยู่  ดังนั้นการหนุนช่วยในนามส่วนรวมขององค์กรพรรคจึงอ่อนแอและ
แทบจะไม่มีเลยในบางพรรค 
 การมีหรือไม่มีพลังทางการเงินของพรรคการเมืองไทยจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวพรรคแต่จะอยู่ที่ตัวจ านวนและขนาด
ของนายทุนท่ีเข้าสังกัดอยู่ในพรรคเป็นด้านหลัก ส่วนการหนุนช่วยทางการเงินจากมวลชนท่ัวไปนั้น ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่
ค่อยจะเกิดขึ้นอีกเช่นกัน ทั้งนี้เพราะพรรคการเมืองไทยไม่ได้เป็นพรรคมวลชน ขาดและห่างการสนับสนุนจากมวลชน 
แม้แต่สมาชิกของพรรคเองก็มักไม่ได้ช่วยเหลือพรรค สมาชิกโดยส่วนใหญ่มักถูกล่าช่ือเข้ามาเป็นสมาชิกในขั้นตอนจด
ทะเบียนพรรคและก็ไม่ได้จ่ายค่าสมาชิกและต่ออายุสมาชิกอย่างถูกต้อง ดังนั้น การหนุนช่วยทางการเงินจากมวล
สมาชิกทั้งปวงจึงเป็นเรื่องที่ไม่เกิดหรือแทบไม่เกิดขึ้นในกรณีของพรรคการเมืองไทยปัจจุบัน 
 2. ฐานการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การมีหรือไม่มีฐานการเมืองนั้น หมายถึง การมีหรือไม่มีต าแหน่งและ
ประสบการณ์ทางการเมืองระดับต่าง ๆ มาก่อน ซึ่งประสบการณ์และต าแหน่งทางการเมืองที่มีหรือเคยมีนี้ นอกจากจะ
สะท้อนถึงทักษะทางการเมืองแล้วยังเป็นตัวช้ีแสดงส่วนหนึ่งว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งจะมีโอกาสแพ้หรือชนะมากกว่า 
เพราะสามารถดูได้จากฐานคะแนนนิยมเดิม  หรือดูได้จากความมีประสบการณ์และความกว้างขวางของการเป็น
นักการเมืองท้องถิ่นมาก่อน เช่นเคยเป็น สจ. ส.ท. หรือก านันมาก่อน เป็นต้น 
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 นอกจากประเด็นฐานการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเคยมีประสบการณ์ทางการเมืองแล้ว การเป็นบุคคล
ส าคัญในพรรคการเมือง เช่น เป็นระดับหัวหน้า รองหัวหน้า และเลขาธิการพรรคก็ถือว่าเป็นบุคคลช้ันยอดของพรรค 
ส่วนช้ันรองลงมา คือเป็นกรรมการบริหารพรรคระดับที่มีต าแหน่งในฝ่ายบริหารบางต าแหน่ง และกรรมการบริหาร
พรรคธรรมดา เป็นต้น บุคคลส าคัญเหล่านี้เมื่อลงสมัครรับเลือกตั้งก็กลายเป็นบุคคลที่มักจะยอมแพ้ไม่ได้หรือยอม
แพ้ยากอีกเช่นกัน เพราะการพ่ายแพ้นั้นนอกจากจะหมายถึงโอกาสที่อาจพลาดต าแหน่งบริหารในอนาคตหากพรรคได้
เป็นหรือร่วมรัฐบาลแล้วยังหมายถึงการสูญเสียภาพพจน์หรือเสียหน้าตาทั้งในกรณีนามพรรคและนามส่วนตัวอีกด้วย  
ดังนั้นบุคคลช้ันน าของพรรคกลุ่มนี้จึงมักกลายเป็นบุคคลสู้ตายในเวทีการหาเสียง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อแนวทางหรือแวว
ภาพทุจริตในการเลือกตั้งด้วย 
 3. ฐานสังคมของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ค าว่า ฐานสังคมประชากรนั้น หมายถึง พื้นเพของบุคคลที่เกิดที่
อยู่ว่าเกิดและอยู่ในแวดวงอะไร ซึ่งโดยปกติแล้วเรื่องที่เกี่ยวกับด้านสังคมประชากรของบุคคลโดยทั ่วไปนั ้นมี
มากมายหลายเรื่องด้วยกัน แม้แต่เรื่องเพศและอายุก็ถือเป็นเรื่องหนึ่ง ของสังคมประชากรอยู่ด้วย แต่ในทาง
ความหมายของการเมืองโดยเฉพาะกรณีการลงสมัครรับเลือกตั้งของไทยแล้วเรื ่องฐานสังคมประชากรที ่มี
ความส าคัญ ๆ ก็เห็นจะได้แก่เรื ่องสถานที่เกิดและการมีภูมิล าเนาในเขตหรือนอกเขตเลือกตั้งที่มักเรียกกันใน
ภาษาการเมืองว่า “หมาหลง” หรือ “หมาจร” นั้นถือว่าเป็นเรื่องหลักของโอกาสของการก้าวสู่การเป็นนักการเมือง
ทีเดียว ทั้งนี้เพราะคนไทยยังยึดถือในเรื่องของถิ่นก าเนิดและเรื่องการได้อยู่อาศัยใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพวกเดียวกันเสมือน
หนึ่งเป็นญาติกัน และหากในข้อเท็จจริงได้มีความเกี่ยวดองเป็นเครือญาติกันจริงอยู่ด้วยก็ยิ่งจะเป็นผลดียิ่งขึ้น ท าให้
อยากช่วยเหลือสนับสนุนมากข้ึนเพราะถือว่าการลงคะแนนให้นั้นเป็นการช่วยญาติและท าให้ญาติเป็นใหญ่เป็นโตจะ
ได้พึ่งพาอาศัยได้ในภายหลัง 
 ดังนั้น หากผู้สมัครคนใดมีญาติหรือสามารถผูกญาติกับบุคคลต่าง ๆ ได้มากในลักษณะที่กลายเป็น “ยุ้ย
ญาติเยอะ” แล้ว โอกาสการชนะเลือกตั้งย่อมมีมากโดยอาจจะไม่ต้องใช้เงินให้สิ้นเปลืองเหมือนกับผู้สมัครคนอื่น เพราะ
ญาติก็คือมวลชนนั่นเอง แต่เผอิญเป็นมวลชนที่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกที่ไม่ค่อยสอดคล้องกับหลักอุดมการณ์
ประชาธิปไตยเท่าใดนัก นอกจากความเป็นผู้กว้างขวางในทางเครือญาติซึ่งถือว่าเป็นความสัมพันธ์ด้านลึกแล้ว 
ความกว้างขวางในด้านกว้างของการเป็นบุคคลที่รู้จักในวงการต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ทั้งในกรณีฐานเสียงและ
กรณีจุดส่อแววทุจริต กล่าวคือหากมีชื่อเสียงในหมู่มวลชนทั่วไปแนวและแววทุจริตจะมีน้อยแต่ถ้าไม่มีชื่อเสียง
และแถมมีอิทธิพลในหมู่ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งผู้น าทางการและผู้น าทางสังคมซึ่งสามารถใช้เป็นกลไกทุจริต
ได้ โอกาสการส่อแนวและแววทุจริตย่อมมีมาก 
 นอกจากประเด็นการถือถ่ินถือญาติเป็นเรือ่งหลักแลว้ ประเด็นอ่ืน ๆ เช่น ความสามารถในภาษาถิ่น ระดับ
การศึกษา และแม้แต่การมีเช้ือชาติ ศาสนาตรงหรือไม่ตรงกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตก็ยังถือว่าเป็นเรื่องส าคัญรองลงมา 
ทั้งนี้เพราะมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยท่ีเป็นบุคคลภายนอกท่ีต่างเช้ือชาติ ศาสนา และภาษา ก็ยังได้รับการ
เลือกตั้งเข้ามาเป็นนักการเมืองจ านวนไม่น้อย ยกเว้นพื้นที่บางแห่งของประเทศไทยที่การยึดถือเรื่องดังกล่าวว่ายังเป็น
เรื่องที่ส าคัญอยู่ 
 ฐานทางสังคมยังรวมถึงเรื่องบทบาททางสังคมของผู้สมัครรับเลือกตั้ง บทบาททางสังคมหมายถึง การเคยเข้า
ไปมีส่วนข้องเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมในเขตพื้นที่ที่ลงสมัคร ซึ่งลักษณะการข้องเกี่ยวนั้นมีทั้งโดยบังเอิญ
ส าหรับผู้ที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งมาก่อน และโดยตั้งใจเพื่อใช้เป็นฐานในการลงรับสมัครเลือกตั้งใน
อนาคต  การมีฐานในด้านบทบาททางสังคมนี้ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญระดับช้ีชะตาอนาคตการเมืองทีเดียว ทั้งนี้จะเห็น
ได้จากนักการเมืองเก่าจ านวนมากที่เหินห่างพื้นที่จนเป็นเหตุให้ไม่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาอีก 
 วิธีการสร้างฐานสังคมโดยการแสดงบทบาทต่าง ๆ ต่อกิจกรรมทางสังคมนั้นท ากันได้หลายอย่างหลายวิธี 
และที่นิยมใช้กันมากก็คือการออกเยี่ยมเยียนประชาชนในเขต เพื่ออย่างน้อยได้ใหป้ระชาชนเห็นหน้าไม่ลืมหน้าลืมตัว
ผู้สมัคร หรืออย่างมากก็ได้ชื่อว่าเป็นคนสนใจเอาใจใส่ดูแลความทุกข์ยากของประชาชนโดยตลอดแม้จะไม่ได้ให้
สิ่งของก านัลใด ๆ ก็ตาม แต่การออกเยี่ยมเยียนประชาชนบ่อย ๆ และให้ทั่วถึงนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก   
 ดังนั้น การเลือกออกงานชาวบ้านเฉพาะงานบุญกุศลที่ใหญ่ ๆ หรือที่ส าคัญบางงานจึงเป็นการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในเรื่องเวลาดังกล่าวไปได้ระดับหนึ่ง ยิ่งหากเป็นผู้สมัครที่มีฐานการเงินดีก็ยิ่งจะสะดวกสบายมากขึ้น 
เพราะสามารถใช้เงินซื้อเวลาและหว่านคะแนนนิยมโดยการสร้างหรือบริจาคสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้กับชุมชน 
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ดังนั้น ผู้สมัครที่มีฐานเศรษฐกิจดีจึงมีความได้เปรียบกว่าผู้สมัครที่มีฐานเศรษฐกิจไม่ดี เพราะสามารถใช้เงินเป็นทั้งตัว
ตัดปัญหาและตัวสร้างฐานนิยมทางสังคมได้ในเวลาเดียวกัน 
 4. โครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชน การมีอาชีพและรายได้ต่างกันของชุมชนที่หน่วยลงคะแนนเสียงตั้งอยู่
ในหมู่บ้านและต าบลต่าง ๆ นั้น มักมีพฤติกรรมการใช้สิทธิไม่เหมือนกัน กล่าวโดยทั่วไป หากชุมชนใดเป็นชุมชนค้าขาย
ที่มีลักษณะเป็นเมือง และแถมยังเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกลุ่มข้าราชการและพนักงานต่าง ๆ ซึ่งในทางการเมือง
เรียกว่า เป็นที่อยู่ของคน “ช้ันกลาง” โอกาสที่จะส่อแววล่อแหลมต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนเชิงทุจริตเลือกตั้งนั้น ย่อมมี
น้อยหรือแทบจะไม่มีเลย ในทางตรงกันข้ามหากกชุมชนใดเป็นที่อยู่ของคน “ช้ันล่าง” ประเภทท าไร่ท านาในลักษณะ
ของชนบท และแถมยังเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนประเภทรับจ้างต่าง ๆ แล้ว โอกาสความล่อแหลมต่อแววทุจริต
เลือกตั้งย่อมมีมาก 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากชุมชนนั้น ๆ เป็นชุมชนเช่าที่เขาอยู่ และ หรือเช่าที่เขาท ากิน โอกาสการถูกลากพา
โดยขบวนการจัดตั้งของนักการเมืองและพรรคการเมืองต่าง ๆ ย่อมมีมากขึ้น ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับ เส้นสายหรือ
ความสัมพันธ์ของผู้น าทางการและผู้น าทางสังคมของชุมชนนั้น ๆ ว่ามีความสัมพันธ์และผูกพันกับนักและพรรค
การเมืองมากน้อยเพียงใด และยิ่งเป็นชุมชนที่มีความต้องการและขาดแคลนในสิ่งสาธารณูปโภคมากเท่าใด โอกาส
ความล่อแหลมต่อการซื้อ-ขายเสียงแบบ “หว่านพืช” และ “ตกเขียวคะแนน” ย่อมมีมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้เพราะความ
เดือดร้อนขาดแคลนมาประสบกับความต้องการได้คะแนนเสียง จึงท าให้เกิดความพอดีหรือสมดุลของการทุจริตเลือก
ตั้งขึ้น  
 5. โครงสร้างทางสังคมของชุมชน หากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนอ่อนแอและอ่อนไหวแววการทุจริต
เลือกตั้งเป็นด้านหลักอยู่แล้ว ในด้านรองและด้านเสริมของโครงสร้างทางสังคมโดยเฉพาะประเด็นการด ารงอยู่
หรือไม่ด ารงของระบบเครือญาติในชุมชน ก็เป็นสิ่งส าคัญต่อแววการล่อแหลมทุจริตเลือกตั้ง หากชุมชนนั้น ๆ มี
ความเป็นญาติและยึดถือระบบญาติสูง ย่อมจะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการใช้ขบวนการลากพา ชนิดที่สามารถ
ลากกันเป็นแผง ๆ หรือขนกันเป็นหมู่ ๆ เลยทีเดียว 
 ในทางตรงกันข้าม หากชุมชนใดที่โครงสร้างของสังคมได้คลี่คลายมาสู่ระบบอปุถัมภ์และระบบแตกแยกเป็น
ฝักเป็นฝ่ายมากขึ้น โอกาสการทุจริตเลือกตั้งจะมีน้อยลง เพราะลักษณะความเป็นอิสระหรือเป็นตัวของตัวเอง 
ของบุคคลในชุมชนนั้น ๆ มีมากขึ้น ท าให้โอกาสการชักจูงและลากพายากยิ่งขึ้นและหากจะมีการชักจูงหรือลากพากันก็
สามารถท าได้เพียงเสี่ยงเสี้ยวของกลุ่มคนในชุมชน น้ัน ๆ ยิ่งกว่านั้นการลากพาก็อาจจะท าให้เกิดการขัดแย้งในการ
ด าเนินการได้มากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้น าของชุมชนนั้นว่า มีลักษณะเป็นฝักฝ่ายในการสนับสนุนพรรคและนักการเมือง
ต่างกันหรือไม่ 
 ชุมชนของไทยเราปัจจุบัน ส่วนใหญ่ได้ก้าวพ้นระบบเครือญาติมาสู่ระบบอุปถัมภ์ที่สังกัดตัวหัวหน้าหรือหัว
เรือต่างกัน และในเขตชุมชนที่เจริญและยิ่งเจริญมากขึ้นเท่าใด ลักษณะความเป็นระบบแตกแยกฝักฝ่ายในทางการเมือง
ก็จะยิ่งมากข้ึนเท่านั้น ชุมชนท่ีเป็นฝักฝ่ายดังกล่าวย่อมจะมีน้อยลง และหากมีขึ้นก็จะถูกจับตามองกันได้ง่าย เพราะ
ต่างฝ่ายต่างก็ระแวงกันและมักควบคุมดูแลกันเอง 
 นอกจากประเด็นเรื่องลักษณะโครงสร้างทางสังคมของชุมชนดังกล่าวแล้ว ประเด็นเรื่องการเคลื่อนย้าย
ของประชาชนทั้งในกรณีเข้าออก ก็มีส่วนส าคัญในการเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตเลือกตั้งด้วย โดยทั่วไปชุมชนชนบท
ไทยในปัจจุบันมักมีการเคลื่อนย้ายออกโดยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านตาม ซึ่งในภาษาทางการเมืองเรียกว่า “ย้ายแต่
ตัวแต่ทะเบียนยังอยู่” และผลการย้ายแต่ตัว แต่ทะเบียนยังอยู่นี้เองท าให้เกิดการเปิดโอกาสการทุจริตเลือกตั้งได้
หลายรูปแบบ และหรือหลายกรรมวิธี เช่น กรรมวิธีบัตรผีทั้งหลายและกรรมวิธีการคัดช่ือออกเป็นต้น 
 ส่วนประเด็นเรื่องระดับการศึกษาของประชาชนก็มีส่วนส าคัญต่อการทุจริตเลือกตั้งอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกัน 
แต่ล าพังการศึกษาเองมักจะเป็นตัวเสริมให้กับเศรษฐกิจด้านความยากจนกล่าว  คือ หากคนเราจนเฉย ๆ ก็ยังไม่เพียง
พอที่จะทุจริต การร่วมทุจริตเลือกตั้งมักจะเกิดกับกลุ่มคนท่ี “จนและไร้เดียงสา” ทางการเมืองอยู่ด้วย ซึ่งการไร้
เดียงสานั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการมีระดบัการศึกษาต่ าจึงท าให้เกิดภาวะไร้เดียงสาขึ้นมา สิ่งส าคัญส าหรับคนจนที่จะ
ร่วมมือกับขบวนการทุจริตเลือกตั้งก็ยังมีจน อีกประเภทหนึ่งคือ “จนและสิ้นหวัง” ซึง่กลุ่มคนจนเหล่านี้ได้เคยสนใจ
และตื่นตัวทางการเมืองมาระดับหนึ่ง แต่ก็ต้องผิดหวังในระบบตัวแทนและผู้แทน จนท าให้เกิดความสิ้นหวัง
และเบื ่อหน่ายว่าไม่รู้จะเลือกไปท าไม เลือกแล้วก็ไม่เห็นมาช่วยเหลืออะไร แม้แต่หัวก็หายไป ดังนั้น หากจะให้
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ลงคะแนนให้ก็ต้องเอาเงินเอาของมาแลกเปลี่ยนกันโดยตรงดีกว่าไม่ได้อะไรเลยจากผู้สมัครหรือผู้แทนประเภทหมาหลง
และหมาจรที่ไม่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับประชาชนแต่อย่างใด 
 6. โครงสร้างกลุ่มผู้น า  เอกภาพ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทางความคิดก็ได้และหรือทางการ
กระท า หรือพฤติกรรมก็ได้ ซึ่งในทางการเมืองค าว่าเอกภาพกลุ่มน านั้น มีทั้งด้านกลุ่มผู้น าทางการอันได้แก่ ข้าราชการ
ในท้องถิ่น จนถึงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และด้านกลุ่มผู้น าทางสังคมได้แก่ ผู้ที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและทางศาสนา 
วัฒนธรรมของชุมชน เช่น พวกนายทุนท้องถิ่น พระ และหมอคนทั้งหลาย เป็นต้น 
 กลุ่มผู้น าเหล่านี้ มีความส าคัญในทางการเมืองในลักษณะของการมีระดับอิทธิพลเหนือคนในสังคม และ
เป็นกลไกการเลือกตั้งที่ส าคัญส าหรับพรรคและนักการเมืองในทุก ๆ ครั้งเมื่อถึง ฤดูการหาเสียง ดังนั้น ความมี
เอกภาพและไม่มีเอกภาพในกลุ่มผู้น า ทั้งผู้น าทางการและผู้น าทางสังคม จึงกลายเป็นสิ่งส าคัญให้กับระบบพฤติกรรม
ทุจริตเลือกตั้งว่าจะมีหรือไม่มีการทุจริตมากน้อยเพียงใดบริการอื่น ๆ โดยทั่ว ๆ ไป พวกผู้น าทางการนี้มักจะอยู่กันตาม
สายและเช่ือฟังนายเบื้องบน ดังนั้นประเด็นปัญหาก็คือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ มีนายที่สังกัดลงเล่นหรือลงแรงสนับสนุน
พรรคและนักการเมืองใด ก็จะท าให้ลูกน้องลงเล่นและลงแรงสนับสนุนพรรคและนักการเมืองนั้น ๆ ตามมา  แม้นบุคคล
เหล่านี้ในหลักการจะโดยหน้าที่หรือโดยกฎระเบียบจ าต้องวางตัวเป็นกลางก็ตาม แต่โดยพฤติกรรมแล้วอาจตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลของอ านาจในต าแหน่งและอิทธิพลของอ านาจทางการเงินของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้เสมอ 
 ส่วนกรณีของกลุ่มผู้น าทางสังคมซึ่งเป็นแกนชาวบ้านที่ท าตัวเป็นหัวคะแนนให้กับผู้สมัครนั้น ประเด็นปัญหา
เรื่องความมีเอกภาพในการน าว่า จะมีขีดความสามารถขนาดไหนนั้น มักขึ้นอยู่กับสังคมของชุมชนนั้น ๆ ว่า เป็นแบบ
ระบบเครือญาติ ระบบอุปถัมภ์ หรือระบบแตกแยกฝักฝ่ายดังได้กล่าวมาแล้ว และขึ ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับ
นักการเมืองในฐานะที่กลุ่มผู้น าทางสังคมเหล่านี้เป็น “ผู้ชักน าการบริจาค” สิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ เข้าสู่ชุมชน
กล่าวคือ หากค้นพบว่าชุมชนใดมีผู้สมัครที่เป็นผู ้บริจาคเจ้าเดียวก็แสดงว่า ชุมชนนั้น ๆ มีผู้น าทางสังคมที่มี
เอกภาพสูงแต่ถ้าเกิดมีผู้บริจาคหลายเจ้าและแข่งขันกัน ก็แสดงว่าชุมชนนั้น ๆ ส่อแววว่ามีกลุ่มผู้น าทางสังคมที่
ขัดแย้งแก่งแย่งการน ากันอยู่ 
 ผลของการขัดแย้งแก่งแย่งการน าในชุมชนต่าง ๆ ของกลุ่มผู้น าทางสังคม นอกจากจะเป็นประสบการณ์ใหม่
ของชุมชนส่วนใหญ่ในสังคมไทยในยุคหลังนี้แล้ว ยังเป็นปรากฏการณ์ที่ช่วยให้เราสามารถท านายพฤติกรรมการใช้สิทธิ
ของประชาชนในชุมชนเหล่านั้นว่าจะมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน หรือแยกส่วนกลุ่มกันตามประเด็นปัญหาเรื่อง
ความมีเอกภาพและพลังการน าของกลุ่มผู้น าทางสังคมของชุมชนนั้น ๆ   
 7. ยุทธศาสตร์การรณรงค์การเลือกตั้ง เรื่องการมีฐานพลังของกลุ่มแกนหรือหัวคะแนน  เนื่องจากพ้ืนฐาน
ทางวัฒนธรรมการเมืองของคนไทยโดยทั่วไป ที่มีลักษณะเฉื่อยชาและเฉยเมยประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ประกอบกับ
พื้นฐานของระบบพรรคการเมืองไทยยังไม่ได้เป็นพรรคมวลชนที่สามารถหยั่งรากลงสู่ประชาชนหรืออุดมการณ์ของ
ระบบประชาธิปไตยเท่าที่ควร กล่าวคือ ประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยระบบการชักจูงลากพาให้ไปลงคะแนนกันอยู่ 
และผลของการอิงระบบการชักจูงลากพานี้เอง ท าให้พรรคและนักการเมืองส่วนใหญ่ต้องหันมาใช้แนวความคิดทฤษฎี
ในเรื่องสามเขตยุทธศาสตร์ของการรณรงค์จึงท าให้สามารถเอาชนะเลือกตั้งได ้
 เขตยุทธศาสตร์ที่ส าคัญอันดับแรกก็คือ กลุ่มมวลชนเฉยเมยซึ่งมีทั้งประเภท “เฉยเมยปัญญา” และ “เฉย
เมยไร้เดียงสา” กลุ่มเฉยเมยปัญญานี้ก็คือ กลุ่มบุคคลที่รู้เรื่องการเมืองดีหรือค่อนข้างดีแต่ ไม่ค่อยสนใจกับการใช้
สิทธิเลือกตั้งเท่าใดนัก ทั้งนี้เพราะการเลือกตั้งมิใช่เป็นความหวังหรือเป็นทางออกของการแก้ปัญหาการด ารงชีพ
ของกลุ ่มตนอย่างหนึ ่ง และอีกอย่างหนึ่งก็คือ ปัญหาความไม่ศรัทธาในตัวผู ้สมัครและพรรคการเมือง 
ประกอบกับอาจจะไม่มีสถานการณ์ขัดแย้งที่รุนแรงในสังคมที่กลายเป็นประเด็นการเมืองขึ้นมา จึงท าให้เกิดความ
เฉื่อยชาเฉยเมยในการใช้สิทธิขึ้น กลุ่มเฉยเมยปัญญานี้มีทั้งมวลชนช้ันกลางในระบบอันได้แก่ พวกข้าราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีการศึกษาดี และพวกมวลชนช้ันกลางนอกระบบที่เป็นพ่อค้านักธุรกิจที่มีเช้ือสายจีนมาก่อน ซึ่ง
โดยปกติแล้วกลุ่มชนช้ันกลางเหล่านี้มักจะมีความคิดอ่านทางการเมืองค่อนข้างอิสระ ไม่อาจจะชักจูงลากพาหรือไม่คุ้มค่า 
ที่จะชักจูงลากพาโดยวิธีการซื้อ ขายเสียง สิ่งเดียวที่จะท าให้คนกลุ่มนี้ออกมาใช้สิทธิ ใช้เสียงมาก ก็โดยการอิงความ
ขัดแย้งของสถานการณ์และอิงวิธีการใช้สื่อโฆษณาด้านกว้างทางหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งวิธีการปราศรัยหา
เสียง ดังนั้น ในแง่ของการส่อแววทุจริตเลือกตั้ง กลุ่มเฉยเมยปัญญานี้กลายเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่ส่อแววทุจริตและไม่คุ้ม
ค่าที่จะไปเล่นทุจริตกับคนกลุ่มนี้ เพราะค่าตัวในการซื้อขายจะแพงเกินไปเมื่อเทียบกับกลุ่มเฉยเมยไร้เดียงสาที่มีอยู่มาก 
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เมื่อกลุ่มเฉยเมยไร้เดียงสามีความล่อแหลมต่อการใช้กรรมวิธีทุจริตเลือกตั้งได้ง่ายกว่า ประกอบกับมีจ านวนมากกว่า
อย่างมากมาย ดังนั้น การเน้นเขตยุทธศาสตร์ของกลุ่มบุคคลเป้าหมายกลุ่มนี้ จึงกลายเป็นด้านหลักของการก าหนด
แผนการรณรงค์ของผู้สมัครส่วนใหญ่และการที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล  ก็จ าเป็นท่ี
จะต้องมีการจัดตั้งแกนน าหรือหัวคะแนนเข้าสัมพันธ์และควบคุมบุคคลนี้ไว้ ทั้งนี้เพื่อที่จะท าให้เกิดความสะดวก
คล่องตัวในการใช้กรรมวิธีทุจริตแบบขบวนการลากพา 
 โดยปกติแล้ว นักการเมืองส่วนใหญ่ที่อยู่ในสายหรือแนวการรณรงค์หาเสียงแบบลากพานี้จ าเป็นต้องมีกลุ่ม
แกนหรือหัวคะแนนระดับต่าง ๆ จัดตั้งของตน ซึ่งมีทั้งประเภทแกนหลักที่สามารถคุมคน หรือมีอิทธิพลเหนือมวลชน
ระดับหลายร้อยหรือพันคนข้ึนไปและมีแกนรองและแกนธรรมดาที่มีอิทธิพลเหนือมวลชนในระดับที่ลดหลั่นกันลงมา 
การเคลื่อนไหวของระบบจัดตั้งกลุ่มแกนนี้โดยปกติมักจะเริ่มที่ผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครกับกลุ่มแกนหลักก่อนแล้วจึง
ค่อย ๆ ขยายผลลงสู่ระดับล่างของกลุ่มแกนรองและแกนธรรมดา ซึ่งในภาษาการเมืองเรียกว่า เป็นการ “กระชับจัดตั้ง” 
เพื่อเตรียมแผนการลงสู่การเข้าช่วงชิงมวลชนเฉยเมยต่อไป 
 ดังนั้น หากจะจับแววทุจริตกับผู้สมัครที่ถนัดในแนวการหาเสียงแบบนี้ก็จ าเป็นต้องสนใจการเคลื่อนไหวของ
ผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัคร นับตั้งแต่จุดการเริ่มกระชับจัดตั้งจนถึงจุดเตรียมการและด าเนินการในกรรมวิธีของ
ขบวนการลากพา ซึ่งการเริ่มกระชับจัดตั้งนั้นมักจะท าในรูปแบบของการพบปะสังสรรค์ในประเด็นการกินเลี้ยง 
และมักจะเป็นการกินท่ีค่อนข้างหรูหรือค่อนข้างแพง  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานภาพของกลุ่มบุคคลระดับแกน
นั่นเอง 
 เรื่องการช่วงชิงการสนับสนุนจากมวลชนเฉยเมย  วิธีการลงสู่สนามเพื่อเข้าช่วงชิงมวลชนเฉยเมยนั้น โดย
ปกติแล้วกลุ่มแกนหรือหัวคะแนนทั้งหลายมักจะเข้าหามวลชนจัดตั้งของฝ่ายตนหรือฝ่ายเราก่อน ทั้งนี้เพื่อกระชับ
มวลชนจัดตั้งของตนเองให้เข้มแข็งเพื่อให้เป็นแรงไปช่วยขยายมวลชนอื่นต่อไปและเพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายเขาหรือคู่แข่ง
มาแย่งเอาไปด้วย เมื่อมวลชนของตนเองเข้มแข็งแล้ว  การลุกในก้าวต่อไปก็คือการลุกเข้าเขตพื้นที่เป็นกลางก่อน ทั้งนี้
เพื่อแย่งชิงเขตเป็นกลางหรือเขตที่มีคะแนนของฝ่ายเราและของฝ่ายคู่แข่งสูสีกันมาให้เป็นคะแนนของฝ่ายเราให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะมากได้การต่อสู้แย่งชิงมวลชนในหมู่บ้านหรือมวลชนด้วยกันเองนี้ แม้จะมีกรรมวิธีการต่อสู้แบบทุจริต
หลายรูปแบบนับตั้งแต่การเล่นพนันเล่นหวย จนถึงเรื่องการซื้อขายบัตรประชาชน เป็นต้น แต่ก็จับแววทุจริตและเฝ้า
ระวังแววละเมิดรวมทั้งการแจ้งเตือนภาพละเมิดจนถึงขั้นการฟ้องร้องกันได้นั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมาก ทั้งนี้
เพราะเป็นการกระท าของหมู่มวลชนชาวบ้านกันเองอย่างหนึ่ง และมักเป็นการกระท าที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ชอบเล่นชอบพนันการเลือกตั้งโดยวิธีแปลก ๆ เสมอ 
 เรื่องการช่วงชิงกลุ่มแกนน าหรือหัวคะแนนของนักการเมืองหรือพรรคคู่แข่ง  การเข้าช่วงชิงกลุ่มแกนหรือ
หัวคะแนนของคู่แข่งนั้น ถือเป็นเขตยุทธศาสตร์ที่สามและเขตสุดท้ายของการแตกหักในการแข่งขัน หลังจากได้มี
การด าเนินการในเขตจัดตั้งฝ่ายเราและเขตมวลชนเฉยเมยเรียบร้อยไประดับหนึ่งแต่ก็ยังเข้าไม่ถึงเป้าโอกาสที่ชนะ
เลือกตั้งได้ ดังนั้น การลงมือในเขตจัดตั้งของฝ่ายคู่แข่งจึงกลายเป็นเรื่องส าคัญและมักจะกระท าได้ก็โดยวิธีการซื้อตัว
หัวคะแนนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหลัก  ผลของการซื้อ ขายตัวหัวคะแนนนี้ ในทางลับจะไม่มีทางทราบกันได้ แต่ในทาง
เปิดสามารถทราบได้จากอัตราการตายหรือการเจ็บตัวของหัวคะแนนต่าง ๆ ในพื้นที่เพราะโดยปกติแล้วแม้นการแข่งขัน
จะเข้มข้นดุเดือดซักเพียงใดก็ตามหากได้เล่นกันตามกติกา คือ หัวคะแนนใครหัวคะแนนมัน และไม่มีหักหลังทรยศ
กัน ก็จะไม่มีการใช้ความรุนแรงถึงขั้นเจ็บตัวหรือฆ่ากันอย่างเด็ดขาด ดังนั้น หากมีการเจ็บหรือการตายของหัวคะแนนใน
พื้นที่ใดก็ตาม ให้ตั้งข้อสังเกตของแววการทุจริตแบบลากพาว่าต้องมีขึ้นในพื้นทีเ่หล่านี้อย่างค่อนข้างแน่นอน 
 ยุทธศาสตร์การรณรงค์แนวด้านกว้างและด้านลึก โดยทั่วไปแล้ว การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมีอยู่ 2 แนวทาง
หลักคือ ด้านกว้างและด้านลึก โดยด้านกว้างหมายถึง การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ อันได้แก่  ป้ายโฆษณา 
โปสเตอร์ แผ่นปลิว และการ์ด ตลอดจนการปราศรัยหาเสียงทั้งกรณีปราศรัยย่อย ที ่ไม่มีลักษณะการมุ่งเน้น
กลุ่มเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งโดยเฉพาะก็ถือว่าเป็นแนวด้านกว้างทั้งหมด 
 ส่วนการรณรงค์หาเสียงด้านลึก หมายถึง การเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงระดับบุคคลหรือกลุ ่มบุคคล
โดยตรง ยังมีการแบ่งออกเป็นแนวย่อยของการใช้ระบบตัวแทนหรือหัวคะแนนกับแนวมวลชนหรือการเข้าหา
มวลชนโดยตรง ในลักษณะประเภทของการเดินหาเสียงหรือการเคาะประตูบ้านตามที่รู้จักกันโดยทั่วไป 
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 โดยปกติแล้ว ผู้สมัครแต่ละคนมักจะมีแนวการรณรงค์หาเสียงที่มีจุดเน้นต่างกันกล่าวคือ  บางคนอาจจะถนัด
และเน้นด้านกว้างมากกว่าด้านลึก และบางคนอาจจะถนัดด้านลึกมากกว่าด้านกว้าง  หรือบางคนอาจจะถนัดทั้งสอง
แนวและเน้นทั้งสองแนวควบคู่กันเลยก็มีการถนัดและเน้นการรณรงค์หาเสียงต่างกันนี้หากทราบข้อเท็จจริงในตัว
ผู้สมัครแต่ละคนก็จะท าให้ทราบถึงจุดแววทุจริตของบุคคลนั้น ๆ โดยง่าย ทั้งนี้เพราะผู้ที่เน้นด้านกว้างก็จะมีโอกาส
ทุจริตและละเมิดด้านกว้าง เช่น เสียค่าใช้จ่ายในการท าสื่อโฆษณาต่าง ๆ อย่างมากมายจนเป็นเหตุให้ผิดกฎหมาย 
ส่วนผู้ที่เน้นด้านลึกในแนวการใช้ระบบตัวแทนหรือหัวคะแนน ก็มักจะมีแววทุจริตละเมิดในด้านการซื้อ ขายเสียงและ
หรือการลงคะแนนเสียง  ส่วนผู้ที่ถนัดเคาะประตูบ้านหรือการออกเดินเยี่ยมเยียนประชาชนก็มักจะเป็นผู้ที่เหนื่อยมาก 
และมักจะไม่ทุจริตเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การจับแววทุจริตที่มีประสิทธิผลมากอย่างหนึ่งก็คือการจับแนวการรณรงค์หา
เสียงของผู้สมัครแต่ละคนนั่นเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบาย  คือ 
 1. จากผลการศึกษา พบว่าประชาชนในเขตต าบลตะกาดเง้า ยังมีการรับรู้และรู้จักรูปแบบและ
กระบวนการทุจริตเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้านด้านการซื้อ ขายเสียง ยังน้อยอยู่ เพื่อให้ประชาชนมีการรับรู้มากขึ้น
ควรจะมีการเสนอข้อมูล หรือวิธีการในการทุจริตเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้านด้านการซื้อ ขายเสียง เช่น การเสนอ
เงื่อนไขที่จะพัฒนาหมู่บ้าน การเล่นพนันผู้สมัคร  การใช้บัตรผี การซื้อตัวผู้สมัคร การซื้อหัวคะแนนของคู่แข่ง 
ให้ประชาชนในต าบลตะกาดเง้าได้รับรู้มากข้ึน จากผลการศึกษาจะพบว่า เราควรเสนอข้อมูลหรือวิธีการผ่านญาติ
สนิท หัวคะแนน  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือแผ่นพับ จะได้ผลดีและเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด ประชาชนก็จะได้รับรู้และ
รู้จักรูปแบบและกระบวนการทุจริตเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้านด้านการซื้อ ขายเสียง ได้มากขึ้นและแพร่หลายขึ้น ก็
จะเกิดผลดีท าให้ประชาชนได้มีความรู้ และรู้ทันกระบวนการในการทุจริตต่าง ๆ ของผู้สมัคร พี่น้องประชาชนจะได้
ช่วยกันต่อต้านกลโกงและการทุจริตรูปแบบต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 
 2. จากผลการศึกษา พบว่าประชาชนในเขตต าบลตะกาดเง้า  ยังมีการรับรู้และรู้ จักรูปแบบและ
กระบวนการทุจริตเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้าน ด้านการลงคะแนนเสียงยังน้อยอยู่เช่นกัน เพื่อให้ประชาชนมีการรับรู้
มากขึ้นควรจะต้องมีการหาข้อมูล หรือวิธีการการทุจริตเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้าน ด้านการลงคะแนนเสียง เช่น การท า
รายชื่อซ้ าซ้อน การท าช่ือตกจากทะเบียนบ้าน การสอดไส้คะแนนก่อนการเปิดหีบ  การดั๊มคะแนนก่อนการปิดหีบ 
การท าบัตรเสีย เป็นต้น ให้มากขึ้น โดยอาจจะต้องมีการหาข้อมูลเชิงลึก จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการท างาน เช่น 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน กรรมการการเลือกตั้ง ผู้นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ว่ามีวิธีการท างานหรือขั้นตอนการท างาน
อย่างไร แล้วจะต้องเก็บรวบรวมวิธีการเหล่านี้มาเสนอให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ โดยจะต้องมีการเสนอข้อมูลหรือ
วิธีการเหล่านี้ผ่านระบบเครือญาติ ระบบหัวคะแนน หรือแผ่นพับ จึงจะได้ผลและเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วและ
ได้ผลดีที่สุด 
 3. จากผลการศึกษา พบว่าการที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตต าบลตะกาดเง้า มีการรับรู้และรู้จัก
รูปแบบและกระบวนการทุจริตเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้านด้านการรณรงค์หาเสียงปานกลาง  ดังนั้นควรมีการส่งเสริม
ให้ประชาชนรู้จักถึงผลกระทบในการทุจริตเลือกตั้งว่ามีผลอย่างไรต่อประชาชนและชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีการ
รับรู้มากขึ้น วิธีการที่ดี คือ ต้องอาศัยเครือญาติเป็นตัวช่วยบอกแนะน าถึงผลกระทบในการทุจริตเลือกตั้งก านัน
ผู้ใหญ่บ้านด้านการรณรงค์หาเสียง เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเพื่อหวังคะแนนเสียงของผู้ปกครอง 
การท าบุญกับวัดเพื่อหวังคะแนนเสียงจากชาวบ้าน การจัดการแข่งขันกีฬา การจัดเลี้ยง การแจกเงินซื้อเสียง การ
แจกสิ่งของ เป็นต้น  คือสิ่งที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ไม่ดี เมื่อนักการเมืองทุจริตในการหาเสียงตั้งแต่แรก  เมื่อได้เข้าไป
ท างานแล้วก็จะมีการถอนทุนคืน มีการโกงกินงบประมาณ ดังนั้นจึงต้องมีการรณรงค์ให้ ชาวบ้านได้รับรู้ถึงผลเสีย
จากการทุจริตการเลือกตั้ง ทางที่ดีและให้ผลดีคือ การรณรงค์ผ่านระบบเครือญาติ ช่วยแนะน าและบอกต่อ ๆ กันไป
ถึงผลกระทบในการทุจริตการเลือกตั้ง เพราะระบบเครือญาติในต าบลตะกาดเง้ายังเข้มแข็ง ยังมีการผูกพันกันมาก มี
การงานอะไรก็จะช่วยเหลือกันเกื้อกูลกัน 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 หลังจากที่ได้ด าเนินการวิจัยเรื่อง รูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้าน ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที ่ (ฉบับที ่ 11) พ.ศ. 2551 ในการรับรู ้ของประชาชน : กรณีศึกษา
ประชาชนในเขตต าบลตะกาดเง้า อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการด าเนินการวิจัยหลังจากนี้คือ 
 1. ควรมีการด าเนินการวิจัยเรื่อง รูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้าน ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 ในการรับรู้ของประชาชนในระดับจังหวัด  
 2. ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อเป็นข้อมูลในเชิงลึก ให้เห็นขบวนการทุจริตในการเลือกตั้ง 

3. ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและกระบวนการทุจริตเลือกตั้งระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น  ว่ามีความเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร 

 
เอกสารอ้างอิง 

ก นามสมมุติ เป็นผู้ใหส้ัมภาษณ,์  เมธี รัตนสุวรรณ ์ เปน็ผูส้มัภาษณ์.  (28 มีนาคม 2556).   
 ที่ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านต าบลตะกาดเง้า จังหวัดจันทบุรี. 
กมลวัฒน์  ยะสารวรรณ.   (ม.ป.ป.).  ทฤษฎีการรับรู้. (ออนไลน์).  แหล่งที่มา : ex-mba.buu.ac.th/ 
  Research/Nonthaburi/.  2  เมษายน  2556. 
ข นามสมมุติ เป็นผู้ใหส้ัมภาษณ,์  เมธี รัตนสุวรรณ ์ เปน็ผูส้มัภาษณ์.  (28 มีนาคม 2556).   
 ที่ร้านอาหารต าบลตะกาดเง้า จังหวัดจันทบุรี. 
คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้ง.  (2535).  คู่มือการสอดส่องพฤติกรรมทุจริตเลือกต้ัง.   
 กรุงเทพฯ : คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้ง. 
จรุณ ก๋าวี.  (2552).  การควบคุมการทุจริตการเลือกต้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามระบบกฎหมาย 

 ของไทย.  วิทยานิพนธ์  น.ม. (กฎหมายมหาชน).  เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. 
จิตรา สมบัติรัตนานันท.์  (2553).  วัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชนในภาคตะวันออก: กรณีศึกษาเฉพาะ ชุมชน  
 ต าบลเนินฆ้อ  อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ศิลปศาสตร์). ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์.  (2555).  วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม.  จันทบุรี : โครงการผลิตต าราและเอกสาร 
 ประกอบการสอน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 
ทฤษฎีการรับรู้. (ม.ป.ป.)..  (ออนไลน์).  แหล่งที่มา : ex-mba.buu.ac.th/Research/Nonthaburi/.   
  2  เมษายน  2556. 
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ.  (2546).  บทบาทอ านาจหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านและ 
 การปกครองท้องที่.  กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
นพพนิต ภาระกุล.  (ม.ป.ป.).  ทฤษฎีการรับรู้.  (ออนไลน์).  แหล่งที่ : ex-mba.buu.ac.th/Research/ 
   Nonthaburi/.  2  เมษายน  2556. 
บัณฑิต เผ่าวัฒนา.  (ม.ป.ป.).  ทฤษฎีการรับรู้. (ออนไลน์).  แหล่งที่มา : ex-mba.buu.ac.th/Research/ 
   Nonthaburi/.  2  เมษายน  2556. 
ปรมะ สตเวทิน.  วัฒนา.  (ม.ป.ป.).  ทฤษฎีการรับรู้. (ออนไลน์).  แหล่งที่มา : ex-mba.buu.ac.th/Research/ 
   Nonthaburi/.  2  เมษายน  2556. 
เปรมมิกา  ปลาสุวรรณ์.  (ม.ป.ป.).  ทฤษฎีการรับรู้. (ออนไลน์).  แหล่งที่มา : ex-mba.buu.ac.th/Research/ 
   Nonthaburi/.  2  เมษายน  2556. 
 “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551,”  (5 กุมภาพันธ์ 2551).   
 ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 125 ตอนที่ 27 ก.  หน้า 96-99, 103. 
“พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.  2552,”  (30 ธันวาคม 2552).   
 ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 126 ตอนที่ 100 ก.  หน้า 1-3. 



 236 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   ปีที่ 1  ฉบับที่ 1  ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 

พัชรี เชยจรรยา.  (ม.ป.ป.).  ทฤษฎีการรับรู้. (ออนไลน์).  แหล่งที่มา : ex-mba.buu.ac.th/Research/ 
   Nonthaburi/.  2  เมษายน  2556. 
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.  (2537).  ระบบการทุจริตเลือกต้ัง.  กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและผลิตต ารา สถาบัน 
 เทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเกริก. 
วิโรจน์  อดุลย์วิโรจน์.  (2547).  ความคิดเห็นของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดที่มีต่อการทุจริตการ 
 เลือกต้ัง.  ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
วิสันต์ พจิารณ์  เป็นผู้ให้สมัภาษณ์,  เมธี รตันสุวรรณ์  เป็นผู้สมัภาษณ.์  (6 มีนาคม 2556).   
 ที่ท่ีท าการก านันต าบลตะกาดเง้า จังหวัดจันทบุรี. 
ส านักบริหารการปกครองท้องที่.  (2555).  การปกครองท้องที่.  (ออนไลน์).   
 แหล่งที่มา : http://pab.dopa.go.th/mmenu1.html .  20 มีนาคม 2555.  
ส าราญ ใจดี.  (2554).  ปัญหาการทุจริตการเลือกต้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล.  น.ม. (กฎหมายมหาชน).  เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. 
สุทธดา  คงเดชา.  (2554).  ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 : ศึกษากรณีการทุจริตการเลือกต้ัง.  ปริญญานิพนธ์ น.ม.  
 (กฎหมายมหาชน).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกาดเง้า.  (ม.ป.ป.)..  ประวัติและตราสัญลักษณ์.  (ออนไลน์).   
 แหล่งที่มา : www.takadngaow.go.th.  5  มีนาคม  2556. 
อนุกูล  คลังบุญครอง และคณะ.  (2551).  ผู้น า.  (ออนไลน์).  แหล่งที่มา : archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2551/ 

poli0951sn_ch2.pdf.  1 กันยายน 2555. 
อิสระ สุวรรณบล และคณะ.  (2535).  กลโกงการเลือกต้ัง.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
Yamane, T.  (1973).  Statisice : An Introductory Analysis.  3rd.  New York : Harper and Row. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pab.dopa.go.th/mmenu1.html


 237 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 1  ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 

ผลกระทบของและการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลคลองนารายณ์ อ าเภอเมืองต าบลเกาะ
ช้าง อ าเภอเกาะช้างจังหวัดตราด 

Impacts And People’s Attitudes Towards Solid Waste Management of Koh Chang Sub-
district Municipality in Koh Chang District Trat Province 

สุภาภรณ์  บุญทากลาง 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับผลกระทบและมาตรการจัดการขยะในทัศนะของประชาชน     
ในเขตเทศบาลต าบลเกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด วิธีการศึกษาใช้วิจัยเชิงส ารวจและเสริมด้วยการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ประชากรในการวิจัย ได้แก่ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ในเขตเทศบาลต าบลเกาะช้าง  
ทั้ง 4 หมู่บ้าน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 349 ชุด และใช้เทคนิคการสุ่มแบบสองขั้นตอน ผลการศึกษา  พบว่า
ระดับผลกระทบของปัญหาขยะในทัศนะของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลเกาะช้าง ประชาชนกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าปัญหาขยะบนเกาะช้างมีผลกระทบมากในภาพรวม โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ และด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ประชาชนกลุ่ มตัวอย่างมีความต้องการให้
เทศบาลต าบลเกาะช้างด าเนินมาตรการจัดการขยะทั้งเชิงรับและเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
ในระดับหนึ่งหรือเป็นการคลี่คลายปัญหาขยะที่ก าลังเกิดขึ้นได้ 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the levels of impacts and people’s attitudes 
towards the solid waste management performed by Koh Chang Sub-district Municipality in Koh 
Chang District in Trat. The survey research with the participatory observation was used as the 
research instrument. The research populations determined by the two-stage cluster sampling 
method were the 349 qualified voters from 4 villages in the area of Koh Chang Sub-district 
Municipality. The major findings showed the attitudes of people towards the solid waste 
management problems in Koh Chang. Most people in Koh Chang generally viewed the solid 
waste management as the great problem. The problems of the environment and health, 
community and economic, and tourism were the three most commented problems which were 
revealed in this study respectively. The people in Koh Chang Sub-district Municipality also 
needed both of the approach and defensive strategies in the solid waste management in order 
to protect the upcoming problems and to reduce the waste problems. 

บทน า 

เกาะช้างเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะช้างหลากหลาย ตั้งแต่
ภูเขา ทะเล น้ าตกและชมปะการังน้ าตื้น นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ คือ น้ าตกธาร
มะยมเป็นน้ าตกที่มีความงดงามและมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้เสด็จประพาส ในปี พ.ศ. 2419  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่ห ัวเสด็จประพาสในปี พ.ศ.2465 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส ในปี พ.ศ. 2470 และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระ
บรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เสด็จประพาสในปี พ.ศ. 2516 ทรงจารึกพระปรมาภิไธยที่หน้าผาน้ าตกช้ันบน (อภิลักษณ์  
เกษมผลกูล. 2548 : 216) ประวัติความเป็นมาของเทศบาลต าบลเกาะช้าง โดยแต่เดิมนั้นมีลักษณะเป็นป่าทึบเขาสูง 
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ลักษณะเหมือนโขลงช้างที่เดินตามกันมาจ านวนหลายเชือก ซึ่งเชือกที่เล็กที่สุดมักจะเรียกว่า เกาะช้างน้อย มี
ประชาชนอาศัยอยู่น้อย ประกอบด้วยหลายเช้ือชาติเช่น ญวน (เวียดนามใต้) จีน เขมร การเดินทางล าบากไม่มีไฟฟ้า ไม่มี
น้ าประปา ไม่มีถนน ประชาชนท่ัวไปใช้เรือไม้พายไปมาหาสู่กันในระยะทางใกล้ๆ ส่วนครอบครัวที่มีฐานะจะใช้เรือไม้
ติดเครื่องยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางไปอ าเภอแหลมงอบ ไปจังหวัดตราดหรืออ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เกาะช้างเคยเป็น
ที่หลบอาศัยของกลุ่มโจร เช่น เสือใบ เสือด า และเคยเป็นเมืองหน้าด่านที่ส าคัญมีหน้าที่เก็บภาษีศุลกากร ซึ่งปัจจุบัน
เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านด่านใหม่ (พงษ์เพชร เยาวรัตน์.  สัมภาษณ์.  2555) 

ปัจจุบันอ าเภอ  เกาะช้างแบ่งการปกครองออกเป็น 2 ต าบล คือต าบลเกาะช้างใต้ เป็นที่ตั้งขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะช้างใต้และต าบลเกาะช้างเป็นที่ตั้งของเทศบาลต าบลเกาะช้าง  ซึ่งเป็นเทศบาลขนาด
กลางอยู่ทางทิศเหนือของเกาะช้าง อยู่ห่างจากอ าเภอแหลมงอบประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
30 นาที มีเนื้อที่ประมาณ 172.30 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 107,687 ไร่ โดยพื้นที่ประมาณร้อยละ 90% เป็น
ภูเขา ปกคลุมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ มีที่ราบประมาณร้อยละ 10% ของพื้นที่เกาะ
ช้าง ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2545  มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับทะเลอ่าว
ไทยและอ าเภอแหลมงอบ  ทิศใต้ติดต่อกับต าบลเกาะช้างใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกติดต่อกับทะเลอ่าวไทย 
ภูมิอากาศ มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่างเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม ฝนตกชุกมาก ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 5 ,500 - 6,500 มิลลิเมตร ลักษณะ
ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม คือ ฤดูร้อน (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม) ฤดูฝน (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน) 
ฤดูหนาว (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม) ประชาชน ประกอบอาชีพ ท าสวนทุเรียน มะพร้าว เงาะ ส้มโอ ยางพารา 
มังคุด การท าประมงน้ าตื้นและการเลี้ยงปลาในกระชังและที่ก าลังเป็นที่สนใจของนักธุรกิจคือ การลงทุนท า
บังกะโล รีสอร์ท และโรงแรม ซึ่งปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีจ านวนมากโดยเฉพาะบริเวณหน้าหาด
ทรายขาว หมู่ที่ 4 บ้านคลองพร้าว จ านวนประมาณ 105 แห่งหรือ 1,000 กว่าห้อง (เทศบาลต าบลเกาะช้าง.  
2555 : 2) 

ด้วยภูมิประเทศที่เป็นเกาะมีลักษณะเป็นภูเขา ติดทะเล มีชายหาดเป็นหาดทราย และหาดหิน  มีปะการังน้ า
ตื้น รวมทั้งมีทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามหลากหลาย มีศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มี
เอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ท าให้นักท่องเที่ยวทั้งเป็น คนไทยและคน
ต่างประเทศหลงใหลในธรรมชาติเดินทางท่องเที่ยวที่เกาะช้างเป็นจ านวนมาก จากสถิติของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดตราด บันทึกไว้ว่า ในปี พ.ศ.2548 มีจ านวนนักท่องเที่ยว จ านวน 300,000 คน และในปี พ.ศ. 
2549 (9 เดือน) มีจ านวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 500,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2549 ประมาณร้อยละ 60  (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด. 2548 : 14) และคาดว่าปี พ.ศ. 2553 จะมีผู้มาท่องเที่ยวเป็นจ านวน 
700,000 คน จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี จึงท าให้มีผู้ประกอบการ และนักธุรกิจเข้ามาลงทุนในพื้นที่
เกาะช้างจ านวนมาก รวมทั้งประชากรแฝงที่เข้ามาขายแรงงานก็เพิ่มมากขึ้น ท าให้ เกาะช้างมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การขยายตัวด้านการท่องเที่ยวก็รวดเร็วตามมา เกาะช้างได้ก่อเกิดชุมชนเมือง เริ่มมีผู้คนอยู่
อาศัยกันอย่างหนาแน่น ปัญหาที่ตามมาของชุมชนเมืองที่ไม่ได้รับการจัดระเบียบที่เหมาะสมก็คือ ปัญหาสังคม เช่น 
ปัญหาที่อยู่อาศัยของคนยากจน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาขยะล้นเมือง ในปัจจุบันปัญหาขยะล้นเมืองเป็นปัญหาสังคม
ที่ปรากฏเด่นชัดที่สุดบนเกาะช้าง 

จากการเข้ามาของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการนักธุรกิจ และแรงงานจากประชากรแฝง เป็นสาเหตุที่
ส าคัญที่ท าให้ปริมาณขยะเพิ่มจ านวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  จ านวนขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ เกาะช้าง เช่น ในปี พ.ศ. 
2553 มีจ านวนขยะประมาณวันละ 10 ตัน และในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว  (ตุลาคม- เมษายน) ได้เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 
20 ตัน (เทศบาลต าบลเกาะช้าง.  2554 : 5) ซึ่งเทศบาลต าบล เกาะช้างต้องใช้งบประมาณในการก าจัดขยะมากกว่า 
7 ล้านบาทต่อปี  

แหล่งที่มาของขยะมาจากหลายแหล่งทุกพื้นท่ีเกาะช้าง เช่น จากครัวเรือน โรงแรม  รีสอร์ท  และสถาน
ประกอบการต่างๆ นอกจากจะสูญเสียงบประมาณเป็นจ านวนมากในการจัดการขยะแล้ว  ขยะล้นเมืองที่เหลืออยู่ก็
น าไปสู่ปัญหาอื่นๆ  อีกได้  เช่น  เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ของพาหะโรคติดต่อ ปัญหาน้ าเสีย ปัญหาสุขภาพอ่ืน ๆ เป็น
ต้น 
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ปัญหาขยะล้นเมืองบนเกาะช้างดังกล่าวนับวันก็ยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้น การแก้ปัญหาขยะบนเกาะช้างให้ได้
อย่างแท้จริงนั้นประชาชนของเกาะช้างต้องตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาขยะที่เกิดขึ้น และน าเสนอมาตรการ
จัดการขยะให้แก่หน่วยงานรับผิดชอบน าไปปฏิบัติ  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ว่าได้รับระดับผลกระทบจากปัญหาขยะอย่างไรบ้างและมีมาตรการ
จัดการขยะอย่างไร ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลทางวิชาการที่สามารถน าไปใช้เป็นฐานในการก าหนดนโยบายการจัดการ
ขยะบนเกาะช้างต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังน้ี  
 1. เพื่อศึกษาระดับผลกระทบของปัญหาขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกาะช้าง อ าเภอ
เกาะช้าง จังหวัดตราด  
 2. เพื่อศึกษามาตรการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกาะช้าง  อ าเภอเกาะช้าง 
จังหวัดตราด 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การก าหนดประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลต าบลเกาะช้าง อ าเภอ
เกาะช้าง จังหวัดตราด จ านวน 4 หมู่บ้าน จ านวน 2,710 คน (เทศบาลต าบลเกาะช้าง. 2551 : 1) 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลต าบลเกาะช้าง 
อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จ านวน 7 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 และหน่วยเลือกตั้งที่ 7 จ านวนทั้งสิ้น 349 
คน ดังแสดงในตารางที ่1  
 
ตารางที ่1 แสดงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

หน่วยเลือกตั้ง จ านวน 
ประชากร 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

หน่วยเลือกตั้งท่ี 1 ส านักงานเทศบาลต าบลเกาะช้าง 317 41 
หน่วยเลือกตั้งท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 464 60 
หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนวัดคลองสน  395 51 
หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ห้องประชุมประชาคมหมู่บ้าคลองสน 298 38 
หน่วยเลือกตั้งท่ี 5 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 434 56 
หน่วยเลือกตั้งท่ี 6 วัดคลองพร้าว  467 60 
หน่วยเลือกตั้งท่ี 7 วัดคลองพร้าว  335 43 

รวม 2,710 349 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับระดับผลกระทบและมาตรการ
จัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด   

การสร้างเคร่ืองมือและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอนดังน้ี 
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 1. ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับผลกระทบและมาตรการจัดการขยะของ
ประชาชน 
 2. ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา 
 3. ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา (ผศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์) ต รวจสอบ
ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงตามโครงสร้างเนื้อหาความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องเหมาะสมของภาษา 
 4. ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความ
ครอบคลุมของเนื้อหาเพื่อให้ได้ข้อค าถามที่เที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์ 
 5. ขัน้ตอนท่ี 5 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 6. ขั้นตอนที่ 6 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 องค์ประกอบของเคร่ืองมือวิจัย  
 องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาสรุปดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close Ended) และเลือกตอบ (Check List) เกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close Ended) และเลือกตอบ (Check List) เกี่ยวกับ
ระดับผลกระทบของปัญหาขยะในเขตเทศบาลต าบลเกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ทั้งหมด 3 ด้าน 20 ข้อ 
ประกอบด้วย 1) ผลกระทบด้านท่องเที่ยว จ านวน 5 ข้อ 2) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จ านวน 5 ข้อ 
 3) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จ านวน 10 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close Ended) และเลือกตอบ (Check List) เกี่ยวกับ
มาตรการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกาะช้าง ทั้งหมด 2 ด้าน จ านวน 15 ข้อ ประกอบด้วย 
 1. มาตรการจัดการขยะเชิงรุก จ านวน 8 ข้อ 
 2. มาตรการจัดการขยะเชิงรับ จ านวน 7 ข้อ 
 ส่วนที่  4 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open Ended) เกี่ยวกับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน 2 ข้อ 
 การทดสอบเครื่องมือจะใช้การทดสอบความตรง (Validity) ดังนี ้
 1. การทดสอบความตรงใช้ผู้เช่ียวชาญทางด้านวิจัยและหัวข้อวิจัยโดยการทดสอบเครื่องมือที่จะใช้การ
ทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการน าแบบสัมภาษณ์ให้ทั้ง 3 ท่าน ตรวจสอบ เมื่อรับ
เครื่องมือกลับคืนจากผู้เช่ียวชาญน าข้อแก้ไขทั้งหมดมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ แล้วน าเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
 2. การทดสอบความเที่ ยง (Reliability) โดยการทดลองเก็บแบบสัมภาษณ์  จ านวน 30 ชุด                 
แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยค่าแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach) จากการวิเคราะห์ได้ค่าอัลฟ่าเท่ากับ .74 
 
การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปท า
การสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 349 คน และตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ได้รับแบบสอบถามคืนครบ 349 คิดเป็น 100% 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคล (ตัวแปรต้น) จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา คือน ามาแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค านวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางความเรียง 
 2. การวิเคราะห์ตัวแปรตามจะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยน าเสนอในรูปของ X และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 



 241 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 1  ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 

 การศึกษาครั้งนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ยส าหรับการวัดระดับความต้องการ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สร้างขึ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติที่เรียกว่าลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีตัวเลือกตอบแบบ 5 ระดับ โดยใน
แต่ละระดับก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  เกณฑ์การให้คะแนนความต้องการ         ระดับคะแนน 
   เห็นด้วยมากที่สุด     5 
   เห็นด้วยมาก     4 
   ไม่แน่ใจ      3 
   ไม่เห็นด้วยมาก     2 
   ไม่เห็นด้วยมากที่สุด     1 
  ในการตีความช่วงค่าเฉลี่ยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  5 ระดับ ดังนี้ 
   คะแนนระหว่าง  4.51 – 5.00    แสดงว่าเห็นด้วยมากท่ีสุด 
   คะแนนระหว่าง  3.51 – 4.50     แสดงว่าเห็นด้วยมาก 
   คะแนนระหว่าง  2.51 – 3.50     แสดงว่าไม่แน่ใจ 
                คะแนนระหวา่ง  1.51 – 2.50    แสดงว่าไม่เห็นด้วยมาก 
   คะแนนระหว่าง  1.00 – 1.50     แสดงว่าไม่เห็นด้วยมากที่สุด 

สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการทางสถิติดังนี้ 
 สถิติพ้ืนฐาน 
 1.  ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2.  ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
 3.  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1.  หาค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (IOC) เป็นรายข้อโดยใช้วิธีการหาค่าร้อยละ 25 ของกลุ่มสูงและร้อยละ 25 
ของกลุ่มต่ าและการใช้ทดสอบค่าที (t – test) 
 2.  ห าค่ าความ เช่ื อมั่ น ของแบบสอบถาม  (Reliability) โดยใช้สั มประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า  (Alpha  
- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.  1970 : 169) 
 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
 1.  การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง2 กลุ่มโดยใช้
การทดสอบท ี(t-test)  
 2.  การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One -Way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe) 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ผลกระทบและการจัดการในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกาะช้าง  อ าเภอเกาะช้าง 
จังหวัดตราด ผู้วิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 

ข้อค้นพบข้อท่ี 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาระดับผลกระทบของปัญหาขยะในทัศนะของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลเกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนะต่อระดับผลกระทบ
มากในภาพรวม โดยเรียงล าดับแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ และด้านการท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีการตื่นตัวและเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
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ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษามาตรการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด สามารถสรุปได้ว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้เทศบาล
ต าบลเกาะช้างด าเนินมาตรการจัดการขยะทั้งในเชิงรับและเชิงรุกมาก เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้ในระดับหนึ่งหรือเป็นการป้องกันและคลี่คลายปัญหาขยะที่ก าลังเกิดขึ้นได้ 

สรุปและอภิปรายผล 

ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายผลดังนี้ 
1. ระดับผลกระทบของขยะด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกาะ

ช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของประภาพร ข าดี (2545 : บทคัดย่อ) ได้วิจัย
เรื่อง ผลกระทบทางสุขภาพในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใช้วิธีการศึกษา คือ 
แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มผู้สัมภาษณ์เชิงลึกและผู้ร่วมเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการขยะ
มูลฝอย และสรุปประเด็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่าผลกระทบจากขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อม ขยะมูล
ฝอย เศษวัสดุ ของเสีย มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากการขยายตัวของเมือง การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออ านวย
ความสะดวกสบาย  การอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นจากใช้วิธีก าจัดที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมย่อมก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบ
ต่อปัญหาทางเดินระบบหายใจ โรคผิวหนัง และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมมาตร์  ไทยานนท์  (2545 : บทคัดย่อ) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโรงงานก าจัดกากอุตสาหกรรม (เจนโก้) ที่มีผลต่อประชาชน
มาบชลูด เขตเทศบาลต าบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง จากการศึกษาพบว่าเกิดปัญหาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
มลภาวะทางอากาศซึ่งส่งกลิ่นเหม็นและน้ าเสียที่ไหลลงสู่ใต้ดินและแหล่งน้ าธรรมชาติ รวมทั้งผลกระทบทางด้าน
สังคมที่มีต่อสุขภาพของชุมชน พบว่า มีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ  

2. ระดับผลกระทบของขยะด้านสังคมและเศรษฐกิจในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกาะช้าง 
อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภชัย ไชยลังกา (2545 : บทคัดย่อ)    ได้ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาเพื่อจัดท าแบบปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
จากการศึกษาพบว่าการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีปริมาณมูล
ฝอยเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้ม เพิ่มตามจ านวนประชากรและนักท่องเที่ยว     อีกทั้งการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลแม่สาย ยังมีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ ยานพาหนะในการบรรทุกขยะมูลฝอย 
แต่ทางเทศบาลได้มีโครงการแผนฟื้นฟูแก้ไขในระยะยาว และสอดคล้องกับยงยุทธ  บุญขันธ์ และอาพร  บุศรังสี  
(2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยการจัดการมูลฝอยของเทศบาลในประเทศไทย : สถานการณ์ในปัจจุบันและ
ทิศทางในอนาคต พบว่าหัวข้อเรื่องการจัดการในด้านการวางแผนเทศบาลมักจะมีการวางแผนระยะยาวในการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป แต่ถ้าเป็นในด้านการวางแผนการจัดการมูลฝอยอันตรายแล้วมี เทศบาลประมาณร้อยละ  
56.1 เท่านั้น ที่มีการวางแผนในการจัดการมูลฝอยอันตรายในระยะยาว ค่าธรรมเนียมเก็บได้เพียงร้อยละ 17.5 
ของงบประมาณรายจ่ายด้านการรักษาความสะอาดเท่าน้ัน 

3. ระดับผลกระทบของขยะด้านการท่องเที่ยวในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกาะช้าง 
อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภชัย  ไชยลังกา (2545 : บทคัดย่อ)        ได้ศึกษา
เรื่อง การศึกษาเพื่อจัดท าแบบปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย จากการศึกษาพบว่าการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
โดยชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอย เช่น การเผา การน าขยะไปฝังกลบหรือแม้กระทั่งการน ามูลฝอยไปทิ้งตามที่
สาธารณะ ปริมาณมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มตามจ านวนประชากรและนักท่องเที่ยว 

4. มาตรการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล เกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัด
ตราด พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลต าบลเกาะช้าง มีความต้องการให้เทศบาลต าบลเกาะช้าง ด าเนิน
มาตรการจัดการขยะทั้งในเชิงรับและเชิงรุกมาก พบว่าไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชกูล  รัตนวิบูลย์ (2543 : 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาวิจัยพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษา พบว่าประชาชนในชุมชนเขตสายไหมที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยในครอบครัวต่อ
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เดือนแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ยกเว้นปัจจัยด้านเพศท่ีสอดคล้อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่ส าคัญ ดังนี้ 

 1. เทศบาลต าบลเกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ
และเกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งข้าราชการและพนักงานจ้างและมีการเพิ่มพูนความรู้สม่ าเสมอ 
 2. เทศบาลต าบลเกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ 
โดยสื่อให้เห็นถึงระดับผลกระทบของขยะที่จะก่อให้เกิดบัญหาในด้านต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในการ
ประชุมหน่วยงานประชุมองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน หรือการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่นที่หลากหลาย เพื่อเป็นการเข้าถึงประชาชนทุกระดับ 
 3. เทศบาลต าบลเกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราดควรมีมาตรการจัดการขยะที่ต่อเนื่อง  โดยการรณรงค์
ในเชิงรุก จัดกิจกรรมในเชิงรับให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยเริ่มจากโรงเรียน ชุมชนย่อย หน่วย
ราชการ ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่นเพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้เป็นนิสัย ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม  
 4. เทศบาลต าบลเกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ควรออกกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับการจัดการขยะ
มูลฝอย โดยใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เช่น 

4.1 การเก็บค่าขยะจากโรงแรมตามรายหัวของนักท่องเที่ยวท่ีเข้าพักในแต่ละโรงแรมเป็นรายวัน 
4.2 การเก็บค่าขยะจากผู้ประกอบการเฟอร์รี่ข้ามเกาะช้างตามรายหัวของนักท่องเที่ยวเป็นรายวัน 

โดยเช็คจากระบบการขายตั๋วของบริษัท  
4.3 ให้เจ้าของห้องแถว เจ้าของบ้านเช่า บริษัท ผู้รับเหมา เป็นผู้รับภาระค่าขยะ ให้แก่ประชากรแฝง

เป็นราย ๆ ไป 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

หลังจากที่ได้ด าเนินการวิจัยเรื่อง ผลกระทบและการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการด าเนินวิจัยหลังจากนี้  คือ 

1. เพื่อให้มีการติดตามระดับผลกระทบและการจัดการขยะด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นในการท าวิจัย
ครั้งต่อไปควรศึกษาโดยเน้น หรือให้ความส าคัญตามตัวแปรด้านต่างอ่ืน ๆ 

2. ควรศึกษาวิจัยเชิงผสมเกี่ยวกับการแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากขยะของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเกาะช้าง โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลกระทบและการจัดการขยะในแนวคิดของประชากรดั้งเดิมและ
ประชากรกลุ่มใหม่ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลเกาะช้าง 
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ทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจยัเชิงทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทนุฟื้นฟแูละพัฒนา
เกษตรกรต าบลวังแซ้ม : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม  อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 

ATTITUDES OF FARMERS IN THE MEMBERSHIP OF FARMERS REHABILITATION AND DEVELOPMENT 
FUND ACT TOWARD POLITICAL MOVEMENTS 

ภากร  สงเคราะห์ 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง ทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจัยเชิงทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต าบลวังแซ้ม : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษาการระดมทรัพยากรกระบวนการเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายการแก้ไขปัญหา
หนี้สินเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเกษตรกรต าบลวังแซ้ม อ าเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี วิธีการศึกษาจะใช้  การวิจัยเชิงผสมผสาน ระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการ
วิจัยเชิงปริมาณจะใช้การวิจัยเชิงส ารวจ โดยประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่เป็นสมาชิก
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรต าบลวังแซ้ม จ านวน 70 คน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูล ผลการศึกษา พบว่าในการระดมทรัพยากรเพื่อการเคลื่อนไหวนั้น  ในแง่ เงินและ
ข้าวปลาอาหารล้วนมาจากสมาชิกของกลุ่มก าลังคนที่เข้าร่วมอบรมก็อยู่ในเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีการใช้ สื่อ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการท าป้ายและเครื่องขยายเสียง  ส่วนกระบวนการในการเคลื่อนไหว
นั้นจะใช้ประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยมียุทธศาสตร์ ทั้งที่ใช้ความรุนแรงถ้าจ าเป็นและไม่ใช้ความรุนแรง  
ส่วนการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ ได้แก่ อาชีพ    

ABSTRACT 

 The research was amied to study the resource-gathering for the political movement in 
order to put forwards the policies for solving debts of farmers who are members of the 
restoration and development funds that belongs to the group of farmers in Wang Saem 
Subdistrict, Ma Kham, Chanthaburi. The method of study is the mixed method which was the 
combination of quantitative and qualitative research methods. For the quantitative research,     
the survey-based method had been employed and conducted on the targeted sample population 
were 70 members of the restoration and development funds of Subdistrict Wang Saem. As for 
the qualitative research,  an in-depth interview method had been applied and conducted on the 
key informants. The study showed that in order to gather the resources for the movement,       
in terms of funds and food, these had come from the members of the group whom belonged 
to the network.  Additionally, the various types of media had been used extensively, especially 
the billboards and the public address (PA) systems.  For the process of movement, it 
strategically pointed out at the inability for solving the debt crisis. The non-violence and 
violence ways of movement were both on the table for consideration if they saw it fitted in the 
situation they might encounter. As for the comparison of factors that related to the attitude was 
the occupations.     
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บทน า 

 ในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรไทยสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงด้วยวิถีการท าเกษตร เช่น ท าสวน  
ท าไร่  เป็นต้น  อาศัยการใช้แรงงานจากสัตว์ ได้แก่  วัว  ควาย ในการไถนา ไถสวน  ไถไร่ ส่วนแรงงานคนในการท านาจะ
พึ่งแรงงานของคนในชุมชนที่อาศัยอยู่  โดยการลงแขกด านาเกี่ยวข้าว  ท าสวน  ท าไร่มัน  ไร่อ้อย  นอกจากนี้ใช้มูลสัตว์
เป็นปุ๋ยในการท าเกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากต้นไม้  ใบ ดอก มาเป็นยาฆ่าแมลง  ท าให้ธรรมชาติเกิดความ
สมดุลในตัวเอง การด ารงชีวิตที่ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ  ท าให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืน พอเริ่มเข้าสู่ยุคทุนนิยม
เกษตรกร  เริ่มเปลี่ยนแนวคิดจากเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่การผลิตเพื่อการขายในตลาดมีการน าเทคโนโลยี  เช่น  รถ
ไถนาแบบเดินตามรถแทรกเตอร์  น าปุ๋ยเคมีมาใช้เพื่อหวังผลผลิตเพิ่ม  ใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  โดย
มุ่งเน้นเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น ท าให้มีการกู้เงินนอกระบบมาเป็นทุนหมุนเวียน และมีการขอเครดิตสินค้าโดยเพิ่ม
ดอกเบี้ย  แต่ราคาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนที่สูง  แต่ราคาท้องตลาดถูกกดโดยพ่อค้าคนกลางท าให้เกษตรกรไทยพบ
กับการขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัวบวกกับกระแสทุนนิยมที่ก าลังมาแรง  ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตต่ า 
ราคาท้องตลาดถูกกดโดย พ่อค้าคนกลาง ท าให้เกษตรกรไทยพบกับการขาดทุน  มีหนี้สินล้นพ้นตัว   (กนกศักดิ์  
แก้วเทพ.  2526 : 1) 
 มีปรากฏการณ์หนี้สินในชนบทพบว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือประชาชนประมาณร้อยละ 64  ที่ติดหนี้
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่  นาข้าว  พืชสวน  พืชไร่   เป็นต้น ปรากฏการณ์ปัญหา หนี้สินของเกษตรกรเริ่ม
เป็นรูปธรรมตั้งแต่สมัย จอมพลถนอม กิตติขจร  เป็นต้นมา  จนกระทั่งในสมัยของนายกรัฐมนตรีชวน  หลีกภัย  
ดังนั้นจึงได้มีการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจน 
ด้านหนี้สินและที่ดิน พ.ศ.2536  ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  (เตชิษฐ์ วรณาภรณ์ .  
2551 : 1) 
 สาระส าคัญของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  เป็นองค์กรของรัฐมีสถานภาพตามกฎหมายเป็นนิติ
บุคคล  โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ .ศ. 2542  ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ให้ดีขึ้นอย่างมีเกียรติ  ศักดิ์ศรี  โดยผ่านการด าเนินการของกลุ่มหรือองค์กรเกษตรกร  ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 2)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการปัญหาหนี้สินให้
เกษตรกร ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรเกษตรกร  ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในการ
จัดการหนี้ของเกษตรกรดังกล่าวข้างต้น จะด าเนินการโดยมีคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรและส านักงาน
จัดการหนี้ของเกษตรกร ซึ่งการจัดการในปัญหาหนี้สินของเกษตรกรนั้นเพื่อให้ภาระหนี้  ซึ่งเป็นปัญหาของ
เกษตรกรได้บรรเทาลงและเพื่อรักษาปัจจัยการผลิต  อันได้แก่ ที่ดิน  หรือเครื่องมือการผลิตให้คงอยู่กับเกษตรกร
ต่อไป (เฉลิมชาติ  ระยับ.  2554 : 2)   
 สาระส าคัญกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรดังกล่าวระบุว่า  สมาชิกเกษตรกรที่เกี่ยวข้องในกิจการใด
ที่กฎหมายก าหนดให้จดทะเบียนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้กองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรโดยสมาชิกเกษตรกรจะไดร้ับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากร  โดยการนี้ให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร การด าเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาหนี้เรง่ดว่น 
(ถูกด าเนินคดีหรือถูกบังคับคดี) ในระยะที่รอการจัดการหนี้ให้แก่เกษตรกรที่ประสบสภาวะกรณีหนี้เร่งด่วน (ถูก
ด าเนินคดีหรือถูกบังคับคดี) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ได้ก าหนดมาตรการด าเนินการดังนี้  (ส านักงาน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร สาขาจังหวัดบุรีรัมย์.  ออนไลน์.  2552) 
 1. กรณีถูกด าเนินคดีในศาล  ทางส านักงานสาขาจังหวัดจะเข้าร่วมเจรจาเพื่อขอเลื่อน การพิจารณาคดี
ไปก่อน  หากศาลไม่ยินยอมจะขอเลื่อนคดีเพื่อเจรจาต่อรองหนี้กับเจ้าหนี้ ของเกษตรกรแล้วขอเลื่อนคดีไปท า
สัญญาประนีประนอมในนัดต่อไปที่ศาลนัด 
 2. กรณีถูกบังคับคดีเพื่อจะขายทรัพย์ของเกษตรกร จะเข้าด าเนินการขอให้เจ้าหนี้เกษตรกรระงับการ
ขายไปก่อน เพื่อขอการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในปัญหาหนี้สิน 
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 3. กรณีที่ เกษตรกรถูกทวงถามเพื่อให้ช าระหนี้ตามสัญญาแห่งหนี้  หากไม่ด าเนินการเจ้าหนี้จะ
ด าเนินการฟ้องร้องด าเนินคดีทางส านักงานสาขาจังหวัดจะด าเนินการติดต่อขอให้เจ้าหนี้ชะลอการด าเนินการ
ฟ้องร้องไว้ก่อน 
 การแก้ไขปัญหาหนี้สินอันเกิดจากการท าเกษตรกรรมและเป็นหนี้ในระบบแต่ก็มิได้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ .ศ. 2544  ดังนั้นจึงมีการเคลื่อนไหว อันเกิดการรวมตัวของ
กลุ่มเกษตรกรเพื่อเรียกรอ้งให้รัฐบาลด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สนิของเกษตรกรต่อไปโดยกลุม่เกษตรกรในนามของ
กลุ่มองค์กรที่สมัครเป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียนหนี้ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ออกมาเคลื่อนไหวกดดัน
รัฐบาล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าของเกษตรกรที่โดนฟ้อง  โดนยึด หรือโดนขายทอดตลาด
การเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวได้ใช้ยุทธศาสตร์การชุมนุมประท้วงในกรุงเทพเป็นยุทธศาสตร์หลัก จน
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ชุมนุมประท้วงเรื้อรังของกลุ่มเกษตรกรกองทุนฟื้นฟู ในการชุมนุมประท้วงแต่ละครั้งจ าเป็น
จะต้องมีการระดมทรัพยากรและการวางยุทธวิธีการเคลื่อนไหว ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาว่าเกษตรกรที่เป็น
สมาชิกกลุ่มกองทุนฟื้นฟูมีบทบาทในการระดมทรัพยากรระหว่างกระบวนการเคลื่อนไหวหรือไม่และมากน้อย
เพียงใด 
 ต าบลวังแซ้มเป็นชุมชนดั้งเดิมของชาวชองที่เป็นชาติพันธุ์โบราณในเขตจังหวัดจันทบุ รีและได้มีการ
จัดตั้งเป็นต าบลเมื่อประมาณร้อยปีท่ีผ่านมา การใช้ชีวิตทางเศรษฐกิจของชาวบ้านต าบลวังแซ้มมีลักษณะผลิตเพื่อ
ยังชีพบนฐานของการเอาแรงช่วยเหลือกันในระบบเครือญาติและการมีวัดเป็นพื้นที่สาธารณะที่เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน  การผลิตเพื่อยังชีพดังกล่าวด ารงอยู่จนกระทั่งเมื่อมีถนนหนทาง และไฟฟ้าก็เริ่มเข้ามาในชุมชน ชาวบ้าน
ได้รับความสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมจนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตไปแล้ว การที่มีถนนหนทาง และมี
ไฟฟ้า ก่อให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจเงินตราขึ้นในต าบล ดังนั้นชุมชนวังแซ้มจึงได้ปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อยัง
ชีพเป็นการผลิตเพื่อขายเช่น  เมื่อไฟฟ้าเข้ามาท าให้มีสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาด้วย มีสินค้าฟุ่มเฟือยเข้า
มาขายในชุมชนโดยมีทั้งการขายสดและผ่อน เช่น ทีวี ตู้เย็น พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และอื่น ๆ แต่ละครัวเรือน
เริ่มมีความต้องการสินค้าประเภทนี้ เพิ่มมากขึ้น เพราะจะรู้สึกล้าสมัยหากไม่ได้ใช้สินค้าเหล่านั้น เป็นต้น  เมื่อมี
ความต้องการใช้ในสินค้าใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น ย่อมต้องลงทุนในอาชีพเพิ่มขึ้นตามล าดับ ซึ่งแน่นอนว่าการลงทุน
บางครั้งมันก็ไม่ได้ผลก าไร และบางครั้งก็ขาดทุน การที่จะหาเงินมาถอนทุนคืนก็ต้องกู้ ต้องหาเงินมากข้ึน ต้องออก
หางานท าเพื่อหาเงินมาส าหรับการใช้จ่ายในสินค้าเหล่านั้น ชาวชุมชนวังแซ้มจึงเริ่มออกหางานท านอกพื้นที่ เริ่มทิ้ง
ถิ่นฐานออกไปหางานท านอกพื้นที่ ภาวะการณ์ขาดทุนในการผลิตเพื่อขายของชาวบ้านเกษตรกรวังแซ้มได้น าไปสู่
ปัญหาหนี้สินของชุมชน จากการสัมภาษณ์พบว่าชาวบ้านต าบลวังแซ้มส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นหนี้ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่วนเรื่องหนี้นอกระบบก็มีบ้างเหมือนกันแต่น้อยมากเมื่อเทียบกับการกู้ยืมของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 ความพยายามในการแก้ปัญหาหนี้สินในท่ีสุดได้น าเกษตรกรต าบลวังแซ้มเข้าร่วม การชุมนุมประท้วงของ
กลุ่มกองทุนฟื้นฟู ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นชาวบ้านคนหนึ่งในต าบลวังแซ้ม จึงสนใจ ที่จะศึกษาทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับ
ปัจจัยและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต าบลวังแซ้ม  : กรณีศึกษากลุ่ม
เกษตรกรวังแซ้ม อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาการระดมทรัพยากรในการเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายแก้ไขหนี้สินของเกษตรกรที่เป็น
สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในทัศนะของกลุ่มเกษตรกรต าบลวังแซ้ม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  
 2. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการการเคลื่อนไหวผลักดันโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่เป็น
สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ไปสู่การปฏิบัติในทัศนะของ กลุ่มเกษตรกรต าบลวังแซ้ม อ าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี   
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 3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่
เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ไปสู่การปฏิบัติในทัศนะของกลุ่มเกษตรกรต าบลวังแซ้ม อ าเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรีจ าแนกตามตัวแปรพื้นฐาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
 1. การก าหนดประชากร  

ประชากรที่ใช้เป็นเป้าหมายการวิจัยได้แก่ ประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรกลุ่ม
เกษตรกรต าบลวังแซ้ม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จ านวน 70  คน 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการ
กระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต าบลวังแซ้ม การสร้างเครื่องมือและการหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   
  เครื ่องมือที ่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื ่อศึกษาทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจัยเชิง
ทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต าบลวังแซ้ม  : กรณีศึกษากลุ่ม
เกษตรกรวังแซ้ม  อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
  2.1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและต าราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทัศนคติของ
สมาชิกเกี่ยวกับปัจจัยเชิงทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต าบล
วังแซ้ม : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม  อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 
  2.1.2 สังเคราะห์ข้อมูล และด าเนินการสร้างข้อค าถาม โดยการรวบรวมค าส าคัญของแนวคิดที่
ศึกษามาเขียนเป็นค านิยามศัพท์ แล้วจึงสร้างข้อค าถามให้สอดคล้องกับค านิยามศัพท์  ทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับ
ปัจจัยเชิงทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต าบลวังแซ้ม  : 
กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม  อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  ที่จ าเป็นให้ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการประเมิน   

2.2 องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัย 
  องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัยประกอบด้วยเนื้อหาสรุป ดังนี้ 
  ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close-ended) และเลือกตอบ (Check-
list)  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ  อาชีพ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  หนี้สินในครัวเรือน   
  ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อปัจจัยเชิงทรัพยากรต่อกลุ่มเกษตรกรที่ใช้ใน
การเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรด้านทรัพยากรที่ใช้มีประเด็นดังนี้ 
   1.  เงินและข้าวปลาอาหา  4 ข้อ 
   2.  ก าลังคน  3 ข้อ 
   3.  สื่อในการชุมนุมเคลื่อนไหว 8 ข้อ   
  ตอนที่  3  แบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close-ended)  และเลือกตอบ (Check-list) 
เกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟู 
   1.  ประเด็นความเคลื่อนไหว  4 ข้อ 
   2.  ยุทธศาสตร์ในยุทธวิธีการเคลื่อนไหว  4  ข้อ 
  ตอนท่ี 4  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใช้ค าถาม
ปลายเปิดวิเคราะห์โดยวิธีการหาความเรียงและสรุปผล 

2.3 วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ    
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  2.3.1 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหา  
ส านวนภาษา  และความเหมาะสม  แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าเพิ่มเติม   
  2.3.2 น าเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ขอค าแนะน าและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ของข้อค าถามจากผู้เช่ียวชาญ  จ านวน  3 ท่าน (ดังภาคผนวก ก)  พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาและความครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา   เมื่อรับเครื่องมือกลับคืนจาก
ผู้เชี่ยวชาญ น าข้อแก้ไขทั้งหมดมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
  2.3.3 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปเก็บข้อมูล (Try-out) จ านวน  30 ชุด  แล้ว
น ามาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (- Coefficient)  
ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 99)  ซึ่งค่าทางสถิติมีค่า 0 - 1.00  ค่าที่ใช้ได้ต้องเกิน 
0.70  จากผลการวิเคราะห์ได้ค่า  = 0.99   
  2.3.4 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการหาค่าอ านาจจ าแนกและ ค่าความเช่ือมั่นไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ 
 3. การตรวจสอบข้อมูล 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อให้น่าเชื่อถือและมี
ความเที่ยงตรง  การตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยจะใช้วิธีการ ดังน้ี 

3.1 การตรวจสอบความถูกต้องโดยน าข้อมูลที่รวบรวมจากแบบบันทึกประจ าวัน ผลการสัมภาษณ์  
การสังเกตการณ์มาเปรียบเทียบและตรวจสอบโดยยึดหลักสามเส้า (Triangulation)   ทั้ง  3 ด้าน  คือ  ด้านข้อมูล  
(Data Triangulation)  ด้ าน ผู้ วิ จั ย   ( Investigator Triangulation)  แ ล ะด้ าน วิ ธี ก า ร  (Methodological 
Triangulation)  เพื่อเป็นการเสริมจุดแข็งของข้อมูลแต่ละชุด จากการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  
หรือการสัมภาษณ์ซ้ าโดยเปลี่ยนเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์ เพื่อยืนยันข้อมูลในเวลาและสถานที่ที่ต่างกัน  
และเพื่อเกิดความเชื่อมั่นในข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ ควรใช้ผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีจุดยืนต่างกัน  มีความคิดเห็นในทางที่
เห็นด้วยคัดค้านและวางตัวเป็นกลาง 

3.2 การเปรียบเทียบจากการใช้ทฤษฎีและแนวคิดหลาย ๆ ชุด (Triangulation Theories)  เป็นการ
ใช้มุมมองด้านทฤษฎีหลาย ๆ ชุด  เข้าไปมองสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ต้องศึกษา เป็นการตรวจสอบข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลหลายแบบ  คือ  จากประสบการณ์ เอกสารและจากการสังเกตการณ์ 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้
4.1 ผู้วิจัยน าหนังสือจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ถึงประธานกลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม เพื่อ

ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล 
4.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ใช้ระยะเวลาในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2556 
4.3 หลังจากนั้นผู้วิจัยจะด าเนินการคัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์ และน าไป

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป     
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลในภาคนิพนธ์ฉบับน้ีเป็นการตีความโดยใช้แนวคิดดังต่อไปนี้ 
5.1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive)  ซึ่งได้จากการ

สังเกตและการสัมภาษณ์ที่ได้จดบันทึกไว้จากสิง่ที่เป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณท์ี่มองเห็น โดยผู้วิจัยได้เห็นหลาย ๆ 
เหตุการณ์และได้ท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า แล้วก็สามารถลงมือเขียนเป็นประโยคหรือข้อความเพื่อสร้าง
ข้อสรุปได้ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีหรือเพื่อตอบปัญหาของการวิจัย ข้อมูลที่ไม่ต้องการจะถูกก าจัดออกไปได้ 

5.2 การวิเคราะห์เชิงกระบวนการ เพื่ออธิบายถึงวิธีการสร้างเครือข่ายในการผลักดันนโยบายในการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินตามพระราชบัญญัติของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2544  ตลอดจนถึงการสร้าง
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เครือข่ายของภาคประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในการรวมตัวกัน  เพื่อเรียกร้องสิทธิต่อรองและกดดัน  เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง 

5.3 การวิ เคราะห์สาเหตุ   เพื่ ออธิบายถึงปัจจัยด้านเนื้อหาบริบท   ปัจจัยด้านทรัพยากร  
กระบวนการเคลื่อนไหว  ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics)  ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส าหรับการวัดระดับความต้องการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม สร้างขึ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติที่เรียกว่า (Likert Scale) โดยมีตัวเลือกตอบแบบ 5 
ระดับ 

5.4 การทดสอบสมมติฐาน จะทดสอบโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ คือ ค่าสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’D Conelalion = r)   
 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
การสัมภาษณ์  วิธีการสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

(Semi-structured or Guided Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นเครื่องมือการ
สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการใช้แนวสัมภาษณ์เจาะลึก (ตามภาคผนวก) โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูล
ในการสัมภาษณ์ (Key-informants)  

1.1 นางเพ็ญ  ธรรมเกษร รองประธานกลุ่มเกษตรกรต าบลวังแซ้ม  จังหวัดจันทบุรี 
1.2 นายถนอม  คงสอน เลขานุการกลุ่มเกษตรกรต าบลวังแซ้ม  จังหวัดจันทบุรี  
1.3 นายสนิท  เจนทนา ประธานกลุ่มเกษตรกรต าบลวังแซ้ม  จังหวัดจันทบุรี 

 2. การตรวจสอบข้อมูล  
การตรวจสอบข้อมูลในที่นี้จะใช้รูปแบบดังนี้  การตรวจสอบการสัมภาษณ์ โดยใช้ผู้สัมภาษณ์ที่มีจุดยืน

ต่างกัน 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จะใช้การตีความข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพื่อเพิ่มเติมค าอธิบาย
ตารางจากการส ารวจให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   
เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่   แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการ

กระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต าบลวังแซ้ม การสร้างเครื่องมือและการหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   

เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจัยเชิงทรัพยากรและ
กระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต าบลวังแซ้ม : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม 
อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและต าราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทัศนคติของสมาชิก
เกี่ยวกับปัจจัยเชิงทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต าบลวังแซ้ม  : 
กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม  อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

1.2 สังเคราะห์ข้อมูล และด าเนินการสร้างข้อค าถาม โดยการรวบรวมค าส าคัญของแนวคิดที่ศึกษา
มาเขียนเป็นค านิยามศัพท์ แล้วจึงสร้างข้อค าถามให้สอดคล้องกับค านิยามศัพท์  ทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจัย
เชิงทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต าบลวังแซ้ม : กรณีศึกษากลุ่ม
เกษตรกรวังแซ้ม  อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  ที่จ าเป็นให้ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการประเมิน   
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 2. องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัย 
องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัยประกอบด้วยเนื้อหาสรุป ดังนี้ 
ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close-ended) และเลือกตอบ (Check-list)  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ  อาชีพ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา หนี้สินในครัวเรือน 
ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อปัจจัยเชิงทรัพยากรต่อกลุ่มเกษตรกรที่ใช้ในการ

เคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรด้านทรัพยากรที่ใช้ มีประเด็นดังนี้ 
  1.  เงินและข้าวปลาอาหาร  4 ข้อ 
  2.  ก าลังคน  3 ข้อ 
  3.  สื่อในการชุมนุมเคลื่อนไหวมีการ 8 ข้อ   

ตอนที่  3  แบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close-ended) และเลือกตอบ (Check-list) เกี่ยวกับ
ความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟู 
  1.  ประเด็นความเคลื่อนไหว  4 ข้อ 
  2.  ยุทธศาสตร์ในยุทธวิธีการเคลื่อนไหว  4  ข้อ 

ตอนที่ 4  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  โดยใช้ค าถาม
ปลายเปิดวิเคราะห์โดยวิธีการหาความเรียงและสรุปผล 
 3. วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ    

3.1 น าเครื่องมือท่ีสร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เนื้อหา  ส านวนภาษา 
และความเหมาะสม  แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าเพิ่มเติม 

3.2 น าเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ขอค าแนะน าและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ของข้อค าถามจากผู้เช่ียวชาญ  จ านวน  3 ท่าน (ดังภาคผนวก ก)  พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ความเหมาะสมของภาษาและความครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา  เมื่อรับเครื่องมือกลับคืนจากผู้เชี่ยวชาญ 
น าข้อแก้ไขท้ังหมดมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ให้เหมาะสม 

3.3 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปเก็บข้อมูล (Try-Out) จ านวน  30 ชุด  แล้วน ามา
วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (- Coefficient)  ของครอ
นบาค (Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 99)  ซึ่งค่าทางสถิติมีค่า  0 - 1.00  ค่าที่ใช้ได้ต้องเกิน 0.70  จาก
ผลการวิเคราะห์ได้ค่า  = 0.99  

3.4 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการหาค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่นไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ก าหนดไว ้
 

การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้
 1. ผู้วิจัยน าหนังสือจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ถึงประธานกลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล  
 2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ใช้ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2556     
 3. หลังจากนั้นผู้วิจัยจะด าเนินการคัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์ และน าไป
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในภาคนิพนธ์ฉบับน้ีเป็นการตีความโดยใช้แนวคิดดังต่อไปนี้ 
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 1. เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive)  ซึ่งได้จากการสังเกตและ
การสัมภาษณ์ที่ได้จดบันทึกไว้จากสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น โดยผู้วิจัยได้เห็นหลาย ๆ เหตุการณ์
และได้ท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าแล้วก็สามารถลงมือเขียนเป็นประโยคหรือข้อความเพื่อสร้างข้อสรุปได้ตาม
กรอบแนวคิดทฤษฎีหรือเพื่อตอบปัญหาของการวิจัย  ข้อมูลที่ไม่ต้องการจะถูกก าจัดออกไปได้ 
 2. การวิเคราะห์เชิงกระบวนการ เพื่ออธิบายถึงวิธีการสร้างเครือข่ายในการผลักดันนโยบายในการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินตามพระราชบัญญัติของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2544  ตลอดจนถึงการสร้างเครือข่าย
ของภาคประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในการรวมตัวกัน เพื่อเรียกร้องสิทธิต่อรองและกดดัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
กลุ่มตนเอง 
 3. การวิเคราะห์สาเหตุ เพื่ออธิบายถึงปัจจัยด้านเนื้อหาบริบท  ปัจจัยด้านทรัพยากร  กระบวนการ
เคลื่อนไหว  ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics)  ค่าความถี่  ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส าหรับการวัดระดับความต้องการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม สร้างขึ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติที่เรียกว่า (Likert Scale) โดยมีตัวเลือกตอบแบบ 5 
ระดับ โดยในแต่ละระดับก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
   เกณฑ์การให้คะแนนความต้องการ    ระดับคะแนน 
   ระดับเห็นด้วย/เป็นประจ าทุกครั้ง   5 
   ระดับค่อนข้างเห็นด้วย/บ่อย ๆ ครั้ง   4 
   ระดับไม่แน่ใจ/ปานกลาง    3 
   ระดับค่อนข้างไม่เห็นด้วย/นาน ๆ ครั้ง   2 
   ระดับไม่เห็นด้วย/ไม่เคย    1 

ในการตีความช่วงค่าเฉลี่ยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์.  2555 : 255) 
   คะแนนระหว่าง  4.20 - 5.00 แสดงว่า เห็นด้วยมาก 
   คะแนนระหว่าง  3.40 - 4.19 แสดงว่า เห็นด้วย 
   คะแนนระหว่าง  2.60 - 3.39 แสดงว่า ไม่แน่ใจ 
   คะแนนระหว่าง  1.80 - 2.59   แสดงว่า ไม่เห็นด้วย 
   คะแนนระหว่าง  1.00 - 1.79 แสดงว่า ไม่เห็นด้วยมาก 
 4. การทดสอบสมมติฐาน จะทดสอบโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ คือ ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson’D Conelalion = r)  วิธีการวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันจะใช้เกณฑ์ดังนี้ 
   ค่าสหสัมพันธ์   การตีความ 
   0.01 - 0.25  มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ า 
   0.26 - 0.50  มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง         
   0.51 - 0.75  มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง 
   0.76 - 1.00  มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงมาก 
   0.00   ไม่มีความสัมพันธ์ 
   (-0.01) - (- 0.25) มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับต่ า 
   (-0.26) - (- 0.50)  มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับปานกลาง 
   (-0.51) - (- 0.75) มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับสูง 
   (-0.76) - (- 1.00) มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับสูงมาก 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัย มีดังนี้ 
 1. สถิติพื้นฐาน 

1.1 ค่าร้อยละ 
1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย () 
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1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
 2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

2.1 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient  Alpha) ของครอ
นบาค (Cronbach) 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจัยเชิงทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่ม
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต าบลวังแซ้ม : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า 
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 1  พบว่า  สมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ภาพรวมว่า การระดมทรัพยากรทั้งเงินและข้าวปลาอาหาร รวมถึงก าลังคนส าหรับในการเคลื่อนไหวนั้นมาจาก
สมาชิกของกลุ่มเป็นส าคัญ ดังนี้ 
 1. สมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในภาพรวมว่า การระดมทรัพยากรในแง่เงิน
และข้าวปลาอาหารส าหรับในการเคลื่อนไหวนั้นล้วนมาจากสมาชิกของกลุ่ม และเมื่อพิจารณาในรายประเด็นก็ยัง
พบว่า สมาชิกกลุ่มเห็นด้วยมากในประเด็น เรื่องอาหารที่ใช้   ในการชุมนุมมาจากการเก็บเงินรายหัวสมาชิก ส่วน
ประเด็นท่ีสมาชิกอยู่ในระดับเพียงเห็นด้วยนั้น มี 3 ประเด็น  โดยเรียงล าดับดังนี้ 
  1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาจากการเก็บเงินรายหัวสมาชิก 
  1.2 ค่าป้ายที่ใช้ในการเคลื่อนไหวมาจากการระดมเงินสมาชิก 
  1.3 สมาชิกสมทบข้าวปลาอาหารแห้ง  
 2. สมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในภาพรวมต่อการระดมทรัพยากรด้าน
ก าลังคน และเมื่อพิจารณาในรายประเด็นก็ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการระดมทรัพยากรด้านก าลังคนใน 3 
ประเด็น โดยเรียงล าดับดังนี้  
  2.1 แกนน ากลุ่มเป็นผู้น าในการชุมนุม 
  2.2 มีการระดมผู้เข้าร่วมชุมนุมให้ได้มากท่ีสุด 
  2.3 ผู้เข้าร่วมชุมนุมต้องเป็นสมาชิกกลุ่ม 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 2  พบว่า  สมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ภาพรวมว่า กระบวนการเคลื่อนไหวมีการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์มากและเห็นด้วยมากต่อประเด็นการ
เคลื่อนไหวท่ีผ่านมา ดังน้ี 
 1. ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการใช้สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มาก ไม่ว่าจะเป็นการท าป้าย  การใช้
เครื่องขยายเสียง  การใช้เสียงตามสายในชุมชน  การใช้รถประชาสัมพันธ์ มีดนตรีปลุกใจ  การออกข่าวในทีว ี
 เมื่อมาพิจารณาเป็นรายประเด็นของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ก็จะพบว่า มีมาก  ใน 2 ประเด็น โดย
เรียงล าดับดังน้ี  1)  การท าป้าย  2) การใช้เครื่องขยายเสียง  

เมื่อมาพิจารณาเป็นรายประเด็นของสื่อท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ก็จะพบว่าปานกลางใน 4 ประเด็น โดย
เรียงล าดับดังน้ี  1) การใช้รถประชาสัมพันธ์  2) การใช้เสียงตามสาย ในชุมชน  3) การมีดนตรีปลุกใจ  4) การออก
ข่าวในทีวี 
 2. ประชาชนเห็นด้วยอย่างมากในภาพรวมต่อประเด็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟ้ืนฟูที่ผ่านมา และ
เมื่อพิจารณาในรายประเด็นก็ยังพบว่า สมาชิกกลุ่มเห็นด้วยมากทุกประเด็น    โดยเรียงล าดับดังน้ี 
  2.1 การเคลื่อนไหวเพื่อใช้เหนี้ 
  2.2 การเคลื่อนไหวเพื่อยืดเวลาช าระหนี้ 
  2.3 การเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาเกษตรกร 
  2.4 การเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้ถูกฟ้องคดี 
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 3  จะใช้การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน  ดังนี้ 
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ตารางที ่1  สรุปการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน 

สมมติฐำนกำรวิจัย ผลการทดสอบ 
1.  ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มเกี่ยวกับปัจจัยในการเคลื่อนไหวกลุ่มกองทุน

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแตกต่างกันตามเพศ 
ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

2.  ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มเกี่ยวกับปัจจัยในการเคลื่อนไหวกลุ่มกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแตกต่างกันตามอาชีพ 

ยอมรับสมมติฐาน 

3.  ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มเกี่ยวกับปัจจัยในการเคลื่อนไหวกลุ่มกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแตกต่างกันตามสถานภาพสมรส 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

4.  ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มเกี่ยวกับปัจจัยในการเคลื่อนไหวกลุ่มกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแตกต่างกันตามระดับการศึกษา 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

5.  ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มเกี่ยวกับปัจจัยในการเคลื่อนไหวกลุ่มกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแตกต่างกันตามหนี้สินในระบบ 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

6.  ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มเกี่ยวกับกระบวนการเคลื่อนไหวกลุ่มกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแตกต่างกันตามเพศ 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

7.  ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มเกี่ยวกับกระบวนการเคลื่อนไหวกลุ่มกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแตกต่างกันตามอาชีพ 

ยอมรับสมมติฐาน 

8.  ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มเกี่ยวกับกระบวนการเคลื่อนไหวกลุ่มกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแตกต่างกนัตามสถานภาพสมรส 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

9.  ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มเกี่ยวกับกระบวนการเคลื่อนไหวกลุ่มกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแตกต่างกันตามระดับการศึกษา 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

10.  ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มเกี่ยวกับกระบวนการเคลื่อนไหวกลุ่มกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแตกต่างกันตามหนี้สินในระบบ 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

 
 
สรุปและอภิปรายผล 

 ในการอภิปรายถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทท่ี 2  ดังนี ้
 ในการวิจัยทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจัยเชิงทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต าบลวังแซ้ม : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  พบว่า  
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการเคลื่อนไหวนั้นในแง่เงิน และข้าวปลาอาหารล้วนมาจากสมาชิกของกลุ่มก าลังคนที่
เข้าร่วมอบรมก็อยู่ในเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการท าป้าย
และเครื่องขายเสียงส่วนกระบวนการในการเคลื่อนไหวนั้นจะใช้ประด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยมี
ยุทธศาสตร์ทั้งที่ใช้ความรุนแรงถ้าจ าเป็นและไม่ใช้ความรุนแรง ส่วนการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติ ได้แก่ อาชีพ 

จะเห็นได้ว่าผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการเคลื่อนไหวของเกษตรกรในการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2544  กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรรม
ต าบลหัวถนน  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี งานวิจัย  ของประภาส  ปิ่นตบแต่ง (2541 : 16)  ได้ศึกษาการ
เดินขบวนชุมนุมประท้วงในสังคมไทย ที่ช้ีให้เห็นถึงการชุมนุมเคลื่อนไหวของคนจนว่าไม่ได้มาร้องขอ  แต่เป็นการ
ต่อสู้เพื่อปกป้องการรุกรานจากภาครัฐและภาคธุรกิจที่ เข้ามาแย่งชิงทรัพยากร  จุดมุ่งหมายของการชุมนุม
เคลื่อนไหวของคนจน  คนด้อยโอกาสเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของผลประโยชน์เฉพาะหน้า  แต่อยู่ภายใต้กระบวนการ
สร้างประชาธิปไตยโดยตรง  คนเหล่านี้ต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพทางอ านาจในโครงสร้างเดิมที่
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ไม่มีช่องทางและพื้นที่แก่คนจน นอกจากนี้แล้วงานวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกศักดิ์  แก้วเทพ (2530 : 
39)  ได้ศึกษาเรื่องบทวิเคราะห์สหพันธ์ชาวไร่ชาวนาแห่งประเทศไทย : เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชาวนา
สมัยใหม่  ท่ีได้กล่าวถึงการรวมตัวของ     ชาวนา  ชาวไร่ที่รวมตัวกันจัดตั้ง “สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย 
ในเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2517  ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าชาวนาได้ลุกขึ้นมาเพื่อทวง “สิทธิ” และ “ความชอบ
ธรรม” ของตนและเพื่อต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบชาวนาจากชนช้ันนายทุนและถูกกระท าจากอ านาจรัฐ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
จากข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่ส าคัญ ดังนี้ 

 1. จากผลการศึกษาพบว่า การเคลื่อนไหวผลักดันแก้ไขปัญหานโยบายปัญหาหนี้สินของกลุ่มเกษตรกร
วังแซ้มเกิดจากการระดมทรัพยากรที่เป็นของตัวเองเรื่องข้าวปลาอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จึงสะท้อนให้เห็นว่าเป็น
กลุ่มที่มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินจริง  ดังนั้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมาศึกษาและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาของกลุ่มเกษตรกรอย่างจริงจัง 
 2. จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรที่ผลักดันนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินดังกล่าวมีแนวโน้มที่
จะใช้วิธีการต่อสู้ในรูปแบบที่รุนแรงถ้าจ าเป็นดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องควรจัดกลไกกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
เกษตรกรในการแก้ปัญหาหนี้สินอย่างจริงจังอย่างเป็นทางการ 
ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยคร้ังต่อไป 

หลังจากที่ได้ด าเนินการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจัยและกระบวนการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรต าบลวังแซ้ม : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้มอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการด าเนินวิจัยหลังจากนี้คือ 
 1. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทั้งนี้
เพื่อให้ เห็นภาพและทิศทางการด าเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรว่าตลอดระยะเวลาที่
พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2544  มีผลบังคับใช้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เข้า
ไปช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบใดบ้าง  ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมากน้อยเพียงใด  มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้างต่อการด าเนินงาน หรือควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการบริหารหรือนโยบาย
ทางด้านการบริหารอย่างไร  เพื่อให้องค์กรแห่งนี้สามารถที่จะช่วยเหลือและตอบสนองความต้ องการของกลุ่ม
เกษตรกรได้อย่างแท้จริง 
 2. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรต าบลวังแซ้ม  
ว่าเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ได้รับการช าระหนี้แทนจากกองทุน ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร      มีความสามารถ
เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเป็นอย่างไร  รวมถึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการด ารงชีพของสมาชิกกลุ่มที่
ได้รับการช าระหนี้แทนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรด้วย  เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการช าระหนี้คืน
กองทุนฟื้นฟู    และพัฒนาเกษตรกรได้ต่อไป 

3. ควรศึกษากลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต าบลวังแซ้ม ในเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์เพื่อให้
เข้าใจการเคลื่อนไหวของกลุ่มอย่างลึกซึ้งและจะเป็นกรณีศึกษา เพื่อสะท้อนภาพใหญ่ของการเคลื่อนไหวของกลุ่ม
กองทุนฟื้นฟ ู
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบคลองนารายณ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

PUBLIC PARTICIPATION IN GOOD LOCAL MANAGEMENT SYSTEM OF KHLONG NA RAI DISTRICT 
ADMINISTRATION ORGANIZATION CHANTHABURI PROVINCE 

บันเทิง  ผลอ าพันธุ์ 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขต องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองนารายณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล คลองนารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จ าแนก
ตามตัวแปรพื้นฐาน วิธีการศึกษาจะใช้การวิจัยเชิงส ารวจโดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือประชาชนท่ีมีสิทธิ
เลือกตั้งและก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของยามาเน่ จ านวน 400 คน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นใช้สถิติ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ค่าทีเทส (t-test) ส าหรับเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างตัวแปร 
2 ตัว สถิติ One – Way ANOVA ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว และใช้ LSD 
เพื่อทดสอบว่าตัวแปรใดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมมีส่วนร่วมระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านประชาชนมีส่วนร่วมด้านนิติธรรม  
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักการ 
มีส่วนร่วม ตามล าดับ ส่วนด้านหลัก ความคุ้มค่า   ในการเปรียบเทียบดังกล่าวจ าแนกตามตัวแปรพื้นฐานก็จะพบว่า
ตัวแปรที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และการศึกษา 

ABSTRACT 

 The aims of this research were to study and compare factors affecting the public 
participation in good local management system of Khlong Na Rai Sub-district Administration 
Organization in Muang District, Chanthaburi Province. The survey research design was applied to 
this study. The research populations determined by the Taro Yamane’s sample size were the 
400 qualified voters. The descriptive statistics were percentage, mean, standard deviation, t-test, 
one way analysis of variance, and the LSD analysis. The results revealed that the public 
participation in good local management system of Khlong Na Rai Sub-district Administration 
Organization in  Muang District, Chanthaburi Province were at moderate level. The levels of 
public participation aspects were orderly shown as follows : Rule of Law, Accountability, 
Morality, Responsibility, and Participation. Besides, the participation aspect of Cost-Effectiveness 
or Economy was differently shown with the .05 level of statistical significance in the people 
different ages, marital status and education levels. 

บทน า 

 การพัฒนาประเทศในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา รัฐบาลมีหน้าที่ต้องพัฒนาให้
ประเทศ มีความเจริญก้าวหน้า โดยการบริหารงานจะต้องแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน มุ่ง
ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน รวมทั้งต้องสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
พุทธศักราช 2550 - 2554 ซึ่งให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและทุกระดับในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุลเป็นธรรมและยั่งยืน  
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 โดยส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวและรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน ส่งเสริม ให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และร่วมในกระบวนการบริหารจัดการประเทศให้เกิดความเป็นธรรม ความโปร่งใส
ในการพัฒนาประเทศ สร้างความเข้มแข็ง และเครือข่ายการท างานของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน เพื่อติดตาม
ตรวจสอบการใช้อ านาจของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการบริหารจัดการ
ประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยพัฒนาศักยภาพ และกระจายอ านาจการตัดสินใจให้
ท้องถิ่นมีบทบาทสามารถรับผิดชอบในการบริหารจัดบริการสาธารณะ  
 ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีและสามารถสร้างความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ออนไลน์. 2550) 
 ดังนั้น ประชาชนจึงถือเป็นองค์ประกอบส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลในการสร้างความเจริญมาสู่
ท้องถิ่น การพัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชน โดยจะต้องมี
การร่วมมือท้ังทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน เพราะประชาชนจะรู้ปัญหาและความต้องการรวมถึง
วิธีการในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นดีที่สุด หากประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานจะ
ส่งผลให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความล่าช้า การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนจะท าให้การพัฒนาท้องถิ่น
ก าหนดไม่บรรลุ  ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นั้น ก าหนดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติของส่วนราชการตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่
ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้การบรหิารราชการแผน่ดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนเกิด  ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอน 
การปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
 รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารงานจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล  (Good Governance) ซึ่งประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และประชาชนมีส่วนร่วมโดยมุ่งสร้างองค์กรให้เป็นไปตามหลัก
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยเหตุดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  จึงสามารถ
ตอบสนอง ความต้องการของท้องถิ่นได้ตรงตามเป้าหมาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีภารกิจส าคัญ 
คือ การให้บริการประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ . ออนไลน์. 
2549 ก) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้น านโยบายการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลมาใช้เป็นเวลาร่วม 10 ปีมาจนถึงปัจจุบัน เช่นการได้เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามาร่วมประชาคมกับองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี การติดประกาศ
ให้ประชาชนทราบในการท ากิจการงานใด ได้มีการติดประกาศให้ประชาชนทราบทุกครั้งเป็นต้น จากประสบการณ์
ของผู้วิจัยในฐานะที่ท างานในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มาเป็นเวลาร่วม 10 ปี เห็นว่าปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
นารายณ์ 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของ
ท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ว่าประชาชนมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีระดับใด และจะได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อที่จะ
สามารถน าผลการวิจัยเสนอเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและพัฒนาในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
คลองนารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พร้อมข้อเสนอแนะในการวางแผนหรือสร้างระบบการบริหารงานโดยใช้
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หลักธรรมาภิบาลให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่น ๆ ในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
ภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์

1 .เพื่ อ ศึ กษ าระดั บ การมี ส่ วน ร่วม ของป ระชาชน ใน การบ ริห าร จั ดการที่ ดี ข อ งท้ อ งถิ่ น 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่น 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
 

วิธดี าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองนารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จ านวน 3,665  
 การก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จะใช้สูตรของทาโร่ยามาเน (Yamame. 1973 : 1088) ค านวณ
ขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมดังนี้ 
   N =  

2Ne1
N


 

   n = ขนาดตัวอย่าง 
   N      =        3,665 
   e       =       ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม (Sampling error) 0.05 
   n = 

)0025.0665,3(1
665,3


 

   n      =       400 
 ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได้  =  + 5% 
 ความเชื่อมั่นในการสุ่มน้อยท่ีสุดที่ยอมรับได้ คือ ความเชื่อมั่นในการสุ่ม 95 % 
 เฉพาะฉะนั้น ขนาดตัวอย่าง  =  400 

 ส่วนเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sample Technique) จะใช้การสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-Stage 
Sampling) คือ ขั้นแรกจะใช้การสุ่มแบบสัดส่วน และขั้นที่สองจะใช้การสุ่มเชิงระบบ (Systematic Sampling) 
ดังนี ้
 1. การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน 
  การสุ่มแบบสัดส่วนจะใช้หลักการแบ่งสัดส่วนตามการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังต่อไปนี้ 

ตาราง 1 แสดงการสุ่มแบบสัดส่วน จะใช้สัดส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้ง / หน่วยเลือกตั้ง ดังนี ้
 

เขตเลือกต้ัง หน่วยเลือกตั้ง จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

เขตเลือกตั้งท่ี  1 หน่วยเลือกตั้งท่ี  1 165 33 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  2 161 33 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  3 109 33 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  4 352 33 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  5 312 33 
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หน่วยเลือกตั้งท่ี  6 360 33 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  7 395 33 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  8 310 33 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  9 662 37 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  10 227 33 
หน่วยเลือกตั้งท่ี  11 370 33 
หน่วยเลือกตั้งท่ี 12 242 33 

รวม  3,665 400 
 
 2. การสุ่มเชิงระบบ  
        จะใช้การพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง/หน่วยเลือกตั้ง โดยแบ่งออก
ตามช่วงเท่า (Interval) ล าดับที่  1, 20, 39, 58, ..., 741, 760 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือวิจัย ได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
บริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี การสร้าง
เครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของประชาชนต่อการจัดการ
บริการสาธารณะ 
 ขั้นตอนที่ 2  การสร้างเครื่องมือในการศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 3  น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงตาม
โครงสร้างเนื้อหาความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องเหมาะสมของภาษา 
 ขั้นตอนที่ 4  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความ
ครอบคลุมของเนื้อหาเพื่อให้ได้ข้อค าถามที่เที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์  
 ขั้นตอนที่ 5  จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 6  น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้สัมภาษณ์กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 องค์ประกอบของเคร่ืองมือวิจัย  ประกอบด้วยเนื้อหาสรุป  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close-Ended) และเลือกตอบ (Check-List) 
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ระยะเวลาที่พักอาศัย 
 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close-Ended) และเลือกตอบ (Check-List) 
เกี่ ย วกับการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการบริห ารจั ดการที่ ดี ของท้ องถิ่ น ใน เขตองค์ การบริห าร 
ส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทั้งหมด 6 ด้าน 36 ข้อ ประกอบด้วยหลักและประเด็นการ
บริหารจัดการที่ดี ดังนี้ 
  1. ด้านนิติธรรม 6 ข้อ        
  2. ด้านคุณธรรม 6 ข้อ  
  3. ด้านความโปร่งใส 6 ข้อ       
  4. ด้านการมีส่วนร่วม 6 ข้อ     
  5. ด้านความรับผิดชอบ 6 ข้อ 
  6. ด้านความคุ้มค่า 6 ข้อ 
 ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open-Ended) เกี่ยวกับความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ บริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขต องค์การ
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บริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี การทดสอบเครื่องมือจะใช้การทดสอบความตรง 
(Validity) ดังนี ้
 1. การทดสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิจัยและหัวข้อวิจัย (ดังภาคผนวก ก) 

    โดยการทดสอบเครื่องมือที่จะใช้ในการทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content Valedity) โดยการน าแบบ
สัมภาษณ์ให้ทั้ง 3 ท่าน ตรวจสอบ เมื่อรับเครื่องมือกลับคืนจากผู้เชี่ยวชาญ น าข้อแก้ไขทั้งหมดมาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม  

2. การทดสอบความเที่ยง (Reliability) จะใช้การทดลองไปเก็บแบบสัมภาษณ์ จ านวน 36 ชุด แล้วน ามา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ ซึ่งค่าทางสถิติมีค่า 0 - 1.0 ค่าที่ใช้ได้ต้องเกิน 0.7 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคล (ตัวแปรต้น) จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา คือน ามาแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค านวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางความเรียง 

 2. การวิเคราะห์ตัวแปรตามจะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยน าเสนอในรูปของ ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

ในการศึกษาครั้งนี้  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ ใช้เป็นสถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส าหรับการวัดระดับความต้องการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม สร้างขึ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติที่เรียกว่า (Likert Scale)โดยมีตัวเลือกตอบแบบ      
5 ระดับ โดยในแต่ละระดับก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ ดังนี้ 
  เกณฑ์ให้ค่าแบบค าถามเชิงบวก 
   เห็นด้วย  ระดับคะแนน 5 
   ค่อนข้างเห็นด้วย  ระดับคะแนน   4 
   ไม่แน่ใจ   ระดับคะแนน 3 
   ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ระดับคะแนน 2 
   ไม่เห็นด้วย  ระดับคะแนน 1 
  เกณฑ์ให้ค่าแบบสอบถามเชิงลบ 
   เห็นด้วย   ระดับคะแนน 1 
   ค่อนข้างเห็นด้วย  ระดับคะแนน   2 
   ไม่แน่ใจ   ระดับคะแนน 3 
   ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ระดับคะแนน 4 
   ไม่เห็นด้วย  ระดับคะแนน 5 
   ในการตีความช่วงค่าเฉลี่ยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
   คะแนนระหว่าง   4.51 – 5.00    แสดงว่า   เห็นด้วยมากที่สุด 
   คะแนนระหว่าง    3.51 – 4.50   แสดงว่า   เห็นด้วยมาก 
   คะแนนระหว่าง   2.51 – 3.50    แสดงว่า   เห็นด้วยปานกลาง 
   คะแนนระหว่าง    1.51 – 2.50   แสดงว่า   เห็นด้วยน้อย  
   คะแนนระหว่าง    1.00 – 1.50   แสดงว่า   เห็นด้วยน้อยที่สุด 

3. การทดสอบสมมุติฐาน จะใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) คือ t-test และANOVA (F-test) 
โดยตั้งระดับนัยส าคัญที่ .05 ดังนี ้  
  3.1 สมมุติฐานข้อที่ 1 จะใช้ค่า t-test 
  3.2 สมมุติฐานข้อที ่2, 3, 4 และ 5 และ 6 จะใช้ F-test 
 ในกรณีที่ยอมรับสมมุติฐานอย่างมีนัยส าคัญจะทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่โดย ใช้ค่า LSD 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพ้ืนฐาน 
 1. ค่าแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ 
 2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
 1. ค่า t-test (Independent Simple Test) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 2. ค่า F-test ที่ระดับนัยทางส าคัญทางสถิติ .05 ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีค่ามากกว่า 2 ค่าข้ึนไป 
   3.   หาค่าความแตกต่างรายคู่โดยใช้ค่า LSD (Least Significant Difference Test)  ในกรณีที่หาค่า 
F-test แล้ว พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิจัย 

 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
นารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนมีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทั้ง 6 ด้าน  ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
ด้านหลักนิติธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม และอันดับสุดท้ายคือหลักความคุ้มค่า ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
 1.1 ด้านหลักนิติธรรม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยด้านหลักนิติธรรมมากท่ีสุด ร่วมบริหารโดยยึดถือ 
ระเบียบและกฏหมายอย่างเคร่งครัด อยู่ ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ ร่วมทบทวน ปรับปรุง กฏระเบียบ 
ข้อบังคับให้มีความทันสมัย และระดับต่ าสุด คือไม่เคยเข้าร่วมใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  
 1.2 ด้านหลักคุณธรรม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองนารายณ ์อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยด้านหลักคุณธรรม มากที่สุด คือร่วมจัดท าจรรยาบรรณ
ส าหรับข้าราชการ และติดตามส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม  รองลงมาคือ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ 
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และประชาชนทั่วไป และระดับต่ าสุดคือไม่ได้เข้าร่วมจัดท าตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงาน  
 1.3 ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยด้านหลักความโปร่งใส มากที่สุด คือร่วม
สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส รองลงมา คือ ร่วมพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่มี
ประสิทธิผล และระดับต่ าสุดคือ ไม่เคยเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของ อบต.  
 1.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดย ด้านหลักการมีส่วนร่วม มากที่สุด ร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาอบต. และร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานต่าง ๆ รองลงมาคือร่วมกับ อบต. ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการแก่ประชาชน และระดับต่ าสุด คือ ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของ อบต.  
 1.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ ์อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยด้านหลักความรับผิดชอบมากที่สุด ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง ครบถ้วน และทันก าหนดเวลา  
รองลงมาคือด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบและผลการประเมินจากฝ่าย
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ตรวจสอบอย่างจริงจัง และระดับต่ าสุด คือ มีการรับฟังและน าข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนของประชาชนไป
ด าเนินการอย่างเต็มความสามารถ  
 1.6 หลักความคุ้มค่า พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ ์อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยด้านหลักความคุ้มค่ามากที่สุด  คือ ร่วมใช้
แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ให้เป็นระบบ รองลงมา คือร่วมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นคุณภาพ 
และผลของงานเป็นส าคัญ และระดับต่ าสุดไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อที่จะทราบถึง
ความคุ้มค่าของกิจกรรม หรือโครงการ  
 2. จากการทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของ
ท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
  
ตาราง 2 ผลการทดสอบสมมุติฐาน  

สมมตุิฐาน 
ผลการทดสอบ 

สมมตุิฐาน 
1. ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมตุิฐาน 

2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมตุิฐาน 

3. ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมตุิฐาน 

4. ประชาชน ที่มีการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมตุิฐาน 

5. ประชาชนที่มีระยะเวลาที่พักอาศัยต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
นารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ไม่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมตุิฐาน 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีสว่นร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี ทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของขวัญนภา สุขคร (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการที่ดี ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มี
ต่อการบริหารจัดการที่ดีอยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับรัตติญา เทิดรัตนพงศ์ และสุนีย์ ไชยสุวรรณ 
(2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาล
ต าบลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่าเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาพักอาศัยต่างกัน 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการที่ดี ด ้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง และสุจิตรา        
มีจ ารัส (2550 : 85) ศึกษาและก าธร  รัตนธรรม (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการ
บร ิหารงานตามหล ักธรรมาภ ิบาลของเทศบาลต าบลแหลมงอบ จังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลแหลมงอบ ผลการวิจัยพบว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลแหลมงอบ จังหวัดตราด 
ในด้านหลักความคุ้มค่า พบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
 ในขณะเดียวกันผลการวิจัยในภาคนิพนธ์นี้แตกต่างจากผลการวิจัยของกับจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล 
(2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการที่ดีมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก และวิลาศินี เทียนทอง (2550 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารจัดการที่ดี ของเทศบาลต าบลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี
ต่อการบริหารจัดการที่ดีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในรายด้าน พบว่า 
 1. ด้านหลักนิติธรรม พบว่า ร่วมบริหารโดยยึดถือระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดอยู่ในระดับมาก  
ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของจิตรวรรณ  หวังศุภกิจโกศล (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด จังหวัดสระแก้ว      
ด้านหลักนิติธรรมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักการมีส่วนร่วม และพบผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการที่ดีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ด้านหลักคุณธรรม พบว่า ร่วมจัดท าจรรยาบรรณส าหรับข้าราชการ และติดตามส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติตามอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาวิลาศินี เทียนทอง (2550 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการที่ดี ของเทศบาลต าบลวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการบริหารจัดการที่ดีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
และพบผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการที่ดีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ด้านหลักความโปร่งใส พบว่าร่วมสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส อยู่ในระดับปานกลาง  
ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุภัทรมาศ  จริยเวชช์วัฒนา (2546 : บทคัดย่อ) ศึกษา
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในเร่ืองบริหารการจัดการที่ดีของเทศบาลต าบลบ้านฉางตามหลักธรรมาภิบาล เน้น
การเปิด เผยข้อมูลข่าวสารส าคัญที่ประชาชนควรรู้  ซึ่ ง เป็นหลักธรรมาภิบาลด้ านหลักความโปร่งใส 
อยู่ในระดับปานกลาง และพบผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการที่ดีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 4. ด้านหลักด้านหลักการมีส่วนร่วมพบว่า ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา อบต. และร่วมในการเป็นส่วนหนึ่ง
ในการด าเนินงานต่าง ๆ  อยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของศศิวิมล  ธรรมเกสร 
(2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ ประชาชนต่อการการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง และพบผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมพบว่า
ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการที่ดีแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. ด้านหลักความรับผิดชอบพบว่า ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด ถูกต้อง ครบถ้วน และทันก าหนดเวลา อยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผล
การศึกษาของสุจิตรา มีจ ารัส (2550 : 85)  ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอท่ามะกา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ด้านหลักความรับผิดชอบพบว่า 
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อยู่ในระดับปานกลาง และพบผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการที่ดีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
 6. ด้านหลักความคุ้มค่าพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของก าธร รัตนธรรม (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลต าบลแหลมงอบ จังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลแหลมงอบ ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด ในด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า        
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และพบผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมพบว่า 
ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อ การบริหารจัดการที่ดีแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
 จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และระยะเวลาที่พักอาศัยพบว่า ในการเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยการทดสอบสมมตุิฐานการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนแตกต่างกันตาม
เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ผู้วิจัยสามารถน าผลเปรียบเทียบมาอภิปรายได้ ดังนี้ 
 2.1 เพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันสอดคล้องกับการศึกษาของ
นพพล  สุรนัคครินทร์ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของ
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า ประชาชนที่มเีพศต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นแตกต่างกัน 
 2.2 อายุ พบว่า ประชาชนมีอายุ แตกต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของ
ท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  แตกต่างกัน มีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต หรือ
ประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล จึงท าให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของณนคร มีชุม (2546 : 92-199) ได้ ท าการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดี
ของท้องถิ่น ต าบลบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย พบว่าประชาชน ที่มีอาย ุต่างกัน 
 2.3 สถานภาพสมรส พบว่า ประชาชนมีสถานภาพสมรส แตกต่างกันมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชน
ทีม่ีต่อการบริหารจัดการที่ดี ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด จังหวัดสระแก้ว พบว่า ประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรส 
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการที่ดีแตกต่างกัน 
 2.4 การศึกษา พบว่า ประชาชนมีการศึกษา แตกต่างกันมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดี
ของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  แตกต่างกันซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารจัดการที่ดี ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด จังหวัดสระแก้ว พบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษาต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการที่ดีแตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี” พบว่า การบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ในภาพรวมด้านต่าง ๆ  ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ การบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
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คลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ยกเว้นด้านหลักนิติธรรม  อยู่ในระดับมาก)  
คือ ด้านหลักคุณธรรม  ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความ ด้านหลักความคุ้มค่า น้ันอยู่ในระดับ 
ปานกลางท้ังหมด จากข้อค้นพบดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังต่อไปนี้ 
 1. ธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรม 
     1.1 จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีการเข้าร่วมยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติงานท่ีมีคุณธรรมดีเด่น 
     1.2 จัดให้มีกิจกรรมด้านคุณธรรมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม ศิลธรรม 
 2. ธรรมาภิบาลด้านหลักความโปร่งใส 
     2.1 จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ ดังนี ้เช่น เรื่องข้อบังคับจังหวัด เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณ  และเรื่อง
ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
     2.2 จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการ และ
รูปแบบต่าง ๆ   
 3. ธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่วม 
     3.1 จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนโครงการต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
     3.2 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา อบต. 
 4. ธรรมาภิบาลด้านหลักความรับผิดชอบ 
     4.1 จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด าเนินการ การวางแผนโครงการต่าง ๆ  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
     4.2 จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบงานกิจกรรมของ อบต. 
 5. ธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่า 
     5.1 จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  มาใช้ให้เป็นประโยชน ์
     5.2 จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมส่งเสริม สนับสนุนให้น าวัสดุที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่ 
หรือดัดแปลงให้เกิดผลผลิตใหม่ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่ปกครองขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่เป็นกรณีศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการ
ท่ีดีของท้องถ่ิน โดยพิจารณาความสัมพันธ์ในเชิงความแตกต่างของปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างกับการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 6 องค์ประกอบเท่านั้น มีได้มุ่งท าการศึกษาลึกซึ้งถึงสาเหตุ
อันเป็นค าอธิบายต่อปรากฏการณ์ที่ค้นพบจากการศึกษา ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า ในโอกาสต่อไป ควรจะได้ท าการวิจัยที่
หลากหลายแง่มุม และมีมิติของการศึกษาท่ีลึกซึ้งในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 
 1. การศึกษาความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของประชาชนจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
 2. การพัฒนาคุณภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนจะส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดี 
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มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี 

PUBLIC ATTITUDES TOWARDS MEASURES OF SOLID WASTE MANAGEMENT IN KRA JAE SUB-
DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION NA YAI AM DISTRICT CHANTHABURI PROVINCE 

ปริญญา  นกสุนทร 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงมาตรการและเปรียบเทียบมาตรการในการจัดการขยะ     
ในทัศนะของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี 
วิธีด าเนินการวิจัยใช้การศึกษาเชิงผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยส ารวจจาก   
กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 360 คน การวิจัยเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์เจาะลึก และการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ
ค่อนข้างเห็นด้วยกับมาตรการในการจัดการขยะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ แต่เมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็นพบว่า ประชาชนจะมีทัศนะต่อมาตรการจัดการขยะเป็น 2 มาตรการหลัก คือ มาตรการสนับสนุน           
การจัดการขยะ และมาตรการในการป้องกันขยะ ส่วนมาตรการที่ประชาชนไม่แน่ใจ คือ มาตรการ ในการก าจัด
ขยะ เมื่อเปรียบเทียบมาตรการในการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ 
จ าแนกตามข้อมูลพื้นฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน   ใน 2 ข้อ คือ มาตรการในการจัดการขยะ
ในทัศนะของประชาชน เขตองค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ แตกต่างกันตามอาชีพ และมาตรการในการจัดการ
ขยะในทัศนะของประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ แตกต่างกันตามรายได้ 

ABSTRACT 

           The objectives of this study were to study the measures and compare the measures  
for the sold waste management in the view of the public’s opinions within area of Kra Jae     
Sub-district Administration Organization. The mixed method was applied during the courses of 
quantitative and qualitative research. This has been conducted by the means of survey, from the 
sample population of 360 whom have possessed the election rights, the research from relevant 
documents, the in-depth interview, and the participatory observation. 
 The study has revealed that the sample population who live in the area of Kra 
Jae Sub-district Administration Organization tend to agree upon the measures for the solid 
waste management with in its vicinity. But when consider each aspect in detail, it has found that 
the  public have split into two main opinions towards the measures which are the supporting 
measure for waste management and the preventing measure for the waste. As for the measure 
that public have been uncertain was the measure for waste management. When comparing the 
measures for waste management in public’s opinions which were divided according to the data, 
the result of hypothesis test shown that two hypothesis are acceptable which are the measure 
for solid waste management in the public’s opinions who live in the area of Kra Jae Sub-district 
Administration Organization will differ among people who have different occupations, and the 
measure for the solid waste management will also be different among those with different 
income levels. 
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บทน า 

 ดังเป็นท่ีทราบกันโดยทั่วไปว่าการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากข้ึนเป็นเงาตามตัว นอกจากนี้ยังพบอีกว่าปัญหาขยะล้นเมืองได้
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดังนี้ (ส านักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร. 2540 : 14-15) 
 1. มลภาวะของสิ่งแวดล้อม (Pollution) ท าให้สิ่งแวดล้อมต่างๆ ของชุมชนเกิดมลภาวะ เช่น 

1.1 น้ าเสีย เกิดจากการกองขยะมูลฝอยบนพื้น เมื่อฝนตกลงมาบนกองขยะมูลฝอยจะเกิดน้ าเสีย 
มีความสกปรกมากจะไหลลงสู่แหล่งน้ าท าให้เกิดภาวะมลพิษของแหล่งน้ า 

1.2 อากาศเสีย เกิดจากการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้ง ก่อให้เกิดควันและสารมลพิษทางอากาศ ท าให้
คุณภาพอากาศเสื่อมโทรม 
 2.  แหล่งพาหะน าโรค (Disease Carrier) เกิดจากการกองขยะมูลฝอยบนพื้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและ
แมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะน าโรคติดต่อ ท าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 3. การเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk) ชุมชนที่ขาดการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูลที่ดีและถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การสุขาภิบาล จะท าให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่าง ๆ ได้โดยง่าย เช่น โรคทางเดินอาหารที่เกิด
จากเชื้อแบคทีเรียและพยาธิชนิดต่าง ๆ เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง ฉะนั้นการแพร่ของโรคย่อมเป็นไป
ได้ง่าย 
 4. การสูญเสียทางเศรษฐกิจ (Economic Loss) ชุมชนต้องเสียค่าใช้จ่ายส าหรับการก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลเป็นประจ าอยู่แล้ว และถ้าการก าจัดไม่ถูกต้องย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ท าให้น้ าเสีย
และส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ าเป็นผลให้สูญเสียต่อเศรษฐกิจ 
 5. ท าให้ขาดความสง่างาม (Esthetics) การเก็บขนและก าจัดที่ดีจะช่วยให้ชุมชนเกิดความสวยงาม ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยอันแสดงถึงความเจริญและวัฒนธรรมของชุมชน ฉะนั้นถ้าการเก็บขนไม่ดีย่อมท าให้เกิดความไม่น่าดู 
ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 6. ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ (Nuisance) ก่อให้เกิดเหตุร าคาญต่อประชาชนได้ เช่น กลิ่นเหม็นจากการเน่าเปื่อย 
หรือการสลายตัวของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
            ท้องถิ่นเกือบทั่วพื้นที่ในประเทศไทยได้ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล เนื่องจากขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการที่เหมาะสม และเกิดความขัดแย้งกับ
ชุมชนรวมถึงกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการด าเนินการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 2545 : 1) 
 ในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในท้องถิ่นนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับมอบหมายให้มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามพระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 ระบุว่าให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
 นอกจากนี้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 ยังระบุอีกว่า
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาความ
สะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 การจัดการขยะมูลฝอยตามหลักสากลเพื่อความมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น มีองค์ประกอบที่ส าคัญ        
4 ประการ ซึ ่งม ีความส ัมพ ันธ ์ทั ้งทางด ้านเทคโนโลยี เศรษฐก ิจ ส ังคมและสิ ่งแวดล ้อม ค ือ  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. 2544 : 27-29) 
 1. การจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย
อย่างเป็นระบบใน 4 ขั้นตอน คือ 

1.1 การลดปัญหาขยะมูลฝอย (Reduction) กล่าวคือ ต้องมีการสร้างเสริมจิตส านึกของประชาชน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงหรือลดการสร้างขยะ
มูลฝอย 
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1.2 การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการใช้ซ้ า (Reuse) การซ่อมแซม
กลับมาใช้ใหม่ (Repair) และการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

1.3 การหลีกเลี่ยงการใช้ขยะมูลฝอยอันตราย หรือไม่คุ้มค่า (Rejection) ได้แก่ การไม่ใช้สารเคมีบาง
ชนิดที่ก าจัดยาก หรือเป็นขยะมูลฝอยอันตราย เช่น โฟม เป็นต้น 

1.4 การก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกลักษณะ กล่าวคือ การน าขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ใหม่ มาก าจัด ซึ่งมี
วิธีก าจัด 3 วิธี คือ การท าปุ๋ยหมัก การเผา และการฝังกลบ 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากขยะมูลฝอยเป็นปัญหาร่วมของทุกคน และ
เป็นปัญหาของสังคม ประชาชนจึงควรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอย ทั้งในฐานะเป็น
ผู้สร้างปัญหา และเป็นสมาชิกของสังคมที่มีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะมีความเช่ือมโยง
และสัมพันธ์กับการจัดการขยะมูลฝอย 
 3. การใช้หลักการ “ใครสร้างขยะมูลฝอย คนนั้นจ่าย” หรือเรียกกันว่า Polluter Pay Principle 
– PPP ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมาย ด้วยการเก็บภาษี หรือค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย  ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม คือ การเก็บภาษีขยะมูลฝอยเพิ่มจากบริษัทที่ใช้วัตถุดิบจากวัสดุรีไซเคิล  และเก็บภาษีขยะมูลฝอย
จากครัวเรือนตามสัดส่วนของปริมาณขยะมูลฝอยที่ครัวเรือนสร้างขึ้น  และเก็บเป็นอัตราก้าวหน้า 
 4. การปลูกจิตส านึก และค่านิยมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยท าให้
ประชาชนเกิดการเรียนรู้ และสร้างเสริมจิตส านึกสาธารณะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
พื้นฐานท่ีดีในการส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านเนินพรวด มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ  11 หมู่บ้าน 
1,299 ครัวเรือน ประชากร 4,688 คน มีเนื้อที่โดยประมาณ 47 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,375 ไร่ พื้นที่
ดังกล่าวใช้ประโยชน์ที่ดินในการท านา ท าสวนผลไม้ ท าสวนยางพารา ประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง (องค์การ
บริหารส่วนต าบลกระแจะ. 2554 : 1) 
   จากรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยต าบลกระแจะ ปีงบประมาณ 2552 (สถานีอนามัย
ต าบลกระแจะ. 2552 : 12) พบว่าร้อยละ 82.35 ของหลังคาเรือนมีการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีกองมูลฝอยทุกชนิด
ไว้บนพื้น เมื่อมูลฝอยมีปริมาณมาก ก็จะก าจัดขยะโดยวิธีการเผากลางแจ้ง ส่วนพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน 
ตลาดนัด จะพบว่ามีมูลฝอยประเภทถุงพลาสติก ขวดน้ าดื่ม  กล่องโฟม มูลฝอยสด เป็นจ านวนมาก 
 เมื ่อเปรียบเทียบกับพื้นที ่องค์การบริหารส่วนต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม จังหวัด จันทบุรี 
(องค์การบริหารส่วนต าบลนายายอาม. 2551 : 24) ที่ให้บริการเก็บมูลฝอย พบว่าประชาชนกองมูลฝอยไว้บนพื้น
บริเวณที่พักอาศัยเพียงร้อยละ 28.40 ของหลังคาเรือน เฉพาะพื้นที่บางส่วนที่ไม่มีบริการเก็บมูลฝอย   
 อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะก็ได้พยายามแก้ปัญหา โดยจัดสร้าง เตาเผาขยะ  
ในบริเวณพื้นที่ที่มีปริมาณมูลฝอยมาก ๆ เช่น ตลาดนัด โรงเรียน เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ถูกทิ้งอยู่ทั่วไป โดยให้
เจ้าของตลาดนัด ครู นักเรียน ด าเนินการจัดเก็บและเผามูลฝอยกันเองแต่เตาเผาที่สร้างขึ้นไม่ได้มาตรฐาน   
จึงใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควร และในปัจจุบันช ารุดจึงใช้งานไม่ได้ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ          
มีข้อจ ากัดต่าง ๆ เช่น ขาดงบประมาณในการด าเนินการ ไม่มีพื้นที่ในการก าจัดมูลฝอย และไม่มีบุคลากรในการ
ด าเนินงาน ส่วนประชาชนก็จัดการกับมูลฝอยตามวิธีที่ปฏิบัติตามความเคยชินที่ปฏิบัติกันมา วิธีการจัดการมูลฝอยของ
ประชาชนดังกล่าว อาจไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลจึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม   
 ในสถานการณ์ที่มีข้อจ ากัดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงมาตรการในการจัดการขยะใน
ทัศนะของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ก าหนดแนวทางในการก าจัดขยะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ และน าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจ 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงมาตรการในการจัดการขยะในทัศนะของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
กระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบมาตรการในการจัดการขยะในทัศนะของประชาชน เขตองค์การบริหารส่วนต าบล
กระแจะ จ าแนกตามข้อมูลพื้นฐาน 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่เป็นเป้าหมายวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
กระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ท้ัง 11 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านปากน้ ากระแจะ หมู่ที่ 2 บ้านยางระหง 
หมู่ที่ 3 บ้านนาซา หมู่ที่ 4 บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 5 บ้านเนินพรวด หมู่ที่ 6 บ้านโกรก หมู่ที่ 7 บ้านหมื่นซ่อง หมูที่ 8 
บ้านหนองแหวน หมู่ที่ 9 หนองบัว หมู่ที่ 10 บ้านเนินมณฑา และหมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวใน จ านวน 3,526 คน 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี. 2555 : 24) 
 การก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) ใช้แนวคิดของยามาเน่ (Yamane. 1973 : 125) ค านวณ
ขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม ดังน้ี 
   n =       N  
     1 + Ne2  
   n = ขนาดหรือกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
   N = จ านวนประชากรที่ศึกษา (Population) 
   e = ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม (Sampling Error) 
 ความ คล าด เคลื ่อ นม ากที ่ส ุด ที ่ย อม รับ ได ้ = +  5%  ความ เ ชื ่อ มั ่น ในก ารสุ ่ม น ้อ ยที ่ส ุด               
ที่ยอมรับได้ คือ 95 % 
           แทนค่า   n =         3,526  
     1 +  3,526 (0.05) 2 
    =         3,526  
           1 +  8.815 
    =         3,526  
             9.815 
    = 359.246 
    = 360 
 ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 360 คน 
 ส่วนเทคนิคการสุ่ มตั วอย่ าง (Sample Technique) จะใช้การสุ่ มแบบสองขั้นตอน (Two-Stage 
Sampling) คือ ขั้นแรกจะใช้การสุ่มแบบสัดส่วน (Proportional Random Sampling) และขั้นที่สองจะใช้การ
สุ่มเชิงระบบ (Systematic Random Sampling) ดังนี ้
 
 สูตร   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง x จ านวนประชากรในแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล 

                              จ านวนประชากรทั้งหมด 
 

 ในการสุ่มแบบสัดส่วนจะพิจารณาสัดส่วนของตัวอย่างจ าแนกตามหน่วยเลือกตั้งในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยได้ผลการสุ่มเป็นดังนี้ 
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ตาราง  1 แสดงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ช่ือหน่วยเลือกตั้ง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

หมู่ที่ 1  บ้านปากน้ ากระแจะ 304 30 
หมู่ที่ 2  บ้านยางระหง 411 41 
หมู่ที่ 3  บ้านนาซา 452 45 
หมู่ที่ 4  บ้านอู่ตะเภา 276 28 
หมู่ที่ 5  บานเนินพรวด 207 21 
หมู่ที่ 6  บ้านโกรก 406 41 
หมู่ที ่7  บ้านหมื่นซ่อง 399 40 
หมู่ที่ 8  บ้านหนองแหวน 356 36 
หมู่ที่ 9  บ้านหนองบัว 292 29 
หมู่ที่ 10  บ้านเนินมณฑา 287 29 
หมู่ที่ 11  บ้านหนองบัวใน 136 14 

รวม                  3,526                   360 
 
 ส ่ว น ก า ร สุ ่ม เ ช ิง ร ะ บ บ จ ะ พ ิจ า ร ณ า จ า ก ล า ด ับ ร า ย ชื ่อ ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ที ่ม ีส ิท ธ ิเ ล ือ ก ตั ้ง                  
ในแต่ละหมู่บ้าน โดยแบ่งออกเป็นในช่วงเท่า (Interval) ดังนี้ ทุกล าดับช่ือล าดับที่ 10, 20, 30, 40, …, 440, 450 
ตามล าดับ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือวิจัย ได้แก่ การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สร้างขึ้นจากการศึกษาทฤษฎี 
แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยข้อค าถามได้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา และแบ่งข้อค าถาม
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close - Ended) และเลือกตอบ (Check - List) 
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นต้น 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close - Ended) และเลือกตอบ (Check - List) 
เกี่ยวกับทัศนะของประชาชนในการจัดการขยะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open - Ended) เกี่ยวกับการตอบสนองการจัดการ
ขยะในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
 องค์ประกอบของเคร่ืองมือ ประกอบด้วยเนื้อหาสรุปได้ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย/เดือน และ
สถานภาพ 
 ตอนที่ 2 มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
กระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยใช้ค าถามปลายปิด 
 ตอนที่ 3 ความต้องการและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใช้ค าถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยวิธีการหา
ความเรียงและสรุปผล 

การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
1.1 การวิจัยเอกสาร เอกสารที่จะใช้ในการวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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1.1.1 เอกสารช้ันต้น (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ 

1.1.2 เอกสาร ชั้นรอง (Secondary Data) เป ็น เอกสารที ่ม ีการวิเคราะห์ข้อม ูล           
ในรูปแบบต่าง ๆ คือ บทความวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

1.2 การสัมภาษณ์ วิธีการสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi - Structured or Guided Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็น
เครื่องมือ 

การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการใช้แนวสัมภาษณ์เจาะลึก โดยก าหนดผู้ให้
ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key-Informants) 
                           ช่ือสกุล            สถานภาพในการให้ข้อมูล 

1.2.1 นายประจวบ  เหมเวช   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ 
1.2.2 นายสมศักดิ์  นพฤทธ์ิ   ประธานสภาองค์กรชุมชนต าบลกระแจะ 
1.2.3 นายธีระศักดิ์  ศรีวิจารณ์   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ 

1.3 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม หมายถึง ประสบการณ์จากการสังเกตที่ได้จากการร่วม
ท างานในองค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ เป็นเวลา 7 ปี ในต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้โปรมแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้เป็นสถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส าหรับการวัดระดับความต้องการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม สร้างขึ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติที่เรียกว่า (Likert Scale) โดยมีตัวเลือกตอบแบบ      
5 ระดับ โดยในแต่ละระดับก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 เกณฑ์การให้คะแนนความต้องการระดับคะแนน 
  ระดับเห็นด้วย   5 
  ระดับค่อนข้างเห็นด้วย            4 
  ระดับไม่แน่ใจ   3 
  ระดับค่อนข้างไม่เห็นด้วย  2 
  ระดับไม่เห็นด้วย   1 
 นอกจากน้ีได้ก าหนดช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อการวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 
  คะแนนระหว่าง 4.51 - 5.00 ถือว่าเห็นด้วย 
  คะแนนระหว่าง 3.51 - 4.50 ถือว่าค่อนข้างเห็นด้วย 
  คะแนนระหว่าง 2.51 - 3.50 ถือว่าไม่แน่ใจ 
  คะแนนระหว่าง 1.51 - 2.50 ถือว่าค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
  คะแนนระหว่าง 1.00 - 1.50 ถือว่าไม่เห็นด้วย 
 การทดสอบสมมติฐาน โดยตั้งระดับนัยส าคัญที่ .05  ดังนี ้
  สมมติฐานข้อที่ 2 จะใช้ค่า t-test   

         สมมติฐานข้อที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 จะใช้ค่า F-test (ANOVA) 

ผลการวิจัย 

 ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ ค่อนข้างเห็นด้วยกับมาตรการในการจัดการขยะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
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กระแจะ อยู่ 2 มาตรการ คือ มาตรการสนับสนุนการจัดการขยะ และมาตรการในการป้องกันปัญหาขยะ ส่วนมาตรการ
ที่ประชาชนไม่แน่ใจ คือ มาตรการในการก าจัดปัญหาขยะ  
 1. มาตรการสนับสนุนการจัดการขยะ พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามค่อนข้างเห็นด้วย
ในมาตรการสนับสนุนการจัดการขยะ และเมื่อพิจารณาในรายประเด็นก็ยังพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
มาตรการดังกล่าวจะมี 2 ระดับ คือ ระดับที่ค่อนข้างเห็นด้วยกับมาตรการ กับระดับท่ีไม่แน่ใจ   
 2. มาตรการในการป้องกันปัญหาขยะ พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็น
ค่อนข้างเห็นด้วยที่มีในมาตรการในการป้องกันปัญหาขยะ และเมื่อพิจารณาในรายประเด็นก็ยังพบว่า ประชาชนมี
ความเห็นค่อนข้างเห็นด้วยเกือบทุกมาตรการ (ยกเว้นมาตรการการไม่ทิ้งน้ ายาท าความสะอาด ที่มีความเห็นไม่
แน่ใจ)  
 3. มาตรการในการก าจัดปัญหาขยะ พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามไม่แน่ใจใน
มาตรการก าจัดปัญหาขยะ และเมื ่อพิจารณาในรายประเด็นก็ยังพบว่า ความคิ ดเห็นของประชาชนต่อ
มาตรการดังกล่าวจะมี 2 ระดับ คือ ระดับที่ค่อนข้างเห็นด้วยกับมาตรการ กับระดับที่ไม่แน่ใจ 
 ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบมาตรการในการจัดการขยะ ในทัศนะ
ของประชาชน เขตองค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ จ าแนกตามข้อมูลพื้นฐานสามารถสรุปได้ดังตาราง 22  
 
ตาราง  2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจยั ผลการทดสอบ 
1.  มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะ 
     ของประชาชนเขตองค์การบริหาร 
     ส่วนต าบลกระแจะ แตกต่างกันตามเพศ 

 
ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

2.  มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะ 
     ของประชาชนเขตองค์การบริหาร 
     ส่วนต าบลกระแจะ แตกต่างกันตามอายุ 

 
ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

3.  มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะ 
     ของประชาชนเขตองค์การบริหาร 
     ส่วนต าบลกระแจะ แตกต่างกันตามการศึกษา 

 
ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

4.  มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะ 
     ของประชาชนเขตองค์การบริหาร 
     ส่วนต าบลกระแจะ แตกต่างกันตามอาชีพ 

 
ยอมรับสมมติฐาน 

5.  มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะ 
     ของประชาชนเขตองค์การบริหาร 
     ส่วนต าบลกระแจะ แตกต่างกันตามสมาชิก 
     ในครัวเรือน 

 
ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

6.  มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะ 
     ของประชาชนเขตองค์การบริหาร 
     ส่วนต าบลกระแจะ แตกต่างกันตามรายได้ 

 
ยอมรับสมมติฐาน 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรยีบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทท่ี 2  ดังนี ้
  ผลการศึกษาในภาคนิพนธ์ พบว่าประชาชนไม่แน่ใจต่อบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมการ
จัดการขยะ ผลการศึกษาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับงานของ ธงชัย  ทองศรี (2553 : บทคัดย่อ) ที่ว่า ประชาชนเห็นว่าควรมี
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การร่วมมือระหว่าง อบต.กับภาคเอกชนเป็นอย่างมาก ความไม่สอดคล้องเช่นนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ ยังไม่รู้จักและไว้ใจนักธุรกิจ เอกชน ที่มุ่งเน้นหาก าไรในกิจการของตน  
 ผลการศึกษาในภาคนิพนธ์นี้ ก็ยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเจฎ  สามารถ (2550 : บทคัดย่อ) 
ที่ว่าประชาชนเห็นด้วยกับการช าระค่าจัดเก็บขยะให้ อบต.อย่างสม่ าเสมอ แต่ผลการศึกษาในภาคนิพนธ์นี้ 
ประชาชนยังไม่ค่อยมั่นใจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
กระแจะ ยังไม่มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะ ในเรื่องของค่าธรรมเนียม และค่าบริการ จึงท าให้ประชาชนไม่แน่ใจ     
ที่ทาง อบต.ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการในการจัดการขยะให้สูงขึ้น 
 ผลการศึกษาในภาคนิพนธ์นี้ ก็ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกฤต  บวกขุนทด (2553 : บทคัดย่อ) 
ที่ให้การส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย และการน าขยะสร้างรายได้เสริม ให้กับครัวเรือน ความ
สอดคล้องเช่นนี้ เกิดจากการให้ความรู้กับประชาชนและการสร้างรายได้ ให้กับประชาชน ในการคัดแยกขยะ     
ที่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าหรือการน าไปรีไซเคิลเพื่อกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนในเขต 
อบต. 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากผลการศึกษาในภาคนิพนธ์พบว่า ประชาชนในเขต อบต.กระแจะ ยังรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวมาตรการ
ในภาพรวมเกี่ยวกับก าจัดขยะของ อบต. ไม่มั่นใจต่อมาตรการบางข้อของการสนับสนุนการจัดการขยะ และยังไม่
มั่นใจบางมาตรการของการป้องกันขยะ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ในการขับเคลื่อนมาตรการจัดการขยะ
ของ อบต.กระแจะ ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี ้
 1. ในการเพิ่มความมั่นใจในมาตรการเกี่ยวกับการก าจัดขยะของ อบต.นั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการ
ด าเนินการ คือ 
      1.1 การสร้างความพร้อมให้แต่ละครอบครัวท าการฝังกลบขยะในท่ีตัวเอง ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการ
ฝึกอบรมให้ความรู้วิธีฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการฝังกลบ
ขยะ 
      1.2 การส่งเสริมให้ครอบครัวน าขยะมาท าปุ๋ยหมักได้อย่างจริงจังนั้น ควรมีการให้ความรู้แก่ประชาชน
ให้ทราบถึงประโยชน์ท่ีสามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของดิน 
      1.3 การให้ครอบครัวมีความเต็มใจที่จะบริจาคเงินเพื่อการก าจัดขยะสมทบกับงบของ อบต. 
ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการจัดประชุมประชาคมสร้างความเข้าใจและช้ีแจงเหตุผลให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูล 
      1.4 การสร้างการยอมรับให้ครอบครัวยอมให้เป็นที่จุดรวบรวมขยะนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการ
จัดท าแผนบริเวณจุดรวบรวมขยะช้ีแจงให้กับประชาชนได้รับทราบ และควรให้สิทธิประโยชน์บ้างประการแก่เจ้าของจุด
รวบรวมขยะ เช่น ประกาศเกียรติคุณ ช่วยเหลือในเรื่องมาตรการลดภาษีบ ารุงท้องที่ เป็นต้น  
 2. ในการเพิ่มความมั่นใจให้ประชาชนสนับสนุนมาตรการสนับสนุนการจัดการขยะของ อบต. ควรมีการ
ด าเนินการ คือ 
     2.1 ในการส่งเสริมบทบาทของนักธุรกิจ เอกชน ควรมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มาประชุม
ช้ีแจงถึงผลดี ผลเสียของแต่ละฝ่าย จะได้รับและมีมติข้อตกลงร่วมกัน 
     2.2 ในการเพิ่มความสมัครใจให้ประชาชนยอมจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ในการ
จัดการขยะเพิ่มขึ้นนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรจัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการในแต่ละครั้ง เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลและเหตุผลที่จะต้องปรับค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 
 3. ในการเพิ่มความมั่นใจในมาตรการของ อบต.เกี่ยวกับการป้องกันขยะ จากผลการศึกษามีอยู่ เพียง
ประเด็นเดียวที่เป็นปัญหา คือ ประชาชนไม่แน่ใจการไม่ทิ้งน้ ายาท าความสะอาดจะช่วยป้องกันขยะอย่างไร ผู้วิจัยเห็นว่า 
ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงให้ทราบถึงพิษภัยจากสารเคมีที่บรรจุอยู่ในน้ ายาท าความสะอาด 
และรู้จักการป้องกันสารพิษดังกล่าว 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 หลังจากที่ได้ด าเนินการวิจัยเรื่อง มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจัยเห็นว่าควรมี
การด าเนินวิจัยหลังจากนี้ คือ 
 1. มีการส ารวจถึงมาตรการในการจัดการขยะในทัศนะของประชาชน ในจังหวัดจันทบุรี  เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
   2. การวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับทัศนะต่อมาตรการของประชาชน เพื่อจะได้เข้าใจถึง วัฒนธรรม
และความคิดของประชาชนได้อย่างละเอียด จะมีผลต่อการด าเนินการได้สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตของ
ประชาชน 
 
เอกสารอ้างอิง 

กรมควบคุมมลพิษ. (2549). การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน. (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา :  
 http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_garbage.html. 10 พฤศจิกายน 2549. 
________. (2551). คู่มือประชาชนเพ่ือลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน. พิมพ์ครั้งท่ี 3.  
 กรุงเทพฯ : กรมฯ. 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2545). มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล. กรุงเทพฯ : กรมฯ. 
ธงชัย  ทองศรี. (2553). สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขามอ าเภอจักราช  
 จังหวัดนครราชสีมา. งานนิพนธ์ วศ.ม. (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค). นครราชสีมา :  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
ธนกฤต  บวกขุดทด. (2553). การศึกษารูปแบบการจัดการการจัดเก็บขยะชุมชน กรณีศึกษา : องค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา. งานนิพนธ์ วศ.ม. (กาบริหารงาน 
 ก่อสร้างและสาธารณูปโภค). นครราชสีมา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
ธีระศักดิ์  ศรีวิจารณ์ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ปริญญา  นกสุนทร เป็นผู้สัมภาษณ์. (15 มกราคม 2556).  
 ที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ จังหวัดจันทบุรี. 
ประจวบ  เหมเวช เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ปริญญา  นกสุนทร เป็นผู้สัมภาษณ์. (15 มกราคม 2556).  
 ที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ จังหวัดจันทบุรี. 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. (2535). สิ่งปฏิกูล. (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา :  
 http://www.moph.go.th/ops/minister_06/Office2/public%20health%20law.pdf.  
 10 พฤศจิกายน 2549. 
พิภัทร  แสงสินธุศร. (2550). พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัด 
 ภูเก็ต. งานนิพนธ์ รป.ม. (การบริหารทั่วไป). ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์. 
วีระ  บ ารุงศรี. (2549). องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหายะมูลฝอย : ศึกษากรณี 
  จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (รัฐศาสตร์). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
ศูนย์วิจัยและจัดการคุณภาพอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2554). รายงานการทบทวนวรรณกรรม 
 การเผาขยะชุมชนในที่โล่งแจ้งและการจัดการ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
สถานีอนามัยต าบลกระแจะ. (2552). สรุปผลการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยต าบลกระแจะ. จันทบุรี :  
 สถานีอนามัยฯ. 
สมเจฎ  สามารถ. (2549). แหล่งก าเนิดขยะ. (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา :  
 http://www.deqp.go.th/Into/wrapp_open content.jap? content/D=9&templ ID=18ROM. 
 10 พฤศจิกายน 2549. 
 

http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_garbage.html
http://www.moph.go.th/ops/minister_06/Office2/public%20health%20law.pdf
http://www.deqp.go.th/


 282 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   ปีที่ 1  ฉบับที่ 1  ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 

_______. (2550). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหาร 
 ส่วน ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุร.ี งานนิพนธ์ รป.ม.  
 (การบริหารงานท้องถิ่น). ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สมศักดิ์  นพฤทธ์ิ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ปริญญา  นกสุนทร เป็นผู้สัมภาษณ์. (15 มกราคม 2556).  
 ที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ จังหวัดจันทบุรี. 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (2544). รายงานการศึกษาวิจัยเร่ืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สคร.06/2544. กรุงเทพฯ : เสมาธรรม. 
ส านักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร. (2540). “การจัดการขยะมูลฝอย,”ส านักรักษาความสะอาด.  
 26 (2) : 24. 
ส าเนา  อุดมเจริญ. (2554). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยของประชาชนในเขต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี. งานนิพนธ์ ส.ม.  
 (สาธารณสุขศาสตร์). ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี. (2555). ข้อมูลจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น.  
 จันทบุรี : องค์การฯ. 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ. (2554). แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 - 2557. จันทบุรี : องค์การฯ. 
องค์การบริหารส่วนต าบลนายายอาม. (2551). สรุปผลการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลนายายอาม  
 อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี. จันทบุรี : องค์การฯ. 
Yamane, Taro. (1973). Statistics : An Introductory Analysis. 3rd ed. New York : Harper and Row. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 283 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 1  ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 

ความต้องการและมาตรการของประชาชนทีม่ีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล 

คลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
PUBLIC NEEDS AND MEASURES IN PUBLIC SERVICE MANAGEMENT OF KHLONG NA RAI SUB-

DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION CHANTHABURI PROVINCE 

จตุรงค์  พานิชชานุรักษ ์
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับเปรียบเทียบและมาตรการเกี่ยวกับความต้องการของ
ประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วิธี
การศึกษาจะใช้การวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงส ารวจและการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การวิจัยเชิงส ารวจ
จะศึกษาจากประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยก าหนดขนาดตัวอย่าง 349 คน จากการใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ และการ
สุ่มตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตการณ์แบบ      
มีส่วนร่วม  ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการบริการสาธารณะมาก เมื ่อเปรียบเทียบ ความ
ต้องการของประชาชน พบว่า มีความแตกต่างจ าแนกตามอายุที่ต่างกัน ในระดับนัยส าคัญที่ .05 และมาตรการการ
จัดบริการสาธารณะที่ประชาชนให้ความส าคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ การอบรมอัธยาศัยของพนักงาน การจัดท าตู้รับ
ความคิดเห็นและการจัดท าป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์  

ABSTRACT 

           The research was aimed to study the comparison levels and the relevant measures to 
the need of the public for the management of public services of Khlong Narai Sub-district 
Administration Organization, Muang district, Chanthabur Province. The mixed method was 
deployed by combining the survey-based research method and the qualitative research method 
in which that the survey-based method will only be performed on 349 persons whom have 
been qualified voters and this has been determined by applying the Taro Yamane’s sample size 
and the two-stage cluster sampling method. Whereas the qualitative research methods of in-
depth interview and the participatory observation were also deployed in this study. The major 
findings were as follows: the sampling population dramatically requires the access to the public 
services. When comparing the needs among the public, it found that there are differences that 
exist among people of different age groups with the statistic significance of .05. Also the top 
three measures for the management of public services, that were of importance for the public, 
were the personnel training, the installation of comment boxes, and the boards for public 
relations. 

บทน า 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 ได้ก าหนดนโยบายกระจายสู่
องค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างชัดเจนว่า “รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้
เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศใน
ท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันท่ัวประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น”            
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 เพื่ออนุวัตตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 284 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ 
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ขึ้นพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้ก าหนดอ านาจและหน้าที ่ในการจัดบริการสาธารณะ  (Public Service) ระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยพยายามถ่ายโอนภารกิจหน้าที่หลาย
ประการที่รัฐด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถรับผิดชอบในการด าเนินการ
ได้ รวมทั้งก าหนดให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
(วุฒิสาร  ตันไชย. ออนไลน์. 2554) 
 โครงสร้างในการจัดบริการสาธารณะของประเทศไทยนั้นอยู่ในอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของระบบ
ราชการตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั้น  ได้แบ่งการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การบริหาร
ราชการส่วนกลางเป็นการรวมอ านาจ (Centralization of Power) การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นการแบ่ง
อ านาจ (Deconcentration of Power) และการบริห ารราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น เป็ น การกระจายอ าน าจ 
(Decentralization of Power) แต่เท่าที่ผ่านมามีลักษณะการบริหารแบบรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อความ
มั ่นคงและความสะดวกในการบริหารงาน  (วุฒิสาร  ตันไชย. ออนไลน์. 2554) ด้วยเง่ือนไขและข้อจ ากัด           
อันเนื่องมาจากระบบโครงสร้าง ระบบงบประมาณ บุคลากรและศักยภาพในการด าเนินงานของการบริหารงานแบบ
รวมศูนย์ท าให้การด าเนินการต่างๆ ของรัฐบาลไม่อาจตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชนใน
ด้านการบริการและการอ านวยประโยชน์ได้ ดังนั้นจึงเกิดแนวนโยบายเรื่องการกระจายอ านาจการบริหารการ
ปกครองให้ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาล และเพื่อให้การ
ด าเนินการให้บริการและอ านวยการด้านต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
ทั่วถึง และรวดเร็ว และประการส าคัญอีกประการหนึ่ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย (วุฒิสาร  ตันไชย.  ออนไลน์. 2554) 
 การบริการสาธารณะเป็นสิ่งที่รัฐบาลเลือกจะกระท าหรือไม่กระท า  ในส่วนที่จะกระท าครอบคลุม
กิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของรัฐบาล  ทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรและกิจกรรมที่เกิดขึ้น  ในบางโอกาส นโยบาย
สาธารณะเป็นผลผลิตของระบบการเมืองและนโยบายสาธารณะจะส่งผลกระทบทางใดทางหนึ่งต่อวิถีการด าเนินชีวิต
ของประชาชน อาทิเช่น สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหามลพิษ ปัญหา
เศรษฐกิจ เป็นต้น (Dye. 1981 : 83)   
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ยังคงสืบทอดนโยบายกระจายอ านาจ  โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ    
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมถึงมีอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ 
การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระและตอบส นองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดย
ครบถ้วนตามอ านาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง (ส านักพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น. ออนไลน์. 2555)   
 จากโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจการปกครอง
จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปยังท้องถิ่นนั้น ก็เพื่อท าให้คนในท้องถิ่นปกครองตนเองตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ดังกฎหมายที่ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
จึงก าหนดให้มีสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถจะออกข้อบัญญัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ และมีหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น หรือนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ซึ่งมีหน้าที่บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ตามข้อก าหนดของกฎหมาย โดยทั้ง
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งที่มีภูล าเนาในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบริหารและพัฒนาท้องถิ่น
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ให้เป็นไปตามความต้องการของราษฎรในพื้นที่  โดยมีอิสระที่จะใช้ดุลยพินิจในการออกกฎ ระเบียบ และ
ด าเนินการบริหารภายในกรอบอ านาจหน้าที่  อย่างไรก็ตามหากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบริหารกิจการให้เป็นไปตาม ความต้องการของราษฎรได้แล้ว ราษฎร   
ก็สามารถจะร่วมกันลงช่ือเพื่อยื่นถอดถอนนายกหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  ซึ่งเป็นครรลอง       
ที่ถูกต้องและชอบธรรมตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามกฎหมายก็ยังได้บัญญัตใิห้ คณะรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถจะยุบสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งถอดถอน
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ลักษณะดังกล่าวนี้จึงถือได้ว่ามิได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ   
อย่างแท้จริง แต่ทว่าจะอยู่ภายใต้การก ากับของรัฐบาลส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  การด าเนินงานจะต้องอยู่
ภายในกรอบและขอบเขตที่กฎหมายก าหนด ซึ่งอาจมีผลท าให้การจัดท าบริการสาธารณะไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการที่แท้จริงของราษฎรได้ (รสคนธ ์ รัตนเสริมพงศ์. ออนไลน์. 2547) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนมาตั้งแต่เป็นสภาต าบลเมื่อปี  พ.ศ. 2537 มาจนถึงปัจจุบันนับเป็น
เวลาร่วม 18 ปีแล้ว และพบว่าการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนนั้นอาจยังไม่เหมาะสม เนื่องจากมีอ านาจ
หน้าที่ที่ซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีหน้าที่ในการสร้าง
และบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ในขณะที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลก็มีหน้าที่  จัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า ผลจากการซ้ าซ้อน
ดังกล่าวท าให้เกิดช่องว่าง ของการพัฒนาได้ หรือเป็นการผลักภาระให้กันและกัน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ
ในการด าเนินงานจ านวนมาก   
 สิ่งส าคัญที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักที่จะท าให้การจัดบริการสาธารณะเป็นไปตามความต้องการของประชาชน 
คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น แต่เท่าที่เป็นมาจะพบว่าการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่ของประชาชนก็เฉพาะ
การมาเลือกตั้ง ภายหลังแต่เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแล้วประชาชน ก็ไม่มีส่วนร่วมอย่างอื่น ดังนั้นการบริการ
สาธารณะจึงขาดพลัง ขาดความร่วมมือ และขาดความสนใจจากประชาชน ในการส ารวจความต้องการบริการ
สาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์นั้น จะใช้กลไกการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์จะออกท าประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ทราบความ
ต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ในการท าประชาคมหมู่บ้านนั้น พบว่าประชาชนมักไม่ได้ให้ความร่วมมือ
เท่าที่ควร   และมาประชุมกันค่อนข้างน้อยท าให้โครงการความต้องการของประชาชนเข้าไปในแผนพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อาจไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านนั้นจริงๆ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ยังไม่เคยท าวิจัยส ารวจอย่างจริงจังเลยว่า
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์
จัดบริการด้านใดมากที่สุด และรูปแบบในการด าเนินงานที่เหมาะสม  ในสายตาของประชาชนนั้นควรเป็น
อย่างไร เนื่องจากกระบวนการวางแผนและจัดบริการสาธารณะของระบบราชการที่ผ่านมามีลักษณะของการวาง
จากบนลงล่าง (Top down Process) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาเรื่องความต้องการและมาตรการของ
ประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบรหิารสว่นต าบลคลองนารายณ ์อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
เพื่อน าผลวิจัยมาใช้ในการก าหนดนโยบายการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามตัวแปรพื้นฐาน 
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3. เพื่อศึกษามาตรการในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล คลองนารายณ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองนารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ท้ัง 12 หมู่บ้าน จ านวนท้ังสิ้น 2,737 คน (องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองนารายณ์. 2552 : 10) 
 การก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) ใช้แนวคิดของยามาเน่ (Yamane. 1973 : 125) ค านวณ
ขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม ดังน้ี 
  n  =  

21 ne

n


 

  n  =  ขนาดตัวอย่าง (Sample Size) 
  n  =  ขนาดประชากร (Population) 
  

2e =  ความคลาดเคลื่อน (Error) ในการสุ่ม =  0.05 % ภายใต้ความเชื่อมั่น 95 % 
 แทนค่า n =  

 205.0737,21
737,2



 

    =  
8425.61
737,2


 

    =  
8425.7
737,2  

    =  348.99 
    =  349 
 ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 349 คน 
 ส่วนเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sample Technique) ให้ได้รายชื่อตามกรอบการสุ่ม (Sampling Frame) 
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน คือ การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Random Sampling) และ
การสุ่มเชิงระบบ (Systematic Random Sampling)  ดังนี ้
 

 สูตร         จ านวนกลุ่มตัวอย่าง x จ านวนประชากรในแต่ละต าบล/เขตเลือกตั้ง 
                                                  จ านวนประชากรทั้งหมด 
  
 การสุ่มแบบสัดส่วน 
ตาราง  1 การสุ่มแบบสัดส่วนจะใช้สัดส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้ง 

เขตเลือกตั้ง จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 
เขตเลือกตั้งท่ี  1 128 16 
เขตเลือกตั้งท่ี  2 127 16 
เขตเลือกตั้งท่ี  3 84 11 
เขตเลือกตั้งท่ี  4 243 31 
เขตเลือกตั้งท่ี  5 242 31 
เขตเลือกตั้งท่ี  6 272 35 
เขตเลือกตั้งท่ี  7 286 36 
เขตเลือกตั้งท่ี  8 237 30 
เขตเลือกตั้งท่ี  9 496 63 
เขตเลือกตั้งท่ี  10 187 24 
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เขตเลือกตั้งท่ี  11 279 36 
เขตเลือกตั้งท่ี  12 156 20 

รวม                   2,737                     349 
   

 ส่วนการสุ่มเชิงระบบจะใช้การพิจารณาจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง โดยการสุ่ม
จากล าดับในบัญชีรายชื่อให้มีช่วงห่างเท่ากัน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์/ แบบสอบ 
ถามเรื่อง “ความต้องการและมาตรการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะ  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี”   
 การสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิดและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบค าถามทั้งปลายปิดและปลายเปิด 
 องค์ประกอบของเคร่ืองมือวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาสรุปได้ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย/เดือน และ
สถานภาพในการสมรส 
 ตอนที่ 2 ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองนารายณ์  โดยใช้ค าถามปลายปิด ทั้งหมด 6 ด้าน จ านวน 36 เรื่อง  ประกอบด้วย 
  2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7 ข้อ 
  2.2 ด้านเศรษฐกิจ 5 ข้อ 
  2.3 ด้านสาธารณสุข 4 ข้อ  
  2.4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 7 ข้อ 
  2.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 ข้อ 
  2.6 ด้านการเมืองการบริหาร 7 ข้อ  
 ตอนที่ 3 มาตรการการพัฒนาบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี  จ านวน 10 มาตรการ 
  3.1 การส่งเสริมประชาคมหมู่บ้าน โดยสภาองค์กรชุมชนต าบลคลองนารายณ์ 
  3.2 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.3 การลดขั้นตอนในการบริการ 
  3.4 การจัดระบบข้ันตอนให้มีล าดับก่อน/หลัง 
  3.5 การจัดเก็บภาษีให้เพียงพอต่อการให้บริการสาธารณะ 
  3.6 การจัดสรรงบประมาณตามปัญหาของท้องถิ่น 
  3.7 การจัดประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่ 
  3.8 การอบรมพนักงานให้มีอัธยาศัยการให้บริการที่ดี 
  3.9 การจัดท าตู้รับความคิดเห็นของชาวบ้าน 
  3.10 การจัดท าป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใช้ค าถามปลายเปิด 
 การทดสอบเครื่องมือจะใช้การทดสอบความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) ดังนี ้
  4.1 การทดสอบความตรง (Validity) หลังจากท่ีให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับปรุงแบบสัมภาษณ์  จะใช้
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิจัยและหัวข้อวิจัย จ านวน 3 คน ดังนี ้
       4.1.1 รศ.บรรจบ  วงษ์พิพัฒน์พงษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย 
       4.1.2 รศ.ดร.สมศักดิ์  สามัคคีธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย 



 288 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   ปีที่ 1  ฉบับที่ 1  ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 

       4.1.3 ว่าท่ีร้อยตรีธีระพงษ์  ค ารอด        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 
   4.2 การทดสอบความเที่ยง (Reliability) จะใช้การทดลองไปเก็บแบบสัมภาษณ์ จ านวน 
30 ชุด แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยค่า ∞ ของ Cronbach ได้เท่ากับ 0.748 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคล (ตัวแปรต้น) จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา คือ น ามาแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค านวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางความเรียง  
 2. การวิเคราะห์ตัวแปรตามจะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยน าเสนอในรูปของ ( X ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  ในการศ ึกษาครั ้งนี ้ ใช ้โป รแกรมส า เร ็จร ูป ในการว ิเค ราะห ์ข ้อม ูล  สถ ิต ิที ่ใช ้เป ็นสถ ิติ                  
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส าหรับการวัดระดับความ
ต้องการของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ สร้างขึ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติที่เรียกว่า  (Likert Scale) 
โดยมีตัวเลือกตอบแบบ 5 ระดับ โดยในแต่ละระดับก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
  เกณฑ์การให้คะแนนความต้องการ  ระดับคะแนน 
   ระดับมากท่ีสุด/เห็นด้วยอย่างมาก                    5 
   ระดับมาก/เห็นด้วย           4 
   ระดับปานกลาง/ไม่แน่ใจ                      3 
   ระดับน้อย/ไม่เห็นด้วย           2 
   ระดับน้อยท่ีสุด/ไม่เห็นด้วยอย่างมาก                     1 
  ในการตีความช่วงค่าเฉลี่ย จะแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
   คะแนนระหว่าง   4.51 - 5.00    แสดงว่า     ความต้องการมากท่ีสุด 
   คะแนนระหว่าง   3.51 - 4.50    แสดงว่า  ความต้องการมาก 
   คะแนนระหว่าง   2.51 - 3.50    แสดงว่า  ความต้องการปานกลาง 
   คะแนนระหว่าง   1.51 - 2.50    แสดงว่า  ความต้องการน้อย 
   คะแนนระหว่าง   1.00 - 1.50    แสดงว่า  ความต้องการน้อยท่ีสุด    
 3. การทดสอบสมมตฐิาน จะใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) คือ t-test และ ANOVA (F-test) โดย
ตั้งระดับนัยส าคัญที่ .05 ดังนี ้ 
  3.1 สมมติฐานข้อที่ 1 จะใช้ค่า t-test 
                  3.2 สมมติฐานข้อที ่2, 3, 4 และ 5 และ 6 จะใช้ F-test 
 ในกรณ ีที ่ย อมร ับสมมต ิฐานอย ่างม ีน ัยส าค ัญ  จะทดสอบความแตกต ่า งค ่า เฉลี ่ย รายคู่                 
โดยใช้ค่าเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 
ผลการวิจัย 

 ข้อค้นพบ  ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างของประชาชนคลอง
นารายณ์ มีความต้องการบริการสาธารณะมากโดยภาพรวม แต่เมื่อมาพิจารณาในรายด้านก็จะพบความต้องการ
แบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกัน คือ การบริการสาธารณะกลุ่มที่มีความต้องการมาก 5 ด้าน กับกลุ่มที่ต้องการระดับ
ปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ในกรณีการบริการสาธารณะในกลุ่มที่ประชาชนต้องการมาก สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้   
 1. ด้านพัฒนาการเมืองการปกครองและบริหารงาน 
 2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 3. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
 4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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 5. ด้านการสาธารณสุข 
 การที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์มีความต้องการการจัดบริการ
ด้านพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์มาก 
เนื่องจากการเกิดขึ้นมาของการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์  ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ได้ท าหน้าที่เป็นกลไกทั้งด้านการเมืองการปกครองและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
ของชุมชนมากกว่ากลไกรัฐที่มีอยู่เดิม เช่น กลไกการปกครองส่วนภูมิภาค กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบล  
คลองนารายณ์ได้เน้นการท างานมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก     
โดยอาศัยกระบวนการของการประชาคม เช่น การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนโดยตรง และน าปัญหาดังกล่าวมาแก้ไขอย่างจริงจัง เป็นต้น 
 แต่ในกรณีของการบรกิารสาธารณะด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น กลุ่มตัวอย่าง
กลับมีความต้องการเพียงแค่ระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากชุมชนคลองนารายณ์เป็นชุมชน
โบราณที่ต้องอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลายาวนาน เช่น การที่ชุมชนต้องอยู่ในบริเวณเขาสระบาป ท าให้ต้อง
พึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมเขาสระบาปจนกลายมาเป็นวิถีชีวิตของชุมชนในการรักษาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเขาสระบาป อาทิเช่น ป่าไม้ หรือแม่น้ าล าธาร ดังนั้นวิถีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าวจึงกลายมาเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน การมีกลไกของชุมชนดังกล่าวท าให้ชุมชนคลองนารายณ์ 
ไม่จ าเป็นต้องพึ่งกลไกอื่นมากนัก ยกเว้นปัญหาที่เกี่ยวกับมลพิษของเสียที่มาจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น 
การตั้ง “แพล็นปูน” เป็นต้น โครงการที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสียเหล่านี้จ าเป็นต้องอาศัยกลไกขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ ในการรวมพลังของประชาชน และเป็นศูนย์กลางประสานงานกับองค์กร
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะพิจารณาหรือต่อต้านโครงการที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสียดังกล่าว  
 ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า ในการเปรียบเทียบความต้องการของประชาชน
ที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตาม
ตัวแปรพื้นฐาน จะใช้การทดสอบสมมติฐาน  ดังตาราง 2 
 

ตาราง  2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 
1. ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการของประชาชนในการจัด 
    บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์แตกต่างกัน  ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
2. ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการของประชาชนในการจัด 
    บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์แตกต่างกัน  ยอมรับสมมติฐาน 
3. ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการ 
    ของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    คลองนารายณ์แตกต่างกัน ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
4. ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความต้องการของประชาชนในการจัด 
    บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์แตกต่างกัน  ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
5. ประชาชนท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการของประชาชนในการจัด 
    บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์แตกต่างกัน  ยอมรับสมมติฐาน 
6. ประชาชนท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ 
    ความต้องการของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะขององค์การ 
    บริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์แตกต่างกัน ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
7. ประชาชนท่ีมีประสบการณ์การรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
    คลองนารายณ์แตกต่างกัน มีความต้องการของประชาชนในการจัด 
    บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์แตกต่างกัน ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
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 ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริการส่วน
ต าบลคลองนารายณ์ ในภาพรวมเห็นด้วยกับมาตรการในการพัฒนาบริการสาธารณะและเมื่อมาพิจารณาเฉพาะ
มาตรการที่ประชาชนต้องการให้มีการด าเนินการอันดับแรกๆ ใน 3 มาตรการ ได้แก่ 
 1. การอบรมพนักงานให้มีอัธยาศัยการให้บริการที่ดี 
 2. การจัดท าตู้รับความคิดเห็นของชาวบ้าน 
 3. การจัดท าป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ 
 การที่ประชาชนในคลองนารายณ์ต้องการให้มีการอบรมอัธยาศัยการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่  องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ เป็นอันดับแรกก็เนื่องมาจาก  ที่ผ่านมาองค์การบริหาร  ส่วนต าบลคลอง
นารายณ์เน้นการจัดระบบภายในของส านักงาน แต่ยังไม่ได้พัฒนาระบบการต้อนรับผู้มารับบริการที่ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ ท าให้ประชาชนผู้ที่มาติดต่อใช้บริการ โดยเฉพาะผู้ที่มาครั้งแรกจะไม่ได้
รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่เท่าที่ควร 
 การที่ประชาชนในคลองนารายณ์ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์จัดท าตู้รับความ
คิดเห็นของชาวบ้าน ก็เนื่องมาจากปัจจุบันประชาชนต้องการแสดงความคิดเห็นแต่ไม่อยากเปิดเผยตัว ดังนั้น
จึงต้องการให้จัดท าตู้รับความคิดเห็น โดยสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นความลับได้ 
 การที่ประชาชนในคลองนารายณ์ต้องการให้มีการจัดท าป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์งานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ ก็เนื่องมาจากแต่เดิมข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์อาศัยสื่อ
บุคคลโดยเฉพาะ นักการเมืองท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป เช่น ข่าวสารจากการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ เป็นต้น เท่าที่ผ่านมาการใช้สื่อบุคคลดังกล่าว มักจะจ ากัดอยู่ในแวดวงของ
ญาติสนิทมิตรสหายเป็นส าคัญ มิได้เป็นที่รับรู้แก่สาธารณชนทั่วไป การเรียกร้องให้มีป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์
งานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ จึงเป็นความพยามยามที่จะสร้างสื่อมวลชนเข้ามาแทนท่ีสื่อบุคคล
เพื่อหวังผลในวงกว้าง 
 
สรุปและอภิปรายผล 

 ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรยีบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทท่ี 2 ดังนี ้
 ผลการศึกษาที่เป็นข้อค้นพบจากการวิจัยในภาคนิพนธ์นี้ สรุปได้ว่า ประชาชนคลองนารายณ์มีความต้องการ
บริการสาธารณะมาก ได้แก่ ด้านพัฒนาการเมืองการปกครองและบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองนารายณ์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และด้านการสาธารณสุข เมื่อน าผลการศึกษามาอภิปรายกับงานวิจัยเรื่อง ความต้องการของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ของวรินทร  
พูลสนอง (2552 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนมีระดับความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล าดับ
ตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านพัฒนาการสาธารณสุข รองลงมา ด้านเศรษฐกิจ ด้านพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านพัฒนาการเมือง และบริหารจัดการ อันดับสุดท้าย ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามล าดับ และมีเพียงประเด็นเดียว ประชาชนมีระดับความต้องการต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านพัฒนาสังคม ดังนั้น การศึกษาในภาคนิพนธ์ จึงพบ ความต้องการ
ของประชาชนต่อบริการสาธารณะในระดับท่ีแตกต่างกัน 
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
พบว่า ผลการวิจัยที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง มีปัจจัยที่ยอมรับความแตกต่างในระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ พบว่า ประชาชน
ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
นารายณ์แตกต่างกัน และประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการของประชาชนในการจัดบริการ
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สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์แตกต่างกัน ยอมรับความแตกต่างในระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ ดังนั้น องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมพบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์แตกต่างจากภาคนิพนธ์  คือ เพศ อาชีพ รายได้ 
และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 ผลการศึกษาที่เป็นข้อค้นพบจากการวิจัยที่ประชาชนมีความต้องการบริการสาธารณะอยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อน าผลการศึกษามาอภิปรายกับงานวิจัยเรื่อง 
ปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการงานสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อมของเทศบาลเมือง       
พระประแดง ของศจีพรรณ  แสงอ่อน (2551 : บทคัดย่อ) พบว่า ปัญหาของประชาชนต่อการให้บริการงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากที่สุดลงมา 3 ล าดับ คือ ด้านรักษาความสะอาด 
ด้านสัตวแพทย์ และด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ ่งแวดล้อม ส่วนความต้องการของประชาชน ต่อการ
ให้บริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับจากมากที่สุดลงมา 3 ล าดับ คือ ด้านรักษาความสะอาด  ด้านสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านสัตวแพทย์  
 ส าหรับการเปรียบเทียบปัญหาของประชาชนต่อการให้บริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ของเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม ระหว่างเพศ อายุ อาชีพ ชุมชนที่อาศัยและ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล พบว่า เพศต่างกัน มีปัญหาไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ อาชีพ ชุมชนที่อาศัย 
และระยะเวลาที ่อาศัยอยู่ ในเขตเทศบาลต่างกัน  พบว่ามีปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
นอกจากนั้นการเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม ระหว่างเพศ อายุ อาชีพ ชุมชนที่อาศัยและระยะเวลา
ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล พบว่า เพศต่างกัน มีความต้องการไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ อาชีพ ชุมชนที่อาศัย และ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต่างกัน พบว่ามีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ผลการศึกษาที่เป็นข้อค้นพบจากการวิจัยที่ประชาชนมีความต้องการบริการสาธารณะอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ด้านการสาธารณสุข ในการด้านการออกก าลังกายและการป้องกันโรค    เมื่อน าผลการศึกษามา
อภิปรายกับงานวิจัยเรื่อง ความต้องการจัดบริการด้านการออกก าลังกาย  เพื่อสุขภาพของประชาชน ต าบล
ร้องกวาง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ของวรัญญู  รีรมย์ (2552 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนมีความต้องการ
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความต้องการจัดบริการด้านกิจกรรมออกก าลังกาย ความต้องการจัดบริการด้าน
สถานท่ี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการออกก าลังกาย ความต้องการจัดบริการด้านวัน ช่วงเวลาและ
ระยะเวลาในการออกก าลังกาย และความต้องการจัดบริการด้านวิธีการจัดกิจกรรมการออกก าลังกาย 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ในด้านความต้องการของประชาชนท่ีจะคงไว้ซึ่งบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ 
ในฐานะกลไกทางด้านการเมืองการปกครองและการบริหารงานของชุมชนนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจาก
ชุมชนคลองนารายณ์เป็นชุมชนโบราณ วิถีชีวิตยังคงเป็นแบบชุมชนชนบท อาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าหน้าที่เป็นกลไกท้ังด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหารที่มีประสิทธิภาพของชุมชนมากกว่ากลไกรัฐที่มีอยู่เดิม เพื่อให้การท างานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองนารายณ์ได้มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก โดยอาศัยกระบวนการของ
การประชาคม เช่น การประชุมประชาคมหมู่บ้านและรับฟังปัญหาความต้องการที่แท้จริงจากประชาชนโดยตรง  
เพื่อน าปัญหาดังกล่าวมาแก้ไขอย่างจริงจังและให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
นารายณ์ต่อไป 
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 2. ในด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า ท่อระบายน้ าและถนนให้สมบูรณ์ขึ้นนั้น 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์จะต้องพัฒนา ในเรื่องของระบบไฟฟ้าและถนน
ให้ท่ัวถึงทั้งหมู่บ้าน เนื่องจากชุมชนคลองนารายณ์ถึงยังเป็นชุมชนชนบทอยู่ แต่ก็ควบคู่กับความเจริญของพื้นฐาน
ในปัจจุบัน อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ดังนั้น ช่วงหน้าผลไม้จะมีคนต่างพื้นที่เข้ารับจ้างเป็นจ านวนมาก   
ทั้งคนงานไทยและคนงานต่างด้าว การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจะช่วยในเรื่องของการปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ชาวบ้าน รวมทั้งการสร้างถนนหรือปรับปรุงถนนหนทางให้ดีขึ้น ก็เป็นการอ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน หรือการขนส่งทางการเกษตร ซึ่งก็ถือว่าเป็นความต้องการหลักๆ ของประชาชนในหลายๆ พื้นที่ 
 3. ในการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ จัดบริการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในคลองนารายณ์นั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ คือ ในปัจจุบันชุมชนชาวคลองนารายณ์ ถึงจะ
ยังคงความเป็นอยู่แบบชนบท แต่เด็กและเยาวชนสมัยนี้ ก็ได้รับความเจริญ เติบโตทางด้านวัตถุนิยมมาก ค่านิยม
ของการไปเรียนหนังสือหรือท างานในเมืองใหญ่มีมากในสมัยนี้ ท าให้บิดามารดาถูกทอดทิ้ง ไม่มีใครดูแล บางครั้ง
ต้องใช้ชีวิตเพียงล าพัง ไม่มีลูกหลานดูแล และหากอายุมากหรือพิการด้วยแล้ว ก็จะท าให้ชีวิตมีความ
ยากล าบากขาดก าลังใจ การที่ต้องการให้หน่วยงานภาครฐัเข้าไปดแูลผู้สูงอายุ หรือแม้แต่ผู้ด้อยโอกาสนั้น จึงต้องให้
องค์กรภาครัฐคอยช่วยเหลือดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมถึงการให้ก าลังใจของคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสได้เข้าถึงสวัสดิการของหน่วยงานในภาครัฐมากขึ้น  
 4. ในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการท าเกษตรอินทรีย์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองนารายณ์ควรจะต้องมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  แทนการเกษตรเคมี เนื่องจากในภาวะของตลาด
ผลไม้ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง เกษตรกรจึงนิยมที่จะท าการเกษตรโดยพึ่งพาปุ๋ยเคมี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น
และรวดเร็ว สามารถเก็บผลไม้จ าหน่ายได้จ านวนมาก แต่การปลูกผลไม้โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์  เกษตรกรจะเก็บ
ผลผลิตได้ช้า ซึ่งในบางครั้งท าให้พบภาวะผลไม้ล้นตลาด ราคาตกต่ า การใช้สารเคมีจึงเป็นที่นิยมมากในหมู่
ของชาวเกษตรกรในปัจจุบัน ดังนั้นในสภาวการณ์เช่นนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ จ าเป็นต้องมีการ
รณรงค์อย่างจริงจัง ช้ีให้เห็นโทษของการท าการเกษตรเคมี และช้ีให้เห็นถึงคุณค่าของการท าเกษตรอินทรีย์ ให้ชาว
เกษตรกรหันมาใช้เกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิต ลดค่าใช้จ่าย และเป็นการชุมชนเกษตรกรโบราณ 
ต้องช้ีให้เห็นถึงความเป็นชุมชนชนบทที่ใกล้ชุมชนเมือง และยังมีความเป็นอยู่ที่มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ
อย่างแนบแน่น การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริของในหลวง จึงเป็นวิธีที่จะสามารถ
ท าให้ชุมชนชาวคลองนารายณ์   ยังคงสามารถรักษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรโบราณได้ 
 5. ในการจัดบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์นั้น 
ด้วยในพ้ืนท่ีต าบลคลองนารายณ์เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ และมีการน าเกษตรเคมีมาใช้อย่างแพร่หลาย ประกอบกับ
ภาวะของโลกร้อนในปัจจุบัน ท าให้การบริโภคและการด าเนินชีวิตของประชาชนส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
โรคความดัน ไขมัน เส้นเลือดอุดตัน โรคหัวใจ ไปจนถึงอัมพาต ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์  
จึงจะต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนด้วย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และ
แข็งแรง 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 หลังจากที่ได้ด าเนินการวิจัย เรื่อง ความต้องการและมาตรการของประชาชนที่มีต่อการจัด  บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการด าเนินวิจัยหลังจากนี้คือ   
 1. ควรมีการวิจัย เชิงประวัติศาสตร์เกี ่ยวกับการจัดบริการสาธารณะในเขตต าบล คลอง
นารายณ์มีการพัฒนามาอย่างไร และองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์มีบทบาทในการพัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไร 
 2.  ควรมีการศึกษาเชิงส ารวจความต้องการสาธารณะของประชาชนในระดับจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เห็นถึง
ภาพรวมอันจะน าไปสู่การก าหนดนโยบายสาธารณะที่เหมาะสมในระดับจังหวัดต่อไป 
 3.  ควรมีการศึกษาความต้องการของประชาชนในมาตรการที่นอกเหนือจากมาตรการที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เช่น มาตรการเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชมุชนในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านเพ จังหวัดระยอง 

AFFECTING FACTORS TOWARDS PUBLIC PARTICIPATION IN PLASTIC SCRAP SEPARATION OF BAN 
PHE SUB-DISTRICT MUNICIPALITY RAYONG PROVINCE 

พงษ์ปกรณ์  สิงหเขตวิทยบุญ 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วม และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชน ในเขตเทศบาลต าบล   บ้านเพ จังหวัดระยอง 
การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงผสมผสาน คืองานวิจัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน     
จะใช้กลุ่มตัวอย่าง เป็นประชากรที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอยู่ในทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลต าบลบ้านเพ 
จ านวน 388 คน และเทคนิคสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน ส่วนในการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัจจัยที่ท าให้ประชาชน
มีส่วนร่วม โดยจะใช้แนวสัมภาษณ์ ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก และอภิปรายกลุ่ม รวมถึงการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจาก
ขยะชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีส่วนร่วมคิดค้นปัญหามีระดับสูงที่สุด และการมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติมีระดับต่ า
ที่สุด สรุปปัจจัยที่ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชน คือ การรับรู้การ
ประชาสัมพันธ์ บทบาทผู้น า การมีจิตส านึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม รูปแบบการจัดเก็บขยะ และความพร้อมของอุปกรณ์
รองรับ 

ABSTRACT 

    The research was aimed to examine the participation levels and affecting factors 
towards the public participation in the plastic scrap separation of Ban Phe Sub-district 
municipality in Rayong. The mixed method models of the survey and qualitative research were 
applied to this study. The research populations determined by the two-stage cluster sampling 
method were the 388 people with over 18 years of age under the civil registration of Ban Phe 
Sub-district municipality. The qualitative research methods of the in-depth interviews with the 
key informants, the focus group discussions, and the participatory observations were used in this 
study. The major findings identified the moderate levels of the public participation in the plastic 
scrap separation. The public participation aspect of problem finding was found in the high levels 
and the aspect of cooperation was found in the low levels. The influential factors towards the 
public participation in the plastic scrap separation were information service, community leaders, 
benefits from the project, good conscience of the environment, forms of the garbage collection, 
and good and ready-to-use equipments. 
 
บทน า 

 ในกระบวนการพัฒนาชาติไทยในปัจจุบันจะพบว่าปัญหาขยะได้กลายเป็นปัญหาหลัก  จนถือได้ว่า
เป็นวาระแห่งชาติ จากรายงาน พบว่า ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากชุมชนท่ัวประเทศในปี พ.ศ. 2543 มีปริมาณวันละ 
38,170 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2542 มีอัตราการน าขยะชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์มากขึ้นจาก 1.8 ล้านตัน/ปี เป็น 
2.0 ล้านตัน/ปี จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในอนาคตถ้าไม่มีการคัดแยกขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่ให้มากกว่านี้ 
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พื้นที่ในการก าจัดขยะจะมีไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังอาจต้องประสบกับปัญหาอีกมากมายตามมา เช่น ปัญหากลิ่น
เหม็น ปัญหาน้ าเน่าเสียจากกองขยะ ปัญหาโรคร้าย และปัญหาแมลงวัน เป็นต้น (กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม. 2545 : 61-63) 
 จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ
ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2554 เกิดขึ้นประมาณ 15.98 ล้านตัน เฉลี่ย 43,781  ตันต่อวัน (คิดจาก
ปริมาณมูลฝอยชุมชนที่ประชาชนน ามาทิ้งในถัง) ทั้งนี้ การเกิดอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคม -ธันวาคม ส่งผลต่อขยะ
มูลฝอยในภาพรวมของประเทศเป็นอย่างมาก โดยในช่วงปกติมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 12.732 ล้านตัน 
และเป็นมูลฝอยที่เกิดในช่วงอุกทกภัย ประมาณ 3,247 ล้านตัน และจากปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 15.98 
ล้านตัน มีการน ามูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ ประมาณ 4.10 ล้านตัน หรือร้อยละ 26 (กรมควบคุมมลพิษ. 
ออนไลน์. 2554) 
 เทศบาลนครระยอง เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ มีพื้นที่ในการก าจัดขยะ 11ไร่เศษ ใช้วิธีก าจัดขยะโดยการ
ฝังกลบตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา การจัดการขยะเบื้องต้นประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง มีการคัดขยะที่
ขายได้ออกจากขยะชุมชน ขยะที่เหลือท้ังหมดทางเทศบาลจัดเก็บแล้วน าไปก าจัดโดยวิธีฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 
ในปี พ.ศ. 2553 บ่อขยะของเทศบาลเต็มไม่สามารถน าขยะไปก าจัดได้อีกเทศบาลจึงได้ตั้งงบประมาณจัดท า
โครงการขุดบ่อขยะเก่า เพื่อให้มีพื้นท่ีในการก าจัดขยะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อขุดขึ้นมาปรากฏว่าขยะเก่าส่วนใหญ่ที่ไม่ย่อย
สลายเป็นขยะพลาสติกประมาณ 200000 กว่าตัน และ ขยะพลาสติกนี่เองคือปัญหาหลักที่ท าให้บ่อขยะเต็ม 
เทศบาลนครระยองจึงมีพ้ืนท่ีไม่พอในการก าจัดขยะ (ดุสิต ธรรมศิริลักษณ์. สัมภาษณ์. 2556) 
 สรุปจากรายงานข้างต้น ประเทศไทยมีการน าขยะไปใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก และขยะที่น าไปใช้
ประโยชน์ต้องมีค่าตอบแทน ขยะพลาสติกที่ปนมากับขยะชุมชนจึงไม่มีการคัดแยก เมื่อน าขยะชุมชนที่เหลือไป
ก าจัดโดยวิธีฝังกลบ ถึงจุดหนึ่งพื้นที่รองรับการก ากัดขยะมีได้พอเพียงท่ีจะจัดขยะอีกต่อไป เพราะสาเหตุพลาสติกที่
ปนมากับขยะชุมชนใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 500 ปี 
 เทศบาลต าบลบ้านเพตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง มีอาณาเขตปกครอง 34.5 ตาราง
กิโลเมตร มีแหล่งท่องเที่ยวหลักระดับประเทศคือเกาะเสม็ด จากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดระยองทราบว่าในปีพ.ศ.2554 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 5 ล้านกว่า
คน และในจ านวนนี้ 80% ของนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลบ้านเพ ท าให้ปริมาณขยะที่เกิดจาก
นักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละ 10 ตัน (คนไทยผลิตขยะเฉลี่ย 1 กิโลกรัม/คน/วัน) ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในเขต
เทศบาลประกอบอาชีพการประมงและการให้บริการด้านการท่องเที่ยว  ดังนั้ นจึงเห็นได้ว่าการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมมีความส าคัญมากส าหรับเทศบาลต าบลบ้านเพ (ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเพ. 2554 : 2-3) 
 ต าบลบ้านเพในปี พ.ศ. 2500  บ้านเมืองยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ  ไม่ว่าจะเป็นชายหาด      
ป่าชุมชน และการปลูกสร้างบ้านโดยใช้ไม้ในท้องถิ่นและหลังคามุงด้วยใบจาก  ผู้คนยังมีไม่มากถนนเส้นเดียวสาย
กลางบ้าน มลพิษไม่มี ขยะมูลฝอยไม่มีให้เห็น (ประชา  เปี่ยมพงศ์สานต์. สัมภาษณ์. 2556) จากการสังเกตการณ์ร่วม : 
ความเจริญของต าบลบ้านเพเริ่มมีการพัฒนาขึ้นเมื่ออุทยานแห่งชาติประกาศให้เกาะเสม็ดและบริเวณเขาแหลม
หญ้าหาดแม่ร าพึงเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ  หมู่เกาะเสม็ดเขาแหลมหญ้าท าให้เกาะเสม็ดได้รับการประชาสัมพันธ์
อย่างรวดเร็ว  ประจวบกับมีชายหาดที่ถือว่ามีทรายละเอียด และสีขาว สวยงามระดับโลกท าให้คนไทยทุกคน
อยากที ่จะมาเที ่ยวเกาะเสม็ด  โดยเฉพาะนักศึกษาสมัยนั ้นเกือบทุกรุ ่นที ่จบมห าวิทยาลัย หรือจะเข้า
มหาวิทยาลัยต้องมารับน้องที่เกาะเสม็ด และในปี พ.ศ. 2538 พลเอกชาติชาย  ชุณหวัณ   เป็นนายกรัฐมนตรี 
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Sea Board) ของรัฐบาลท าให้เศรษฐกิจบูมสุดขีด 
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งของประเทศไทย   
 การขยายตัวของการพัฒนาพื้นท่ีในต าบ้านเพเป็นไปอย่างรวดเร็ว  นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาสู่ต าบล
บ้านเพ ท าให้เกิดปัญหาเรื่องของขยะมูลฝอยตามมา โดยทางต าบลไม่ได้มีแผนงานรองรับ จนถึงในปัจจุบัน 
เทศบาลต าบลบ้านเพมีประชากรในทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้น 16,720 คน ประชากรแฝง 5,000-7,000 คน ประชากร
ต่างด้าว 5,000  คน นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประมาณเฉลี่ยวันละ 11,000  คน ท าให้แต่ละวันจะมีประชากร
อยู่ในต าบลบ้านเพเฉลี่ย 37,000 กว่าคน  ท าให้เห็นได้ว่า จากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษท่ีมีผลเฉลี่ยว่า คนไทยท าให้
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เกิดขยะ 1 กก./วัน  ดังนั้นเทศบาลต าบลบ้านเพจึงมีปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ 30 ตัน ตามรายงานของกองสาธารณะ
สุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลบ้านเพ     
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 50 (3) ก าหนดหน้าที่ต้องท าในเขต
เทศบาล รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด3 มาตรา18 การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขต
ราชการส่วนทองถิ่นใดให้เป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้นเทศบาลต าบลบ้านเพจึงมีอ านาจและหน้าที่    
ในการก าจัดขยะตามที่กฎหมายก าหนด  
 ในอดีตเทศบาลต าบลบ้านเพก าจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบและไม่มีการคัดแยก ในปี พ.ศ. 2540 เทศบาล
เช่าพื้นที่เอกชนในเขตเทศบาล หมู่ที่ 6 ในการก าจัดขยะ ด าเนินการก าจัดขยะถึงปี พ.ศ. 2548 บ่อขยะเต็มไม่สามารถใช้
พื้นที่ได้อีกต่อไป จึงหาพื้นที่ใหม่อยู่นอกเขตเทศบาลและห่างไกลชุมชนพื้นที่ 22 ไร่เศษ และเป็นที่เนินเขา 
ด าเนินการก าจัดขยะถึง ปี พ.ศ. 2552 ชาวบ้านที่อยู่ ข้างเคียงเริ่มมีการร้องเรียนถึงปัญหาต่าง ๆ เช่นกลิ่นเหม็น
รบกวน แมลงวันมีมากกว่าปกติและน้ าเสียจากกองขยะช่วงหน้าฝนท่ีไหลลงล ารางสาธารณะของหมู่บ้านและในที่สุด
ปลาย ปี พ.ศ. 2553ชาวบ้านบริเวณนั้นเรียกร้องให้เทศบาลหาที่ก าจัดขยะใหม่และไม่ให้มีการก าจัดขยะใน
พื้นที่อีกต่อไป คณะผู้บริหารได้น าเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมชุมชนเทศบาลบ้านเพจนได้ข้อยุติให้ใช้พื้นที่
ก าจัดขยะที่บ่อบ าบัดน้ าเสียเป็นการช่ัวคราว  
 เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2554 เทศบาลเข้าใช้พื้นที่ในบ่อบ าบัดน้ าเสียและก าจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ
เช่นเดิมแต่มีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะตั้งครัวเรือน ซึ่งได้ผลระดับหนึ่ง ต่อมามีบริษัทน าเสนอเตาเผาขยะที่
ไม่ต้องใช้เช้ือเพลิงเป็นพลังงานในการเผาขยะ โดยใช้ขยะเผาตัวมันเองแต่มีเง่ือนไขต้องแยกขยะอินทรีย์ออก และได้
น าเตาเผาขยะมาทดลองใช้ 1 เตา หลังทดลองด าเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์ออก แล้วน าขยะที่เหลือไปเผาก็ท าให้เห็น
ได้ว่าพื้นที่กลบฝังใช้น้อยลงน่าจะเป็นผลดีต่อการก าจัดขยะในภาพรวม จึงตกลงสั่งซื้อเตาเผาขยะรวมทั้งสิ้น 3 เตา 
เวลาผ่านไปได้ประมาณ 2 สัปดาห์ ปัญหาเริ่มเกิดขึ้น ขยะทีเก็บมาเทกองแล้วคัดแยกมีจ านวนมาก คนงานเริ่มมี
อาการอ่อนล้า ท าให้ขยะตกค้างมีจ านวนมาก เมื่อการคัดแยกในแต่ละวันไม่สามารถท าได้หมดและวันรุ่งขึ้นก็มีขยะ
ชุดใหม่เข้ามาอีก ขยะเก่าเน่ามีกลิ่นเหม็นออกมายังบริเวณบ้านข้างเคียง  แมลงวันเข้าไปวางไข่และกลายเป็นหนอน 
ควันไฟจากการเผาขยะที่เหลือเมื่อท างานหนักขึ้นท าให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เกิดเป็นกลุ่มควันด าลอยตกลงสู่
บ้านเรือน ท าให้มีการรวมตัวเรียกร้องให้เทศบาลหาที่ก าจัดขยะแห่งใหม่และให้อยู่ให้ไกลชุมชน เทศบาลขอเวลา
ในการหาพื้นท่ีและขนย้ายอุปกรณ์ออกนอกพ้ืนท่ีในเวลา 1 เดือน 
 ต้นเดือนมีนาคมเทศบาลหาพื้นที่ก าจัดขยะแห่งใหม่ได้  เป็นที่อยู่กลางทุ่งนาไกลจากบ้านเรือนชุมชน
ประมาณ 1ก.ม. มีพื้นที่ท าการประมาณเกือบ 7ไร่ คณะผู้บริหารได้เข้าร่วมหารือทบทวนถึงปัญหาการก าจัดขยะ 
และการที่จะด าเนินการก าจัดขยะอย่างไรในพื้นที่ที่มีจ ากัด และต้องไม่เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ในที่ประชุมสรุปว่า
ปัญหาที่ส าคัญที่สุดในการจัดการขยะคือขยะพลาสติกที่ปนมากับขยะชุมชน ขยะพลาสติกนี้ถ้าเผาก็มีมลภาวะทาง
อากาศ และถ้าน าไปกลบฝังพลาสติกใช้เวลานับร้อยปีจึงย่อยสลาย พื้นที่ในการก าจัดขยะมีเพียง 7 ไร่และเป็นท้องทุ่ง
ไม่ถึงปีพ้ืนที่ก็จะเต็มต้องหาที่ก าจัดขยะแห่งใหม่เป็นเช่นนี้ไม่จบสิ้น ได้มีการน าเสนอให้น าปัญหาเข้าสู่กระบวนการ 
มีส่วนร่วมของชุมชน และให้คณะกรรมการชุมชนได้น าเสนอแนวคิดที่จะท าให้สมาชิกในชุมชนช่วยกันคัดแยกขยะ
พลาสติกออกจากขยะชุมชนตั้งแต่ในครัวเรือน ในการประชุมคณะกรรมการชุมชนเดือนมิถุนายน 2554 มีมติให้
เทศบาลจัดท าโครงการขยะพลาสติกแลกทองค า โดยให้มีทองค าเส้นละครึ่งสลึงจ านวน 7 เส้น เป็นรางวัล และท า
การประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเชิญหน่วยงานทุกหน่วยงานและองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วม
โครงการ ก าหนดวันเปิดโครงการในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 เมื่อถึงวันก าหนดมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 725 คน 
และในจ านวนนี้มี อ.ส.ม. ของ อ.บ.ต. เพ เข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 3720 กิโลกรัม ได้มีการตกลง
ในระหว่างด าเนินการ ให้จัดท าโครงการต่อเนื่อง  3 เดือน/ครั้ง หลังจากนั้นอีก 3 เดือนเทศบาลก็ท าโครงการอีก
ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 225 คน ได้ปริมาณขยะพลาสติก 4,125  กิโลกรัม จากการสังเกตการณ์ร่วมและสอบถาม
พนักงานท่ีดูแลบ่อขยะพบว่า ยังคงมีขยะพลาสติกปนมากับขยะชุมชนเช่นเดิม จนกระทั่งเหลือเวลาประมาณครึ่ง
เดือนก่อนโครงการเริ่มอีกครั้งขยะพลาสติกปากบ่อขยะจึงเริ่มลดลง ได้น าประเด็นนี้เข้าหารือกับคณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการชุมชน ได้ข้อสรุปให้มีการจัดท าโครงการขยะพลาสติกแลกทองค า ทุกวันพุธแรกของทุกเดือน และ
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รางวัลให้ลดจ านวนทองค าลงจาก 7 เส้นเหลือ 4 เส้น ให้เพิ่มรางวัลย่อยและมีอาหารส าหรั บสมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 192 คนได้ปริมาณขยะพลาสติก 1670 กิโลกรัม จนถึงเดือนกันยายน 2555 มีสมาชิกเข้าร่วม
โครงการ 225 คนได้ปริมาณขยะพลาสติก 4,370 กิโลกรัม 
      โดยฐานความคิด โครงการขยะพลาสติกแลกทองค าเชื่อว่า ถ้าประชาชนในเขตเทศบาลทุกครัวเรือน ให้
ความร่วมมือในการคัดแยกขยะพลาสติก ออกจากชุมชนได้ 100% ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของการน า
พลาสติกไปเผาจนท าให้เกิดกลิ่นควันไฟรบกวนได้ และไม่ต้องน าขยะที่เหลือไปกองเพื่อคัดแยก ดังนั้น ทางเทศบาล
ก็จะสามารถจัดการขยะที่เหลือ โดยวิธีกลบฝัง ท าให้ไม่เกิดกลิ่นรบกวนชาวบ้าน ส่วนขยะที่เป็นอินทรีย์ถ้าปล่อยไว้
ในช่วงเวลาไม่เกิน 6 เดือนก็จะกลายเป็นปุ๋ย ชุมชนและเทศบาลสามารถน าไปใช้ในภาคเกษตรกรรมได้ กล่าวโดย
สรุปแล้วจะท าให้มีพื้นท่ีเพียงพอต่อการก าจัดขยะอย่างยั่งยืน 
 ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นหัวใจให้โครงการคัดแยกขยะให้ประสบความส าเร็จ แต่ใน
ปัจจุบันเรายังไม่มีข้อมูลว่า ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการมากน้อยเพียงใด อะไรคือปัจจัยที่จะท าให้ชุมชนของ
เทศบาลต าบลบ้านเพมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะได้อย่างจริงจัง  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพ จังหวัด
ระยอง โดยหวังว่าจะน าไปใช้ขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค ์

 1. เพื ่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจาก ขยะชุมชน     
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพ จังหวัดระยอง 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชน 
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพ จังหวัดระยอง 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ซึ่งอยู่ใน
ทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จ านวน 12 ,760 คน (ส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านเพ. 2554 : 26-29) 
 การก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จะใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane. 1973 : 1088) ค านวณ
ขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมดังนี้ 
    n = 2)e(N1

N


           

    n = ขนาดตัวอย่าง 
    N = ขนาดประชากร 
    e = ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม (Sampling Error)  
      ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได้ = ± 0.05 
      โดยมีความเชื่อมั่นในการสุ่ม  95% 
 เพราะฉะนั้น  ขนาดตัวอย่าง   n   =  

 205.0760,121
760,12



     

             =  388 คน 
 เทคนิ คการสุ่ มตั วอย่ าง (Sample Techniques) จะใช้การสุ่ มแบบสองขั้ นตอน (Two – Stage 
Sampling) คือ ขั้นแรกจะใช้การสุ่มแบบสัดส่วน และขั้นที่สองจะใช้การสุ่มเชิงระบบ (Systematic Sampling) 
 ในการสุ่มแบบสัดส่วนจะพิจารณาสัดส่วนของตัวอย่างจ าแนกตามหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพ 
โดยผลการสุ่มเป็นดังนี้ 
 



 299 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 1  ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 

ตาราง 1  แสดงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ช่ือหมู่บ้าน ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

หมู่ที่ 1 2,993 91 
หมู่ที่ 2 4,021 122 
หมู่ที่ 3 3,496 106 
หมู่ที่ 5 1,300 40 
หมู่ที่ 6 512 16 
หมู่ที่ 7 438 13 
รวม 12,760 388 

 
 ส่วนการสุ่มเชิงระบบ จะพิจารณาจากล าดับรายชื่อของประชากรที่มีสิทธ์ิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้าน โดย
แบ่งออกเป็นช่วงดังนี้ 
 

 ช่วงการสุ่ม  =     =      =  33 

 
 การสุ่มตัวอย่าง  โดยการเก็บตัวอย่างของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของเทศบาล
ต าบลบ้านเพ ทุกคนล าดับท่ี 33 โดยนับเรียงล าดับจากเลขท่ีแรกเรื่อยไปจนถึงเลขท่ีสุดท้ายของแต่ละหมู่บ้าน และ
ในกรณีที่เป้าหมายไม่อยู่ให้ใช้ล าดับเลขท่ีถัดไปแทน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากแนวคิดทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การสร้างเครื่องมือวิจัย ได้ด าเนินการดังนี้  
 1. แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ  การศึกษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม 4 ข้อ 
 2. แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถามในการคัดแยกขยะพลาสติก 
ออกจากขยะชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น คือ  
  2.1 ร่วมคิดค้นปัญหา จ านวน  6 ข้อ 
  2.2 ร่วมตัดสินใจวางแผน จ านวน  6 ข้อ 
  2.3 ร่วมปฏิบัติลงมือ จ านวน  6 ข้อ 
  2.4 ร่วมรับผลประโยชน์ จ านวน  3 ข้อ  
  2.5 ร่วมติดตามประเมินผล จ านวน  4 ข้อ 
 เกณฑ์การให้คะแนน ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น เชิงบวก และเชิงลบ ดังนี้ 
       ระดับคะแนน 
  มาก   5 
  ค่อนข้างมาก  4 
  ปานกลาง           3 
  ค่อนข้างน้อย  2 
  น้อย   1 
 โดยน าคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามรวมกันและแบ่งกลุ่ม  เพื่อจัดระดับการมีส่วนร่วมในการ
คัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชน (ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์. 2555 : 250)  ได้ดังนี้  
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  คะแนนระหว่าง 1.00-1.50  แสดงว่า  การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะน้อย  
  คะแนนระหว่าง 1.51-2.50  แสดงว่า  การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะค่อนข้างน้อย 
  คะแนนระหว่าง 2.51-3.50  แสดงว่า  การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะปานกลาง 
  คะแนนระหว่าง 3.51-4.50  แสดงว่า  การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะค่อนข้างมาก 
  คะแนนระหว่าง 4.51-5.00  แสดงว่า  การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมาก 
 3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามต้องการแสดงความคิดเห็น 

 การทดสอบเครื่องมือจะใช้การทดสอบความตรง (Validity)  โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย และหัวข้อ
วิจัย จ านวน  3 คน (ดังภาคผนวก ก) และน าแบบสอบถามที่ได้ใช้ (Try Out) กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน เพื่อทดสอบหาค่าความเที่ยงหรือความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ค่า ∞ ขนาด Cronbach เท่ากับ .98 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือได้ สามารถน าไปเก็บ
ข้อมูลจริงต่อไป 

การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
 การสัมภาษณ์  วิธีการสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการวิจัยนี้  มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-Structured or Guided Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์  (Interview  Guide) เป็นเครื่องมือใน
รูปแบบต่าง ๆ คือ 
 1. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Dept Interview) เป็นการใช้แนวสัมภาษณ์เจาะลึก (ดังภาคผนวก ง)  
 2. การอภิปรายเฉพาะกลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการอภิปรายโดยอาศัยผู ้ให้ข้อมูลที ่มี
สถานภาพเดียวกัน  เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันตามแนวอภิปรายกลุ่ม จ านวน 3 กลุ่ม  (ดังภาคผนวก ง)     

3. การสังเกตการณ์แบบสีส่วนร่วมในที่นี้หมายถึง ประสบการณ์จากการสังเกตที่ได้จากการร่วมท างาน 
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพ กล่าวคือ ผู้วิจัยได้มีโอกาสท างานที่เทศบาลต าบลบ้านเพ และดูแลกองสาธารณสุข 
เป็นเวลา 14  ปีเศษ ในต าแหน่งรองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านเพ 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ตัวแปร ส่วนบุคคลจะใช้ค่าร้อยละ 
 2. การวิเคราะห์ตัวแปรต้น หรือตวัแปรตามจะใช้ค่าเฉลีย่ x  และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะ
ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพ จังหวัดระยอง สรุปผลได้ดังนี้ 
 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัด
แยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชน พบว่า ทุกประเด็นของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการคัดแยกขยะ
พลาสติกออกจากขยะชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพ มีส่วนร่วมในระดับที่สูง  โดยมีประเด็นร่วมคิดค้นปัญหา มี
ค่าเฉลี่ย 3.45 ถือว่ามีระดับมีส่วนร่วมสงูเป็นล าดับที่ 1 ประเด็นร่วมติดตามประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 3.42 มีส่วนร่วม
สูงเป็นล าดับที ่ 2 ประเด็นร่วมตัดสินใจวางแผน มีค่าเฉลี่ย 3.30 มีส่วนร่วมสูงเป็นล าดับที่ 3 ประเด็นร่วมรับ
ผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 3.26 มีส่วนร่วมสูงเป็นล าดับที่ 4 และประเด็นร่วมลงมือปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย 3.24 มีส่วนร่วม
สูงเป็นล าดับที่ 5 
 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพ ดังนี้ 
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 1. การรับรู้การประชาสัมพันธ์ 
 2. บทบาทผู้น า 
 3. กิจกรรมสันทนาการ 
 4. จิตส านึกท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม 
 5. รูปแบบการจัดเก็บขยะ 
 6. ความพร้อมของอุปกรณ์รองรบั 

สรุปและอภิปรายผล 

 ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างข้อ
ค้นพบท่ีได้จากการศึกษาและความรู้เดิมจากเนื้อหาบทท่ี 2 ดังนี ้
 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชน  ในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านเพในภาพรวมมีระดับการมีส่วนร่วมสูงทุกประเด็น ล าดับการมีส่วนร่วมในประเด็นร่วมลงมือปฏิบัติผล
วิจัยออกมามีส่วนร่วมล าดับท้ายสุด และล าดับประเด็นร่วมคิดค้นปัญหาผลวิจัยออกมามีส่วนร่วมล าดับสูงสุด 
สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ตามบริบทชุมชนและสอดคล้องกับองค์ความรู้ในบทที่ 2 
 จากการสังเกตการณ์ร่วมของผู้ท าวิจัยพบว่า ในการจัดการขยะตั้งแต่เริ่มรับต าแหน่งทางการเมืองเมื่อ
ปี พ.ศ. 2540 ดูแลกองสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  2550 หมวด  3  มาตรา 18  ที่ว่า
การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด  ให้เป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่น
นั้น ประกอบกับในอดีตประชากรยังมีน้อย และพื้นท่ีว่างเปล่าในเขตสุขาภิบาลบ้านเพ และพื้นที่ในท้องถิ่นอื่นมี
มาก จึงไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมา  ไม่มีการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ท าให้มีการย้ายพื้นที่ก าจัด
ขยะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 - 2554 มากถึง 5 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2542 สุขาภิบาลบ้านเพ ยกฐานะเป็นเทศบาล
ต าบลบ้านเพ ตามพ.ร.บ.ยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล พ.ศ.  2542 ท าให้เกิดความเจริญเข้าสู่เทศบาล
อย่างรวดเร็ว  ประชากรย้ายถิ่นเข้ามาท ามาหากินในของเทศบาลมากข้ึน ขยะเริ่มมีจ านวนมากขึ้น ตามความเจริญ
ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวปีละไม่ต่ ากว่า 3 ล้านคน 
 ในเหตุการณ์ต้นปี พ.ศ. 2554 เทศบาลได้ย้ายที่ก าจัดขยะมายังพื้นที่บ่อบ าบัดน้ าเสีย  หมู่ 1 เขตเทศบาล
ต าบลบ้านเพ และสั่งซื้อเตาเผาขยะ 3 เตา เพื่อจ ากัดขยะ การที่เผาขยะได้ต้องคัดแยกขยะก่อนน าไปเผาเพราะ
ชาวบ้านไม่มีการคัดแยกขยะประเภทที่ไม่ใช่ขยะอินทรีย์น าเข้าไปเผาในเตาเผา  ขยะช่องนั้นมีประมาณวันละ 30  ตัน 
คนงานท่ีคัดมี 17 คน ท าให้เกิดขยะตกค้างคัดไม่ทัน เมื่อขยะวันใหม่เทลงมาขยะเก่าที่ค้างเริ่มส่งกลิ่นเหม็นรบกวน  
แมลงวันเริ่มมีมากขึ้นและหลังจากที่แมลงวันตอมกองขยะก็บินไปยังบ้านของชาวบ้านที่อยู่ใกล้บ่อขยะท าให้เกิด
ความร าคาญ เด็กนักเรียนทานอาหารกลางวันต้องทานในห้องเพราะแมลงวันจ านวนมากบินมาตอมอาหาร วันที่
เกิดจากการเผาขยะเริ่มส่งกลิ่นรบกวน เมื่อเตาเผาขยะท างานหนัก การเผาไหม้ท าได้ไม่สมบูรณ์ ชาวบ้านเริ่มพูดคุย
กันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและรวมตัวกันประท้วงให้น าขยะออกนอกพื้นที่ เทศบาลต้องหาพื้นที่ในการก าจัดขยะใหม่
ประมาณกลางเดือนมีนาคม 2554 ได้พื้นที่ไม่ถึง 7 ไร่ในการจ ากัดขยะช่วงเวลานี้ผู้ท าวิจัยในต าแหน่งรอง
นายกเทศมนตรี ดูแลกองสาธารณสุข ได้ลงพื้นท่ีพูดคุยกันชาวบ้านเป็นกลุ่มย่อย ๆ เกือบทุกวันเพื่อหาแนวทางที่
จะสามารถใช้พื้นที่นี้ได้นานที่สุด ในที่สุดก็มีการน าเสนอให้คัดแยกพลาสติกออกจากขยะโดยขอความร่วมมือให้
ชาวบ้านคัดแยกพลาสติกตั้งแต่ที่บ้าน และเมื่อรถขนเก็บขยะน าขยะมาลงก็ให้คนงานคัดออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ
มากได้  ภายใน 1วัน ขยะเหลือเท่าไรให้เทลงบ่อฝังกลบทันทีไม่ให้มีขยะตกค้าง จากนั้นได้น าเข้าท่ีประชุมชุมชน ใน
การประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม ในที่ประชุมได้น าเสนอให้ท าโครงการขยะพลาสติกแลกทองค าและให้มีรางวัล
ย่อย ๆ  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านร่วมมือ และให้เริ่มในเดือนสิงหาคมโดยกุศโลบายท าเพื่อแม่ของแผ่นดิน และ
ในที่สุดโครงการก็เริ่มตั้งแต่วันท่ี 24 สิงหาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน 
 จะเห็นได้ว่าบริบทชุมชนที่ได้จากงานวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการ หลายท่านที่สรุป
แนวคิดการมีส่วนร่วมที่ส าคัญมี 3 ประการ 
 1. ในความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกัน ท าให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม สอดคล้องกับการที่ประชาชน
ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นกังวลร่วมกัน เมื่อลงพื้นที่จึงให้ความร่วมมือเข้าพูดคุยเป็นอย่างดี 
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 2. ความเดือดร้อน และความไม่พอใจร่วมกันท่ีมีต่อสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ท าให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม 
สอดคล้องกับการที่ประชาชนใดได้รับผลกระทบจากการก าจัดขยะของเทศบาล ถึงแม้จะเปลี่ยนวิธีการก าจัดใหม่
โดยใช้เตาเผาขยะก็ท าให้พวกเขาได้รับความเดือดร้อนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ต้องเจอปัญหาควันจากเตา
เผ่าขยะ กลิ่นจากบ่อขยะ และแมลงวันรบกวนเวลารับประทานอาหาร สิ่งเหล่านี้เองเมื่อมีการเชิญเข้าร่วมหรือ
ประชาชนจึงเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก  เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
 3. การตกลงใจร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางที่พึงปรารถนาต้องรุนแรงมาก
พอที่จะท าให้เกิดการริเริ ่มกระท าการที่สนองตอบความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น 
สอดคล้องกับการที่ชาวบ้านที่ ได้รับผลกระทบเดิ นขบวนขับไล่ไม่ให้มีการก าจัดขยะในพื้นที่หมู่  1 ดังนั้น           
ทางเทศบาลจึงต้องเชิญเข้าร่วมปรึกษาหารือ เพื่อหาพื้นที่ที่จะก าจัดขยะแห่งใหม่ โดยความเห็นชอบของคนส่วน
ใหญ่ท าให้ในวันนั้นมีคนจ านวนมากเข้ามารับฟังและเสนอแนะจนประสบความส าเร็จในการหาที่แห่งใหม่ในการ
ก าจัดขยะ 
 รายงานดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบตามบริบทของชุมชนท าให้เกิดการมีส่วนร่วมตาม
แนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน แต่ปัจจัยที่มีผลท าให้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ
พลาสติกออกจากขยะชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพ  มีระดับปานกลาง เกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 การรับรู้การประชาสัมพันธ์  เทศบาลได้จัดให้มีการประชุมตั้งแต่ก่อนจะเริ่มโครงการมีการลงพื้นที่
เพื่อหารือท าให้เกิดการบอกปากต่อปาก  เกิดความสนใจที่จะเข้าร่วมในระดับหนึ่ง  เมื่อตกลงคิดท าโครงการขยะ
แลกทองค าเป็นการเสนอของชาวบ้านในท่ีประชุม  ผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็จะไปพูดคุยกันต่อในระดับเพื่อน ๆ และญาติ
พีน่้อง ท าให้การรับรู้ขยายมากขึ้น ก่อนด าเนินโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเสียงไร้สาย วันละ 3 เวลา 
มีการน ารถวิ่งประชาสัมพันธ์ 3 วัน ก่อนลงมือท าโครงการ เทศบาลจัดท าแผ่นพับรณรงค์ให้คัดแยกขยะพลาสติกและ
ก าหนดการวันเวลาในการท ากิจกรรมที่ชัดเจน พร้อมบอกถึงของรางวัลต่าง ๆ ในโครงการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552 : 60-66) ที่อธิบายว่า การที่ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมหรือโครงการใดขึ้น
ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจระหว่างประชาชนที่มีส่วนร่วม โดยประชาชนเข้าร่วมเพราะได้รับรู้การชักชวนจากเพื่อน 
หรือญาติที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หรือเมื่อเห็นเพื่อนบ้านหรือญาติเข้าไปมีส่วนร่วมในการท าโครงการก็ท าให้ตนเอง
อยากเข้าไปมีส่วนร่วมบ้าง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของภิรดี ลี้ภากรณ์ (2554: 23-25) ท่ีพบว่าการได้รับข้อมูล
ช่างสารเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ ท าให้ระดับ
การมีส่วนร่วมสูง 
 ประโยชน์ที่ ได้รับ จากโครงการในโครงการเทศบาลได้จัดให้มีของรางวัลมากมาย  เช่น มาม่า 
เครื่องใช้ไฟฟ้า สร้อยคอทองค า เป็นต้น  แก่ผู้ที่น าขยะพลาสติกมาช่ัง โดยผู้ที่มีขยะพลาสติกครึ่งกิโลกรัม จะได้รับ
คูปองสีขาวมีหมายเลขก ากับ 1 ใบ ถ้ามีน้ าหนักมากก็ได้แค่คูปองตามสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าได้ขยะพลาสติก        
5 กิโลกรัม จะได้คูปองสีเขียว 1 ใบ ถ้ามีน้ าหนักมากกว่า  5 กิโลกรัม ก็ได้คูปองเพิ่มตามสัดส่วน คูปองสีเขียวนี้น าไป
จับรางวัลที่เตรียมไว้ จากนั้นเวลา 17.00  น. น าคูปองสีขาวมาลุ้นรางวัลที่เตรียมไว้คือ สร้อยคอทองเส้นละสลึง 
จ านวน 4 เส้น ในแต่ละเดือนและเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือของใช้ช้ินใหญ่ ๆ  ท่ีเหลือจากการจับรางวัลของคูปองสีเขียว 
ถ้าผู้ใดไม่ได้รับรางวัลรายเดือน ให้เขียนช่ือ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนในคูปองสีขาว แล้วใส่กล่องที่เทศบาล
เตรียมไว้ให้เพื่อรอลุ้นรางวัลปลายปี จึงมีรางวัลใหญ่ 100 ช้ิน สอดคล้องกับแนวคิดของ  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
(2552 : 44-45) ที่อธิบายว่า ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของภิรดี  ลี้ภากรณ์ (2554 : 33-35) ที่พบว่า ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมสูงที่สุดและเป็นปัจจัยที่มีผลท าให้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษมีระดับที่สูง ผู้น า การลงพื้นที่ของผู้บริหารก่อนท าโครงการโดยหาข้อมูลและ
ปรึกษากับผู้น าและชาวบ้าน จนเกิดโครงการท าให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี การที่ผู้อ านวยการชาติชาย สังขฤทธิ์ 
ได้น าเครื่องเสียงของตนเองมาใช้เพื่อการสันทนาการเมื่อมีการประชุมชุมชนทุกครั้ง  และเมื่อท าโครงการขยะ
แลกทองค า ท าให้ชาวบ้านรักและศรัทธา การที่ผู้น าชุมชนลงพื้นท่ีและบอกกล่าวข้อมูลด้วยตนเอง และคัดแยกขยะ
พลาสติกแล้วน ามาช่ังด้วยตนเอง สิ่งเหล่านี้สร้างความศรัทธาและสร้างแรงจูงใจ ท าผู้ที่พบเห็นอยากเข้ามามีส่วนร่วม
ในโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552) ที่อธิบายว่า  ความไว้วางใจต่อหน่วยงาน
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หรือบุคลากรที่จัดการการมีส่วนร่วม  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  ภิรดี ลี้ภากรณ์  (2554 : 78-79) ที่พบว่า  ความไว้วางใจต่อหน่วยงานหรือบุคลากรที่จัดการ การมีส่วนร่วม
เป็นปัจจัยที่ท าให้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ มีระดับการ     
มีส่วนร่วมที่สูง 
 จิตส านึกต่อสิ่ งแวดล้อม  เทศบาลต าบลบ้านเพได้บรรจุโครงการสร้างจิตส านึก อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแผนงานงบประมาณทุกปี ดังนั้นการอบรมชุมชน  ประชาชนทั่วไป นักเรียน
ในเขตเทศบาลจึงมีอย่างต่อเนื่อง การที่กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในเขตเทศบาลแสดงเจตจ านงในการท าความสะอาด 
ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ วัด โรงเรียน ในวันส าคัญของทางราชการ เช่น วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น การที่ภาคเอกชน ห้างร้าน 
เข้ามาท ากิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม โดยเข้ามาปลูกป่า ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะชายหาด เหล่านี้เป็นต้น 
การท าสิ่งเหล่านี้ต่อเนื่องจนเกิดจิตส านึกที่ดี ท าให้เมื่อมีโครงการขยะแลกทองค าจึงมีประชาชนเข้าร่วมสูง  
สอดคล้องกับแนวคิดของพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552 : 59-60) ที่อธิบายว่า การตระหนักต่อปัญหาเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของภิรดี ลี้ภากรณ์ (2554 : 47 - 48) ที่
พบว่า การตระหนักต่อปัญหาเป็นปัจจัยนี้ท าให้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขต
ควบคุมมลพิษ มีระดับที่สูง 
 รูปแบบการจัดเก็บ เทศบาลได้ก าหนดเวลาการจัดเก็บขยะพลาสตกิท่ีคัดแยกได้ในโครงการโดยก าหนดให้
มีโครงการทุกวันพุธแรกของเดือนทุกเดือนและให้ประชาชนน าขยะพลาสติกมาช่ังข้างตลาดเทศบาลตั้งแต่เวลา 
10.00 - 16.00 น. ถ้าผู้ใดมีขยะพลาสติกจ านวนมากให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ในโครงการ จะมีรถไปรับขยะพลาสติกมาที่
ด าเนินการ จากนั้นเมื่อการช่ังยุติลง จะมีพ่อค้าที่รับซื้อขยะพลาสติกมารับไปอีกทอดหนึ่ง ขยะพลาสติกบางส่วนที่ใช้
ไม่ได้ก็จะน าไปอัดเป็นฟ่อนเก็บไว้  เมื่อได้จ านวนมากพอก็ติดต่อกับโรงงานท่ีต้องการน าขยะพลาสติกเหล่านั้นไปเป็น
พลังงาน  เช่น โรงงานปูนซีเมนต์  รูปแบบนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง และเมื่อลงมือปฏิบัติ
จึงเป็นไปตามก าหนดที่วางไว้ ท าให้ชาวบ้านเกิดความไว้วางใจในการบริหารจัดการ จึงเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุดธิดา สุวรรณะ (2545 : 56-58) ที่พบว่า ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในหาร
คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนรัตนวิบูลย์ และชุมชนไทยโฮเต็ล ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง 
เพราะประสบปัญหาและอุปสรรคเจ้าหน้าที่มาเก็บมูลฝอยท่ีคัดแยกแล้วไม่ตรงเวลา 
 ความพร้อมของอุปกรณ์รองรับ เทศบาลต าบลบ้านเพได้จัดเตรียมถุงด าแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ คนละ 
1 ใบ ซึ่งเพียงพอกับขยะพลาสติกที่แยกออกจากขยะในครัวเรือนของแต่ละคน  แต่ถ้าผู้ใดมีขยะพลาสติกมากก็
สามารถขอถุงด าเพิ่มได้และเมื่อถึงวันด าเนินโครงการ เจ้าหน้าที่จะน าแผงเหล็กมากั้นท าคอกเพื่อไม่ให้ขยะพลาสติก
ที่ประชาชนน ามาชั่งฟุ้งกระจายออกนอกบริเวณ เป็นภาพท่ีไม่น่ามอง หลังจากเวลา 16.00 น. หยุดรับขยะพลาสติก
จากชาวบ้านแล้วจะมีพ่อค้ามารับซื้อและขนขยะพลาสติกออกไปโดยน ามาใส่รถ ขยะพลาสติกที่พ่อค้าใช้ไม่ได้
เจ้าหน้าที่เทศบาลน ารถมาขนไปก าจัด ท าให้พื้นท่ีรอบ ๆ บริเวณสภาพเหมือนเดิม ท าให้ชาวบ้านร้านค้าไว้วางใจ
และเก็บขยะพลาสติกเข้าร่วมโครงการมากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุดธิดา สุวรรณ (2545 : 60-61) ที่พบว่า
ปัญหาอุปสรรคในการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนรัตนวิบูลย์และชุมชนไทยโฮเต็ล ในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ ไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งส่วนหนึ่งเนื่องจากไม่มีถังรองรับข้อมูลฝอยแยกประเภท
อย่างพอเพียงจึงท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง 
 กิจกรรมสันทนา ในการจัดประชุมเพื่อน าเสนอแนวทางการท าโครงการขยะพลาสติกแลกทองค า ได้มี
การน าเสนอให้มีการจัดอาหารเย็นแบบง่าย ๆ ให้กับผู ้ที ่เข้าร่วมโครงการ  ได้รับประทานอาหารเพราะ
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมเป็นเวลาเย็นเกรงว่าชาวบ้านจะหิว และเมื่อจัดครั้งแรกได้รับเสียงสะท้อนให้จัดอาหารประจ า
ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม  และน าเสนอเพิ่มเติมให้จัดหาเครื่องเสียง เพื่อให้ชาวบ้านได้สนุกสนาน และใช้เป็นที่พบปะ
แลกเปลี่ยนกันบนเวที  เมื่อจัดครั้งที่ 2 ก็มีการแสดงกิจกรรมบนเวทีในช่วงเวลา 16.00 -17.00 น. เป็นที่สนุกสนาน
และมีการบอกต่อ ท าให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนชนบทไทยโดยทั่วไป ท่ีมีนิสัยชอบสนุกสนาน ร่าเริง ดังค าสัมภาษณ์
ที่ว่า “คนไทยต้องรื่นเริงจึงอยากมา” (กิตติคุณ แก้วเกตุ. สัมภาษณ์. 2556)  

ซึ่งกิจกรรมสนัทนาการนี้สอดคล้องกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนบ้านเพ เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากงานวิจัยนี้ 
ท าให้พบว่ากิจกรรมสันทนาการเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะเป็น
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ปัจจัยหนึ่งที่มีผลท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชน ในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านเพ มีระดับท่ีสูง 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติกออก
จากขยะชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพ มีระดับการมีส่วนร่วมที่สูงทุกด้าน แต่ทั้งนี้ด้านการมีส่วนร่วมลงมือ
ปฏิบัติเป็นด้านที่มีส่วนร่วมต่ าที่สุด จากการสังเกตการณ์ร่วม พบว่า หน่วยงานของภาครัฐในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
เพเข้าร่วมในโครงการน้อยมาก และในส่วนของภาคเอกชน เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหาร และ
ห้างสรรพสินค้ายังคงมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะพลาสติกน้อยมาก และจากข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่อยู่ในอ านาจของเทศบาลท าได้ที่ส าคัญดังนี้ 
 1. ควรด าเนินโครงการขยะพลาสติกแลกทองค าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนที่ยังไม่
เข้าร่วมโครงการเกิดส านึกท่ีจะเข้าร่วมในโครงการนี้ 
 2. ควรด าเนินโครงการเช่นนี้ลงในระดับโรงเรียนในเขตเทศบาลทุกแห่ง แต่ถ้าไม่สามารถท าได้ทุกแห่ง     
ก็ควรก าหนดเป็นนโยบายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เพื่อเป็นโครงการน าร่อง สร้างจิตส านึกตั้งแต่เยาว์วัย 
 3. ควรออกเทศบัญญัติให้มีการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชน ในสถานประกอบการที่เทศบาล
เป็นผู้ออกใบอนุญาต (เทศบาลสามารถออกเป็นกฎหมายของเทศบาลได้ว่า ถ้าสถานประกอบการใดไม่ให้ความร่วมมือ  
ในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะรวม เทศบาลจะไม่ต่อใบอนุญาต) เพื่อให้ภาคเอกชนเข้าร่วมในโครงการ 
 4. ควรเป็นนโยบายให้บุคลากรภายในเทศบาลคัดแยกขยะพลาสติกทั้งที่อยู่ในส านักงานเทศบาล และที่
บ้านพัก ท้ังนี้ให้รวมถึงฝ่ายการเมืองด้วย เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีในการส านึกดีต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจ
ให้กับประชาชนท่ีศรัทธาในตัวผู้น า 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 หลังจากท่ีได้ด าเนินการวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติก
ออกจากขยะชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพ จังหวัดระยอง เป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการ
ด าเนินการวิจัยหลังจากนี้ คือ 
 1 .ควรวิจัยถึงความคุ้มทุนและคุ้มค่าของโครงการขยะพลาสติกแลกทองค า 
 2. ควรวิจัยต่อยอดการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกที่คัดแยกออกมาจากขยะชุมชน 
 3. ควรวิจัยต่อยอดการใช้ประโยชน์จากขยะชุมชนที่คัดแยกขยะพลาสติกออกไปแล้ว 
 4. ควรวิจัยงานวิจัยหลายรูปแบบที่เกี่ยวกับการก าจัดขยะชุมชน รูปแบบใดที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย 
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ปัจจัยทางเศรษฐกจิและการเมืองที่มีผลต่อการก าหนดความเหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้าง  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวัดจันทบุรี  ในทัศนะของบุคลากรด้านช่างโยธา 
POLITICAL AND ECONOMICAL FACTORS AFFECTING CONSTRUCTION PRICING OF LOCAL 
GOVERNMENT ORGANIZATION IN THE OPINION OF GOVERNMENT CIVIL ENGINEERS IN 

CHANTHABURI PROVINCE 

ศักดา  เจรญิผล 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการก าหนด
ความเหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในจังหวัดจันทบุรีในทัศนะของบุคลากร
ด้านช่างโยธา ประชากรการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรด้านช่างโยธาที่ปฏิบัติงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดจันทบุรี จ านวน  82 คน  เครื่องมือวิจัย ได้แก่  แบบสอบถาม  การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้เป็นสถิติเชิง
พรรณนา  ได้แก่  ค่าความถี่  ร้อยละ และค่าเฉลี่ย  ผลการวิจัย พบว่าในการก าหนดราคาค่างานก่อสร้างตาม
หลักเกณฑ์ปัจจุบันมีความเหมาะสมมาก  แต่ถ้าพิจารณาในรายข้อสามารถแบ่งระดับความเหมาะสมออกเป็น   
สองกลุ่ม คือ  กลุ่มที่มีความเหมาะสมมาก  และกลุ่มที่มีความเหมาะสมปานกลาง  กลุ่มที่มีความเหมาะสมมาก   
ได้แก่ เกณฑ์เรื่องการค านวณค่างานต้นทุน ส่วนกลุ่มที่มีความเหมาะสมปานกลาง โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย
คือ  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จัดท าไวใ้นรูปของตาราง Factor F  ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
และอัตราค่าแรงงาน  ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดราคาค่างานก่อสร้าง  ได้แก่  ต้นทุนการผลิต  การแสวงหาค่า
เช่าของราชการ  และบทบาทของประชาสังคม 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the political and economical factors which 
influenced the construction pricing performed by Local Government Organization in Chanthaburi. 
The opinions of government civil engineers were focused in this study. The research populations 
were the 82 government civil engineers.  The research tool was a questionnaire. The descriptive 
statistics were frequency, percentage, and mean. The major findings identified the suitable 
construction pricing which has been currently used. The appropriate construction pricing was 
also divided into two categories : the highly appropriate construction pricing and the moderately 
suitable construction pricing. The highly appropriate construction pricing was the method of 
direct cost. The moderately suitable construction pricing methods were shown in the Factor F 
Table expressing the budget distribution for job operation, extra budgets due to the conditions, 
and budgets for wages. The influential factors towards the construction pricing were production 
costs, rental costs for government rate, and roles in civil society organization. 
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บทน า 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดจันทบุรนีั้น  มีรูปแบบของหน่วยงานที่เป็นองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น
อยู่ 4 รูปแบบคือ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลเมือง  เทศบาลต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546  
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 รูปแบบนี้ ถือว่ามีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยมีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา    
มาจากการเลือกตั้ง  มีภาระหน้าที่ส าคัญที่จะต้องดูแลรับผิดชอบในกิจการท้องถิ่นทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและในด้านโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นให้ทั่วถึงตามข้อกฎหมายหลายด้าน
ด้วยกัน ไม่ว่าจะจากกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และฉบับ 2550  กฎหมาย
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  ตลอดจนกฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทเองในการที่จะต้องท าการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ   
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น  มีความส าคัญเป็นอย่างมากอีกด้านหนึ่ง  
ตามภาระหน้าที่  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติ  เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นเบื้องต้นต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชน ภายใต้ภาระหน้าที่  ท่ีต้องท า อาทิเช่น จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก รักษา
ความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น  และ
ภายใต้ภาระหน้าที่ที่อาจจัดท า อาทิเช่น ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร  ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือ
แสงสว่างโดยวิธีอื่น ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ
และสวนสาธารณะ และการผังเมือง  เป็นต้น 
 จากอ านาจหน้าที่ดังกล่าวตามที่กฎหมายได้ก าหนดข้างต้นแล้วเมื่อน ามาสู่การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหน้าที่เกือบทั้งหมดล้วนต้องเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ซึ่งการก่อสร้างในแต่ละ
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องท าการก าหนดราคากลางหรือราคาค่างานก่อสร้างเพื่อเป็น
ตัวก าหนดต้นทุนและก าไรของของราคาค่างานก่อสร้างของทางราชการหรือที่ เรียกว่าราคากลางและราคากลางนี้
จะใช้เป็นราคามาตรฐานส าหรับงานก่อสร้างชนิดต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ          
ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ทั้งในด้านความจ าเป็นเร่งด่วนของโครงการและความเหมาะสมในราคาค่างาน
ก่อสร้างที่ไม่ถูกจนเกินไปและไม่แพงจนเกินไป และเมื่อผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการต่างๆ 
เห็นว่าเหมาะสมแล้วทุกองค์ประกอบของโครงการ จึงจะพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งเสนอมา 
และน าไปสู่กระบวนการในการประกวดราคาหรือสอบราคาและประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2553    
 ส าหรับหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางหรือราคาค่างานก่อสร้างของทางราชการนั้น มิได้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันเสมอไปส าหรับทุกหน่วยงานและทุกประเภทงานแต่จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่คณะกรรมการก าหนด
ราคากลางของแต่ละหน่วยงานจะก าหนด ถึงแม้ว่าทุกหน่วยงานจะอ้างอิงหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยคณะรัฐมนตรี
ภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเราจะพบปรากฏการณ์บ่อยครั้งที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดียวกันซึ่งมีการ
ก าหนดราคาค่างานก่อสร้างชนิดเดียวกัน  แต่ราคาค่างานก่อสร้างกลับมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่
ก่อให้เกิดปัญหา  ในกระบวนการพิจารณาโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวคือเมื่อมีการเสนอ
โครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ภายในจังหวัดจันทบุรี ไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการดังกลา่วจะต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการจากทางจังหวัดเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเสนอมา ทางจังหวัดจะนัดประชุมพร้อม
เพรียงกันทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ  เท่าที่มีการประชุม ทีผ่านมาการพิจารณาโครงการก็จะประสบกับ
ปัญหาส าคัญคือในโครงการประเภทเดียวกันที่มีปริมาณเนื้องานเท่ากัน  แต่กลับมีราคาค่างานก่อสร้าง  ที่ไม่เท่ากัน และ
นี่เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงที่สร้างความสับสนและความไม่เข้าใจให้กับผู้ที่ท าการพิจารณาตรวจสอบโครงการ



 309 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 1  ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 

และผู้ที่มีอ านาจในการที่จะอนุมัติงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ท่ีเสนอโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเป็นอย่างมาก และยังมีการตีความไปว่าการก าหนดราคาค่างานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่ไม่ เท่ากันนั้นจะน าไปสู่การทุจริตคอรัปช่ันหรือการเอื้อประโยชน์ให้แก่
ผู้ประกอบการได้  ปัญหาเช่นนี้เป็นเหตุเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดการโต้แย้งกันในที่ประชุม เพื่อที่จะคลายปัญหา
ความเข้าใจ  ที่มีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติในการก าหนดราคาค่า
งานก่อสร้างในท้องถิ่นของตนเอง 
 จากปัญหาที่มีการโต้แย้งกันเรื่องการก าหนดราคาค่างานก่อสร้างดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการก าหนดความเหมาะสมของราคาการค่างานก่อสร้ างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีว่าราคาค่างานก่อสร้างดังกล่าวนั้นการก าหนดราคามาจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและการเมืองอย่างไร และราคาที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร การศึกษาดังกล่าวจะท าให้ทราบถึงข้อมูลที่
แท้จริงของราคาค่าก่อสร้างที่มีความแตกต่างกันในงานท่ีมีลักษณะประเภทเดียวกันและมีปริมาณเนื้องานที่เท่ากัน 
ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีในการที่จะถือปฏิบัติตามแนวทางและ
เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงความเหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ในจังหวัดจันทบุรีในทัศนะของบุคลากรด้านช่างโยธา 

2. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการก าหนดราคาค่างานก่อสร้าง       
ที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในทัศนะของบุคลากรด้านช่างโยธา 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรเป้าหมายที่ท าการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรด้านช่างโยธา จ านวนทั้งสิ้น 82 คน ซึ่งเป็น
บุคลากรด้านช่างโยธาท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก าหนดราคาค่างานก่อสร้างภายในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดจันทบุรี 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การก าหนดราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ในทัศนะของบุคลากรด้านช่างโยธา 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดราคาค่างานก่อสร้าง 
 ขั้นตอนท่ี 2  การสร้างเครื่องมือในการศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 3  น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา (ผศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์) ตรวจสอบความถูกต้อง 
ความเที่ยงตรงตามโครงสร้างเนื้อหาความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องเหมาะสมของภาษา  
 ขั้นตอนที่ 4  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรง  และความเที่ยงของ
เนื้อหาเพื่อให้ได้ข้อค าถามที่เที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์ 
 ขั้นตอนท่ี 5  จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 6  น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้สัมภาษณ์ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
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องค์ประกอบของเคร่ืองมือวิจัย  
 องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัยประกอบด้วยเนื้อหา  สรุปดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของช่างโยธาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก าหนดราคาค่างานก่อสร้างภายในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี  ประกอบด้วยเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
สถานภาพ  ประสบการณ์ในการท างานด้านช่างโยธา 
 ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการก าหนดความเหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ  
 ส่วนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการก าหนดความ
เหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดเป็น 4 ด้าน  ได้แก่  ต้นทุนท่ีเกี่ยวข้อง
ในการผลิต  การเอื้อประโยชน์ของนักการเมือง  การแสวงหาค่าเช่าของราชการ  บทบาทของประชาสังคม เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ  
 ส่วนท่ี 4  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเป็นค าถามปลายเปิด 
 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. น าเครื่องมือท่ีสร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหา  ส านวนภาษา  และ
ความเหมาะสม  แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าเพิ่มเติม   
 2. น าเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ขอค าแนะน าและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ของข้อค าถามจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)    
ความเหมาะสมของภาษาและความครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา  เมื่อรับเครื่องมือกลับคืนจากผู้เช่ียวชาญ น าข้อแก้ไข    
มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 

3. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปเก็บข้อมูล (Try - Out) จ านวน  30 ชุด  แล้วน ามา
วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (- Coefficient) ของ  
ครอนบาค (Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 99)  ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ เท่ากับ 0.87   
 4. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการหาค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมั่นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ก าหนดไว ้

การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

น าผลที่ได้จากการท าแบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ในทัศนะของบุคลากรด้านช่างโยธา มาใช้ ในแนวการสัมภาษณ์คนพิการและบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคล (ตัวแปรต้น) จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา คือ น ามาแจกแจงความถี่ 
(Frequency)  ค านวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางความเรียง 

2. การวิเคราะห์ตัวแปรตามจะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยน าเสนอในรูปของค่าเฉลี่ย ( X )  และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ในการศึกษาครั้งนี้  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ ใช้ เป็นสถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics)  ได้แก่  ค่าความถี่  ร้อยละ  และค่าเฉลี่ย  ส าหรับการวัดระดับความต้องการของผู้ตอบ
แบบสอบถามสร้างขึ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติที่เรียกว่า (Likert Scale) โดยมีตัวเลือกตอบแบบ      
5 ระดับ โดยในแต่ละระดับก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี ้
  เกณฑ์การให้คะแนนระดับของการมีผล     ระดับคะแนน 
  ระดับมีผลมากที่สุด    5 
  ระดับมีผลด้วยมาก    4 
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  ระดับมีผลปานกลาง   3 
  ระดับมีผลน้อย    2 
  ระดับมีผลน้อยที่สุด    1 
 ในการตีความช่วงค่าเฉลี่ยจะแบ่งคะแนนช่วงเท่าในฐานะที่เก็บประชากรทั้งหมด  โดยแยกออกเป็น 5 ระดับ 
ดังนี ้(ชัยยนต์  ประดิษฐ์ศิลป์.  2555 : 255)  
  คะแนนระหว่าง  4.20 - 5.00   แสดงว่า  มีผลมากที่สุด 
  คะแนนระหว่าง  3.40 - 4.19  แสดงว่า  มีผลด้วยมาก 
  คะแนนระหว่าง  2.60 - 3.39  แสดงว่า   มีผลปานกลาง 
  คะแนนระหว่าง  1.80 - 2.59  แสดงว่า   มีผลน้อย 
  คะแนนระหวา่ง  1.00 - 1.79  แสดงว่า   มีผลน้อยที่สดุ 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง  ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการก าหนดความเหมาะสมของราคาการค่างาน
ก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ในทัศนะของบุคลากรด้านช่างโยธา  ผลการวิจัยพบว่า 
 ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้เกณฑ์ในการก าหนดราคาค่างานก่อสร้าง       
มีความเหมาะสมมาก แต่ถ้าพิจารณาในรายข้อเกณฑ์มีระดับความเหมาะสม แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่มี
ความเหมาะสมมาก  และกลุ่มที่มีความเหมาะสมปานกลาง       
 กลุ่มที่มีความเหมาะสมมากได้แก่เกณฑ์เรื่อง การค านวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) ที่ก าหนดให้ใช้
วิธีการก าหนดราคาค่างานก่อสร้างของ อปท.  ส่วนกลุ่มที่มีความเหมาะสมปานกลาง  โดยเรียงล าดับเกณฑ์ดังนี้คือ  
 1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) หรือ Factor F  ซึ่งประกอบด้วย ค่าอ านวยการ 
ดอกเบี้ย ก าไรและค่าภาษี จัดท าไว้ในรูปของตาราง Factor F ซึ่งเป็นตารางส าเร็จรูป ที่น ามาใช้ในการก าหนดราคา
ค่างานก่อสร้างของ อปท. 
 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ น ามาค านวณรวมกันเพื่อเป็นราคาค่างานก่อสร้าง
ของ อปท.    
 3. บัญชีอัตราค่าแรงงาน ตารางขนส่งวัสดุก่อสร้างน ามาใช้กับ อปท. 
 เกณฑ์ในแต่ละข้อท่ีเป็นตัวก าหนดราคาค่างานก่อสร้างดังกล่าวสามารถอธิบาย ในรายละเอียดได้ดังนี้คือ 
 1. ค่าใช้จ่ายในการค านวณค่างานต้นทุน (Direct Cost)  หมายความว่า  ในการก าหนดราคาค่างานก่อสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี   ต้องท าการก าหนดราคา ค่างานต้นทุน (Direct Cost) ของ
โครงการก่อสร้างในแต่ละโครงการ ซึ่งค่างานต้นทุนเป็นส่วนของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการค านวณราคาค่าทุน
ของงานก่อสร้าง ได้แก่ ราคา วัสดุ อัตราค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่างานและค่าด าเนินการต่างๆ เป็นต้น 
 2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) หรือ Factor F  หมายความว่าในการก าหนด
ราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี  ต้องท าการก าหนดราคาค่างานต้นทุน 
(Direct Cost) ทั้งหมดให้แล้วเสร็จจึงจะท าการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง ( Indirect Cost)       
ซึ่งประกอบด้วย ค่าอ านวยการ ดอกเบี้ย ก าไรและค่าภาษีจัดท าไว้ในรูปของตาราง Factor F  ซึ่งเป็นตาราง
ส าเร็จรูปที่น ามาใช้ในการก าหนดราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงการคลัง  (กรมบัญชีกลาง) โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นประจ าทุกปี เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าก่อสร้างที่ได้         
สูงเกินกว่าความเป็นจริง  และง่ายต่อการตรวจสอบ 
 3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ น ามาค านวณรวมกันเพื่อเป็นราคาค่างานก่อสร้าง
ของ อปท. หมายความว่า  ในการก าหนดราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี 
ต้องท าการก าหนดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ น ามาค านวณรวมกันเพื่อเป็นราคาค่างาน
ก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในจังหวัดจันทบุรีที่จ าเป็นต้องมี เช่น ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์
เครื่องจักรกลพิเศษในงานก่อสร้าง  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการก าหนดให้ใช้นั่งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัย 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบป้องกันฝุ่น เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่ได้มีทุกโครงการ  ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะ
ก าหนด    เป็นค่าใช้จ่ายที่ ชัดเจนไว้ในส่วนของค่างานต้นทุนและในส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ       
ก่อสร้างได้ จึงจ าเป็นต้องแยกมาก าหนดเป็นหลักเกณฑ์เพื่อค านวณต่างหาก 
 4. บัญชีอัตราค่าแรงงาน ตารางขนส่งวัสดุก่อสร้างน ามาใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
จันทบุรี  หมายความว่า  การที่น าบัญชีอัตราค่าแรงงาน  ตารางขนส่งวัสดุมาใช้ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างหรือคณะอนุกรรมการ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย โดยกระทรวงการคลังก าหนดให้ส่วน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ ถือปฏิบัติในการก าหนดราคาค่างานก่อสร้าง 
 ข้อค้นพบข้อที่ 2  ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดราคางานก่อสร้างที่
เหมาะสมนั้นจะใช้การทดสอบสมมุติฐาน  ซึ่งผลการทดสอบสมมุติฐานสรุปได้ตามตาราง 1  ดังนี้ 
 
ตาราง 1  ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมตุิฐานการวิจยั ผลการทดสอบ 
1.  ต้นทุนการผลิตมีผลต่อความสัมพันธ์กับความเหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในทัศนะของ ช่างโยธา 
2.  การเอื้อประโยชน์ของนักการเมืองมีผลต่อความสัมพันธ์กับความเหมาะสมของราคาค่า

งานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรีในทัศนะของช่างโยธา 
3.  การแสวงหาค่าเช่าของราชการมีผลต่อความสัมพันธ์เหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้าง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในทัศนะของช่างโยธา 
4.  บทบาทประชาคมมีผลต่อความสัมพันธ์เหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในทัศนะของช่างโยธา 

ยอมรับสมมตุิฐาน 
 
ไม่ยอมรับสมมุติฐาน 
 
ยอมรับสมมตุิฐาน 
 
ยอมรับสมมตุิฐาน 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรยีบเทียบระหว่างข้อค้นพบทีไ่ด้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 คือ ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มี
ผลต่อการก าหนดความเหมาะสมของก าหนดราคาค่างานก่อสร้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
จันทบุรี ในทัศนะของบุคลากรด้านช่างโยธา ได้แก่ ต้นทุนการผลิตการแสวงหาค่าเช่าของราชการ  และบทบาทของ
ประชาสังคม 
 ต้นทุนการผลิตมีผลต่อการก าหนดความเหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้างขององค์กร ปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากองค์ประกอบหลักคือ  ต้นทุนแปรผัน เช่น ค่าน้ ามัน ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน  และค่าวัสดุนั้น    
มีความแปรผันตามสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 การแสวงหาค่าเช่าของราชการมีผลต่อการก าหนดความเหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากการที่มีกลุ่มราชการที่มีอ านาจหน้าที่จากการแต่งตั้ง  เช่น  คณะกรรมการก าหนด
ราคากลาง  การมีอ านาจดังกล่าวสามารถมีบทบาทให้ข้าราชการแสวงหาผลประโยชน์จากงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 บทบาทของประชาชนสังคมมีผลต่อการก าหนดความเหมาะสมของราคาการค่างานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากกลุ่มประชาสังคมเป็นกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานก่อสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยตรง เช่น กลุ่มประชาชนในพื้นที่ กลุ่มผู้น าท้องที่ กลุ่มผู้น า  ท้องถิ่น  และในปัจจุบันกลุ่มประชาคม 
เป็นกลุ่มที่มีบทบาทในระบอบประชาธิปไตย  มากกว่ากลุ่มอื่น  ดังนั้นในปัจจุบันก็จะพบว่า  กลุ่มประชาสังคมมีการ
เรียกร้องสิทธิเชิงผลประโยชน์ของตนเองไดอ้ย่างชอบธรรมทางกฎหมาย  ดังนั้นในปัจจุบันกลุ่มประชาคมจึงมีผลต่อ
การก าหนดราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรส่วนท้องถิ่น 



 313 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 1  ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา พบว่า การก าหนดราคาค่าก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ยังมีความเหมาะสมไม่มากนักในเรื่องค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายพิเศษ  รวมถึงอัตราค่าแรงงาน
และค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายคือ 
  1.1 ควรมีการส่งเสริมบทบาทของประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมเรื่องการก าหนดราคาค่า
งานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น เช่น การเข้าเป็นกรรมการในการก าหนดราคากลางเนื่องจาก
กลุ่มประชาสังคมบางกลุ่มเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจก่อสร้างสูงอยู่แล้ว 
  1.2 ควรมีการควบคุมบทบาทของราชการในการเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากการก าหนดราคา
งานก่อสร้าง  เช่น  การเพิ่มบทลงโทษในการที่ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบในการเพิ่มราคาค่างานก่อสร้างให้มีราคา
สูงกว่าความเป็นจริง 
  1.3 ควรมีการก าหนดมาตรฐานของค่างานต้นทุนโดยการก าหนดคา่งานต้นทุนให้มีความเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ีของท้องถิ่น 
 2.   ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 หลังจากที่ได้ด าเนินการวิจัย เรื่อง วิจัย เรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการก าหนด
ความเหมาะสมของราคาการค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี  ในทัศนะของ
บุคลากรด้านช่างโยธา  
  2.1 ควรศึกษาในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับกระบวนการในการก าหนดราคาค่างานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ข้อมูลและรายละเอียด 
  2.2 ควรท าการส ารวจความเหมาะสมของก าหนดราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นในระดับประเทศเพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศมาก าหนดนโยบายสาธารณต่อไป 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการก่อรปูประชาสังคมท้องถิน่ในทัศนะของคนพิการ  
: กรณีศึกษาชมรมผู้พิการต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

AFFECTING FACTORS TOWARD LOCAL COMMUNITY ORGANIZATION IN ATTITUDES OF PEOPLE WITH 
DISABILITIES : CASE STUDY OF DISABLED PEOPLE ASSOCIATION IN SA TO SUB-DISTRICT, KHAO 

SAMING DISTRICT, TRAT PROVINCE 

ศิมาพร  จันทร์วงษ์ 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนพิการเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้งและ   
การบริหารจัดการองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นของชมรมผู้พิการต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด การศึกษา
ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนพิการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จ านวน 
115 คน โดยการวิจัยเชิงผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงส ารวจ และการสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า บทบาทผู้น า จิตส านึกทางอัตลักษณ์ ผลประโยชน์ และเครือข่าย
สังคมเป็นปัจจัยที่มีผลมากต่อการจัดตั้งองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นของชมรมผู้พิการต าบลสะตอ โดยมีปัจจัยด้าน
บทบาทของผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ส่วนปัจจัยที่มีผลมากต่อการบริหารจัดการชมรมผู้พิการต าบลสะตอ ได้แก่ 
ผลงานของชมรม ภาวะผู้น า การมีส่วนร่วมของชมรม และการจัดหาทรัพยากร โดยมีปัจจัยด้านผลงานของชมรม
เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด        

ABSTRACT 

 This research was aimed to study disabled people’s attitudes towards the influential 
factors on the establishment and administration of the Local Community Organization in         
Sa To Sub-district, Khao Saming District in Trat. The research populations were the 115 people 
with disabilities. The mixed method model of the qualitative survey research with the in-depth 
interviews and participatory observation were used as the research instrument. The major 
findings were revealed that the influential factors towards the establishment of the disabled 
people’s Local Community Organization in Sa To Sub-district were the leadership role, identity 
conscious, benefits, and social networking respectively. The most important influential factor 
was the leadership role. The influential factors that affected the Disabled People Association’s 
administration were the association’s accomplishment, the leadership role, the participation, 
and the administrative resources. The most important factor was the Disabled People 
Association’s accomplishment. 

บทน า 

เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคนพิการในปัจจุบันนั้น เราสามารถแบ่งออกเป็นกระบวนทัศน์ได้ 
2 แนวคิดใหญ่ๆ คือ แนวคิดกระแสหลัก และแนวคิดทวนกระแส 

แนวคิดกระแสหลักเป็นความเช่ือของสังคมไทยโดยทั่วไป ซึ่งมองภาพพจน์เกี่ยวกับคนพิการว่าเป็นคนด้อย
โอกาสต้องการความช่วยเหลือจากรัฐและสังคมในฐานะผู้พึ่งพาอาศัยไม่สามารถ ช่วยเหลือดูแลตนเองได้ คน
พิการ คือ ผู้ผิดปกติ เนื่องจากมีอวัยวะบางส่วนขาดหายไป จึงช่วยเหลือตัวเองมิได้ ต้องพึ่งพิงผู้อื่นท าให้ชีวิตของพวก
เขาไร้ค่าขาดความมั่นใจในตนเองจนตรอก และไร้อ านาจ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว คนพิการจะสามารถสถาปนาอ านาจ 
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พร้อมกับฟื้นความมั่นใจให้กลับคืนมาได้อย่างไรทั้งๆ ที่ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เด็กพิการ
ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับศักยภาพแห่งตนและให้โอกาสคนพิการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
และท าประโยชน์ให้สังคมได้เช่นคนปกติ (วิชัย ศรีตุลานนท์.  2526 : 41) ตามแนวคิดกระแสหลักปัจจัยที่ท าให้คน
พิการที่มิอาจเอาชนะความพิการของตนได้มีดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล อันหมายถึง การขาดความมั่นใจในตัวเอง เนื่องจากความพิการท าให้ตนต้องสูญเสีย
ความสามารถและหน้าที่การงานที่ท าได้มาก่อน สูญเสียตัวตนและประเมินคุณค่าของตนเองต่ า บางคนช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ ต้องคอยให้คนอ่ืนช่วยเหลือตลอดเวลา  
 2. ปัจจัยด้านครอบครัว มักดูถูกดูแคลนคนพิการและไม่ให้ก าลังใจ เช่น แม่เรียกลูกสาวว่า “อีง่อย” ท าให้
เธอรู้สึกน้อยเนื้อต่ าใจตลอดเวลา  
 3. ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ วาทกรรมทางการแพทย์ที่นิยามว่าคนพิการผิดปกติ ซึ่งคนทั่วไปเช่ือเช่นนั้น และ
คนพิการเองก็คิดแบบเดียวกันโดยไม่เคยตั้งค าถาม จนท าให้ขาดความมั่นใจ/ไม่กล้าแม้แต่จะทดลองท าด้วยตนเอง 
มีอะไรก็จะเรียกใช้คนอ่ืนอยู่ตลอดเวลา 
 4. ปัจจัยแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก บ้านที่ไม่ได้สร้างขึ้นมารองรับคนพิการ เช่น ประตูห้องน้ า
แคบ รถเข็นเข้าไม่ได้ ทางเดินเช่ือมกันระหว่างห้องนอน ห้องอาหาร และห้องน้ ามิได้ปรับให้ลาด และห้องน้ าไม่มีที่
ยึดเกาะ 

แต่งานวิจัยในปัจจุบัน (สายสุนีย์ ทับทิมเทศ และคณะ 2552 : 157) พบว่าคนพิการไม่ได้เป็นไปตาม
ภาพพจน์ที่เคยรู้จักกัน งานวิจัยดังกล่าวพบศักยภาพใน “การด ารงชีวิตอิสระ” (Independent Living) ของคนพิการ
ในแง่มุมต่างๆ ดังนั้น ในวงวิชาการจึงเกิดกระบวนทัศน์ของแนวคิดทวนกระแสนี้ว่า การด ารงชีวิตอิสระจะช่วยท าให้
คนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ กลับคืนสู่สังคมโดยสามารถด ารงชีวิตอิสระได้ส าเร็จ เปลี่ยนจากคนท่ีท้อแท้สิ้นหวัง 
ให้กลายเป็นผู้ที่มีความเช่ือมั่นใจตัวเอง และเต็มไปด้วยพลังที่ยืนบนขาของตัวเองอย่างกล้าหาญ กล่าวโดยสรุปแล้ว
จะพบว่า แนวคิดทวนกระแสพบว่าปัจจัยท่ีเอื้ออ านวยให้คนพิการลุกข้ึนยืนในสังคมได้มีดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การมีผู้ช่วยส่วนตัวส าหรับช่วยอุ้ม/ยกคนพิการให้เคลื่อนไหวได้ เช่น คนพิการ
ไม่มีขาแต่ขับรถเข็น โดยผู้ช่วยอุ้มเขาจากรถเข็นไปยังเบาะที่นั่งคนขับ และคอยจัดอุปกรณ์ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ส่วนอีก
คนหนึ่งเป็นคนพิการไม่มีแขนก็มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยอ านวยความสะดวกจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้ โดยใช้คาง
เป็นตัวขับเคลื่อนเมาส์ (Mouse) ให้สามารถท างานได้ 
 2. ปัจจัยครอบครัว ได้แก่ การให้ก าลังใจในการท างาน ช้ีแนะการปรับตัว ยอมรับคุณค่าของคนพิการ 
การฝึกอาชีพและการตรวจรักษารวมทั้งการติดต่อหน่วยงานให้บริการช่วยเหลือคนพิการ ดังเช่น คนพิการท่านหนึ่ง
มีพี่สาวคอยสอนให้ก าลังใจรักษาตัวเองก่อนจนเขาเลิกซึมเศร้า เลิกปล่อยเนื้อปล่อยตัวพร้อมกับพยายามช่วยเหลือ
ตนเองจนสามารถประดิษฐ์รถที่ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ส าเร็จ  
 3. ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การฝึกอาชีพให้คนพิการ เช่น คอมพิวเตอร์ งานช่าง งานพิมพ์ งานประดิษฐ์ 
ฯลฯ เพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตด้วยล าแข้งของตนเองได้จนไม่รู้สึกว่าเป็นคนพิการอีกต่อไปนอกจากนี้ คนพิการ
ต้นแบบก็มีความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ เนื่องจากคนพิการคล้ายกันย่อมเข้าใจกันได้ง่าย พวกเขา
จะให้ค าปรึกษาฉันท์เพื่อน สอนวิธีการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน และเป็นก าลังใจให้คนพิการกล้าลุก
ออกมาสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ  
 4. ปัจจัยแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อช่วยให้อวัยวะที่พิการกลับมาท าหน้าที่ได้แม้จะ        
ไม่เหมือนเดิม เช่น พิมพ์คอมพิวเตอร์โดยใช้ที่คีบมือเป็นตัวช่วย หรือขาที่เดินไม่ได้ก็ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) 
พร้อมทางลาด ใช้อุปกรณ์ขาเทียมหรือแม้กระทั่งคนพิการทั้งแขนขาและนิ้วก็ใช้คางเป็นตัวช่วยโยกคันบังคับรถเข็น
หรือเลื่อนเมาส์ สิ่งอ านวยความสะดวกนี้จะช่วยคนพิการให้ก้าวข้ามความพิการได้ 
 ปรากฏการณ์ของการพัฒนาคนพิการในท้องถิ่นต าบลสะตอเป็นกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงพลังของตนเอง
ของคนพิการ คนพิการต าบลสะตอก่อตั้งชมรมผู้พิการต าบลสะตอขึ้นโดยเริ่มจากการจับกลุ่มกันเล็กๆ เพียง 2 – 3 คน 
ที่ต้องการให้ผู้พิการได้มีศักยภาพในชุมชนและสังคม ต่อมาผู้น าดังกล่าวจึงชักชวนตัวแทนแต่ละหมู่ที่พอจะช่วยเหลือ
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ตนเองได้มาประชุมปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้เห็นพ้องต้องกันเสนอแนวทางในการ
ที่จะช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกผู้พิการด้วยกันในพื้นที่ท้ังหมดที่มี จ านวน 123 คน  
 การพูดคุยดังกล่าวได้ตกผลึกจนเกิดการจัดตั้งเป็นชมรมผู้พิการต าบลสะตอ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2552 
ชมรมฯ ได้ด าเนินการจัดสวัสดิการให้กับผู้พิการในพื้นที่ได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงสิทธิในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึงมากยิ่งข้ึน โดยมีหลักการส าคัญ คือ  
 1. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้พิการในระดับชุมชนได้ตระหนักถึงพลังของตนเอง 
 2. เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างผู้พิการและบทบาทที่มีต่อสังคม  การมีส่วนร่วม
ในชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือตนเองของคนพิการ  
 3. เพื่อสังคมจะได้ตระหนักและยอมรับในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่ทัดเทียมกันของคนพิการ  
 กิจกรรมส าคัญๆ ของชมรมผู้พิการต าบลสะตอในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา มีดังนี้ 
 1. กิจกรรมท าบุญและจัดประชุมใหญ่ของชมรมฯ ประจ าปี 
 2. กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอโครงการให้กับองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
  2.1 โครงการขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานและกิจกรรมของชมรมฯ 
  2.2 โครงการสนับสนุนด้านอาชีพให้กับผู้พิการในต าบลสะตอ 
  2.3 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้พิการในต าบลสะตอ 
  2.4 โครงการส่งเสริมด้านที่อยู่อาศัย 
  2.5 โครงการสนับสนุนสถานที่ให้กับชมรมผู้พิการต าบลสะตอ 
  2.6 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติของผู้พิการต าบลสะตอ 
  2.7 โครงการสนับสนุนกายอุปกรณ์ส าหรับผู้พิการ 
 3. กิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการในต าบลสะตอทุกๆ เดือน 
 4. กิจกรรมการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราดทุกๆ ปี 
 5. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต าบลประจ าปีทุกๆ ปี โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง 
 6. กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
 7. จัดตั้งกองทุนฌาปนกิจผู้พิการต าบลสะตอ 
 8. กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของผู้พิการต าบลสะตอ (ด้านอาชีพ) ประจ าปีงบประมาณ 2554 
“โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดิน” 
 9. กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพจากชมรมคนพิการจังหวัดตราดโดยการอบรมและมอบเตาเผาถ่านให้กับ
ชมรมคนพิการต าบลสะตอ 
 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาชมรมผู้พิการต าบลสะตอเป็นที่ประจักษ์และได้รับการรับรองเป็นองค์กร
สวัสดิการชุมชนจากส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 
และท าให้ในปีงบประมาณ 2555 ชมรมผู้พิการต าบลสะตอได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพจากวิทยาลัยชุมชนตราด 
โดยชมรมผู้พิการต าบลสะตอได้ด าเนินโครงการเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ และปลูกชะอม วิทยาลัยชุมชนตราดให้การ
สนับสนุนพันธุ์ปลา ลูกไก่ พันธุ์ผัก ปุ๋ย อาหารปลาและไก่ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ, องค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ
ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณประจ าปี 2555 พร้อมท้ังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่น าเครื่องจักรช่วยในการปรับสภาพ
พื้นท่ี และได้รับการสนับสนุนพื้นที่ในการด าเนินงานจากหมู่บ้านหนองบัว หมู่ 2 ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราดซึ่งการด าเนินงานยังคงต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
 ปรากฏการณ์การท างานของชมรมผู้พิการต าบลสะตอดังกล่าวเป็นการทวนกระแสกับแนวคิดกระแสหลัก
ของคนทั่วไป ซึ่งไม่คิดว่าคนพิการจะท าได้ คิดว่าคนพิการหมดสมรรถภาพและไม่มีความสามารถ แต่ปรากฏการณ์
ของชมรมผู้พิการต าบลสะตอนั้น มีการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการต่างๆ มากหลายจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป 
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ดังนั้น จึงควรจะศึกษาว่ามีกระบวนการจัดตัง้ชมรมขึ้นไดอ้ย่างไร ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปและเพราะ
เหตุใดการบริหารจัดการของชมรมผู้พิการจึงยังคงด าเนินอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน 
 ผู้วิจัยจึงได้จัดท าวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในทัศนะของ 
คนพิการ : กรณีศึกษาชมรมผู้พิการต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีฐานคิดที่ว่า สมาชิกคนพิการในพื้นที่
ทุกคน จะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องและใกล้ชิดกับความเป็นจริงมากกว่ากลุ่มอื่น 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของคนพิการเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้งองค์กรประชา
สังคมท้องถิ่นของชมรมผู้พิการต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

2. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงความคิดเห็นของคนพิการเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กร
ประชาสังคมท้องถิ่นของชมรมผู้พิการต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ กลุ่มคนผู้พิการในพื้นท่ีต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิงจังหวัดตราด 
ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2556 จ านวน 115 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล ได้ แก่  แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ ยวกับปั จจั ย 
ที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปประชาสังคมท้องถิ่นในทัศนะของคนพิการ : กรณีศึกษาชมรมผู้พิการต าบลสะตอ 
อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราดประกอบด้วยเนื้อหาสรุป ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของคนพิการอาศัยในเขตพื้นที่ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้งชมรมผู้พิการต าบลสะตอในทัศนะของคนพิการ 
 ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานของชมรมผู้พิการต าบลสะตอในทัศนะคนพิการ  
 ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปประชาสังคมท้องถิ่นในทัศนะของ
คนพิการ ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อรูปประชาสังคมท้องถิ่น 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา 
 ขั้นตอนที่  3  น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา (ผศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์)ตรวจสอบความถูกต้อง 
ความเที่ยงตรงตามโครงสร้างเนื้อหาความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องเหมาะสมของภาษา  
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของเนื้อหา
เพื่อให้ได้ข้อค าถามที่เที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์ 
 ขัน้ตอนท่ี 5 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 6 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้สัมภาษณ์กลุ่มประชากร 
 องค์ประกอบของเคร่ืองมือวิจัย  
 ประกอบด้วยเนื้อหาสรุป ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของคนพิการที่อาศัยเขตพื้นที่ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้งชมรมผู้พิการต าบลสะตอในทัศนะของคนพิการ 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานของชมรมผู้พิการต าบลสะตอในทัศนะคนพิการ  
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 ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปประชาสังคมท้องถิ่นในทัศนะของ
คนพิการ ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
 การทดสอบเครื่องมือจะใช้การทดสอบความตรง (Validity) ดังนี้ การทดสอบความตรงจะใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านวิจัยและหัวข้อวิจัย 

การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยเชิงส ารวจ 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปท า
การสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 115 คน และตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ได้รับแบบสอบถามคืนครบ 115 คิดเป็น 100% 
 การสัมภาษณ์ในเชิงคุณภาพ 

การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปท า
การสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้พิการจากการประชุมประจ าเดือนของชมรมผู้พิการ ต าบลสะตอ ทุกวันที่ 16 
ของเดือน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเชิงส ารวจ 
 การวิจัยเชิงส ารวจครั้งนี้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
 1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคล (ตัวแปรต้น) จะใช้ค่าสถิติ เชิงพรรณนา คือน ามาแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค านวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางความเรียง 
 2. การวิเคราะห์ตัวแปรตามจะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยน าเสนอในรูปของค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. การทดสอบความเที่ยง (Reliability) จะใช้การทดลองไปเก็บแบบสัมภาษณ์จ านวน 30 ชุด แล้วน ามา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ ซึ่งค่าทางสถิติมีค่า 0 - 1.0 ค่าที่ได้ต้องเกิน .7 จากผลการวิเคราะห์ได้ค่า α = .895 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส าหรับการวัดระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม สร้างขึ้น
ตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติที่เรียกว่า (Likert Scale) โดยมีตัวเลือกตอบแบบ 5 ระดับ โดยในแต่ละระดับ
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  5  หมายถึง  ระดับมีผลมากที่สุด 
  4  หมายถึง  ระดับมีผลด้วยมาก     
  3  หมายถึง  ระดับมีผลปานกลาง     
  2  หมายถึง  ระดับมีผลน้อย     
  1  หมายถึง  ระดับมีผลน้อยที่สุด 
 ในการตีความช่วงเท่าจะแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
  คะแนนระหว่าง 4.20  –  5.00 แสดงว่ามีผลมากที่สุด 
  คะแนนระหว่าง 3.40  –  4.19 แสดงว่ามีผลมาก 
  คะแนนระหว่าง 2.60  –  3.39 แสดงว่ามีผลปานกลาง 
  คะแนนระหว่าง 1.80  –  2.59   แสดงว่ามีผลน้อย 
  คะแนนระหว่าง 1.00  –  1.79 แสดงว่ามีผลน้อยที่สุด 
 การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ 
 น าข้อมูลที่ได้จากการแบบสอบถามในการวิจัยเชิงส ารวจ มาวิเคราะห์ และสรุปแล้วท าการเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้จากการเข้าไปประชุมร่วมกับชมรมผู้พิการต าบลสะตอในวันที่ 16 ของเดือน 
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 วิธีการสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Structure 
Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์มีรูปแบบต่างๆ คือ 
 1 . การส ัมภ าษณ ์แบบ เจาะล ึก  ( In - Dept Interview) เป ็นการ ใช ้แนวส ัมภ าษณ ์เจาะล ึก  
โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key - Informants) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพื ่อให้ได้
รายละเอียดในประเด็นต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับศักยภาพคนพิการกับการสร้างประชาสังคม ในท้องถิ่น เช่น         
การก่อตั้งองค์กรนอกรัฐ หรือเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างประชาสังคมของคนพิการ ตลอดจนผลกระทบ        
ที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 
 2. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) บางครั้งเรียกกันว่า การสังเกตภาคสนาม 
(Field Observation) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่นักวิจัยหรือผู้สังเกตการณ์เข้าไปร่วมกิจกรรม  
หรือเข้าไปใช้ชีวิตร่วมในกลุ่มที่ศึกษา ผู้วิจัยอาจแสดงตน เป็นสมาชิกของกลุ่มหรือไม่แสดงตัวก็ได้ ผู้วิจัยไม่เพียงแต่
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มที่ศึกษาเท่านั้น  หากจะเข้าร่วมกับกลุ่มหรือองค์กรที่ตนศึกษา นักวิจัยจะเข้าไปร่วมในกลุ่ม 
ที่ตนศึกษามาน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและจะต้องเข้าไปด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรจะเข้า
ไปใกล้ชิดผู้สังเกตมากเกินไป หรือพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือสมาชิกในกลุ่มไม่ว่าทางใด 
 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมประกอบไปด้วย กระบวนการ 3 ขั้น ได้แก่ การสังเกต การซักถาม และ
การจดบันทึก นอกเหนือไปจากการเฝ้าดูแล้ว ผู้วิจัยสามารถที่จะซักถามบางสิ่งบางอย่างไม่อาจเข้าใจได้จากการสังเกต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับความหมายหรือสัญลักษณ์ การซักถามถือว่าเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
หลังจากนั้นจึงท าการจดบันทึกข้อมูล 
 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมจะเป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลเสริมวิธีการอื่นๆ โดยใช้ในกระบวนการสังเกต 
เช่น การเข้าร่วมประชุมในการประชุมประจ าเดือนของชมรมผู้พิการต าบลสะตอ การเข้าร่วมประชุมการสัมมนาที่ทาง
ชมรมผู้พิการต าบลสะตอได้จัดท าขึ้นการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของชมรมผู้พิการต าบลสะตอ เป็นต้น 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในทัศนะของคนพิการ : 
กรณีศึกษาชมรมผู้พิการต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที ่1 สามารถสรุปได้ว่า 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้งองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นของชมรมผู้พิการต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด สรุปได้ว่า ปัจจัยของบทบาทผู้น า ปัจจัยของจิตส านึกทางอัตลักษณ์ ปัจจัยของผลประโยชน์ และปัจจัยของ
เครือข่ายสังคม ล้วนแล้วแต่มีผลมากต่อการจัดตั้งองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นของชมรมผู้พิการต าบลสะตอ อ าเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด 
 ปัจจัยด้านบทบาทผู้น า มีผลมากเนื่องจากชมรมผู้พิการต าบลสะตอจะมีการจัดประชุม ในทุกๆ 
กลางเดือน เพื่อให้คณะกรรมการของชมรม และสมาชิกของชมรม เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือกัน รวมทั้งการ
ชักชวนคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่มิใช่เป็นคณะกรรมการก็สามารถมาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและ
กัน การพูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินชีวิตประจ าวันความเดือดร้อนในครอบครัวหรือแม้แต่การมี
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ คนพิการด้วยกัน เพื่อให้ชมรมฯ เป็นสื่อการในการร้องขอ
หรือออกความคิดเห็นต่อหน่วยงานรัฐ อีกท้ังมีการด าเนินการในกิจกรรมกองทุนฌาปนกิจของผู้พิการด้วยการต้อง
ส่งจ านวนเงินฌาปนกิจที่คณะกรรมการในแต่ละหมู่และรายงานให้ที่ประชุมทราบเพื่อรวบรวมจ านวนเงินที่เก็บในแต่ละ
เดือนน าฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในทุกๆ เดือน มีการจัดวางแผนงานใน
กิจกรรม/โครงการที่จะด าเนินงานต่อๆ ไปไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะตอ กิจกรรม/โครงการได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนตราด กิจกรรม/โครงการของชมรมคน
พิการจังหวัดตราดที่ได้มีการมาลงพื้นที่เพื่อท ากิจกรรม/โครงการร่วมมือกัน รวมไปถึงการลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการหลัง
การประชุมเสร็จสิ้นในวันนั้นๆ ตลอดจนกิจกรรมที่มีการจัดการประชุมใหญ่ประจ าปีทุกๆ ปี ดังนั้น คนที่เป็นผู้น าจะต้อง
มีความเสียสละ มีความอดทน มีวิสัยทัศน์ในการท างาน มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการ
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ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกลุ่ม มีการชักชวนคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมกันกิจกรรม/โครงการของชมรมให้มากขึ้น 
มีการสร้างเครือข่ายการท างานเพื่อเป็นกลไกที่เสริมสร้างศักยภาพของการท างานขององค์กรให้คนพิการมีความเข้มแข็ง
ในหลายด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมอบหมายการรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
ตามขีดความสามารถที่ต่างกันการร่วมมือดังกล่าวส่งผลถึงอ านาจการต่อรอง การพิทักษ์สิทธิ์ การผลักดันนโยบายให้กับ
คนพิการ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่การติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนอื่น จะเป็น
ตัวอย่าง/แบบอย่างให้กับสมาชิกคนอื่นๆ มีวิสัยทัศน์ในการปกครอง เป็นผู้น าและน าพาให้ผู้พิการคนอื่นๆ สามารถ
มาจัดตั้งกลุ่มจัดตั้งชมรมได้ มีการประสานงานทั้งในองค์กรและนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี ดังนั้นบทบาทของผู้น าจึงเป็น
บทบาทที่ส าคัญยิ่งในการที่น าพาชมรมผู้พิการต าบลสะตอให้ร่วมกันท าความดี  ท าคุณประโยชน์ และมั่นคง
ตลอดไป  
  จิตส านึกทางอัตลักษณ์ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลมากในการจัดตั้งชมรมผู้พิการต าบลสะตอ   ในประเด็น
ของการตระหนักถึงศักดิ์ศรีของคนพิการ ทั้งนี้ เพราะผู้พิการต้องการความเข้าใจและการยอมรับจากสังคมทั่วไป
และคนพิการด้วยกันเอง ทั้งในด้านความสามารถหรือศักยภาพของคนพิการความมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่
เท่าเทียมกันระหว่างคนพิการและคนปกติต้องการการรวมกลุ่มหรือองค์กรที่ผู้พิการสามารถแสดงออกถึงศักยภาพ
และศักดิ์ศรีของคนพิการ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าคนพิการสามารถช่วยเหลือตัวเองหรือพ่ึงพาตัวเองได้ คนพิการไม่ใช่
ภาระสังคม เพื่อท าให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองในครอบครัว ในชุมชนและสังคม และไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใด    
ก็ไม่สามารถเข้าใจคนพิการได้ดีกว่าคนพิการด้วยกัน การพัฒนาศักยภาพคนพิการก็เป็นการเตรียมความพร้อม    
ในการท างาน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองหรือสมาชิกด้วยกันได้อย่างยั่งยืน  
 ปัจจัยในผลประโยชน์ก็มีผลมากในการจัดตั้งชมรมผู้พิการต าบลสะตอเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นความต้องการให้มี
การช่วยเหลือดูแลจากหน่วยงานภาครัฐท่ีมากข้ึน การได้รับเงินงบประมาณในการสนับสนุน การมีอาชีพเสริมส าหรับ
คนพิการ และสวัสดิการต่างๆ นอกเหนือจากเบี้ยความพิการ ล้วนแต่จะส่งผลให้ชมรมผู้พิการต าบลสะตอสามารถ
ด าเนินงานในกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคนพิการมองเห็นถึงผลประโยชน์ทั้งหลายเหล่านั้น
ผ่านทางชมรม การจัดตั้งชมรมคนพิการหรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมเท่านั้น ที่จะน ามาซึ่งผลประโยชน์ให้กับตัวเอง 
เพื่อนสมาชิกคนพิการด้วยกัน และใช้ท าคุณประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมต่อไป 
 เครือข่ายสังคมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลมากในการจัดตั้งชมรมผู้พิการต าบลสะตอไม่ว่าจะเป็นประเด็นของ
เครือข่ายคนพิการกับหน่วยงานราชการ หรือประเด็นเครือข่ายของผู้น าคนพิการ ล้วนแต่มีผลให้ชมรมฯ เป็นที่รู้จักใน
ระดับอ าเภอและระดับจังหวัดได้ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการที่จะรับการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องต่างๆ จากหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ มากยิ่งขึ้น ส าหรับการเป็นเครือข่ายของคนพิการทั่วไป และเครือข่ายคนพิการกับผู้น าอื่น 
มีผลในระดับปานกลางก็เนื่องจาก ในพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดตราด มีการรวมกลุ่มของคนพิการนั้นมีน้อยมาก อีกทั้งการ
จัดตั้งชมรมผู้พิการต าบลสะตอก็มิได้อาศัยเครือข่ายคนพิการทั่วไปหรือเครือข่ายผู้น าอื่นในการจัดตั้งชมรมฯ เพียงแต่มี
การเข้าร่วมประชุมทั่วไปและเป็นฝ่ายให้การแนะน ากับเครือข่ายอื่นๆ มากกว่า จึงส่งผลให้มีผลในการจัดตั้งชมรมผู้พิการ
ต าบลสะตออยู่เพียงในระดับปานกลางเท่านั้น 
 ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที ่2 สามารถสรุปได้ว่า 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นของชมรมผู้พิการต าบลสะตออ าเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด สรุปได้ว่า ปัจจัยจากผลงานของชมรม  ปัจจัยจากภาวะผู้น า ปัจจัยจากการมีส่วนร่วมของชมรม และ
ปัจจัยจากการจัดหาทรัพยากร ล้วนแล้วแต่มีผลมากต่อการด าเนินงานและการคงอยู่ขององค์กรประชาสังคมท้องถิ่น
ของชมรมผู้พิการต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
 จากการสัมภาษณ์ในเชิงคุณภาพจากคณะกรรมการของชมรมผู้พิการต าบลสะตอ ผู้วิจัยพบว่า การที่กลุ่ม
ตัวอย่างคนพิการเห็นว่า ปัจจัยทั้งสี่มีผลมากต่อการด าเนินงานของชมรมฯ เนื่องมาจากเหตุผลดังนี้ การจัดตั้งกองทุน
ฌาปนกิจผู้พิการต าบลสะตอท่ีมีการจัดตั้งพร้อมๆ กับการจัดตั้งชมรมผู้พิการต าบลสะตอ อีกทั้งมีการจัดประชุมใหญ่
และท าบุญประจ าปีที่มีการวางแผนงาน มีการให้ความรู้ในสิทธิต่างๆ ของคนพิการ มีการเชิญหน่วยงานสาธารณสุขมาให้
ความรู้ในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย การให้ความรู้ในการออกก าลังกายที่เหมาะสมส าหรับคนพิการ รวมทั้งการจัด
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ประชุมทุกๆ เดือนเพื่อให้คณะกรรมการได้มีการจัดส่งเงินฌาปนกิจและรายงานจ านวนเงินเป็นประจ าทุกๆ เดือน      
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วางแผนงานในการปฏิบัติงานที่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่จะ
ด าเนินงานต่อไป รวมไปถึงโครงการเลี้ยงปลาในบ่อดิน ภายใต้โครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนพิการต าบลสะตอ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอเพื่อน าดอกผลที่ได้รับเป็นสวัสดิการในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการและโครงการ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพคนพิการของวิทยาลัยชุมชนตราด ภายใต้ โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนที่มีการต่อยอดกิจกรรม/โครงการให้ได้รับประโยชน์ทางในรูปแบบของกลุ่มและรูปแบบ        
ของครัวเรือนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ผลงานของชมรมที่ผ่านมาและการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ   
ของชมรมมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อผู้พิการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งผลประโยชน์ในรูปของเงินและผลโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การสนับสนุนอาชีพคนพิการ การช่วยเหลือ
ดูแล และสวัสดิการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากเบี้ยความพิการที่ได้รับ มีผลท าให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
สมาชิกชมรมผู้พิการดีขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานและการคงอยู่ของชมรมฯ 
 ภาวะผู้น า มีผลมากต่อการด าเนินงานของชมรมฯ ก็เพราะว่า การที่ใครคนใดจะเป็นผู้น าต้องมีจิตอาสา  
มีความคิดก้าวหน้า กล้าคิดกล้าน า มีความเสียสละทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการท างานเพื่อช่วยเหลือผู้พิการใน
พื้นที่ มีเครือข่ายสายสัมพันธ์กับผู้น าองค์กรอื่นๆ ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแลผู้พิการ สามารถจัดการวางแผนในการด าเนินงาน และการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และ
สามารถมอบหมายงานได้ตรงกับศักยภาพของคนพิการ จากเหตุผลต่างๆ ดังกล่าวส่งผลถึงภาวะผู้น าที่มีอ านาจ
ต่อรอง การพิทักษ์สิทธิ์ การผลักดันนโยบายต่างๆ กับหน่วยงานของภาครัฐ เกิดความศรัทธาและความเช่ือมั่นที่สมาชิก   
มีต่อผู้น าของชมรมฯ 
 การมีส่วนร่วมของสมาชิก มีผลมากต่อการด าเนินงานของชมรมฯ ก็เพราะว่าการเข้าร่วมจัดท าแผนพัฒนา
ต าบลสะตอและการเข้าร่วมเวทีประชาคมทั้งในระดับกลุ่ม ระดับหมู่บ้าน และระดับต าบล การร่วมตัดสินใจเลือก
กิจกรรม/โครงการ รวมทั้งการร่วมติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทางการแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะเป็นผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรม/โครงการของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการโดยตรง เพื่อจะ
ช่วยให้คนพิการได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์และเป็นการสมัครสมานสามัคคีในหมู่คนพิการด้วยกัน อีกทั้งยังได้รับการ
สนับสนุนกิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย  
 การจัดหาทรัพยากรมีผลมากต่อการด าเนินงานของชมรมฯ เพราะว่า การขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานราชการ การมีบุคลากรท างานประจ า การมีทักษะในการท ากิจกรรม/โครงการท าให้ชมรมมีความพร้อม       
มีความเชื่อมั่น มีก าลังใจ รวมไปถึงการได้รับการพัฒนาศักยภาพที่มากขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์มากที่สุด ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรค ประชาชนในชุมชนก็ยังให้ความร่วมมือท้ังวัสดุอุปกรณ์ 
ทั้งงบประมาณ อีกทั้งช่วย “เอาแรง” เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น การจัดประชุมใหญ่
ประจ าปี จะมีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการมากมาย และจะช่วยในเรื่องอาหาร ผลไม้ อาสาช่วย
แรงในการจัดสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม ดังนั้น การจัดหาทรัพยากรก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการ
ด าเนินงานของชมรมผู้พิการต าบลสะตอ เพื่อให้ได้การพัฒนาศักยภาพของคนพิการในต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด 
 ดังนั้น การก่อตั้งและการบริหารจัดการของชมรมผู้พิการต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด      
ทีเ่กิดจากการรวมกลุ่มของคนพิการโดยมีแกนน าของกลุ่มที่ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนพิการด้วยกันเข้าใจกัน 
และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการในการท างาน ท าผลงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการที่จะให้หน่วยงาน
ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการด้านสังคม สวัสดิการ
ด้านอาชีพ สวัสดิการด้านการศึกษา หรือแม้แต่สวัสดิการทางการแพทย์ที่จะช่วยเหลือคนพิการมากข้ึน นับว่าเป็น
ก้าวแรกในการสะท้อนสังคมให้เห็นถึงความตั้งใจ ความอดทนและความเสียสละของคนพิการกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง   
ที่ต้องการจะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรประชาสังคมท้องถิ่น ที่เรียกว่า “ทฤษฎีรัฐสวัสดิการ” (Welfare State 
Theory) 
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สรุปและอภิปรายผล 

 การวิเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยอภิปรายข้อค้นพบที่ได้ ดังนี้ 
 จากการศึกษาในภาคนิพนธ์นี้จะพบว่า ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้งและการบริหารจัดการ
องค์กรประชาสังคมท้องถิ่นของชมรมผู้พิการต าบลสะตอนั้น ก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ 
 1. บทบาทของผู้น าในการจัดการประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่คนพิการ การชักชวนคนพิการเข้าร่วมจัดตั้งชมรม 
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนอื่น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุดในการจัดตั้งชมรมผู้พิการต าบลสะตอ 
 2. ผลงานของชมรมในการตั้งกองทุนฌาปนกิจผู้พิการ การจัดประชุมใหญ่และท าบุญประจ าปี การจัดประชุม
ทุกๆ เดือน โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดิน ภายใต้โครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนพิการต าบลสะตอขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสะตอ การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการและโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพคนพิการของ
วิทยาลัยชุมชนตราด ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุดในการด าเนินงานของชมรมผู้พิการต าบลสะตอ 
 3. ปัจจัยเสริมอื่นๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ 

3.1 ปัจจัยเสริมในการจัดตั้งชมรมผู้พิการต าบลสะตอ 
  3.1.1 จิตส านึกทางอัตลักษณ์ในการตระหนักถึงศักดิ์ศรีของคนพิการ คนพิการด้วยกันเข้าใจกัน
ได้ดีกว่าคนท่ัวไป และศักยภาพของคนพิการ 
  3.1.2 ผลประโยชน์จากการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคความรัฐที่มากขึ้น งบประมาณการ
สนับสนุนชมรม การมีอาชีพเสริมส าหรับคนพิการ และสวัสดิการต่างๆ นอกเหนือจากเบี้ยความพิการ 
  3.1.3 เครือข่ายทางสังคมจากการที่มีเครือข่ายคนพิการกับหน่วยงานราชการและเครือข่าย
ของผู้น าคนพิการ 

3.2 ปัจจัยเสริมในการด าเนินงานของชมรมผู้พิการต าบลสะตอ 
  3.2.1 ภาวะผู้น า ผู้ น าต้องมีความเสียสละมีการวางแผนการด าเนินงานการปฏิบั ติ งาน 
และการมอบหมายงาน 
  3.2.2 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการเข้าร่วมจัดท าแผนพัฒนาต าบลสะตอ การร่วมเวที
ประชาคม การเข้าร่วมด าเนินกิจกรรม/โครงการ การร่วมตัดสินใจเลือกกิจกรรม/โครงการ และการร่วมติดตามและ
ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
  3.3.3 การจัดหาทรัพยากร โดยการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ การมี
บุคลากรท างานประจ า และการมีทักษะในการท ากิจกรรม/โครงการ 

จะเห็นได้ว่าผลการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องนี้ สอดคล้องกับทฤษฎีการจัดตั้งและการบริหารจัดการองค์กรประชา
สังคม เรียกว่า “ทฤษฎีรัฐสวัสดิการ” Welfare State Theory (Weisbrod) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า สถานภาพและบทบาท
ขององค์กรประชาสังคมขึ้นอยู่กับการที่รัฐสามารถให้สวัสดิการสังคมแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด ถ้าสังคมใดมีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจสูงและรัฐสามารถจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ประชาชนได้ บทบาทขององค์กรประชาสังคมก็
จะน้อย เพราะสังคมไม่มีความต้องการ ในขณะเดียวกัน ในสังคมที่พัฒนาแล้วและรัฐบาลจัดเก็บภาษีได้รวมถึ ง
ประชาชนมีเงินเหลือใช้ ปัจเจกชนหลายคนก็ยังต้องการจะตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยตนเอง มีการบริจาค
ให้แก่ผู้ยากจน ในกรณีนี้สวัสดิการทางสังคมจะเห็นได้ทั้งในรูปของภาครัฐและภาคเอกชน แต่ในประเทศด้อยพัฒนาที่รัฐ
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ บางครั้งบทบาทและสถานภาพขององค์กรทางสังคมยังไม่ได้รับการ
ยอมรับ เนื่องจากนโยบายของรัฐด้านอื่นท่ีเข้ามาสกัดกั้นการเติบโตขององค์กรทางสังคม กรณีของประเทศไทยช่วง
รัฐบาลเผด็จการ นโยบายเรื่องความมั่นคงของชาติท าให้รัฐควบคุมการจัดตั้งสมาคม มูลนิธิและองค์กรทางสังคม
รูปแบบอื่น 
 ดงันั้น สามารถอธิบายได้ว่า การจัดตั้งและการบรหิารจัดการองค์กรประชาสงัคมท้องถิ่นของชมรมผู้พิการ
ต าบลสะตอนั้น เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของคนพิการโดยมีแกนน าของกลุ่มที่ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน
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พิการด้วยกันเข้าใจกัน และแสดงให้ เห็นถึงศักยภาพของคนพิการ ในการท างาน ท าผลงาน เพื่อให้ได้มาซึ่ง          
ความต้องการที่จะให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
สวัสดิการด้านสังคม สวัสดิการด้านอาชีพ สวัสดิการด้านการศึกษา หรือแม้แต่สวัสดิการทางการแพทย์ที่จะช่วยเหลือ
คนพิการ   มากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. ขยายผลรูปแบบของการจัดตั้งและการด าเนินงานขององค์กรประชาสังคมในท้องถิ่นของชมรมผู้พิการ
ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชมรมผู้พิการต าบลสะตอ เพื่อให้ผู้น า
คนพิการมีความรู้ความสามารถ เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการด าเนินกิจกรรม ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นท่ี และมีคุณสมบัติการเป็นแกนน าเครือข่ายที่ดีไว้รองรับการท างานร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในชุมชนในอนาคต  อีกทั้งให้ผู้น าคนพิการได้มีโอกาสเรียนรู้ ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในชุมชน และเพื่อใช้
เป็นกลไกในการติดต่อประสานงานและผลักดันข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตรด์้านการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการให้เกิดผลงานอย่างต่อเนื่องของชมรมผู้พิการต าบลสะตอในทางปฏิบัติต่อไป 
 2. รูปแบบของการจัดตั้งและการด าเนินงานของกลุ่ม/ชมรมของคนพิการ ท่ีควรเป็นตัวอย่างในพื้นที่อื่น 
จะต้องอาศัยปัจจัยที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 บทบาทของผู้น าในการจัดการประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่คนพิการ 
  2.2 จิตส านึกทางอัตลักษณ์ในการตระหนักถึงศักดิ์ศรีของคนพิการ 
  2.3 ผลประโยชน์ได้รับการช่วยเหลือและการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐท่ีมากขึ้น 
  2.4 เครือข่ายทางสังคมจากการสร้างเครือข่ายคนพิการกับหน่วยงานราชการ 
  2.5 ผลงานของชมรมในการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจผู้พิการ 
  2.6 ภาวะผู้น าท่ีจะต้องมีความเสียสละอย่างสูง 
  2.7 การมีส่วนร่วมของสมาชิกของคนพิการในการเข้าร่วมการจัดท าแผนพัฒนาต าบลเพื่อให้
ตรงตามความต้องการของคนพิการมากท่ีสุด 
  2.8 การจัดหาทรัพยากร โดยการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ เพื่อให้กลุ่ม/
ชมรมสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 หลังจากท่ีได้ด าเนินการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในทัศนะ
ของคนพิการ : กรณีศึกษาชมรมผู้พิการต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า
ควรมีการด าเนินวิจัยหลังจากนี้ คือ 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในทัศนะของคนพิการ
ภาพรวมทั้งจังหวัดเพื่อท าการเปรียบเทียบถึงองค์กรประชาสังคมในแต่ละพื้นท่ี และท าให้ได้มาซึ่งตัวช้ีวัดที่ใช้เป็น
มาตรฐานได้ 
 2. ควรท าการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ด้านของปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้องถิ่น
ในทัศนะของคนพิการด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อให้ได้ซึ่งค าตอบเพิ่มเติมที่ละเอียดอ่อนตรงกับประเด็น          
ที่ต้องการศึกษา ปรากฏการณ์ที่มีความสลับซับซ้อน มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้อง       
สิ่งเหล่านี้มิได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวแต่มีความสัมพันธ์กัน จึงต้องมองอย่างองค์รวม (Holistic View) ข้อมูลเหล่านี้
เป็นเรื่องที่ต้องการรายละเอียด ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การส ารวจหรือแจกแบบสอบถามเท่านั้น เพราะข้อมูลส่วนใหญ่จะมา
จากการมองปรากฏการณ์จากความคิดของผู้ให้ข้อมูล สิ่งเหล่านี้ต้องการการตีความที่ลึกซึ้งจากความหมายที่ซ่อนอยู่ 
ในการศึกษาเรื่องการเสริมอ านาจและคุณภาพชีวิตของคนพิการจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในระบบคิด ความเช่ือ 
และการมองโลกของคนพิการด้วย ซึ่งการเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามเพียงครั้งเดียวเป็นสิ่งที่ เป็นไปไม่ได้ 
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เพราะผู้วิจัยต้องซักถามผู้ให้ข้อมูลอย่างละเอียดให้เข้าใจว่า การสื่อสารระหว่างทั้งสองฝ่ายตรงกัน เพราะข้อมูลที่ได้
จะต้องสะท้อนระบบคิดของผู้ตอบจริงๆ 
 3. ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในทัศนะของคนพิการได้มีการพัฒนาตรง
ตามความต้องการของประชาสังคมคนพิการอย่างแท้จริง ดังนั้นในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาโดยเน้นหรือให้
ความส าคัญตามตัวแปรด้านต่างๆ ของผลการศึกษา เช่น การสร้างตัวแปรในด้านสุขภาพจิต เพื่อจะท าให้สามารถ
วิเคราะห์สภาพจิตใจของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และเพื่อจะได้เป็นการป้องกันสภาวะทางจิตที่รู้สึกผิดปกติ  
ในขณะนั้นได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นการน าไปสู่การบ าบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจได้ในอีกทางหนึ่ง 
  คนพิการทุกๆ คน ไม่ว่าชาติไหนในโลกนี้ ล้วนแต่มีความต้องการที่ให้คนในครอบครัว คนในชุมชน     
คนในสังคมให้โอกาสการด าเนินชีวิตมากกว่าความสงสารหรือมานั่งรอรับการช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว หากพวกเขา
ได้รับโอกาสต่างๆ เช่น การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การเดินทาง การบ าบัดฟื้นฟูสุขภาพ ก็จะ
ช่วยให้พวกเขาสามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยตัวเอง หรือที่เรียกว่า “การด ารงชีวิตอิสระ” (Independent Living) 
จะช่วยท าให้คนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ กลับคืนสู่สังคมโดยสามารถด ารงชีวิตอิสระได้ส าเร็จ เปลี่ยนจากคน        
ที่ท้อแท้สิ้นหวัง ให้กลายเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นตัวเอง เต็มไปด้วยพลังที่ยืนบนขาของตัวเองอย่างกล้าหาญ ไม่ต้อง
พึ่งพาคนอื่น โดยไม่ต้องเป็นภาระของครอบครัว ชุมชนและสังคมอย่างท่ีบางคนเข้าใจ 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินนโยบายการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

PUBLIC PARTICIPATION IN GOOD GOVERNANCE POLICY MAKING OF SATON SUB-DISTRICT 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION SOI DAO DISTRICT CHANTHABURI PROVINCE 

สุชนิ  รุดดิษฐ 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่มีผลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการด าเนินนโยบายการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน อ าเภอ   
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
คือการวิจัยเชิงปริมาณจะใช้กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในเขตต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี จ านวน 377 คน ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน คือ การสุ่มแบบสัดส่วน และการสุ่ม
เชิงระบบ การวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ข้อค้นพบจากการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมปานกลางในการจัดการด าเนินนโยบายการบริหารจัดการที่ดีต ามหลักธรรมาภิบาล 
โดยภาพรวมและรายด้านท้ังการวางแผน การท ากิจกรรม และการติดตามประเมินผล ส่วนปัจจัยที่มีผลมากต่อการ    
มีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินนโยบายการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสะตอนได้แก่ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการมีส่วนร่วม บทบาทของผู้น าในการ   มีส่วนร่วมของชุมชน อุดมการณ์
ประชาธิปไตยของชุมชน และบทบาทของเครือข่ายชุมชน 

ABSTRACT 

 The objective of research was to study the levels and factors towards public participation in 
Good Governance policy in the area of Sa Ton Sub-district Administrative Organization, Soi Dao 
District, Chanthaburi. The mixed method approach of the both quantitative and qualitative methods 
were applied The sampling populations of quantitative research method consisted of  377 individuals 
who are qualified voters and live in Saton Sub-district. As for the qualitative approach, the methods 
of interview and participatory observation were employed. The findings from the study have shown 
that the sampling population had a moderate level of participation for the issue of good governance 
policy, as a whole and individual aspects, including processes of planning, implementation, and 
assessment. The factors that have major impacts upon the public participation for the good 
governance policy of Sa Ton Sub-district Administration Organization include the benefits for being 
participated, the roles of public participation leader in community, democracy ideology of the 
community, and the roles of community networks. 

บทน า 

 ผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงปี ค.ศ. 1997-1998 ส่งผลให้กระแสธรรมา-ภิบาลเป็น
กระแสหลักของการปฏิรูปทางการเมืองการปกครองและการร่างรัฐธรรมนูญปี 1997 ของไทยในครั้งนั้น การพัฒนา
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมถูกวิพากษ์ในฐานะเป็นสาเหตุของการเกิดระบบเศรษฐกิจฟองสบู่ การคอรัปช่ันของ
นักการเมืองและแนวความคิดของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นแหล่งการสร้างผลประโยชน์ของนักธุรกิจ นักการเมือง
จริงแล้วธนาคารโลก (World Bank. 1998 : 99)  มีบทบาทในการวางกรอบทิศทางการพัฒนาแนวทางเศรษฐกิจ
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ของไทยนับตั้งแต่ช่วงรัฐบาลทหารของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  แต่ในช่วงที่ไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ  
สถาบันแห่งนี้ ได้มุ่งประเด็นที่เรื่องความล้มเหลวทางการเมืองและการบริหารที่เกิดจากการขึ้นมามีอ านาจ
ของนักการเมืองที่คอรัปช่ันที่น าไปสู่การบริหารปกครองที่ไม่มีความโปร่งใส ไม่มีประสิทธิภาพ  ในจังหวะนั้นทาง
ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund = IMF) ต้องการ
ผลักดันหลักธรรมาภิบาลและเป็นช่วงการผลักดันที่เหมาะสม  ตรงกับกระแสการตื่นตัวของการร่างรัฐธรรมนูญ  
ฉบับใหม่ของไทยที่เริ่มต้นมา ตั้งแต่รัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา  
 ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นและลงประชามติ เกิดร่างโครงการ
ก่อสร้างและการบริหารของรัฐจึงถูกระบุลงไปในรัฐธรรมนูญฉบับ ปี พ.ศ. 2540 กล่าวคือ การพัฒนาท่ีเกิดผลขยาย
ต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทางรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 จะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงประชาพิจารณ์ โดยผ่านเวทีประชาชนตามโครงการต่าง ๆ ของรัฐก่อนที่รัฐจะตัดสินใจ 
            อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากระแสธรรมาภบิาลจะเป็นกระแสที่แรงและถูกผลักดนัอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารโลก
และหน่วยงานต่าง ๆ ของสหประชาชาติ (United Nations. 1981 : 5) ตลอดจนโครงการส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลประเทศมหาอ านาจอย่างอังกฤษและสวีเดนจะได้ผลักดันแต่กระแสธรรมาภิบาลกลับไม่ถูก
ผลักดันในฐานะกระแสหลักในช่วงการร่างรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งแตกต่างกระแสธรรมาภิบาลในช่วงการร่าง
รัฐธรรมนูญในป ีพ.ศ. 2540 อย่างไรก็ดี ความพยายามของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และภาคีสมาชิก ประกอบด้วย  
 1. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน 
 2. สถาบันพระปกเกล้า 
 3. มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 4. สถาบันกฎหมายอาญา 
 5. มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 6. สภาทนายความ 
 7. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 9. มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า และพรรณพืชแห่งประเทศไทย 
 10. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 11. เครือข่ายประชาชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง 
 12. เครือข่ายผู้หญิงพิทักษ์สิทธิ์ 
 พยายามผลักดันหลักการธรรมาภิบาลให้บรรจุในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ก าลังร่างขึ้น โดยกลุ ่ม
ผลประโยชน์เหล่านี้มีความเห็นตรงกันว่า ร่างรัฐธรรมนูญไทยที่ก าลังร่างในมาตรา 56 ควรมีการปรับ ดังน้ี 
 มาตรา 56 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ  หน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น 
และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 
 การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง 
การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โครงการด้านพลังงานและการออกกฎที่ต้องมีผลกระทบต่อส่วนได้เสีย
ส าคัญของประชาชนให้รัฐจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างทั่งถึงก่อนด าเนินการ ทั้งนี้ต้องก าหนด
กรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และแน่นอนตลอดจนก าหนดบทลงโทษในการที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามมาตรา 56 วรรค 
1 และวรรค 2  
 การที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้เป็นหัวขบวนรวบรวมองค์กรเครือข่าย  เรียกร้องโดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วมซึ ่งเป็นหลักการที ่ส าคัญของธรรมาภิบาล  เพราะหน่วยงานดังกล่าวได้เงินสนับสนุนจากกองทุน
ต่างประเทศที่ประกอยไปด้วย  TAI (The Access Initiative) มูลนิธิฟอร์ด กองทุนพัฒนาระหว่างประเทศที่
สนับสนุนโดยรัฐบาลอังกฤษ และกองทุนการพัฒนาของรัฐบาลสวีเดน โดยกองทุนเหล่านี้ มีความต้องการในการ
ส่งเสริมหลักการธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในรัฐไทย ที่ยังขาดการบริหารจัดการทางสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ    
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ที่จะน าสู่การท าลายสิ่งแวดล้อม และการแย่งชิงทางทรัพยากรที่จะเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมในระดับโลก (ทิวากร 
แก้วมณี. 2553 : 17) 
 หลังจากที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ “ต้มย ากุ้ง” ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งถือว่าเป็น
ประเทศลูกหนี้ที่เข้าโครงการรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ  ย่อมไม่อาจจะหลีกเลี่ยง
แนวคิดและอิทธิพลดังกล่าวได้ แนวคิดธรรมาภิบาลจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับข้อตกลงในโครงการ
รับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ  กล่าวกันว่าสาเหตุที่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจส่วนหนึ่งเกิดจากการทุจริตคอรัปชั่นทั้งในแวดวงนักการเมือง แวดวงนักธุรกิจ รวมถึงแวดวงข้าราชการอัน
น ามาซึ่งความไร้เสถียรภาพภายในประเทศ  อีกส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการโลกาภิวัตน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี   
มีการโจมตี ค่าเงินบาทจากกลุ่มทุนต่างชาติขนาดใหญ่  ท าให้นักวิชาการไทยกลุ่มหนึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลสร้าง 
“ธรรมรัฐแห่งชาติ” ขึ้นในระยะแรก ค าว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) มีนักวิชาการไทยหลายท่านได้
บัญญัติศัพท์เรียกกันไปต่าง ๆ มาก่อน เช่น สุประศาสนการ ธรรมรัฐ ธรรมราษฎร์ การก ากับดูแลที่ดี ประชารัฐ 
รัฐาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และกลไกประชารัฐที่ดี (พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร. 2549 : 52) 
 บทบาทของธนาคารโลกดังกล่าวมีผลให้ประเทศไทยต้องออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ระเบียบดังกล่าวได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116 ตอนที่ 63 ง วันท่ี 10 สิงหาคม 2542 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัด     
จากประกาศระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 
ได้ระบุหลักการของค านิยาม การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีไว้ได้แก่ การบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีเป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุม
ถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  มีความรู้รักสามัคคี   
และร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ
เพื่อบรรเทา ป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต การบริหารจัดการที่ดีของ
ระเบียบดังกล่าวมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการหลัก คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) ความโปร่งใส    
4) การมีส่วนร่วม 5) ความส านึกรับผิดชอบ 6) ความคุ้มค่า (“ระเบียบว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมือง...,” 2542 : 24-31) 
 รัฐบาลในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้มีนโยบายกระจายอ านาจอ านาจการปกครองมาสู่ท้องถิ่น ขณะเดียวกัน
พยายามที่จะปรับปรุงฐานะสภาต าบลให้เป็นนิติบุคคล เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะพัฒนาต าบลได้อย่าง     
มีประสิทธิภาพ มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการพัฒนาและด าเนินการพัฒนาต าบลเป็นไปอย่างชัดเจน  หลังจาก       
ที่พระราชบัญญัติต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 ได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2542  
ท าให้ทุกต าบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 7,036 แห่งทั่วประเทศ และมีผลท าให้สภาต าบลทุกแห่งมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล และท าให้สภาต าบลที่มีรายได้ติดต่อกัน 4 ปี โดยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 150,000 บาท ได้รับการยกฐานะ
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ปี พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2546 นั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน องค์การบริหารส่วนต าบล
ใดมีเพียง 1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกได้ 6 คน องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียง 2 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกได้หมู่บ้าน       
ละ 3 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะเลือกสมาชิก 1 คน เป็นประธานสภาและรองประธานสภาอีก 1 คน 
และเลือกเลขานุการอีก 1 คน จากสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง
รองนายกไม่เกิน 2 คน และเลขานุการนายก 1 คน (“พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน...,” 2542 : 48) 
 ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนโดยมีภารกิจใน
การจัดสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น ในการน าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้เป็นหลักในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการบริหารงานที่ประชาชนสามารถรับรู้และ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การบริหารงานสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวนโยบายการกระจายอ านาจ ตลอดทั้งสนับสนุนให้การพัฒนาท้องถิ่น
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มีความยั่งยืน ประกอบกับสถาบันพระปกเกล้าได้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยก าหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดังนั้น หน่วยงานท้องถิ่นทุกแห่งจึงได้มี
การน าหลักธรรมาภิบาลมาสู่การปฏิบัติมากยิ่งขึ้น และจากการที่หน่วยงานท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชนนี่เอง
จึงเป็นที่น่าสนใจว่า ในการน าหลักธรรมา-ภิบาลมาเป็นหลักบริหารงานนั้น ท้องถิ่นได้มีการด าเนินงานอย่างไร 
และประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของรัฐมากน้อยเพียงใด  
 การที่องค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน  ซึ่งถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล ปี พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน
ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นนโยบายในการบรหิารตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบริหารงานท่ีตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดย
มีเป้าหมายส าคัญเพื่อให้การบริหารงานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งนี้เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน เมื่อมีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นมานั้น ถือได้ว่าเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้นสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น     
หรือเสนอแนะช้ีแจงถึงปัญหาและความต้องการได้มากข้ึน 
 การด าเนินนโยบายการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลสะ
ตอน พบว่า การมีส่วนร่วมในบริหารจัดการที่ดีถึงแม้ว่าประชาชนในต าบลสะตอนจะให้การร่วมมือเป็นอย่างดี 
อาทิเช่น ในด้านการวางแผน การร่วมกิจกรรม และการติดตามประเมินผลแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างท่ีประชาชนยังไม่
เข้าใจ เช่น การวิเคราะห์ปัญหา การเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหา การจัดระเบียบข้อบังคับการตรวจสอบและ
การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า ระดับและปัจจัยการมีส่วนร่วมจริง ๆ แล้วประชาชนใน
ต าบลสะตอนเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินนโยบายการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลมากน้อยเพียงใด 
และอะไร เป็นต้นเหตุของการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่ น ๆ    
ให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
 ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะ
ตอน อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จ านวน 12 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 6,612 คน  
 การก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จะใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamame) ค านวณ
ขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม ดังน้ี 
 

2Ne1
N



 

 
   n =  ขนาดหรือกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)  
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   N = จ านวนประชากรที่ศึกษา (Population) 
   e = ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม (Sampling Error) ซึ่งโดยทั่วไปก าหนด ค่า
ความเชื่อมั่น 95% มีค่าเท่ากับ 0.05 จ านวนประชากรทั้งหมด 6,612 คน 
    = 

2)05.0(612,161
612,6


  

    = 
)0025.0(612,161

612,6


 

    = 
)53.16(11

612,6


  

    =   377 
   ดังนั้น  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง = 377 
 ส่วนเทคนิคการสุ่ มตั วอย่ าง (Sample Technique) จะใช้การสุ่ มแบบ 2 ขั้ นตอน ( Two-stage 
Sampling) คือ ขั้นแรกจะใช้การสุ่มแบบสัดส่วน (Proportional Sampling) และขั้นที่ 2 จะใช้การสุ่มเชิงระบบ 
(Systematic Sampling) ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 การสุ่มแบบสัดส่วน จะพิจารณาสัดส่วนของตัวอย่างจ าแนกตามชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยได้ผลการสุ่มขนาดตัวอย่างเป็น จ านวน 377 ชุด ใช้เทคนิคการสรุปเทียบมาตราส่วนร้อยละในการ
แจกแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ผลจ านวนตัวอย่างในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ดังนี ้
 
 สูตร   
 
 
ตาราง 1  แสดงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ล าดับที ่ ช่ือหมู่บ้าน ประชาชน (คน) จ านวนตัวอย่าง (ชุด) 
 1 บ้านสะตอน 838 48 
 2 บ้านป่าข้าวโพด 521 30 
 3 บ้านคลองแจง 210 12 
 4 บ้านทรัพย์เจริญ 680 39 
 5 บ้านสวนส้ม 1,269 72 
 6 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 818 47 
 7 บ้านสุขสวัสดิ์ 235 13 
 8 บ้านคลองแจงบน 182 10 
 9 บ้านเขาไผ่ 196 11 
10   
11 

บ้านสะตอนเหนือ 
บ้านทรัพย์เจริญ 

401 
414 

23 
22 

12 บ้านสวนส้มล่าง 848 48 
 รวม 6,612 377 

 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน. 2554 
 
 ขั้นที่ 2 การสุ่มเชิงระบบ จะพิจารณาจากล าดับบัญชีรายช่ือของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละหมู่ 
โดยแบ่งออกเป็นในช่วงเท่า (Interval) ดังนี้ ทุกรายชื่อล าดับที่ 17, 34, 51, 68, 85, 102,… ตามล าดับ 
 
 

           จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด × จ านวนประชากรในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 
                                   จ านวนประชากรทั้งหมด 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเพื่อ
สอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวน 4 ข้อ ลักษณะของค าถามเป็น
ค าถามให้ผู้ตอบเลือกตอบ 
 ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)      
มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน ใช้ค าถามแบบปลายเปิด  
 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
 1. การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  1.1 หลังจากผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการ
ศึกษาแล้ว ผู้ศึกษาได้น าเอากรอบแนวคิดของโคเฮน และ อัปฮอฟ (Cohen and Uphoff. 1977 : 6) มาใช้เป็นกรอบใน
การสร้างแบบสอบถาม ดังนี ้
   1.1.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผน จ านวน 10 ข้อ 
   1.1.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรม จ านวน 10 ข้อ 
   1.1.3 การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล จ านวน 10 ข้อ 
   1.1.4 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จ านวน 10  ข้อ 
  1.2 น าเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นทั้งหมดให้อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระพิจารณาเนื้อหา 
รูปแบบ และการใช้ภาษา แล้วน าแบบสอบถามกลับมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  1.3 น าเสนอแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเสนอต่อผู้มี
ประสบการณ์ 3 ท่าน ได้แก่ 
   1.3.1 รองศาสตราจารย์บรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์     ผู้เชี่ยวชาญการวิจัย 
   1.3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม   ผู้เช่ียวชาญวิธีวิทยาวิจัย 
   1.3.3 นางสาววิภารัตน์ ซื่อสัตย์    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน  
  1.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้มีประสบการณ์แล้วน าเสนออาจารย์      
ที่ปรึกษาอีกครั้ง 
  1.5 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try-out ) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง   
ในองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จ านวน 30 คน 
  1.6 น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้มาหาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถาม       
ทั้งฉบับด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค  (Cronbach’s Alpha  
Coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.719 

1.7 น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบใช้แล้วไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
 1. ขอหนังสือจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ถึงนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและอาสาสมัครด าเนินการแจกแบบสอบถามและ  
เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
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 3. เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2556 
   4. เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากประชาชนท่ีศึกษาแล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลแล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาค้นคว้าในครั ้งนี ้ ผู ้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการ
ประมวลผลข้อมูล ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมาย ดังนี ้
 1. น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้อง 
 2. จัดหมวดหมู่ข้อมูล และบันทึกคะแนนลงในแบบรหัส (Coding form) 
 3. น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วให้คะแนนแต่ละข้อ จ าแนกรายข้อในแบบสอบถาม5 ระดับ ดังนี ้  
  5 คะแนน   หมายถึง   การมีส่วนร่วมเป็นประจ าทุกครั้ง/เห็นด้วย   
  4 คะแนน   หมายถึง  การมีส่วนร่วมบ่อยๆครั้ง/ค่อนข้างเห็นด้วย   
  3 คะแนน   หมายถึง  การมีส่วนร่วมปานกลาง/ไม่แน่ใจ             
  2 คะแนน   หมายถึง  การมีส่วนร่วมนานๆครั้ง/ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  
  1 คะแนน   หมายถึง การมีส่วนร่วมไม่เคย/ไม่เห็นด้วย      
 4. น าแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไปหาค่าเฉลี่ย พร้อมก าหนดเกณฑ์การให้ค่าเฉลี่ย ดังนี ้ 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50   หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด/ไม่เห็นด้วย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมน้อย/ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
  คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง/ไม่แน่ใจ 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมมาก/ค่อนข้างเห็นด้วย 
  คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00     หมายถึง    ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด/เห็นด้วย 
ผลการวิจัย 

 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สรุปได้ว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามและ
สัมภาษณ์เจาะลึกในการมีส่วนร่วมนโยบายหลักบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน อ าเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางแยกตามระดับรายด้าน เช่น การวางแผน การร่วมกิจกรรมและ
การติดตามประเมินผลตามล าดับ ดังน้ี 
 1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
ในภาพรวมพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง โดยแยกเป็นรายข้อในการมีสว่นร่วมในการวางแผน
เป็น 4 ข้อ ตามล าดับดังนี้ 
  1.1 ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการบริหารจัดการที่ดีของต าบล 
  1.2 ท่านร่วมเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาของการมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหาร
จัดการที่ดีของต าบล 
  1.3 ท่านร่วมวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการมีส่วนร่วมวางแผนการบริหารจัดการที่ดีของต าบล 
  1.4 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจัดการที่ดีของต าบล 
 2. การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ในระดับปานกลางสามารถแยกจากมากไปหาน้อย จ านวน 4 ข้อ 
เรียงล าดับดังน้ี  
  2.1 ท่านได้ร่วมก าหนดโครงการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการที่ดีของต าบล 
  2.2 ท่านได้ร่วมก าหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการที่ดีของต าบล 
  2.3 ท่านได้ร่วมจัดท าระเบียบ ข้อบังคับในการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการที่ดีของต าบล 
  2.4 ท่านได้ร่วมประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการที่ดีในต าบล 
 3. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ในระดับปานกลางสามารถแยกพิจารณารายข้อของระดับ
การมีส่วนร่วม จ านวน 7 ข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 
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  3.1 การมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการที่ดีของต าบล สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
  3.2 การมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการที่ดีของต าบล ที่สามารถน าไปปฏิบัติเห็นผล 
  3.3 ท่านร่วมท ารายงานการติดตามประเมินผลการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการที่ดีของต าบล 
  3.4 ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีของต าบล 
  3.5 การมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการที่ดีของต าบล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลทุกเดือน 
  3.6 ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการที่ดีของต าบล 
  3.7 ท่านได้เข้าร่วมติดตามผลการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการที่ดีในต าบล 
 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สรุปได้ว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลสะ
ตอน อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่า
ประชาชนมีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ประเด็น เรียงล าดับดังน้ี 
 1. บทบาทของผู้น าในการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 2. อุดมการณ์ประชาธิปไตยของชุมชน 
 3. บทบาทของเครือข่ายชุมชน 
 4. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการมีส่วนร่วม 
 
สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาครั้งนี้ ท าให้ทราบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ยังอยู่ในระดับที่ยังต้องให้ความรู้ความเข้าใจ
พอสมควร เนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่ประชาชนยังไม่เข้าใจดีพอ เช่น การเสนอมาตรการแก้ไขปัญหา    
การก าหนดกิจกรรม การจัดท าระเบียบ การประชาสัมพันธ์ และการติดตามประเมินผล ซึ่งเห็นได้จากผลการ
ตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์อยู่ในระดับที่ดี แต่ยังมีบางส่วนที่ยังต้องปรับปรุง จึงยังคงต้องส่งเสริมเรื่อง
ความรู้ความเข้าใจของหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดีให้มากยิ่งขึ้น โดยภาพรวมอันดับแรกของการ
วางแผน พบว่าประชาชนมีการเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นของตน และ
เสนอปัญหาของเพื่อนบ้าน โดยเสนอเข้าที่ประชุมและร่วมเสนอน าความต้องการของท้องถิ่นผ่านตัวแทนของ
หมู ่บ ้าน ผู ้น าท้องถิ ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วน ต าบล หรือเจ้าหน้าที ่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามล าดับ สุดท้ายการร่วมคิดหาวิธีที ่จะได้งบประมาณเพื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาต าบล 
รองลงมา คือ ร่วมปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารสว่นต าบลได้น าไปด าเนินการในหมู่บ้านให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาต าบล และการประชุมเพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาโดยก าหนดการประชุมประชาคม
และเป็นกรรมการในการจัดท ากิจกรรม การจัดท าระเบียบข้อบังคับและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนั้น ๆ และ
ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต าบล เช่น การรวมกลุ่มประชุมแต่งตั ้ง
คณะกรรมการ คณะท างานตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ และท ารายงานประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบ สุดท้าย
น าเข้าที่ประชุมขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อจะร่วมกันอภิปรายประเมินความส าเร็จของการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับสากล ภู ่ขันเงิน (2548 : บทคัดย่อ) ที ่ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต าบลหนองใหญ่ อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะว่าการพัฒนาท้องถิ่นนั้นถึงแม้
ประชาชนจะมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายก็ตาม แต่เป็นเพียงการมีส่วนร่วมตามรูปแบบการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น แต่สภาพความเป็นจริง  การคิด การตัดสินใจ และการติดตามประเมินผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นมักจะเป็นเรื่องของผู้น าท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่นมากกว่า เนื่องจากประชาชนยังขาด
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของตนเองในการเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมือง ประกอบกับค่านิยมที่เกรงใจ เกรงกลัว
ผู้น าท้องถิ่นและข้าราชการ จึงกลัวที่จะแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ในการแก้ปัญหาในบางครั้ง จึงไม่สนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาการมีส่วนร่วมในการพัฒนา      
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ซึ่งพบว่า บางครั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนา เพราะเกิดจากความเกรงใจ หรือการถูกบีบบังคับจาก   
ผู้มีอ านาจหรือภาครัฐ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากข้อค้นพบในการศึกษา ผู้วิจัยพบการมีปัญหาการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในการด า เนินนโยบายการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน สิ่งท่ีควรปรับปรุงมีดังนี้ 
 1. การมีส ่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจัดการที ่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล สะตอน        
ควรส่งเสริมให้ประชาชนรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่จะส าเร็จได้ต้องมีการร่วมกัน เสนอปัญหา สาเหตุ  
และ  การแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ถึงสาเหตุต่าง ๆ ร่วมกันเสนอแผนงาน วางแผนให้เป็นระบบเพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารงาน โดยเฉพาะกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดขึ้น ชุมชนควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการ      
จัดระเบียบร่วมกันก าหนดข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้แผนงานด าเนินไปอย่างเป็นระบบจนประสบผลส าเร็จ 
 2. การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมีความสนใจตรวจสอบรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเข้าไปตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เช่น การหาข้อมูล
ของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เป็นแนวทางด าเนินการรวมทั้งคอยทบทวนแผนงานโครงการและ 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จตามที่ชุมชนต้องการ 
 3. การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน 
ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันจะท าให้ชุมชนเข้าใจต่อกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การวางแผนพัฒนา การก าหนดกิจกรรม การจัดระเบียบ และการตรวจสอบติดตามประเมินผลสิ่งต่าง 
ๆ เหล่านี้ชุมชนเองต้องร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนของตนเข้าใจถึงหลักการมีสว่นร่วมว่าเมื่อชุมชนเข้าไป
วางแผนพัฒนาตรวจสอบความถูกต้องของแผนพัฒนาจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมตรงกับความต้องการ
ของชุมชนถึงประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
 4. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน         
ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบประเมินผลโดยการส่งเสริมให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการ
ร้องเรียนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เช่น แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ การเชิญประชาชน
เข้าร่วมประชุมสภา และการจัดเวทีประชาคมให้ประชาชนรับทราบถึงการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
รวมถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดการคุ้มค่า โปร่งใส และโครงการต่างๆส าเร็จตามก าหนดเวลา
หรือไม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
 5. การมีส่วนร่วมในการติดตามผลการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน ส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามผลของการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น การแต่งตั้ง
ชุมชนเป็นคณะกรรมการ คณะท างานการตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ท าการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึง
แผนงานต่าง ๆ ที่ด าเนินไปแล้วเพื ่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลตรวจสอบความเรียบร้อยของ
โครงการ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินนโยบายการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี      
ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาดังต่อไปนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดีของต าบล ในระดับอ าเภอ และระดับ
จังหวัด เพื่อให้ผลการวิจัยเกิดประโยชน์ สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่แท้จริง 
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 2. ควรศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  ด้านการมีส่วนร่วมการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล ควรส่งเสริมให้ประชาชนร่วมตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่เลือกเข้าไปท าประโยชน์แก่ประชาชน หรือทราบข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบล หากเห็น
ว่าการท างานไม่โปร่งใส 
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การประเมินผลโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี 
EVALUATION OF THE PROTOTYPE INTEGRATIVE PROJECT OF HEALTHCARE  PROMOTION 

OPERATED BY BENJAPHAKHEE PARTNERSHIP IN CHANTHABURI PROVINCE 

สุริวงษ์  รัตนชูศรี 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินทรัพยากรที่น าเข้า กระบวนการท างาน  ประเมินประสิทธิผล 
และประเมินผลลัพธ์ตามมา วิธีการศึกษาจะใช้การวิจัยเชิงผสมผสาน ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ในการวิจัยในเชิงปริมาณจะใช้การวิจัยเชิงส ารวจ โดยประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการทั้ง 15 ต าบล และเก็บตัวอย่าง จ านวน 300 คน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
จากผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีเกี่ยวข้อง  ผลการศึกษาพบว่า โครงการฯ มีความพร้อมเพียงพอทางด้านทรัพยากรการบริหาร 
ส่วนการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ น้ัน มีประสิทธิผลในระดับสูง นอกจากนี้เมื่อประเมินผลลัพธ์  
ที่ตามมาของโครงการฯ ก็จะพบว่ามีผลในเชิงบวก ทั้งทางด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ การใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์
ใช้ในครัวเรือน สภาวะโรคเสี่ยงน้อยลง สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพดี การท าเกษตรอินทรีย์เป็นที่ยอมรับ
มากขึ้น มีการร่วมมือช่วยเหลือกันมากขึ้นระหว่างสมาชิกและมีบุคคลภายนอกมาดูงานของโครงการ 

ABSTRACT 

 The purposes of the study were to  evaluate inputs, process, outputs and outcomes.  
The method of study was the mixed method between quantitative and qualitative research 
methods. The research also used quantitative survey research. The population for this study 
were 300 individuals who participated the projects in. Qualitative research used in-depth 
interviews of key informants. The study found that  in 15 subdistrict the project had sufficient 
administration and resources The implementation of the objectives of the project were effective 
in high level. The evaluation of the project outcomes found to have positive effects. Both in the 
production of organic products. The use of organic products, and household goods. Disease 
conditions less noise. Participating members were in good health. Organic farming was more 
acceptable. Assistance is more common among members. Outsiders came to see the project 
manegement. 
  
บทน า 

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่ วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.  2544 อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของนายกรัฐมนตรี มีรายได้จากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ท าหน้าที่จุดประกาย 
กระตุ้น สนับสนุน และประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วไป (ภาคีสร้างเสริมสุขภาพ) 
โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดีครบทั้งสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม เพื่อร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่โดย       
ไม่จ ากัดกรอบวิธีการและยินดีเปิดรับแนวทาง ปฏิบัติการใหม่ ๆ ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์สามารถน าไปสู่การขยาย
ค่านิยมและการสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง ซึ่งนับเป็นองค์กร
ด้านสุขภาพรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมติของสมัชชาสุขภาพโลก ด้านการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
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 ส านักงาน สสส. ได้จัดท าโครงการจังหวัดน าร่องบูรณาการสร้ างเสริมสุขภาวะใน 13 จังหวัดต้นแบบ     
ซึ่งจันทบุรีเป็น 1 ใน 13 จังหวัด โดยประเด็นหลักที่จันทบุรีใช้ในการขับเคลื่อนคือประเด็นของความมั่นคง       
ทางอาหาร สวัสดิการ งดเหล้า อุบัติเหตุ เยาวชน  ด าเนินโครงการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน
จังหวัดจันทบรุีตลอดระยะเวลา 1 ปี จากพื้นที่ต้นแบบจ านวน 15 พื้นที่ ได้แก่ ต าบลพลับพลา ต าบลสองสองพี่น้อง 
ต าบลท่าช้าง ต าบลกระแจะ ต าบลขุนซ่อง ต าบลมาบไพ ต าบลทับช้าง ต าบลทับไทร ต าบลสีพยา ต าบลเทพนิมิต 
ต าบลพลิ้ว ต าบลปัถวี ต าบลคลองพลู ต าบลร าพัน และต าบลซึ้ง ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีทุนเดิมอยู่แล้วเพียงแต่ความเข้มข้น
ของทุนเดิมอาจแตกต่างกันตามแต่บริบทของแต่ละพื้นที่ จึงใช้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือในการ
ท างานในพื้นที่ เพื่อให้ทุกคนเห็นและตระหนักถึงปัญหาร่วมทั้งร่วมกันเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน จุดแข็งของการ
ขับเคลื่อนงานโครงการ คือความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความเข้มแข็งของภาคประชาชนที่ท างาน   
ในเรื่องของการพัฒนาสังคมเป็นระยะเวลานาน ท าให้มีประสบการณ์ในการท างานพอสมควร การวางน้ าหนัก
ในการท างานคณะท างานจึงมุ่งเน้นที่การปฏิบัติของพื้นท่ี และจุดอ่อนคือค าว่าบูรณาการแม้เป็นค าที่คุ้นเคยมานาน 
แต่การท าความเข้าใจและปฏิบัติจริงค่อนข้างล าบาก แก้ปัญหาโดยการประชุมท าความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง 
(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. ออนไลน์. 2554) 
 ในการท างานแบบบูรณาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของโครงการจังหวัดน าร่องดังกล่าวมีรูปแบบการ   
บูรณาการ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. ออนไลน์. 2554) โดยอาศัยประเด็นหลักท่ีส าคัญ ๆ 
ดังนี ้
 1.  การบูรณาการประเด็น บุหร่ี สุรา อุบัติเหตุ การพนัน ยาเสพติด และภัยพิบัติ  
 รูปแบบของโครงการบูรณาการดังกล่าว ท างานจากฐานงานของเกษตรกร กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ และ
งานงดเหล้า บุหรี่ เป็นหลัก การท างานจึงมีความชัดเจนในเรื่องของการขับเคลื่อนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รณรงค์สร้างกระแส สร้างเครือข่าย เยาวชนงดเหล้า ซึ่งในส่วนนี้การขับเคลื่อน
ด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการออกตรวจร่วมกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จังหวัดจันทบุรี จนสามารถท าให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้จัดงานปลดป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือมีการกลับเต็นท์ ทั้งนี้เน้นใช้หลักรัฐศาสตร์เจรจาต่อรองมากกว่าหลักนิติศาสตร์ที่ว่าด้วยกฎหมาย
เพียงอย่างเดียว ซึ่งน าร่องเป็นต้นแบบให้พื้นที่ต่าง ๆ ในภาคตะวันออก 9 จังหวัดน าเป็นประยุกต์ใช้ในพื้นที่ และใน
ปี พ.ศ. 2556 จังหวัดได้ประกาศให้จันทบุรีเป็นจังหวัดปลอดเหล้า บุหรี่ตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความส าเร็จ
ทีเ่กิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม 
 การท างานด้านยาเสพติด การพนัน โครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมฯกับเครือข่าย 3 ซ. 
(ซิ่ง ซ่า เซ็กซ์) ที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรดจันทบุรี อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทุบรี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและสัมมาชีพต่อเช่ือมกันเป็นเครือข่ายอีกหนึ่งเครือข่ายที่ใช้ความร่วมมือกับ
จังหวัดและต ารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี และขยายผลสู่เยาวชนในเครือข่าย 15 พื้นที่ด้วย 
 การท างานด้านภัยพิบัติ โครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมฯ กับ 15 พื้นที่ เพื่อเตรียมรับมือ
กับภัยพิบัติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการจัดตั้งกองทุนในการช่วยเหลือภัยพิบัติโดยการผลิตระเบิดจุลินทรีย์น าส่ง
ต่อในพื้นที่ภัยพิบัติน้ าท่วมเพื่อบ าบัดน้ าเสียพร้อมเช่ือมโยงการท างานร่วมกับส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดจันทบุรี เพื่อเข้าร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ีจันทบุรี 
 2. การบูรณการประเด็นสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะทางเพศ  
 โครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมฯ ใช้ทุนเดิมจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่ท างานนี้มานานกว่า 
20 ปี มีศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรดที่ใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมแกนน าและเยาวชนในโครงการ เน้นอบรมในเรื่องการ
ท าเกษตรอินทรีย์สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีใด ๆ ทั้งสิ้น การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลงสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องยาวนานในพื้นที ่ซึ่งท้ังหมดนี้ส่งผลโดยตรงต่อการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า 
ป่า สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการอบรมให้ความรู้เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ เอดส์ และยาเสพติดที่จะน าสู่ปัญหา
ทางเพศ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนใน 15 พื้นที ่
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 3. การเชื่อมประสานการท างานกับองค์กรส่วนท้องถิ่น  
 เพื่อสร้างความยั่งยืน โครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมฯ ได้วางแผนการท างานภายใต้
การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ท้องที่ เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนงานบูรณาการในพื้นที่ ซึ่งการท างานที่ยั่งยืนควรมีหน่วยงานที่เข้ามาเชื่อมประสานการท างานให้ชุมชน
เกิดความเข้มแข็ง  
 4. การบูรณาการประเด็นเด็กและเยาวชน ในการเชื่อมต่อการท างานกับโรงเรียน  
 โครงการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมฯ เน้นการสร้างและพัฒนาเด็ก และเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันและสร้างกระบวนการคิดในทางที่ถูกท่ีควร วางรากฐานของการเป็นคนรุ่นต่อไปที่จะต้องดูแลรับผิดชอบ
ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป พร้อมกันนี้ก็ยังคงขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ เพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิด พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยัง
สามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป 
 5. การบูรณาการประเด็นอาหารและการออกก าลังกาย   
 การสร้างความมั่นคงทางอาหารนั้น จ าเป็นต้องมีสถานท่ีในการติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้า ผลผลิตที่ปลอด
สารพิษจากในพื้นที่ต าบลต้นแบบ เพื่อให้เกิดรูปธรรมในการให้ความส าคัญตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงผู้บริโภค 
ทางคณะท างานโครงการฯ จึงได้มีการหารือจัดตั้งตลาดสุขภาวะดีวิถีฅนจันท์ขึ้น ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ของ
ทุกเดือน ซึ่งในระยะแรกจะใช้สถานที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อเป็น
สถานท่ีในการแลกเปลี่ยนสินค้า ผลผลิตปลอดสารพิษจากพื้นที่ต าบลน าร่อง 15 พื้นที่ ของประชาชนสามารถ        
มีสถานที่ใช้ ในการบริโภคสินค้า ผลผลิต อาหารปลอดสารพิษได้ โดยใช้การมีส่วนร่วมของพลังเบญจภาคี ขยายผลต่อ
ยอดการท างาน เช่ือมร้อยเครือข่าย และในอนาคตจะมีการจัดตั้งตลาดเกษตรอินทรีย์ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าช้างต่อไป 
 6. ระบบบริการสุขภาพ เชื่อมต่อการท างานกับหน่วยบริการสุขภาพในระดับพ้ืนที่  
 โครงการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมฯ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และเครือข่าย อสม. เมือง
จันทบุรี ที่ท างานด้านสุขภาพเป็นคณะท างานด้วย เพื่อเช่ือมต่อการท างานด้านสุขภาพ มีการร่วมออกให้บริการ
ตรวจสุขภาพจาก อสม.เมืองจันทบุรี การเต้นแอโรบิค การตรวจเลือดหาสารพิษจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
จันทบุรี 
 7. การท างานร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่  
 โครงการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมฯ ท างานกับสถานประกอบการ เช่น บริษัทคูโบต้าจันทบุรี ในเรื่องของ
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การท าป้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ การช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติ ถือเป็นอีกความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานให้จันทบุรีน่าอยู่ที่สุดในประเทศไทย 
 8. การบูรณาการงบประมาณ 
 การท างานในแต่ละพื้นที่สามารถบูรณาการงบประมาณร่วมกันได้ เนื่องจากมีประเด็นในการท างาน
คล้ายคลึงกัน เช่น การอบรมผู้น าการเปลี่ยนแปลง การอบรมเยาวชน ฯลฯ เพื่อสร้างพลังในการท างาน ลดความ
ซ้ าซ้อนในการท างาน ประหยัดงบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และเห็นเป้าหมายในการท างานร่วมกัน 
ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีจึงร่วมบูรณาการงบประมาณในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน 
 9. การบูรณาการทุนทรัพยากรท่ีมีในพื้นที่ 
 จังหวัดจันทบุรี มีทุนทรัพยากรในพื้นที่ค่อนข้างสูง ต้องการการท างานที่เป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนภายใต้การ
ท างานแบบบูรณาการที่ใช้รูปแบบของเบญจภาคี คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาค
ประชาสังคม และสื่อมวลชน ทั้งนี ้ยังมีบุคลากรที่มีองค์ความรู ้ ในขับเคลื่อนงานในหลากหลายประเด็นที่มี
รูปธรรมในการท างานชัดเจน ปราญช์ชาวบ้าน สื่อพื้นบ้าน เพื่อสร้างความร่วมมือในพื้นที่สู่การเป็นต้นแบบ
ความส าเร็จที่ยั่งยืน โดยที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาตามบริบทของพื้นที่ 
 10. การบูรณาการการจัดการความรู้ 
 การถอดบทเรียนในระหว่างการท างานมีความส าคัญ เพื่อให้ทราบว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของโครงการ เปรียบเสมือนการประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อปรับหากมีปัจจัยที่จะ
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ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อโครงการ และสนับสนุนหากมีปัจจัยที่ส่งผลดีตอ่โครงการ เพื่อปรับทิศทางในการท างานให้
ชัดเจนสามารถสร้างรูปธรรมที่ยั่งยืนให้โครงการฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด และคณะท างานฯ 
สามารถร่วมกันเรียนรู้กระบวนการในการท างานได้ดีขึ้นเช่นกัน  รวมทั้งการเก็บข้อมูลในพื้นที่  เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ต่อขยายผลต่อยอดต่อไป 
 การด าเนินโครงการในปีท่ี 1 ประสบปัญหาอุปสรรคในระยะแรกคือการติดขัดในเรื่องของการท างานแบบ
บูรณาการ เนื่องจากความร่วมมือในการท างานต้องเกิดจากการเห็นความส าคัญร่วมกัน อีกท้ังแต่ละหน่วยจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องลดตัวตนลง เพื่อชุมชนโดยแท้จริง ตลอดระยะเวลาในการด าเนินโครงการ จึงมีการปรับเปลี่ยน    
ให้เหมาะสมกับโครงการฯ จากการด าเนินงาน คณะท างานโครงการฯ มีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการบูรณาการ  
คน เงิน งาน และการจัดการร่วมกัน ซึ่งถ้าต้องการสร้างรูปธรรมพื้นที่ต้นแบบที่ชัดเจนงบประมาณกิจกรรมในโครงการ
ควรแบ่งเป็น 30 : 70   คือ 30 % คือการสนับสนุนในเรื่องของการประชุม  สื่อ  การเก็บข้อมูล การอบรม การถอด
บทเรียน และการจัดเวทีต่าง ๆ ส่วนอีก 70 % เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดกองทุนในพื้นที่ เช่น การท าปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ชวีภาพ การท านาข้าวอินทรีย์ การจัดสวัสดิการในชุมชน ฯลฯ  
 ส่วนในปีที่ 2 ของโครงการต่อยอดจากปีแรกให้ช่ือว่าโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุข
ภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี โครงการในปีนี้เน้นความชัดเจนที่การรวมพลังของเบญจภาคีคือ      
การใช้ความร่วมมือจาก 5 ภาคส าคัญ คือ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมและสื่อ และ
ภาคเอกชน   ซึ่งมียุทธศาสตร์ส าคัญคือ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร (อาหารปลอดสารพิษ) โดยคณะท างาน
บูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีฯ และภาคีเครือข่ายฯ ได้ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์สุขภาวะจังหวัดจันทบุรีประเด็น  
“สร้างความมั่นคงทางอาหาร” เนื่องจากจันทบุรีเกิดวิกฤตในเรื่องของสารพิษตกค้างจากอาหาร อาหารเคลือบ
สารพิษเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ จันทบุรีมีปัญหาจากสารเคมีและโรคจากการประกอบอาชีพ  พบว่าผู้ที่มีปริมาณ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในร่างกายระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไม่ให้เกินร้อยละ 5 จากการ
ตรวจเลือดวิเคราะห์หาปริมาณเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในประชาชนจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2551   พบ
ประชาชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและไม่ปลอดภัยต่อสารเคมีร้อยละ 17.17, 36.47, 25.43, 24.14, 19.69 และ19.69 
ตามล าดับ  อีกทั้งยังมีการเกิดโรคมะเร็งของคนในจังหวัดเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับในปัจจุบันโรคมะเร็ง     
พบเป็นสาเหตุอันดับ 1 ในการเสียชีวิตของคนไทยและมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งเหล่านี้ท าให้ประชาชนมีสุขภาวะ   
ที่เสี่ยงอันตรายอย่างมาก ท าให้วิกฤตจังหวัดจันทบุรีก าลังเผชิญส าคัญที่สุดคือ อาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนตระหนัก และเห็นความส าคัญของการอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ  และก าหนดเป้าหมายส าหรับการ
ด าเนินการร่วมกันคือ สร้างจันทบุรีเป็นเมืองแห่งความมั่นคงทางอาหาร (อาหารปลอดสารพิษ)โดยการมีส่วนร่วม
ของพลังเบญจภาคีขยายผลต่อยอดการท างาน   เช่ือมร้อยเครือข่าย ซึ่งโครงการฯ ยังคงเน้นความชัดเจนในเรื่อง
ของการบูรณาการคน เงิน งาน และการจัดการร่วมกัน และการสร้างรูปธรรมให้เกิดในพื้นที่ต้นแบบความส าเร็จ
ให้กับพ้ืนท่ีอื่น ๆ ซึ่งจะก่อเกี่ยวให้เกิดการเชื่อมร้อยเครือข่ายและสร้างความยั่งยืนของการท างานในพื้นที่ให้จันทบุรี
เป็นเมืองที่มีสุขภาวะที่ดี  
 จากการท างานที่ต่อเนื่องของคณะท างานโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี
โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี เป็นระยะเวลา 2 ปี ผู้วิจัยเห็นว่าโครงการได้ด าเนินกิจกรรมมาเป็นระยะเวลา
พอสมควรที่จะท าการสรุปเพื่อประเมินผลว่า การด าเนินโครงการได้ผลหรือไม่อย่างไร ในการประเมินดังกล่าว
จะต้องใช้แนวคิดการประเมินเชิงระบบทั้งทางการประเมินทรัพยากรน าเข้า (Input) กระบวนด าเนินโครงการ 
(Process) และผลที่เกิดขึ้นทั้งสองระดับ คือ ผลผลิต ผลลัพธ์ การประเมินผลทั้งสองระดับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของการด าเนินโครงการบูรณาจากการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี
โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี อย่างชัดเจน มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อประเมินทรัพยากรที่น าเข้า (Input) และกระบวนการท างาน (Process) ของโครงการบูรณาการขยาย
ผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคีจังหวัดจันทบุรี 
 2. เพื่อประเมินประสิทธิผล (Output) ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบ
สร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคีจังหวัดจันทบุรี เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

3. เพื่อประเมินผลลัพธ์ตามมา (Outcome) จากโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี 
โดยพลังเบญจภาคีจังหวัดจันทบุรี ที่เป็นปัจจัยเง่ือนไขต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
 ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ สมาชิกกลุ่มก่อตั้งของต าบลที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการขยายผล
ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี  ทั้ง 15 ต าบล ต าบลละ 20 คน ได้แก่ ต าบล
พลับพลา ต าบลสองสองพี่น้อง ต าบลท่าช้าง ต าบลกระแจะ ต าบลขุนซ่อง  ต าบลมาบไพ ต าบลทับช้าง ต าบลทับไทร 
ต าบลสีพยา ต าบลเทพนิมิต ต าบลพลิ้ว ต าบลปัถวี ต าบลคลองพลู ต าบลร าพัน และต าบลซึ้ง เป็นจ านวน 300 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ (Questionnaire) เกี่ยวกับ
โครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี การสร้างเครื่องมือวิจัย 
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบค าถาม       
ทั้งปลายปิด และปลายเปิด (Close-ended) ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา   
 ตอนที่ 2 ความเหมาะสมในการประเมินผลโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี 
โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี โดยใช้ค าถามปลายปิดทั้งหมด 3 ด้าน จ านวน 20 เรื่อง  ประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยน าเข้า (Input) และกระบวนการท างาน (Process) 
 2. ผลผลิตที่ตั้งไว้ (Output) 
 3. ผลลัทธ์ที่ตามมา (Outcome)  
 ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใช้ค าถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยวิธีการหาความเรียง
และสรุปผล 
 การทดสอบเครื่องมือจะใช้การทดสอบความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability)  ดังนี ้
 การทดสอบความตรงจะใช้ผู้เช่ียวชาญทางด้านวิจัย และหัวข้อวิจัย จ านวน 3 คน หลังจากน าเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาปรับปรุงแล้ว  (ดังภาคผนวก ก) ส่วนการทดสอบความเที่ยงตรงจะใช้แบบสัมภาษณ์ 30 ชุด     
มาวิเคราะห์ความเที่ยง (Reliability) โดยพิจารณาค่า α ของ ครอนบาท (Cronbaeh. 1990 : 202) ได้เท่ากับ 
0.880 

การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร เอกสารที่จะใช้ในการวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1 เอกสารช้ันต้น (Primary Data) ได้แก่ เอกสารที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ เช่น รายงานการ
ปฏิบัติงาน รายงานการประชุม รายงานการสัมมนา 
  1.2 เอกสารช้ันรอง (Secondary Data) ได้แก่ เอกสารที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว เช่น รายงาน
การประเมินผลภายใน รายงานการถอดบทเรียน 
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 2. การสัมภาษณ์  วิธีการสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi - structured or Guided Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นเครื่องมือ 
 การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยก าหนดผู้ให้
ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key-informants) จ านวน 3 คน ดังนี้ 
 
       ชื่อ-สกุล      สถานภาพในการให้ข้อมูล 
 1. นายธีระ วงษ์เจริญ        ประธานคณะกรรมการโครงการฯ 
      (ประธานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ) 
 2. พ.ต.ท.สมชาย ม่วงค า   รองประธานคณะกรรมการ (ต ารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี) 
 3. คุณสุขสบาย ฉะอ้อมตะคุ   คณะกรรมการ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี) 
 การสังเกตการณ์ เป็นแบบการเก็บข้อมูลเสริมอื่น ๆ โดยใช้กระบวนการสังเกตคือการไป ศึกษาดูงาน
ศูนย์เรียนรู้ของต าบลต้นแบบ ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
  การตรวจสอบข้อมูล  การตรวจสอบข้อมูลในที่นี้จะใช้รูปแบบการตรวจสอบการสัมภาษณ์  โดยใช้    
ผู้สัมภาษณ์ที่มีจุดยืนต่างกัน   
 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จะใช้การตีความข้อมูลจากการสัมภาษณ์       
เพื่อเพ่ิมเติมค าอธิบายตารางจากการส ารวจให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคลจะใช้ค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 2. การวิเคราะห์ระดับการประเมินผลโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริม สุขภาวะที่ดี 
โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี โดยในแต่ละระดับก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับคะแนน 
   เห็นด้วย 5 
   ค่อนข้างเห็นด้วย 4 
   ไม่แน่ใจ 3 
   ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 2 
   ไม่เห็นด้วย 1 
  สรุปการตีความช่วงค่าเฉลี่ย แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
   คะแนนระหว่าง  4.20 – 5.00 หมายถึง  มีมาก 
   คะแนนระหว่าง  3.40 – 4.19 หมายถึง  มีค่อนข้างมาก 
   คะแนนระหว่าง  2.60 – 3.39 หมายถึง  มีระดับปานกลาง 
   คะแนนระหว่าง  1.80 – 2.59 หมายถึง  มีค่อนข้างน้อย 
   คะแนนระหว่าง  1.00 – 1.79 หมายถึง  มีน้อย 
 3. การทดสอบสมมุติฐาน จะทดสอบโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์เพียร์สัน  (Pearson’s 
Correlation) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่าสหสัมพันธ์ ดังนี้ (ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์. 2555 : 270)     
 

ค่าสหสัมพันธ์                       การตีความ 
0.01-0.25 มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ า 
0.26-0.50 มีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดับปานกลาง 
0.51-0.75 มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง 
0.76-1.00 มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงมาก 
0.00 ไม่มีความสัมพันธ์ 
(-0.01) - (- 0.25) มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับต่ า 



 345 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 1  ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 

(-0.26) - (- 0.50) มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับปานกลาง 
(-0.51) - (- 0.75) มคีวามสัมพันธ์เชิงลบระดับสูง 
(-0.76) - (- 1.00) มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับสูงมาก 

  
 ในกรณีที่มีค่าสหสัมพันธ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับกลางขึ้นไปจะน ามาวิเคราะห์สาเหตุ 
(Causality) ในเชิงคุณภาพ 
 
ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจ
ภาคี จังหวัดจันทบุรี สรุปผลได้ดังนี้ 
 ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ในการประเมินทรัพยากรการบริหาร
ของโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริม สุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี  จังหวัดจันทบุรี พบว่า มีความ
เพียงพอมาก ทั้งในด้านความเพียงพอของบุคลากร ความรู้ความสามารถของบุคลากร ความเพียงพอของวัสดุ – 
อุปกรณ์ งบประมาณที่ได้รับ การประชุมเชิงวางแผน เครือข่ายมีบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการ การประสานงาน
ของผู้น า การติดตามระหว่างด าเนินงาน และการประสานงานในโครงการ    
 บุคลากรหรือคณะท างานที่ด าเนินโครงการนั้นส่วนหนึ่งมาจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งของภาคประชาชนที่ท างานในเรื่องของการพัฒนาสังคมเป็น
ระยะเวลานานท าให้มีประสบการณ์ในการท างานพอสมควร ซึ่งในการขับเคลื่อนงานโครงการ คือ การวางน้ าหนัก  
ในการท างานคณะท างานฯ มุ่งเน้นที่การปฏิบัติของพื้นที่  โดยมกีารเข้าร่วมประชุมใช้แนวคิดโซ ่3 เส้น เกาะเกี่ยว
เชื่อมร้อยการท างานให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน คือ 1) ทิฐิสามัญญตา การมีเป้าหมายอุดมการณ์ร่วมกัน 2) ศีลสามัญญตา 
มีข้อปฏิบัติ ข้อตกลงที่ต้องถือปฏิบัติร่วมกัน 3) วิสาสาปรมาญาติ ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง คือ การประชุม
เป็นเนืองนิตย์ ทุก 45 วัน ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติ หลักธรรมนี้จะท าให้การท างานเกิดความสามัคคี 
ไม่แตกกัน มีการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้ก าลังใจและแนะน าการด าเนินงานหากสมาชิกของแต่ละต าบล เพื่อให้เป็น
ตามทิศทางของวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ข้อค้นพบที่ 2  ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ว่าในการประเมินประสิทธิผลโดยใช้เกณฑ์
ประสิทธิผลของโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุ รี 
พบว่า โครงการมีประสิทธิผลมากทั้งในด้านการไม่ใช่สารเคมีผลิตสินค้าการเกษตร  การท างานในรูปแบบเครือข่าย  
การเพิ่มแกนน าพัฒนาชุมชนและการไม่ใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน 
 การท างานแบบบูรณาการที่ใช้รูปแบบของเบญจภาคี คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาสังคมและสื่อ ทั้งนี้ยังมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ในขับเคลื่อนงาน ในหลากหลายประเด็นที่มี
รูปธรรมในการท างานชัดเจน มีจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าของต าบล และเรียนรู้ในเรื่องการท าเกษตร
อินทรีย์ (ไร้สารเคมี) แล้วได้น าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในพื้นที่  โดยแกนน าที่เข้าไปอบรมนั้นแต่ก่อนนั้นไม่มีความรู้เรื่อง
การท าเกษตรอินทรีย์เลย เมื่อมาอบรมรู้ถึงผลกระทบและโรคภัยที่เกิดจากการใช้สารเคมี  เมื่อสมาชิกของแต่ละต าบล
ได้เรียนรู้แล้วก็ตระหนักถึงการสุขภาพที่ดีและการผลิตสารอินทรีย์มาใช้ในการเกษตร น าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง เช่น 
การผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อไว้บริโภคและจ าหน่าย   
 ข้อค้นพบที่ 3  ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สามารถสรุปได้ว่าในการประเมินผลลัพธ์ตามโครงการบูรณาการ
ขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี พบว่า  มีผลในเชิงบวกมากขึ้นทั้ง        
ในตัวการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ การใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในครัวเรือน  การลดสภาวะเสี่ยงโรค การมีสุขภาพดีขึ้น
ของสมาชิก การยอมรับเกษตรอินทรีย์ การช่วยเหลือระหว่างสมาชิกและมีคนภายนอกมาดูงาน 
 การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าของต าบลและเรียนรู้ในเรื่องการท าเกษตรอินทรีย์ (ไร้สารเคมี) แล้วได้
น าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในพื้นที่ และสมาชิกที่เข้าร่วมอบรมได้หันมาผลิตสินค้าใช้ในครัวเรือนเอง เช่น การท าน้ ายา
เอนกประสงค์ใช้ในการซักผ้า ล้างจานซึ่งสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ การท าน้ ามันมะพร้าวใช้แทนครีมทาผิว 
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การท าสบู่สมุนไพรใช้เอง และการผลิตผักที่ไม่ได้ใช้สารเคมีรับประทานกันในครอบครัว ท าให้มีสุขภาพดี โดยวัดได้
จากสมาชิกก่อนเข้าร่วมโครงการได้มีการตรวจหาสารพิษในร่างกายของสมาชิก ผลคือมีสารพิษตกค้างในร่างกาย
ของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก  เนื่องจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนั้นจะใช้สารเคมีในการผลิตผั ก
และผลไม้  จึงมีการสัมผัสและสูดดมสารเคมีเข้าได้สู่ร่างกายท าให้เกิดการเจ็บป่วยอยู่บ่อยครั้ง  แต่หลังจากการที่
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการอบรม และรู้โทษของการใช้สารเคมี  จึงหันกลับมาใช้สารอินทรีย์เข้ามาสู่
กระบวนการผลิต และเลิกใช้สารเคมีท าให้สุขภาพของสมาชิกเริ่มที่จะดีขึ้น เห็นได้จากการตรวจสารพิษในร่างกาย
หลังจากเข้าร่วมโครงการมาแล้ว 2 ปี พบว่ามีสารพิษในร่างกายน้อยลงมาก และท าให้เกษตรอินทรีย์เป็นที่ยอมรับ
ของคนในต าบลมากขึ้น 
 
สรุปและอภิปรายผล 

 การวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบ  
ที่ได้จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทท่ี 2  สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 ในการวิจัยประเมินผลเชิงระบบของโครงการฯ บูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีโดย
พลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี ในฐานะที่เป็นโครงการน าร่องพบว่า ผลการด าเนินโครงการที่ผ่านมาออกมาในเชิง
บวกกล่าวคือ โครงการมีความพร้อมเพียงพอในการน าเข้าทรัพยากร การบริหารของโครงการมีกระบวนการท างานท่ีมี
ความเหมาะสมมาก มีผลผลิตจากโครงการที่มีประสิทธิผลและผลลัพธ์ที่ตามมามีผลในเชิงบวกมาก เนื่องจากปัจจัย
ดังนี ้
 1. ด้านความเพียงพอของบุคลากร ความรู้ความสามารถของบุคลากร ความเพียงพอของวัสดุ – อุปกรณ์
และงบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอมาก 
 2. ด้านการประชุมเชิงวางแผน บทบาทเครือข่ายในการขับเคลื่อน การประสานงานของผู้น า   การติดตาม
ระหว่างด าเนินงานและการประสานงานในโครงการมีความเหมาะสมมาก  
 3. ดา้นการไม่ใช้สารเคมีผลิตสินค้าการเกษตร การท างานในรูปแบบเครือข่าย การเพิ่มแกนน าพัฒนา
ชุมชนและการไม่ใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน มีประสิทธิภาพมาก 
 4. การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในครัวเรือน การลดสภาวะเสี่ยงโรค การมีสุขภาพ
ดีขึ้นของสมาชิก การยอมรับเกษตรอินทรีย์ การช่วยเหลือระหว่างสมาชิกและบุคคลภายนอกมาดูงานมีผลในเชิงบวก
มากขึ้น ส่วนกระบวนการท างานมีผลต่อประสิทธิผลของโครงการนั้น พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง 
โดยกระบวนการท างานของโครงการในรูปแบบเครือข่ายมีผลต่อการพัฒนาแกนน าในชุมชน เพราะเนื่องจากได้มี
การแบ่งปันประสบการณ์การท างาน กระบวนการบริหารงานของกลุ่มต่างๆ เพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน     
จะเห็นได้ว่าผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การประเมินผลภายนอกโครงการชุมชนเป็นสุข
ภาคตะวันออก เพียงบางส่วน (ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์. 2550 : 1) โดยงานวิจัยนั้นจะประเมินผลวิเคราะห์เป็น 2 ระดับ 
คือ การประเมินภาพรวมของทั้งภาคตะวันออก และการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่
ประสบผลส าเร็จ 3 แห่ง ซึ่งสามารถเป็นชุมชนต้นแบบ กลุ่มที่ได้ผลปานกลาง 2 แห่ง ที่มีความโดดเด่นในการท างาน
สขุภาวะองค์รวม กลุ่มที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 1 แห่ง ท่ียังต้องประสบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน  
 แต่การวิจัยในครั้งนี้ การประเมินผลโครงการบรูณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลัง
เบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี ผลการด าเนินโครงการที่ผ่านมาออกมาในเชิงบวก ท้ังนี้เพราะปัจจุบันสถานการณ์ปัญหา
สุขภาพที่เป็นอยู่ของประชาชนที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย มีปัจจัยต่าง ๆ ทางสังคม เช่น เศรษฐกิจ การเมือง นโยบาย
ของประเทศ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน มีการสะสมประสบการณ์และ
บทเรียนในการคิดวิเคราะห์และมีบทบาทในกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่การท างานพัฒนาชุมชนและ
สุขภาพของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน โดยการท างานเพื่อสุขภาพของชุมชน ประเด็นที่กว้างขวางและเชื่อมโยง
อยู่กับชีวิตของชาวบ้านในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเกษตรกรรม การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  การดูแล
ตนเองด้านสุขภาพ การน าภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลรักษาสุขภาพ ฯลฯ 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่ส าคัญดังนี้ 
 1. ในฐานะที่โครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี 
เป็นโครงการน าร่องที่ประสบความส าเร็จดังนั้นจึงควรมีนโยบายจัดท าโครงการให้ครอบคลุมทุกต าบล ทุกอ าเภอ
ในจังหวัดจันทบุรี เพื่อที่ให้ประชาชนทุกคนในจังหวัดตระหนักในการบริโภคอาหาร และหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ
ของตัวเองให้มากข้ึน 
 2. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจ องค์ความรู้ในการพัฒนาไปสู่ “การสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร” ให้กับภาคีเครือข่ายในจังหวัดจันทบุรีและเบญจภาคี ในด้าน 
  2.1 แหล่งผลิตข้าว ผักและผลไม้ ปลอดภัย 
  2.2 ตลาดนัดปลอดภัย 
  2.3 การสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภค 
 3. ผลักดันผ่านเครือข่ายภาคีในแต่ละเวทีการประชุมของชุมชนเพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะและ
แผนงานของหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นท่ี อ าเภอ จังหวัด 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่ส าคัญดังนี้ 
 1. ควรท าการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ในด้านผลกระทบของโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้าง
เสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบเพิ่มเติม
ที่ละเอียดอ่อนตรงกับประเด็นที่ต้องการศึกษา 
 2. ควรมีการศึกษาถึงโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี 
จังหวัดจันทบุรี ทั้งในด้านของผลกระทบที่ส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อให้ได้ซึ่งค าตอบท่ีตรงกับความเป็นจริง
และได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยได้มากท่ีสุด 
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บทบาทของวัดในฐานะที่เป็นพืน้ที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) 
ต าบลจันทนมิิต  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

Roles of Buddhist Monastery as Community’s Public Space : Case Study of Wat Phai Lom 
(the Royal Temple) in Chanthanimit Sub-district Muang District Chanthaburi Province. 

เดชฤทธิ์  ศุภพร 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนและความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อบทบาท
ของวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น การวิจัยได้เลือกวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ต าบลจันทนิมิต 
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  วิธีการศึกษาในที่นี้จะใช้การวิจัย  เชิงผสมผสาน ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ในการวิจัยในเชิงปริมาณจะใช้การวิจัยเชิงส ารวจ  โดยประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย  ได้แก่ ประชาชน
ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยู่รอบวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ในเขตต าบลจันทนิมิต และเก็บตัวอย่าง 
จ านวน 400 คน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้อง ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู้หรือรู้จักบทบาทของวัดระดับปานกลาง  เนื่องมาจากปัจจัยที่เกี่ยวกับระดับการ      
มีส่วนร่วมการเข้าร่วมกิจกรรมของวัด  รวมถึงการประชาสัมพันธ์ของตัววัดเองด้วยส่วนความคาดหวังของ
ประชาชนต่อบทบาทของวัดอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน  เนื่องมาจากปัจจัยที่เกี่ยวกับระดับการรับรู้ของกิจกรรม 
รวมถึงประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ของวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)    

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the public recognition and expectation of  
the Buddhist Monastery’s roles as the community’s public space.  Wat Phai Lom (the Royal 
Temple) in Chanthanimit Sub-district, Muang District in Chanthaburi was examined in this study. 
The mixed method model of the qualitative and quantitative survey research was applied to 
this study. The research populations were the 400 people with over 15 years of age living in the 
area of Wat Phai Lom (the Royal Temple) in Chanthanimit Sub-district. The qualitative research 
method of the in-depth interviews with the key informants was used in this study. The major 
findings identified the moderate levels of people’s recognition in the temple roles. This resulted 
from the frequency of participation in the temple’s activities and      the information publication 
done by the temple. The results also showed the moderate levels of people’s expectation of 
the temple roles. This resulted from the people recognition levels and the effectiveness of the 
information publication in the community performed by the temple. 

บทน า 

 วัดมีความหมายโดยทั่วไปในสังคมไทย  หมายถึง  ค าเรียกสถานท่ีส าหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนา
และศาสนพิธีต่างๆ ของผู้นับถือศาสนาพุทธ  ในวัดส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น  2  ส่วน  คือ  พุทธาวาส  และสังฆาวาส  
พุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์  อุโบสถ  สถานท่ีประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา  ส่วนสังฆาวาสจะเป็นส่วน
กุฏิสงฆ์ส าหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรจ าพรรษา แต่ปัจจุบันวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วยเพื่อประโยชน์     
ในด้านของการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน  เช่นการฌาปนกิจศพ  เป็นต้น  แต่โดยทั่วไปแล้ วป่าช้าในอดีต
ของไทยนั้น จะอยู่ติดหรือใกล้กับวัดตามธรรมเนียมของแต่ละ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2555. ออนไลน์)   
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 วัดในอดีตมีบทบาทเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบกิจการสาธารณะเพื่อประโยชน์ แก่ชุมชน
กล่าวคือ  ในด้านการให้บริการแก่ชุมชนนั้น  ในอดีตการเรียนหนังสือก็ต้องเข้ามาศึกษาที่วัด จนพัฒนาการเป็น
โรงเรียนวัดต่างๆ ขึ้นมามากมาย  แม้กระทั่งการรักษาพยาบาลในชุมชนก็ยังใช้วัดเป็นพ้ืนที่รักษาผู้ป่วย  ไม่ว่าจะเป็น
การรักษาการป่วยทางกายรวมทั้งการป่วยทางด้านจิตใจ  นอกจากนี้วัดยังมีบทบาทอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การจัดกิจการต่างๆ ของชุมชน  เช่น  การประชุมของชุมชนในการน าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  การประชุมในการจัด
งานพิธีต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานวัด  เรายังพบอีกว่าวัดยังเป็นที่เปิดให้ทุกคนเข้ามาเพื่อผักผ่อนหย่อนใจ  บางวัดยัง
เป็นพื้นที่ที่ให้คนมาเล่นกิจกรรมบันเทิงอาทิ  เป็นที่เล่นส าหรับเด็กเล็กๆ  ถ้าเปรียบง่ายๆ ก็คือ  วัดเป็นที่สาธารณะ      
ที่มีคุณค่ามากที่สุดของชาวบ้าน  วัดคือศูนย์รวมกิจกรรมของทุกอย่างในชุมชนที่มีบทบาทส าคัญที่ท าให้คนในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณะในอดีต (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  2555. ออนไลน์)   
 อย่างไรก็ดี  วัดในฐานะที่เป็นสิ่งสร้างทางวัฒนธรรม  ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีของมนุษย์ในชุมชนและกระแสจากภายนอก  ในกรณีสังคมไทยมีงานวิจัยที่ช้ีให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของวัดใน
ชุมชนภาคตะวันออก  เช่น  จิตรา  สมบัติรัตนานันท์  (2543 : 90 - 107)  พบว่า  วัดในชุมชนของต าบลเนินค้อของ
จังหวัดระยองเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวกลไก    
รัฐราชการจากส่วนกลางเข้ามาสู่ชุมชนนั้นได้เข้ามาแทนที่กลไกต่างๆ ของสถาบันวัดในชุมชน  เช่น  การจัดการศึกษา
โดยวัดถูกแทนที่โดยระบบโรงเรียนของราชการ  ระบบสมุนไพรและไสยศาสตร์ถูกแทนท่ีด้วยสถานีอนามัยตามความ
เช่ือของสาธารณะสุขสมัยใหม่ เป็นต้น ดังนั้นวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะชุมชนท้องถิ่นตามที่เป็นในอดีตจึงมี 
พลวัตรการเปลี่ยนแปลงบทบาทการเป็นพื้นที่สาธารณะไปตามเหตุปัจจัยในด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  
สังคม และวัฒนธรรม 
 วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ต าบลจันทมิต  อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ก็เป็นวัดที่มีบทบาทเป็นพื้นที่
สาธารณะของชุมชนดังค ากล่าวท่ีว่า  “ไม่มีใครเป็นเจ้าของวัด”  เช่น  มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่ให้คนในชุมชน
เข้ามาท ากิจกรรมรวมไปถึงชุมชนใกล้เคียงมาโดยตลอด อาทิ การจัดพระเพณีนมัสการปิดทอง องค์พระพุทธไสยาสน์
ประจ าภาคตะวันออก  ในเทศกาลตรุษจีนของทุกปี  การถือศีล 8 บ าเพ็ญเนกขันนะบารมี  บวชชี - พราหมณ์     
ในวันวิสาขบูชา  และวันที่ 5  ธันวาคมของทุกปี  การจัดงานท าบุญ - ตักบาตรขาวสารอาหารแห้ง ในวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี  
แต่กิจกรรมที่ส าคัญของวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) คือ การจัดการศึกษาโดยวัด  จัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนระดับ นักธรรมตรี - โท - เอก  การสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีระดับประโยค 1 ถึงประโยค 3 การสอนหลักสูตร 
ปบส. และระดับปริญญาตรี แก่พระสังฆาธิการ - ครูสอนพระปริยัติธรรม ในเขตจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  
และเปิดสอนช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษาภาคบังคับให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามา
ศึกษาหาความรู้   
 เราก็ยังพบว่าในปัจจุบันวัดไผ่ล้อม (พระอารมหลวง) ยังมีกิจกรรมสาธารณะที่ส าคัญอยู่หลายประการ  
เช่น  นอกจากกิจกรรมทางศาสนาแล้ว  ยังมีการเปิดสอนในระดับปริญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
การส่งเสริมการนวดชอง เป็นต้น แต่การที่วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง) จะสามารถท าบทบาทสาธารณะได้อย่างยั่งยืนนั้น 
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จะต้องได้รับการสนับสนุนจากชุมชนรอบๆ วัด ท่ีอยู่ใกล้เคียงวัด ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาว่าชาวชุมชนรอบๆ วัดคิดอย่างไรกับกิจกรรมของวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)  ผู้วิจัยจึงได้จัดท าวิจัย
เรื่องบทบาทของวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษา วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) 
ต าบลจันทนิมิต  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี โดยหวังจะเป็นกรณีศึกษาที่จะช่วยให้แก้ไขเรื่องพื้นที่สาธารณะในสังคม
ท้องถิ่นไทย 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อบทบาทของวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ในเขตต าบล
จันทนิมิต  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ในฐานะที่เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชนท้องถิ่น 
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 2. เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทของวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ในเขตต าบล 
จันทนิมิต  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ในฐานะที่เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชนท้องถิ่น 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การก าหนดเชิงปริมาณ 
1. การก าหนดประชากร 

ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยู่รอบ    
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)  ในเขตต าบลจันนิมิต จ านวน  400  คน  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับบทบาท ของวัดในฐานะ 

ที่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษา  วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ต าบลจันทนิมิต  อ าเภอเมือง  
จังหวัดจันทบุรี การสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือตาม
ขั้นตอนดังน้ี 
  ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close - Ended) และเลือกตอบ (Check - List)  
เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close - Ended) และเลือกตอบ (Check -List) เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้   ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 
  ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close - Ended) และเลือกตอบ (Check - List)  
เกี่ยวกับการรับรู้บทบาทของวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)  
ต าบลจันทนิมิต  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ทั้งหมด  3  ระดับ 15  ข้อ  ประกอบด้วย  

1. การจัดกิจกรรมทางศาสนา  7  ข้อ 
2. การจัดการเรียนการสอน     7  ข้อ 
3. การจัดกิจกรรมต่างๆในวัด   3  ข้อ 

   ข้อค าถามดังกล่าวเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา  กิจกรรมทางการเรียนการสอนกิจกรรมทาง
สังคมอื่นๆ นั้น ได้ก าหนดเนื้อหาตามบทบาทที่วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ได้ท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ ที่เป็นจริง   
  ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close - Ended) และเลือกตอบ (Check - List)  
ความคาดหวังบทบาทของวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)  
ต าบลจันทนิมิต  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ทั้งหมด  3  ระดับ  15  ข้อ  ประกอบด้วย 

1. การจัดกิจกรรมทางศาสนา  7  ข้อ 
2. การจัดการเรียนการสอน     7  ข้อ 
3. การจัดกิจกรรมต่างๆในวัด   3  ข้อ 

  ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open - Ended) เกี่ยวกับบทบาทของวัดใน
ฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)  ต าบลจันทนิมิต  อ าเภอเมือง  
จังหวัดจันทบุรี 

3. วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  3.1 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้น  เสนออาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เนื้อหา ส านวนภาษา  
และความเหมาะสม  แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าเพิ่มเติม   
  3.2 น าเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ขอค าแนะน าและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ของข้อค าถามจากผู้เช่ียวชาญ  จ านวน  3 ท่าน  พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ความเหมาะสมของภาษาและความครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา  เมื่อรับเครื่องมือกลับคืนจากผู้เชี่ยวชาญ 
น าข้อแก้ไข  มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสม 
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  3.3 การทดสอบความเที่ยง (Reliability)  จะใช้การทดลองไปเก็บแบบสอบถาม  จ านวน  30  ชุด  
แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’ Alpha Coefficient)  ซึ่งมีค่าเท่ากับ  
0.94     

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้
  4.1 น าเครื่องมือท่ีสร้างขึ้น  เสนออาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เนื้อหา 
  4.2  ผู้วิจัยน าหนังสือจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ถึงนายกเทศมนตรี  เมืองจันทนิมิต  
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล  
  4.3  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  ใช้ระยะเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2555 - มกราคม 2556     
  4.4  หลังจากนั้นผู้วิจัยจะด าเนินการคัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์ และ
น าไปด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป     

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1  การวิเคราะห์ตัวแปรสว่นบุคคลและตวัแปรก าหนด (ตัวแปรต้น) จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา คือ
น ามาแจกแจงความถี่ (Frequency)  ค านวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางความเรียง 
  5.2  การวิเคราะห์ตัวแปรตามจะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา  โดยน าเสนอในรูปของค่าเฉลี่ย (Mean)  
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส าหรับการวัดระดับความต้องการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม สร้างขึ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติที่เรียกว่า (Likert Scale) โดยมีตัวเลือกตอบแบบ     
4 ระดับ โดยในแต่ละระดับก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
    เกณฑ์การให้คะแนนความต้องการ     ระดับคะแนน 
    ระดับมาก     4 
    ระดับปานกลาง    3 
    ระดับน้อย     2 
    ระดับไม่ทราบ/ไม่คาดหวัง   1 
  ในการตีความช่วงค่าเฉลี่ยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 

    คะแนนระหว่าง 3.25 - 4.00 แสดงว่า มีบทบาทและความคาดหวังมาก 
   คะแนนระหว่าง 2.50 - 3.24 แสดงว่า มีบทบาทและความคาดหวังปานกลาง 
    คะแนนระหว่าง 1.75 - 2.49 แสดงว่า มีบทบาทและความคาดหวังน้อย 
    คะแนนระหว่าง 1.00 - 1.74 แสดงว่า ไม่ทราบและไม่คาดหวัง 

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  6.1 สถิติพื้นฐาน 
       6.1.1 ค่าร้อยละ 
       6.1.2 ค่าเฉลี่ย ( X ) 
       6.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 การก าหนดเชิงคุณภาพ 

1. การสัมภาษณ์ 
  วิธีการสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structurd 
or Guided Interview)  โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์  (Interview Guide)  เป็นเครื่องมือในรูปแบบต่างๆ  คือ 
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  การสัมภาษณ์เจาะลึก  (In-dept Interview)  เป็นการใช้แนวการสัมภาษณ์เจาะลึก   โดยก าหนด
ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์  (Key-Informants)  คือ 
  1.1 นายองอาจ  บุญการี  ประธานชมรมนักประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี  
  1.2 นายณัฐพัชร์  จันทเลิศลักษณ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่  6  ต าบลจันทนิมิต อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
  1.3 นายปริญญา  เอครพานิช   ไวยาวัจกรณ์วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)  
  1.4 นายอมร   พวงทอง  ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน  หมู่  6  ต าบลจันทนิมิต อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 2. การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ   
  การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพในที่น้ีจะตรวจสอบข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคต่างๆ คือ 
  2.1 การตรวจสอบข้อมูลจากการสัมภาษณ์หลายๆ ฝ่าย ได้แก่  ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ วัดไผ่ล้อม 
(พระอารามหลวง) กลุ่มผู้อาวุโสในชุมชน   
  2.2 การตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารว่ามีความถูกต้อง มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้อง   และเช่ือมโยง
กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือไม่   
 3. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ   
  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้การตีความข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก เพื่อน ามาอธิบาย
ผลการวิจัยจากการส ารวจโดยแบบสอบถามดังท่ีปรากฏในตารางผลการวิจัย   

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง บทบาทของวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น : วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง)  
ต าบลจันทนิมิต  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรีครั้งนี้  สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ข้อค้นพบข้อที่ 1  ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  สามารถสรุปได้ว่า  ประชาชนที่อยู่ในเขตวัด มีการรับรู้ถึง
กิจกรรมของวัดไผ่ล้อมอยู่ในระดับปานกลางทั้งในภาพรวมและในรายด้านคือ  ด้านกิจกรรมทางศาสนา  ด้านการ
จัดการเรียนการสอน  ด้านกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างในการรับรูบ้ทบาทของ
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) เราสามารถแยกกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตวัดว่ามีการรับรู้แตกต่างกันเป็น 4 กลุ่ม  
คือ  กลุ่มที่รู้จักบทบาทของวัดมาก  กลุ่มที่รู้หรือรู้จักบทบาทของวัดปานกลาง  กลุ่มที่รู้หรือรู้จักบทบาทของวัดน้อย  
และยังมีกลุ่มที่ยังไม่รู้จักบทบาทของวัดเลย การที่แต่ละกลุ่มรับรู้หรือรู้จักบทบาทของวัดแตกต่างกัน เหตุผลส่วนใหญ่
มาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของวัดหรือไม่มากน้อยเพียงใดหรือการประชาสัมพันธข์องตัววัดเอง 
 ข้อค้นพบข้อที่ 2  ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถได้ว่า ประชาชนที่อยู่รอบวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)  
มีความคาดหวังจากการจัดกิจกรรมของวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งในภาพรวมและ    
ในรายด้านคือ  ด้านกิจกรรมทางศาสนา  ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ  อย่างไรก็ดี 
เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่าง ของความคาดหวังจากวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)  เราสามารถแยกกลุ่มประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในเขตวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)  ว่ามีความคาดหวังแตกต่างกันเป็น 4  กลุ่ม  คือกลุ่มที่มีความคาดหวัง
ต่อบทบาทของวัดมาก  กลุ่มที่มีความคาดหวังต่อบทบาทของวัดปานกลาง  กลุ่มที่มีความคาดหวังต่อบทบาทของวัดน้อย  
และกลุ่มที่ไม่คาดหวังต่อบทบาทของวัดเลย  การที่แต่ละกลุ่มมีความคาดหวังต่อบทบาทของวัดแตกต่างกัน  
เนื่องมาจากระดับการรับรู้หรือรู้จักบทบาทของวัดหรือไม่มากน้อยเพียงใด รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
วัดไผ่ล้อมแก่ชุมชนว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหน 

อภิปรายผล  
 จากการศึกษาพบว่าประชาชนในเขตวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)  รับรู้บทบาทและความคาดหวังของ
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)  ในระดับปานกลางประชาชนในเขตวัดรู้จักกิจกรรมไม่สูงเหมือนในอดีต และความคาดหวัง
ก็ไม่มากเหมือนในอดีต  กล่าวคือในอดีตประชาชนชาวบ้านมีความผูกพันกับวัดสูงในฐานะที่เป็นศูนย์กลางท าให้
ประชาชนรับรู้บทบาทของวัดมากเพราะมีความผูกพันธ์มากความมาก   ดังนั้นเมื่อมีความผูกพันมากความคาดหวัง
ก็มากแต่มาปัจจุบันการรับรู้และความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากวัดมีการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นพื้นที่
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สาธารณะก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลมากขึ้นหรือเป็นพื้นที่กึ่งสาธารณะตัวอย่างเช่น  เรื่องของการจัดเรียนการสอนในส่วน
ของพระก็ต้องมีการเสยีค่าเล่าเรยีน  การจัดกิจกรรมตา่งๆ จะเป็นการเน้นการหาเงินเข้าวัดและเป็นเรื่องของธุรกิจเป็นหลัก  
ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่การเข้ามาท าบุญของประชาชนจะเข้ามาด้วยใจและร่วมแรงร่วมใจกันบูรณะและสร้างสรรค์
กิจกรรมต่างๆ จึงไม่ค่อยมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องมากนัก  ส่วนปัจจุบันกิจกรรมที่ยังแสดงถึงการเป็นสาธารณะอยู่   
จะดูได้จากกิจกรรมทางศาสนาที่ประชาชนยังคงมีส่วนร่วมในการท าบุญ  แต่บางกิจกรรมก็เป็นกึ่งสาธารณะเพราะ
เป็นการหาเงินบริจาคเข้าวัดเพื่อน าไปใช้ในส่วนของค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในวัด  การเก็บเงินค่าการจัดเรียน
การสอนเพื่อเพื่อน าไปเป็นค่าบ ารุงการศึกษา การเก็บเงินค่าใช้พื้นที่และการยืมสิ่งของในวัดเพื่อน าไปจัดงานต่างๆ 
สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากในอดีต ท่ีประชาชนจะช่วยกันบริจาคเงินหรือสิ่งของเข้าวัดโดยไม่ต้องมีการ
ประกาศขอเงินจากชาวบ้าน  เพราะชาวบ้านจะรู้เองว่าวัดขาดเหลืออะไรก็จะจัดหามาให้  แต่ปัจจุบันจะขอรับเงินบริจาค
ของชาวบ้านเพื่อน าไปซื้อสิ่งของต่างๆ เข้าวัดหรือขอรับเงินบริจาคเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างในวัดและน าไปใช้ประโยชน์ใน
การหาเงินเข้าวัดต่อ  กล่าวคือปัจจุบันวัดจะจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการหาเงินเข้าวัดเป็นหลักและจะน าเงินต่างๆ ที่ได้
ไปบริหารจัดการกันภายในวัดเอง 
 ผลการศึกษาของภาคนิพนธ์นี้  จึงช้ีให้เห็นว่าวัดไผ่ล้อมฯ ในฐานะพื้นที่สาธารณะมีบทบาทลดลง
ตามล าดับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันตามที่เราสะท้อนจากผลการศึกษาที่ว่าประชาชนรับรู้และคาดหวังหวังบทบาท
เกี่ยวกับกิจกรรมของวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)  ในปัจจุบันเพียงระดับปานกลาง  ดังนั้นผลการศึกษาจึงไม่สอดคล้อง
กับพัฒนาการของวัดหรือศาสนา ในประเทศตะวันตกตามแนวคิดของฮาเบอร์มาสที่วิเคราะห์ให้เห็นว่าก่อนเข้าสู้ยุค
สมัยใหม่บทบาทของวัดในโลกตะวันตกเป็นเสมือนกลไกของรัฐ  แต่หลังจากที่เกิดกระบวนการแยกศาสนาออกจากรัฐ
กับพบว่าชุมชนวัดหรือศาสนาได้พัฒนามาเป็นองค์กรประชาสังคมและมีบทบาทเป็นพื้นที่สาธารณะมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  เราพบว่าประชาชนที่อยู่ในเขตวัดโดยภาพรวมมีการรู้จักและรับรู้บทบาทของวัดอยู่ในระดับปานกลาง  
ในการที่จะท าให้ประชาชนดังกล่าวรู้จักบทบาทของวัดมากขึ้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานและเป็นวัดที่ 2 ของอ าเภอเมือง
จันทบุรี  ดังนั้นจึงเป็นที่รู้จักของประชาชนโดยรอบและใกล้เคียงเป็นอย่างมาก  แต่ปัจจุบันวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)  
ได้ลดบทบาทลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม  ท าให้ผู้ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันรับรู้และรู้จักบทบาทของวัดได้ไม่มากเท่าที่ควร  
ทั้งๆที่วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) มีพื้นที่ไม่มาก  อย่างหนึ่งอาจเนื่องมาจากการที่มีผู้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในเขต
วัดไผ่ล้อม  (พระอารามหลวง) ที่มากขึ้น  การรับรู้และรู้จักบทบาทของวัดจึงมีน้อย  ร่วมถึงวัดมีการประชาสัมพันธ์ท่ีน้อย  
ผู้ที่อยู่อาศัยจึงไม่รู้จักและไม่สามารถรับรู้ได้ว่าวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) มีการจัดกิจกรรมใดบ้าง ชาวบ้านจะรู้
ได้จากการบอกเล่ากันเองของชาวบ้านและการรับรู้เองจากการเข้าไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันส าคัญ  สิ่งส าคัญที่จะ
ท าให้ประชาชนรอบวัดไผ่ล้อมรับรู้และรู้จักบทบาทของวัดไผ่ล้อมากข้ึนจะต้องเริ่มจาก 
  1.1 การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้รถประชาสัมพันธ์  
การใช้เสียงตามสาย  การเพิ่มการติดป้ายประกาศให้มากขึ้นโดยบอกถึงการกิจกรรมต่างๆ ในวัดทั้งกิจกรรมทาง
ศาสนาและกิจกรรมทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ  ให้ชาวบ้ านได้รับรู้เป็นจุดๆ 
และทั่วถึงจะท าให้มีการบอกต่อและการเชิญชวนของชาวบ้านสู้ชาวบ้าน   
  1.2 การลงพื้นที่ของคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดเพื่อเป็นการเข้าถึงและเชิญชวนให้ประชาชน
มาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวัดไม่ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมที่เล็กหรือใหญ่   
  1.3 การประชาสัมพันธ์ไม่ควรจะประชาสัมพันธ์ในชุมชนเขตวัดเพียงอย่างเดียวแต่การประชาสัมพันธ์
จ าเป็นต้องประชาสัมพันธ์นอกพื้นให้รับรู้และรู้จักบทบาทของวัดด้วย เพื่อท่ีจะดึงคนท่ีอยู่ต่างถิ่นและชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียงเข้ามาช่วยกิจกรรมของวัดให้มากขึ้นและจะท าให้คนในพื้นท่ีรู้สึกว่าอยากรับรู้และรู้จักบทบาทของวัดไผ่ล้อม
มากขึ้น   
  แต่อย่างไรก็ตามสิ่งส าคัญที่จะท าให้ประชาชนอยากรู้จักในบทบาทของวัด  การเปลี่ยนของวัดเอง 
ก็จ าเป็นต้องมีเช่น การจัดงานต่างๆต้องมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มสิ่งที่น่าสนใจให้ประชาชนเข้าไปในกิจกรรมต่างๆ  
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เพื่อให้ประชาชนอยากเข้ามาร่วมกิจกรรม   สร้างสิ่งแปลงใหม่  ทีไ่ม่ผิดศีลธรรมเข้ามาเพื่อให้เข้ากับสังคมความต้องการ
ของปัจจุบันหรือการย้อนยุคของวัฒนธรรมที่หายไปให้กลับคืนมา  สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ การลดความขัดแย้งภายใน
วัดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพื่อสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม
เห็นแล้ว  มีความเลื่อมใสในตัวบุคคล  สิ่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถท าให้ประชาชนอยากรู้จักและรับรู้ บทบาท
ของวัดได้มากข้ึน 
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังนี้ 
  จากกระบวนการท าวิจัยและผลการศึกษาในภาคนิพนธ์ เรื่อง บทบาทของวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่
สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น :วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)  ต าบลจันทนิมิต  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
  2.1 ควรมีการศึกษาบทบาทของวัดในปัจจุบันโดยอาศัยการวิจัยเชิงส ารวจ  เพื่อสามารถวิเคราะห์
ภาพรวมได้เป็นอย่างดี  เช่น  การส ารวจในระดับภาคตะวันออก  หรือเป็นการส ารวจ  ระดับประเทศเป็นต้น 
  2.2 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพในประวัติศาสตร์  เกี่ยวกับบทบาทของวัดเพิ่มเติมเพื่อได้ภาพการ
วิเคราะห์ในลักษณะที่มรการต่อเนื่องจากอดีตมาสู่ปัจจุบันอันจะเป็นฐานในการก าหนดบทบาทของวัดที่ควรจะเป็น
ในอนาคต 
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