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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were to analyse Chong culture and indigineous 

agriculture way as well as altunalive agricultural development approach based on the Chong 

culture at Khaokhitchakut area, Chanthaburi province. The research used qualitative method 

though documentary research and in-depth interview. The documentary research include 

primary and secondary document while the interview used key informants as follows 

community leader, Chong farmers, and Tombon Ta Kien Tong peasants. 
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 The findings showed that there were two periods of agricultural production in 

KhaoKhitchakut area as follows traditional agriculture and modern agriculture. In the 

traditionalperiods,KhaoKhitchakut Chong community aimed subsistence production affected by 

many factors as follows social capital application such as mutual and system, ecological capital 

application such as food gathering in the forest, cultural capital application such as animism, 

symbolic capital application such as rituals concerning animism, habitus of Chong ethnic group 

such as residence in group, and field of kinship and monastic power network. 
In case of modern agriculture, the finding showed that the Chong community aimed 

cash crop production affected by the some cultural factors dependent economic capital 

application were that because the cash crop production had to involve will external market , 

residual social capital application such as rice farming band on mutual aid at Tambon Ta Kien 

Thong, and extension of power network arena into state bureaucratic system such as local 

government.  

 Alternative agriculture development of Chong community resulted from the impacts 

of modern culture and agriculture such as debt problem, marginalization, habitus change, 

obstacle to access and destruction to ecological capital, degeneration of symbolic capital, and 

destruction to culture capital. The Alternative of Chong community in the future had to be 

beyond the capitalist agriculture was that agriculture development based on Chong culture as 

follows traditional integrated with sufficiency economy agriculture revival driven by sufficiency 

economy Chong’s herb revival, community based tourism management for Chong community 

economy reproduction, Chong language conservation for second language of the community, 

and Chong culture dissemination   

Keyword : Chong culture, Indigenous agriculture way 

 

ความสําคัญของปMญหา 
 อาณาจักรจันทบูรหรืออาณาจักรชอง ชาวชองเป@นชาติพันธุ+ท่ีมีมาตั้งแต?โบราณ โดยหลักฐานท่ียืนยัน

ยังมีอยู?ก็คือ เมืองเพนียต หรือเมืองกาไว ซ่ึงเป@นเมืองศูนย+กลางของอาณาจักรจันทบูรหรืออาณาจักรชอง ชาติพันธุ+

ชองมีอายุนับเป@นพันปn มีลูกมีหลานสืบต?อกันมาจนถึงในปAจจุบันน้ีดังจะเห็นได(จากชาวบ(านท่ีอาศัยอยู?ในสาม

จังหวัด คือ จันทบุรี ระยองและตราด และก?อนน้ีจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก(วก็พอมีอยู?บ(าง แต?ขณะน้ีคง

หายสาบสูญไปหมดแล(ว ในประเทศกัมพูชาเขตติดต?อกับจังหวัดตราด-จันทบุรีก็ยังมีชาวชองอยู?มากเช?นเดียวกัน   

(ธรรม พันธุศิริสด. 2544 : 18) 

 เช่ือกันว?าคนชองในอดีตอาศัยอยู?หนาแน?นในเขตอําเภอเขาคิชฌกูฏโดยเฉพาะ 2 ตําบลทางตอนเหนือ

ของอําเภอคือ ตําบลตะเคียนทองและตําบลคลองพลูเป@นคนพ้ืนเมืองดั้งเดิมของไทยจัดอยู?ในกลุ?มชาติพันธุ+

ออสโตร-เอเชียติค  (Austro-Asiatic) ตระกูลมอญ-เขมร(Mon-Khmer) อดีตอาศัยอยู?ตามปBาเขาและท่ีราบท่ีเป@น

ปBาระหว?างหุบเขาในภาคตะวันออกของประเทศ  บริเวณจังหวัดระยอง  ฉะเชิงเทรา  จันทบุรี  ตราด  และ

ต?อเน่ืองเข(าไปในเขตประเทศกัมพูชาบริเวณเขตติดต?อกับประเทศไทย  ชาวชองมีภาษาพูดของตนเองแต?ไม?มีภาษา

เขียนดํารงชีวิตแบบง?ายๆอยู?อย?างสันโดษ ชอบสร(างท่ีอยู?อาศัยอยู?กับธรรมชาติ ในปBาเขาใกล(ลําธาร ทํามาหากิน

ด(วยการล?าสัตว+ หาของปBา เช?น  นํ้ามันยาง หวาย  เร?ว  กระวาน เป@นต(น รู(จักทําเครื่องใช(ไม(สอยในชีวิตประจําวันใช(เอง  

โดยการนําวัสดุธรรมชาติ ในท(องถ่ินโดยเฉพาะ “คลุ(ม” มาใช(จักสานทําเครื่องมือเครื่องใช(เช?น กระบุง ตะกร(า เสื่อ 

เป@นต(น (สิริรัตน+ สีสมบัติ. 2552 : 45) 

 พบว?ามีวาทกรรมเก่ียวกับอัตลักษณ+ของชองอยู? 2 กระแส คือ  

  1. วาทกรรมหลัก มองชองในฐานะท่ีเป@นคนปBา วาทกรรมน้ีนิยามชองอย?างเห็นได(ชัดคือ ในทาง

กายภาพ ชาวชองจะมีรูปร?างเล็กกว?าคนไทยโดยท่ัวไป ผิวเน้ือดําแดง ผมหยิกขอดติดหนังศีรษะ มีใบหน(ารูป
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สามเหลี่ยม หน(าผากกว(างเถิก จมูกแบนโต ปากหนา ตาโปน และค้ิวดก (กรรณิการ+ เกณิกานนท+. 2522 : 89)  
วาทกรรมน้ีกดทับอัตลักษณ+ของชองไม?ให(เป@นท่ีรู(จัก จนชาวชองเองต(องหลบซ?อนฐานะของตนเองว?าเป@นชาวชอง 
ในขณะเดียวกัน ประชาชนของจังหวัดในภาคตะวันออกก็ไม?ยอมรับว?าชาวชองเป@นบรรพบุรุษผู(ตั้งถ่ินฐานเดิมของ
ภาคตะวันออก  

 2. วาทกรรมทวนกระแส มองว?าชาวชองเป@นผู(สร(างวัฒนธรรมของภาคตะวันออก  วาทกรรมดังกล?าว
มองว?า ชาวชองมีอาณาจักรของตัวเองคือ มีศูนย+กลางอยู?ท่ีจันทบุรี ชาวชองได(พัฒนาชุมชนของตัวเองจนมีภาษา
ชองและสร(างเมืองข้ึนมาเพ่ือเป@นศูนย+กลางการค(าขายเครื่องเทศและสมุนไพรกับประเทศอินเดียและจีน 
ตัวอย?างเช?น เมืองเพนียต ซ่ึงอยู?ในตําบลทองท่ัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ก็ถูกตีความว?าเป@นเมืองของพระนาง
กาไวในอดีต นอกจากน้ี ประเพณีท(องถ่ินท่ียังคงดํารงอยู?ในท(องถ่ินภาคตะวันออกในปAจจุบัน ก็เป@นประเพณีท่ีเป@น
ของชาวชองโดยตรง เช?น ประเพณีการลงแขก การทําบุญส?งทุ?ง การไหว(ขวัญข(าว การนับถือผีบรรพบุรุษ และ
ท(ายสุดคือสําเนียงพูดซ่ึงเป@นท่ีรู(จักกันท่ัวประเทศก็มีพ้ืนฐานมาจากภาษาชอง เช?น อะไรฮิ  หมดเช็ด (หมดสิ้น)   
เว็จ (ห(องส(วม) เป@นต(น (พระครูธรรมสรคุณ และธรรม พันธุศิริสด. 2541 : 7) 

 นอกจากอัตลักษณ+ของชาวชองด(านภาษาพูดแล(ว  ชาวชองยังมีวัฒนธรรมความเช่ือในเรื่องผีบรรพ
บุรุษ  มีประเพณีไหว(ผีบรรพบุรุษท่ีเรียกว?าพิธีบูชา “ผีหิ้ง” และ“ผีโรง” โดยมีการจัดพิธีบวงสรวงวิญญาณผีบรรพ
บุรุษ  จัดเครื่องเซ?นไหว(และมีการละเล?นโดยเชิญวิญญาณผีบรรพบุรุษเป@นประจําทุกป0 การแต?งงานแบบชอง หรือ
ท่ีเรียกว?า กาดักสําหรับการแต?งกายสามารถพบเห็นได(ว?ามีความแตกต?างกันระหว?างผู(สูงอายุกับผู(ท่ีมีอายุน(อยหญิง
ชาวชองท่ีมีอายุมากน้ันนิยมนุ?งผ(าโจงกระเบนและใส?เสื้อแขนกระบอกซ่ึงไม?ค?อยพบเห็นกันมากเท?าใดในปAจจุบัน
ส?วนชาวชองในปAจจุบันนิยมแต?งกายแบบชาวชนบทท่ัวไปชายสวมเสื้อแขนสั้นกางเกงขายาวเมื่อออกนอกบ(านแต?
เมื่ออยู?ในบ(านนิยมเปลือยท?อนบนและนุ?งผ(าขาวม(าส?วนสตรีน้ันนุ?งผ(าถุงสวมเสื้อคอกระเช(าเมื่ออยู?กับบ(านและนิยม
สวมเสื้อแขนสั้นแบบกลัดกระดุมหน(าเมื่อออกนอกบ(าน (กิตติพงษ+ เกิดสว?าง. 2545 : 18) 

 การทําเกษตรกรรมแต?เดิมของชองน้ัน เริ่มจากการปลูกข(าวไร? วิธีการปลูก จะต(องถางปBาแล(วเก็บกอง
จุดไฟเผา พอเตียนแล(วก็เอาไม(ไผ?แหลมกระทุ(งแทงเป@นรู แล(วหย?อนข(าวลงรูๆละ 4-5 เม็ด ข(าวไร?จะมีอายุสั้นแค?    
3เดือนเก่ียว พอครบกําหนดก็ใช(เรียง คือ มีดเล็กใช(ในการเก่ียวข(าว นําข(าวท่ีเก่ียวมามัดรวมกันเป@นกลมๆ พอจะ
กินก็นํามาซ(อม ทําแค?พอกินในแต?ละมื้อ เมื่อก?อนจะไม?มีการใช(แรงงานแต?จะเป@นการช?วยเหลือซ่ึงกันและกัน มี
การทํางานเอาแรงกัน หรือเรียกว?าการลงแขกในป0 พ.ศ. 2520 เลิกทําข(าวไร? เพราะสู(กับหญ(าคาไม?ไหว   

 ต?อมาก็เริ่มหันมาใช(เกษตรกรรมสมัยใหม?คือส(มเขียวหวาน ซ่ึงในระยะเวลาต?อมาเกิดปAญหา
ส(มเขียวหวานตายเพราะฝนเทียมและสารเคมีท่ีเกษตรกรใช(ทําให(ดินแข็ง ไส(เดือนตาย ชาวชองตําบลคลองพลูจึง
หันมาปลูกเงาะและทุเรียนแทน โดยได(มีการหาพันธุ+เงาะ ทุเรียนมาปลูก เพราะเป@นผลไม(ท่ีนิยมกันในช?วงเวลาน้ัน 
เพราะมีราคาดี ในป0 พ.ศ.2535 ด(วยราคาทุเรียนและเงาะตกต่ําทําให(คนชองตําบลคลองพลู เริ่มหันมาปลูกมังคุด
แทนและมีการสร(างเข่ือนศาลทราย ชาวบ(านต(องการเงินเวนคืนท่ีมีราคาสูงข้ึน จึงปลูกมังคุด เพราะว?าพอได(เงิน
เวนคืนแล(ว ก็สามารถขุดต(นไม(ไปปลูกพ้ืนท่ีอ่ืนได(อีก เพราะว?ามังคุดตายยาก จึงทําการโค?นต(นเงาะและทุเรียนเก็บ
ผลผลิตจะทําการเก็บโดยสอยเฉพาะสีแดงกับสีดําแล(วเก็บหล?นใต(ต(น ไม?ต(องทะนุถนอมเวลาเก็บท่ีได(ผลผลิตมาก
เพราะสมัยน้ันยังไม?มีการส?งออกมังคุด ชาวบ(านจึงไม?เก็บแบบสุกสายเลือดเพ่ือท่ีจะไปสุกในต?างประเทศพอดี
รับประทานได(เหมือนสมัยปAจจุบัน จึงเป@นเพียงการเก็บผลท่ีสุกแล(วเท?าน้ันเพ่ือขายภายในประเทศ 

  ในป0 พ.ศ. 2553 มังคุดเริ่มล(นตลาดมีการประท(วงของชาวสวนโดยการเทมังคุดขวางกลางถนนทําให(
เกิดการจราจรติดขัด เป@นผลทําให(รัฐบาลต(องช?วยประกันราคามังคุดตกต่ํา โดยรับซ้ือจากชาวสวนมังคุดในราคา
แพงกว?าท่ีพ?อค(าคนกลางรับซ้ือ ซ่ึงสถานท่ีรับซ้ือได(แก?องค+การบริหารส?วนจังหวัดจันทบุรีปAจจุบันไม?นิยมปลูกมังคุด 
และมีการโค?นท้ิงเป@นจํานวนมาก เพราะมีราคาถูก ใช(แรงงานจํานวนมาก ค?าแรงงานแพง และมีการคัดขนาดท่ี
หลากหลายเพราะต(องการคุณภาพเพ่ือการส?งออก ซ่ึงต?างจากในอดีตท่ีซ้ือแบบรวมขายในประเทศ และเน่ืองด(วย
การทําสวนมังคุดมีมากข้ึน ส?งผลทําให(เกิดภาวะล(นตลาดเป@นผลทําให(มังคุดถูกลง และด(วยข(อจํากัดท่ีการเก็บ
รักษามังคุดท่ีมีระยะเวลาไม?นานทําให(รอช?วงเวลาในการระบายมังคุดไปในท่ีต?างๆเป@นไปอย?างจํากัด ชาวสวนหัน
มาปลูกทุเรียนกับกล(วยไข?แทนเพราะปAจจุบันมีราคาแพง 
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 ด(วยพัฒนาการท่ีผ?านมาของเกษตรกรรมสมัยใหม?ท่ีเริ่มเข(ามาในป> พ.ศ. 2520  แทรกซึมวัฒนธรรม

ของชาวชองในการทําเกษตรกรรม ได(สร(างปAญหาให(กับคนชอง จากท่ีเคยทําเกษตรกรรมแบบวิถีธรรมชาติบน

รากฐานของวัฒนธรรมชอง ซ่ึงเกษตรกรรมสมัยใหม?มีการใช(สารเคมี เช?น ยาฆ?าหญ(า ปุ|ยเร?งดอก เป@นต(น เป@นเหตุ

ให(ดินแข็งทําให(ไส(เดือนตาย จึงส?งผลกระทบต?อผลไม( และมีต(นทุนในการทําเกษตรกรรมสูงข้ึน  ความเป@นอยู?ของ

ชาวชองเริ่มถูกวัฒนธรรมสมัยใหม?กลืนวัฒนธรรมชองในเรื่องของวิถีเกษตรกรรมแบบธรรมชาติ 

 อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มีชาวชองอาศัยอยู?เป@นจํานวนมาก ในพ้ืนท่ีเป@นศูนย+รวมวัฒนธรรม

ชาวชอง ในด(านศิลปวัฒนธรรมชีวิตความเป@นอยู?ของชาวชอง และในปAจจุบันซ่ึงเป@นชนท่ีแตกต?างกับชนพ้ืนเมือง 

อ่ืน ๆ ในประเทศไทย มีภาษาพูดเป@นของตนเอง แต?ไม?มีภาษาเขียน ประชาชนในพ้ืนท่ีส?วนใหญ?ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมทําสวนผลไม(เป@นหลัก เพราะมีพ้ืนท่ีติดกับปBา ซ่ึงดั้งเดิมชาวชองจะทําเกษตรกรรมแบบธรรมชาติ 

ต?อมาเกษตรกรรมสมัยใหม?ได(เข(ามาทําให(วัฒนธรรมและวิถีชีวิตการทําเกษตรกรรมได(เปลี่ยนไป   

 ด(วยเหตุน้ีผู(วิจัย จึงต(องทําการศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมและเกษตรกรรมพ้ืนบ(านของชาวชองในการ

วิเคราะห+ว?าชาวชองมีพัฒนาการอย?างไรในอดีตจากการท่ีหาของปBา ล?าสัตว+ มาสู?การทําเกษตรกรรมสมัยใหม? และ

เมื่อจากสถานการณ+ราคาผลไม(ตกต่ําท่ีเกิดข้ึนในปAจจุบัน จะมีแนวทางใดในการพัฒนาเกษตรกรรมทางเลือก      

บนรากฐานทางวัฒนธรรมของชาวชอง เพ่ือความอยู?รอดและรักษาวัฒนธรรมของชองไม?ให(สูญหายไป โดยใช(พ้ืนท่ี 

อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เป@นกรณีศึกษา 
 
วัตถุประสงคOของการวิจัย 

 1. เพ่ือวิเคราะห+วัฒนธรรมชองและวิถีเกษตรกรรมพ้ืนบ(านในพ้ืนท่ีเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี  

 2. เพ่ือวิเคราะห+แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมทางเลือกบนรากฐานวัฒนธรรมของชาวชอง ในพ้ืนท่ี

เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีการดําเนินการวิจัยใช(วิธีวิทยาการวิจัยในเชิงคุณภาพจะพิจารณาหัวข(อเก่ียวกับการเก็บรวบรวม

ข(อมูล การตรวจสอบข(อมูลและวิเคราะห+ข(อมูล ดังน้ี 

1. การเก็บรวบรวมข(อมูลในการวิจัย จะมีวิธีการ ดังน้ี 

    1.1 การวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) 

  ก. เอกสารช้ันต(น (Primary  Data) เป@นข(อมูลท่ียังไม?ได(ผ?านการวิเคราะห+ข(อมลู ได(แก? หนังสือ

ของท?านพ?อเขียนวัดกะทิงสมุดบันทึกของผู(นําชุมชน 

            ข. เอกสารช้ันรอง (Secondary Data) เป@นเอกสารท่ีมีการวิเคราะห+ข(อมูลในรูปแบบต?าง ๆ  

แล(ว ได(แก? เอกสารจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องเก่ียวกับชาวชอง 

    1.2 การสัมภาษณ+เจาะลึก (In-dept Interview) 

           ผู(วิจัยใช(วิธีการเข(าไปหาข(อมูลในพ้ืนท่ี (Field Research) และสัมภาษณ+ผู(ท่ีให(ข(อมูลหลัก  

(Key-Informant) แบ?งออกเป@นกลุ?มๆ ได(แก?  

1.2.1 กลุ?มผู(นําชุมชน  ได(แก?  นายเฉินผันผายอดีตกํานัน ตําบลคลองพลู   

1.2.2 กลุ?มเกษตรกรชาวชอง ได(แก? นางมารศรีคงท่ีนายพา โตวงษ+และนางรําแพน ศิลาปาน  

1.2.3 กลุ?มชาวชองทํานา ตําบลตะเคียนทอง  ได(แก? นายเทียม ฉัตรเงิน  และนางพัด งามพร(อม 

           1.2.4 พระได(แก? พระสี เตชพโลพระวัดตะเคียนทองพระมหาหงษ+สา สีลสุทฺโธพระวัดกะทิงและ 

พระครูประดิษฐ+ศาสนการ เจ(าอาวาสวัดทุ?งตาอิน  

                      1.2.5 กลุ?มผู(นําองค+กรส?วนท(องถ่ิน ได(แก? นายสมชาย นาสวน นายกเทศมนตรีตําบลคลองพลู

นายประวิทย+ หนูเช้ือเรียง นายกเทศมนตรีตําบลชากไทยและนายสุเนสเฉียงเหนือ นายกเทศมนตรีตําบลจันทเขลม    

                      1.2.6 อดีตลูกจ(างหน?วยปÑองกันและรักษาปBา ได(แก? นายไพฑูรย+คงท่ี  

                      1.2.7 กลุ?มชาวชองตําบลจันทเขลม  ได(แก? นายฮั่น พิเศษนางรําแพน ศิลาปานและนายระพิน          

สินธุประเสริฐ   
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    1.2 การสังเกตแบบมีส?วนร?วม (Participant observation) 

            การหาข(อมูลจากการสังเกตโดยตัวผู(วิจัยเองในฐานะเป@นลูกหลานเกษตรกรของชาวจันทบุรี

และอาศัยอยู?ในพ้ืนท่ีถ่ินฐานดั้งเดิมของชาวชอง ซ่ึงรับรู(ในวัฒนธรรมและการทําเกษตรกรรมพ้ืนบ(านจึงนําการ

สังเกตการณ+ท่ีเป@นประโยชน+มาใช(ในงานวิจัยช้ินน้ีให(เกิดประโยชน+มากท่ีสุดและการเข(าร?วมพิธีกรรมเก่ียวกับชอง 

อันได(แก? พิธีการแต?งงาน พิธีบุญส?งทุ?ง และการทํานาเอาแรงลงแขกของชอง  

2. การตรวจสอบข(อมูล 

  การตรวจสอบข(อมูลในการสัมภาษณ+แบบเจาะลึกในท่ีน้ีใช(รูปแบบการตรวจสอบ โดยใช(

แหล?งข(อมูลท่ีต?างกัน เช?น เอกสาร การสัมภาษณ+แบบเจาะลึก การสังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วมและการตรวจสอบ

โดยใช(ผู(สัมภาษณ+ท่ีให(ข(อมูลหลักท่ีมีจุดยืนต?างกันเช?น กลุ?มชาวชอง และนักวิชาการ  

3. การวิเคราะห+ข(อมูล 

     การวิเคราะห+ข(อมูลในเชิงประวัติศาสตร+ใช(การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร+โดยเริ่มจากการ

พรรณนาให(เห็นลําดับเหตุการณ+และวิเคราะห+เชิงสาเหตุในประวัติศาสตร+แนวเศรษฐศาสตร+การเมืองโดยอาศัยการ

ตีความตามกรอบเศรษฐศาสตร+การเมืองแนววัฒนธรรม โดยศึกษาวัฒนธรรมและพัฒนาการการทําเกษตรกรรม

ของชาวชอง ในพ้ืนท่ีเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

 
ผลการวิจัย 

 ข-อค-นพบตามวัตถุประสงคOข-อท่ี 1 สามารถสรุปได(ว?าวัฒนธรรมของชองในพ้ืนท่ีเขาคิชฌกูฏเก่ียวข(อง

กับการทําเกษตร ในช?วงเวลาท่ีศึกษามี 2 รูปแบบ ด(วยกัน คือ เกษตรกรรมในยุคดั้งเดิมกับเกษตรกรรมสมัยใหม?  

 การทําเกษตรกรรมในยุคดั้งเดิมของกลุ?มชาติพันธุ+ชองในที่นี้ หมายถึง การทําเกษตรท่ีมีเปÑาหมาย    

เพ่ือยังชีพเป@นหลัก ได(แก?  การทํานาเอาไว(กินและหาของปBาเพ่ือนํามาเป@นอาหาร  เทคโนโลยีสําคัญท่ีใช(ในการทํา

นา เป@นควายและอุปกรณ+สําหรับการไถนาท่ีกลุ?มชองประดิษฐ+ข้ึนเองตามภูมิปAญญาพ้ืนบ(าน เช?น หัวหมู การทํานา

ของชาวชองจะต(องใช(นํ้าฝนเป@นหลัก หรือท่ีเรียกว?า “การทํานาป0” คือการทํานาป0ละครั้งการทํานาของชาวชอง

ประกอบด(วยนาลุ?มและนาไร?  นอกจากการทํานาเอาไว(กินของชาวชองแล(ว วิถีชีวิตในการทํามาหากินท่ีเป@นการผลิต

เพ่ือยังชีพ คือ การหาของปBา เช?น กระวาน นํ้ามันยาง เร(ว สัตว+ปBา เป@นต(น นํามาเป@นอาหารการทํานาโดยมีเปÑาหมาย

เพ่ือยังชีพน้ันจะมีพลังในการผลิตท่ีสําคัญ ได(แก? แรงงานท่ีใช(ในการทํานาของชาวชองจะเป@นการทํานาแบบเอาแรง

กัน การเอาแรงทํานาเริ่มมีมาแต?โบราณ ส?วนใหญ?เป@นการทํานาเอาไว(กิน การทํานาเป@นนาลุ?มท่ัวไป แต?นาไร?จะ

เป@นนาท่ีไม?ใช(ควาย การเอาแรงมีพ้ืนฐานมาจากการทําคนเดียวไม?ได( เพราะล?าช(าใช(เวลานานหลายวัน การเอาแรง

เป@นการท่ีญาติพ่ีน(องช?วยกัน เป@นญาติกันท้ังหมู?บ(านมักเอาแรงกันท้ังหมด ส?วนความสัมพันธ+ในการผลิต ชาวชอง

จะเป@นเจ(าของนา สมัยก?อนการแสดงตัวว?าเป@นเจ(าของนาน้ัน ผู(ท่ีออกแรงคือเจ(าของ กระบวนการในการเป@น

เจ(าของพ้ืนท่ี ได(แก? การทําพ้ืนท่ีโดยการถางปBาพอเตียน ใครถางมากก็จะได(มากตามท่ีคนน้ันออกแรง ซ่ึงชาวบ(าน

ในบริเวณน้ัน จะเป@นท่ีรู(กันถึงแม(ว?าจะไม?มีกรรมสิทธ์ิท่ีเป@นโฉนดท่ีดินเหมือนกับในปAจจุบัน ชาวชองสามารถทํา

ประโยชน+ใช(สอยได(ตามท่ีตนต(องการ เช?น การปลูกข(าวไร? เป@นต(น 

 ปAจจัยในวัฒนธรรมชองท่ีมีผลต?อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมพ้ืนบ(านของกลุ?มชอง คือการผลิตเพ่ือยัง

ชีพ ในพ้ืนท่ีเขาคิชฌกูฏท่ีสําคัญมี 5 ปAจจัยด(วยกัน ได(แก? 

1. ปAจจัยด(านการใช(ทุนทางสังคม 

  การใช(ทุนทางสังคมสําคัญคือ การใช(ระบบการเอาแรง (mutual aid) ขับเคลื่อนการทํานาและการ

หาของปBาเพ่ือแสวงหาปAจจัย 4 ในการดํารงชีพ เช?น การทํานาปลูกข(าวของชาวชอง จะเป@นการทํานาปลูกข(าว

เพียงเพ่ือพอกินเท?าน้ัน ไม?ใช?การทํานาปลูกข(าวเพ่ือการขายการทํานาของชาวชองจะมีการทํานา 2 ประเภท 

ประเภทแรกเรียกว?า นาลุ?ม ประเภทท่ีสอง เรียกว?า นาไร?นอกจากการทํานาแล(วระบบการเอาแรงยังนําไปใช(ใน

การแสวงหาปAจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีพ เช?น การสร(างบ(านอยู?อาศัย เป@นต(น 

2. ปAจจัยด(านการใช(ทุนทางสิ่งแวดล(อม 

  กลุ?มชองได(อาศัยทุนทางสิ่งแวดล(อมได(แก? ปBาเขาลําเนาไพรมาขับเคลื่อนเกษตรกรรมพ้ืนบ(านท่ี

สําคัญคือ การหาของปBาเพ่ือเป@นอาหาร และการทําอุปกรณ+จากไม(ในปBา เป@นต(น 
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3. ปAจจัยด(านการใช(ทุนทางวัฒนธรรม 

  การนับถือผี ก็มีผลต?อการทํานาเพ่ือยังชีพและการอนุรักษ+ความหลากหลายทางชีวภาพในปBา

ตลอดจนการอยู?ร?วมกันอย?างสงบในชุมชนชอง ก็คือความเช่ือในวิญญาณบรรพบุรุษ การนับถือผีบรรพบุรุษจึงเป@น

การช?วยสืบทอดการผลิตซํ้าระบบเครือญาติ ซ่ึงเป@นฐานของระบบการเอาแรงในการทํานาการแสวงหา

ปAจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและการช?วยเหลือทางสังคมอ่ืน ๆ ในชุมชนชอง 

4. การใช(ทุนทางสัญลักษณ+ 

  ทุนทางสัญลักษณ+การมีพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับการนับถือผี พิธีกรรมดังกล?าวมีผลต?อการทําเกษตรกรรม

ดั้งเดิมของพ้ืนบ(าน ดังน้ี 

  4.1 พิธีทําบุญส?งส?งทุ?งเป@นการทําบุญตอนเช(าในวันแรม 1 คํ่า 2 คํ่า เดือนอ(ายของทุกป] เป@นการ

ทําบุญเพ่ือส?งเคราะห+ในหมู?บ(านฝากไปกับยมทูตท้ัง 4 คน คือ นายนะ นายสะ นายทะ นายโส ตัวแทนยมบาล  

คอยดูแลความช่ัวของมนุษย+โลก และเป@นผู(ช?วยเหลือคนท่ีมุ?งทําบุญทํากุศลให(พ(นจากอันตราย ดังน้ันชาวชองจึงถือ

เรื่องน้ีเป@นประเพณีการส?งเคราะห+หรือถ?ายเคราะห+เป@นประเพณีของชาวชองมาแต?โบราณ ถือว?าเป@นสิ่งท่ียึด

เหน่ียวในจิตใจในการทํานา 

  4.2 พิธีผีห้ิงผีโรงเป@นพิธีของชาวชองแต?โบราณท่ีนับถือเป@นประเพณีการเซ?นไหว(ผีบรรพบุรุษ 

เน่ืองจากครั้งปูBย?า ตายายนับถือเล?นกันทุก ๆ ป] เพ่ือจะเป@นการให(ผีปูBย?าตายายท่ีตายไปเข(ามาสิงสู?กับคนท่ีลงผีห้ิง 

และลูกหลานจะถามความทุกข+สุขท่ีตายไปว?าต(องการอะไรจะทําบุญอุทิศส?วนกุศลไปให(ตามท่ีต(องการ เป@นการ

รวมญาติพ่ีน(องได(พบปะพูดคุยกัน 

  4.3 พิธีการแต?งงานคนชองมีพิธีกรรมแต?งงาน 2 พิธี คือ พิธีกาตักและพิธีธรรมดาท่ัวไป พิธีกาตัก

เป@นการแต?งงานของลูกสาวคนโต เน่ืองจากเป@นลูกท่ีช?วยเหลืองานในบ(านแทนแม? ฉะน้ันเมื่อลูกสาวคนโต          

จะออกเรือนไปตั้งครอบครัวใหม? จึงทําพิธีให(เหมาะสมกับความรัก ถ(าเป@นลูกสาวคนอ่ืนๆก็ทําพิธีธรรมดายกเว(น  

แต?ถ(าลูกสาวคนโตตายก?อนแต?งงานหรือไม?ได(แต?งงานก็จะเป@นลูกสาวคนสุดท(อง 

 5. ปAจจัยด(านอุปนิสัยของชาติพันธุ+ชอง 

  อุปนิสัยของกลุ?มชองมีผลต?อการทําเกษตรดั้งเดิมในอําเภอเขาคิชฌกูฏ ท่ีอยู?รวมกันเป@นหมู? ดังน้ัน 

จึงเป@นการส?งเสริมการผลิตเพ่ือยังชีพของเกษตรกรรมพ้ืนบ(าน เพราะว?าก?อให(เกิดความเป@นพวกพ(อง เช?น การเอา

แรงในการทําเกษตร การสร(างบ(านท่ีอยู?อาศัยบริเวณใกล(เคียงกัน และการเข(าปBาเพ่ือล?าสัตว+หรือหาของปBา ล(วน

แต?ต(องเข(าไปเป@นพวกพ(อง เวลาเกิดเหตุการณ+ท่ีไม?ดี เช?น สัตว+ปBาท่ีเข(ามาทําร(าย จะได(ช?วยเหลือกันได( เป@นต(น 

 6. ปAจจัยด(านการใช(เวทีเครือข?ายเชิงอํานาจของวัด และระบบเครือญาติ 

  เป@นเวทีเครือข?ายเชิงอํานาจท่ีทีผลต?อการทําเกษตรดั้งเดิมในเขตอําเภอเขาคิชฌกูฏ เน่ืองจากท้ัง

สองเวทีถือว?าเป@นเวทีกลางหรือพ้ืนท่ีสาธารณะในการทําส?วนรวมหรือกิจกรรมส?วนรวมของชุมชน เช?น การจัดงาน

ประจําป] การจัดงานทางศาสนา เป@นต(น กิจกรรมส?วนรวมเหล?าน้ีจะนํามาซ่ึงความสามัคคีจะเป@นฐานสนับสนุนการ

ทํานา  เพ่ือยังชีพและการหาของปBาต?อไป 

 ในกรณีของเกษตรกรรมสมัยใหม?ท่ีเข(ามาในชุมชนชองอําเภอขาคิชฌกูฏ ยังจะพบว?ามีส?วนเก่ียวข(อง

กับวัฒนธรรมชองท่ีมีมาในอดีตบางประการด(วย การทําเกษตรกรรมสมัยใหม?ได(เข(ามามีบทบาทในชุมชนชองนํา 

อําเภอเขาคิชฌกูฏ หลังจากท่ีมีการตัดถนนให(รถโดยสารว่ิงระหว?างเมืองและชุมชนชองผลท่ีตามมาก็คือ การเข(า

มาของสินค(าจากเมืองท่ีคนชองต(องหาเงินมาซ้ือมากข้ึน เช?น จาน ชาม เสื้อผ(า นํ้าปลา ไม(ขีดไฟ รวมถึงสิ่งก?อสร(าง 

นอกจากน้ี หลังจากท่ีมีไฟฟÑาเข(ามาในป] พ.ศ.2500 ก็ยิ่งทําให(คนชองต(องหาเงินซ้ือเครื่องใช(ไฟฟÑามากข้ึน เช?น 

วิทยุ โทรทัศน+ รถหรือมือถือ เป@นต(น สิ่งเหล?าน้ีทําให(คนชองต(องเข(าสู?การผลิตเพ่ือขายมากข้ึน  ดังน้ัน กลุ?มชองใน

แถบ อําเภอเขาคิชฌกูฏจึงได(เปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากการทํานาเพ่ือยังชีพผสมผสานกับการหาของปBามาเป@น

การผลิตเพ่ือขายในปAจจุบัน ในรูปของการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีกลุ?มชองได(ดําเนินการมาสามารถแบ?งออกเป@น 2 

รูปแบบใหญ? ๆ คือ การปลูกพืชไร?และการทําสวนผลไม( 

 การทําเกษตรสมัยใหม?คือการปลูกพืชเศรษฐกิจยังมีผลมาจากปAจจัยทางวัฒนธรรมของชองบาง

ประการ ดังน้ี 
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1. การใช(ทุนทางเศรษฐกิจแบบพ่ึงพิง 

  การผลิตของปBาของชองแต?เดิมไม?จําเป@นต(องใช(ต(นทุนหรือปAจจัยการผลิตภายนอกท(องถ่ินมากนัก 

เพียงหาของปBาเท?าท่ีเก็บรวบรวมมาได(ขายหรือแลกเปลี่ยนกับพ?อค(า แต?การผลิตพืชไร?ต(องนําปAจจัยการผลิต

ภายนอก ท้ังเงินทุนและเทคโนโลยีเข(ามาเป@นส?วนหน่ึงของกระบวนการผลิต และราคาผลผลิตก็ข้ึนกับระบบตลาด 

จึงทําให(การผลิตเช่ือมโยงกับตลาดภายนอก และไม?สามารถต?อรองราคาได(  

2. การใช(ทุนทางสังคมท่ียังคงเหลืออยู? 

  ทุนทางสังคมของกลุ?มชาติพันธุ+ชองท่ียังคงดํารงอยู?ในปAจจุบันแต?ก็นับว?าเหลือน(อยเต็มทีคือการใช(

ระบบการเอาแรง (mutual aid) เพ่ือการทํานาและการทําสวนผลไม( ปAจจุบันการทํานาระบบเอาแรงมีการทํานา  

ท่ีตําบลตะเคียนทองและตําบลคลองพลู ซ่ึงตําบลคลองพลูจะมีบ(างแต?ไม?มาก ตะเคียนทองทํานากันเกือบท้ัง

หมู?บ(าน 

3. การขยายเวทีเครือข?ายเชิงอํานาจไปสู?ระบบราชการ 

 เราสามารถแบ?งวัฒนธรรมการปกครองในชุมชนชองตั้งแต?อดีตมาจนถึงปAจจุบันได(เป@น 3 ช?วงใหญ? ๆ  

ได(แก?  

  3.1 วัฒนธรรมก?อนเข(ามาของการปกครองของรัฐ 

   การปกครองของกลุ?มชาติพันธุ+ชองก?อนการเข(ามาของรัฐไทยในป0 พ.ศ.2457 น้ัน เป@นการ

ปกครองโดยใช(ผู(นําอาวุโสของระบบเครือญาติ ในการจัดระเบียบการปกครองของหมู?บ(านชองจะมีหัวหน(าหมู?บ(าน 

ซ่ึงจะเลือกจากผู(ท่ีมีอายุสูง (ผู(อาวุโส) ของหมู?บ(าน  

  3.2 วัฒนธรรมการปกครองในช?วงการปกครองท(องท่ี 

เมื่อรัฐมีประกาศกระทรวงมหาดไทยให(ทุกหมู?บ(าน ทุกตําบล มีกํานันและผู( ใหญ?บ(าน         

ตามพระราชบัญญัติปกครองท(องท่ี พ.ศ. 2457 โดยรัฐมองว?า หมู?บ(านเป@นลําดับช้ันหรือหน?วยท่ีเล็กท่ีสุดของ

ราชอาณาจักร เป@นส?วนหน่ึงของโครงสร(างอาณาเขตการปกครอง ท่ีมีประเทศเป@นส?วนใหญ?ท่ีสุด ท้ังน้ีเพ่ือเป@น

ตัวแทนให(กับรัฐ 

  3.3  วัฒนธรรมการปกครองในช?วงการเข(ามาขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน 

ป0พ.ศ.2538 ได(จัดตั้งองค+การบริหารส?วนตําบลคลองพลูข้ึน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองค+การบริหารส?วนตําบลพ.ศ.2537 โดยองค+การบริหารส?วนตําบล คือหน?วยงานบริหารราชการส?วนท(องถ่ินมี

ฐานะเป@นนิติบุคคล  

 ข#อค#นพบตามวัตถุประสงคOข#อท่ี 2 สามารถสรุปได(ว?าแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมทางเลือก      

บนรากฐานวัฒนธรรมของชาวชอง ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ในอนาคตน้ันเป@นผลกระทบ

ท่ีมาจากการทําเกษตรสมัยใหม? รวมถึงวัฒนธรรมสมัยใหม?ท่ีตามมาด(วย ได(แก? 

1. การเกิดปAญหาหน้ีสิน การตดิหน้ีสนิของชาวเกษตรกรชาวชอง ดังกรณีศึกษา ครอบครัวของอาเภา  

เริ่มจากไปกู(เงินกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ+มาลงทุนในสวน ใช(ระยะเวลา 5 ป0 แต?ไม?สามารถใช(หน้ี

ธนาคารหมดได( คือใช(แล(วก็จําเป@นต(องกู(มาอีก นําเงินมาซ้ือรถ เพ่ือนํามาใช(ในการบรรทุกนําผลไม(ออกไปขายยัง

ตลาดท่ีรับซ้ือ เงินส?วนหน่ึงก็นํามาสร(างบ(าน จึงทําให(ยังคงติดหน้ีธนาคารอยู?จนถึงปAจจุบัน 

 2. การกลายเป@นคนชายขอบ ในกรณีของครอบครัวของลุงฮั่น พิเศษ แรกเริ่มบ(านของลุงฮั่นอยู?ท่ี

ตําบลตะเคียนทอง มาบุกเบิกท่ีดินบริเวณตําบลจันทเขลม หลังจากน้ันทหารก็ได(มายึดท่ีดินบริเวณน้ันท้ังหมด จึง

ถูกชักชวนจากกํานันเฉิน ผันผาย ให(มาร?วมกันสร(างหมู?บ(านชอง ท่ีตําบลคลองพลู แต?เกิดปAญหาจากภายใน ทําให(

ย(ายมาสร(างหมู?บ(านชองท่ีตําบลจันทเขลมโดยการชักชวนจากนายกเทศบาลตําบลจันทเขลม ปAจจุบันลุงฮั่นมีอาชีพ

ศิลปDน แต?ก็ไม?มีใครมาจ(างบ?อยนัก ท่ีดินสําหรับไว(ทํากินก็ไม?มี ปÑาชูก็ปBวยเป@นโรคอัมพาต รายได(ก็ไม?ค?อยมี       

ทางหน?วยราชการก็ช?วยเหลืออะไรได(ไม?มาก ตกเป@นชนชายขอบ สังคมไม?สนใจเหลียวแล ถูกท้ิงขว(างแปลกแยก

จากสังคมกระแสหลัก 

 3. การเปลี่ยนอุปนิสัยชาวชอง เริ่มมีการเปลี่ยนอุปนิสัยจากเมื่อก?อนเคยทําอะไรร?วมกันเป@นกลุ?มก(อน 

เวลามีปAญหาหรือมีเรื่องเดือดร(อนในกลุ?มของชาวชองจะช?วยเหลือกัน ปAจจุบันเป@นการดํารงชีวิตแบบต?างคนต?าง

อยู? ครอบครัวใครครอบครัวมัน ไม?มีการรวมกลุ?มกันเพ่ือต?อต(านภัยคุกคามท่ีเข(ามาในหมู?ชาวชอง เรื่องท่ีจะ
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ช?วยเหลือกันในหมู?ชองกลับกลายมาเป@นช?วยเหลือกันในครอบครัวมากกว?า ถ(าเป@นชาวชองครอบครัวอ่ืนมักไม?ค?อย

ยุ?งเก่ียว  ถ(าไม?ใช?เรื่องของคนในครอบครัว 

 4. การปDดก้ันและทําลายทุนทางด(านสิ่งแวดล(อม การท่ีรัฐให(สัมปทานเอกชนมาทําธุรกิจตัดไม(ในปBา

เขาคิชฌกูฏ เป@นการทําลายไม(ใหญ?ท่ีนําไปสู?การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในปBา การเข(ามาตั้งถ่ินฐาน

เพ่ิมข้ึนของคนในเมืองในเขตชุมชนชองคิชฌกูฏทําให(เกิดการขยายตัวของเมืองในเขตชุมชนชอง ซ่ึงมีผลต?อ    

ความอนุรักษ+ความหลากหายทางชีวภาพ เช?น การขุดลอกสายนํ้าทําให(ปลาต?างๆได(สูญหายและลดลงมากในปAจจุบัน  

 5. ความเสื่อมของทุนสัญลักษณ+ ในปAจจุบันประเพณีการแต?งงานของชาวชองได(เปลี่ยนแปลงไปมาก 

การผูกข(อมือเปลี่ยนเป@นการรดนํ้าสังข+ การแต?งกายของคู?บ?าวสาวจากเสื้อผ(าธรรมดาก็เปลี่ยนเป@นชุดสากล 

ชุดราตรียาว การเล?นผีหิ้ง ผีโรง ลดเหลือน(อย อาจเกิดมาจากในป_ใดท่ีไม?เล?นผีห้ิง ผีโรง ญาติพ่ีน(องอาจเจ็บไข(ได(

ปBวยได( ดังน้ันผู(ท่ีครอบครองผีห้ิง ผีโรงจึงไม?อยากเล?นต?อไป นอกจากน้ีในการเล?นแต?ละครั้งต(องเสียค?าใช(จ?าย      

ในการทําพิธีเป@นจํานวนเงินท่ีมาก และพิธีการทําบุญส?งทุ?งจะเป@นพิธีสงฆ+มากกว?าพิธีกรรมของชอง การเข(าร?วมพิธี

จะเป@นการทําตามพิธีสงฆ+เป@นหลัก ข้ันตอนสําหรับการทําบุญส?งทุ?งท่ีเก่ียวกับพิธีของชองจะมีน(อยมากเมื่อเทียบ

กับพิธีสงฆ+ การทําบุญให(กับผีบรรพบุรุษท่ีล?วงลับไปแล(วน้ัน ก็เปรียบเสมือนการให(เงินกับผู(ท่ีมาเรี่ยไร มิได(เป@นไป

เพ่ือ ผีบรรพบุรุษแต?อย?างใด 

 6. การทําลายทุนทางวัฒนธรรม ชนชาติพันธุ+ชองสมัยใหม?ถูกทําลายทุนทางวัฒนธรรม ท่ีส?งผลให(

วัฒนธรรมของชาวชองต(องเปลี่ยนแปลงไป แบ?งออกเป@น 3 กรณี คือ 

  6.1 ระบบการศึกษา โรงเรียนเป@นหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีบังคับให(ลูกหลานชาวชองห(ามพูด

ภาษาชอง แต?ต(องใช(ภาษากลางในการศึกษา ตั้ งแต?ระดับช้ันอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาไปจนถึง

ระดับอุดมศึกษา 

  6.2 การกดทับของวัฒนธรรมเมืองคนเมืองโดยเฉพาะผู(ท่ีอาศัยอยู?ในตัวเมืองจังหวัดจันทบุรี         

มีทัศนคติท่ีมองคนชองในด(านลบ อาทิ การมองคนชองเป@นคนปBา เป@นคนเถ่ือนเหมือนเงาะปBา ซาไก แตกต?าง จาก

คนท่ีอยู?ในเมืองท่ีมองคนชองเป@นคนโหดร(ายและทําลายปBา สิ่งต?าง ๆ เหล?าน้ีเป@นการกดทับโดยสังคมเมือง  

  6.3 การแพร?กระจายของวัฒนธรรมสมัยใหม?เมื่อไฟฟÑาเข(ามามักจะนําพาวัฒนธรรมสมัยใหม?  

เข(ามาด(วย ซ่ึงเป@นสิ่งท่ีทําลายวัฒนธรรมเดิมของชาวชองท่ีอยู?กับธรรมชาติ โดยท่ีเงินไม?ได(เป@นปAจจัยสําคัญสําหรับ

การดํารงชีวิตไปด(วย ทําให(ชาวชองและลูกหลานชองหลงอยู?กับกระแสวัฒนธรรมใหม?จนลืมวัฒนธรรมดั้งเดิมของ

ตนท่ีอยู?กันตามวิถีธรรมชาติ 

 จากผลกระทบดังกล?าว ทําให(ชุมชนชองต(องข(ามพ(นจากการทําเกษตรสมัยใหม?แบบทุนนิยมไปสู?

ทางเลือกอ่ืน เกษตรกรรมทางเลือกในอนาคตท่ีจะสนับสนุนการอนุรักษ+วัฒนธรรม อัตลักษณ+ของกลุ?มชองในเขต

อําเภอเขาคิชฌกูฏได(อย?างเหมาะสม ท่ีสําคัญผู(วิจัยวิเคราะห+ว?าควรจะไปใช(ในการประยุกต+ใช(หลักการเศรษฐกิจ

พอเพียง เน่ืองจากผลการวิจัยพบว?า วิถีชีวิตของกลุ?มชองท่ีมีมาในอดีตโดยพ้ืนฐานน้ัน สอดคล(องกับหลักการ

เศรษฐกิจพอเพียง เช?น การจัดการเศรษฐกิจของครอบครัวโดยตั้งอยู?บนเปÑาหมายเพ่ือการมีกินมีใช(ในครัวเรือน

ก?อนท่ีจะนําไปสู?การผลิตเพ่ือขายในตลาดในข้ันต?อไป ดังจะเห็นได(จากการทํานาของกลุ?มชองท่ีมีมาตั้งแต?อดีตมา

จนถึงปAจจุบันเป@นรูปแบบการทํานาเพ่ือยังชีพอยู? 

 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานวัฒนธรรมชองน้ัน จะต(องคํานึงถึงกิจกรรมท้ังทางด(านการ

พัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ+ฟFGนฟูวัฒนธรรมชองในปAจจุบันดังต?อไปน้ีคือ 

1. การฟFGนฟูเกษตรกรรมดั้งเดิมของชอง โดยอาศัยการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม? 

 ควรมีการส?งเสริมการทํานาท่ีมีเปÑาหมายเพ่ือไว(บริโภคเป@นหลัก แต?ควรปรับเทคโนโลยีในการทํานาให(

เหมาะสมต?อ โดยยังคงรักษาทรัพยากรปBาอย?างจริงจังในลักษณะท่ีเรียกว?า คนอยู?ร?วมกับปBา และสามารถท่ีจะเป@น

พ้ืนฐานในการฟFGนฟูและเลือกสรรวัฒนธรรมชองท่ีมีคุณค?าสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมสมัยใหม?โดยใช(หลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. การฟFGนฟูสมุนไพรชองในยุคปAจจุบัน 

  หมอพ้ืนบ(านควรถ?ายทอดวิชาความรู(ให(กับลูกหลาน หรือผู(ท่ีมีความสนใจ เพ่ือในการอนุรักษ+ ฟFGนฟู 

และพัฒนาภูมิปAญญา ได(รับการสนับสนุนจากหน?วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หน?วยงานสาธารณสุขในชุมชน
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ควรให(ความรู(ในการรักษาโรคอย?างถูกวิธี รวมท้ังยอมรับการประยุกต+ใช(วิธีรักษาแบบภูมิปAญญาพ้ืนบ(านควบคู?กับ

การแพทย+แผนปAจจุบัน และควรจัดตั้งชมรมภูมิปAญญาหมอพ้ืนบ(านในชุมชน ประชาสัมพันธ+ และเผยแพร?ความรู(  

ให(ประชาชน โดยเฉพาะสถานการศึกษาควรสร(างหลักสูตรท(องถ่ินในเรื่องภูมิปAญญาพ้ืนบ(าน หมอพ้ืนบ(านมาให(

ความรู(กับผู(ท่ีสนใจตลอดท้ังเยาวชน  

3. การจัดการท?องเท่ียวโดยชุมชนเพ่ือผลิตซํ้าเศรษฐกิจชุมชนของชอง 

  ยุทธศาสตร+การขับเคลื่อนการท?องเท่ียวโดยชุมชนชองคิชฌกูฏ ควรขยายจากการนมัสการรอย   

พระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ เน่ืองจาก ชุมชนชาวชองบริเวณเขาคิชฌกูฏ เป@นท่ีรู(จักโดยท่ัวไปในประเทศไทยเกิดจาก

การเดินทางของผู(แสวงบุญจากจังหวัดต?าง ๆ ท่ีมานมัสการและอธิษฐานต?อรอยพระพุทธบาทบนเขาคิชฌกูฏ    

เป@นจํานวนหลักแสน-ล(านคนต?อป0 (พระครูประดิษฐ+ ศาสนการ. เจ(าอาวาสวัดทุ?งตาอิน. สัมภาษณ+. 2557) แต?การ

หลั่งไหลของผู(คนมานมัสการรอบพระพุทธบาท ยังมิได(จัดบูรณาการกิจกรรมการท?องเท่ียวให(ต?อเน่ือง ไปสู?

กิจกรรมการท?องเท่ียวท้ังทางด(านปBาเขาลําเนาไพรและทรัพยากรด(านสวนผลไม( การบูรณาการดังกล?าวจะทําให(กลุ?ม

ชาวชองบริเวณรอบเขาคิชฌกูฏมีโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตัวเอง ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงได(อย?างราบรื่น 

 4. การอนุรักษ+ภาษาชองให(เป@นภาษาท่ีสองของชุมชน ในเขตอําเภอเขาคิชฌกูฏ 

      การสอนภาษาชองท่ีเป@นหลักสูตรท(องถ่ินของกระทรวงศึกษาธิการ ตามท่ีเคยกําหนดไว(ก็คือ 

จัดการสอนคิดเป@นร(อยละ 30 ของการจัดการศึกษาท้ังหมด เป@นเวลาหน่ึงป0การศึกษา นักเรียนจะมีโอกาสเรียนรู(

ภาษาชองประมาณ 120 ช่ัวโมง สอนในระดับช้ันประถมป0ท่ี 3 และประถมป0ท่ี 4 และควรสนับสนุนครูสอนภาษา

ชองท่ีเป@นคนชองท(องถ่ินให(เป@นอาชีพหน่ึงของครูในโรงเรียน  

4. การเผยแพร?วัฒนธรรมชอง โดยอาศัยเง่ือนไขการเปDดประชาคมอาเซียน 

  กระบวนการฟFGนฟูวัฒนธรรมชองโดยคนชองในท(องถ่ินเขาคิชฌกูฏ ดําเนินการโดยพระอาจารย+

เขียน (หลวงพ?อเขียน ขันธสโร) เจ(าอาวาสวัดกะทิงได(พยายามเผยแพร?แนวคิดว?าชาติพันธุ+ชองเป@นบรรพบุรุษ

ดั้งเดิม   ของคนภาคตะวันออก โดยผ?านรูปแบบต?าง ๆ เช?น หนังสือเล?ม คําเทศน+ รวมถึงความพยายามท่ีจะจัดตั้ง

การท?องเท่ียวในชุมชนชอง เพ่ือให(กลุ?มชองเป@นท่ีรู(จักแก?สาธารณชนท่ัวไป เช?น การสํารวจนํ้าตกตารองท่ีเป@นต(น

แม?นํ้าจันทบุรี การบูรณะอู?ต?อเรือกู(ชาติของพระเจ(าตากสินท่ีเสม็ดงาม และกระบวนการฟFGนฟูวัฒนธรรมชองโดย

กํานันเฉิน ผันผาย กับสถาบันวิชาการท่ีทํางานวิจัยทางด(านวัฒนธรรม เช?น สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือ

พัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โดยใช(กระแสการพัฒนาของรัฐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ ฉบับท่ี 

7-8 เป@นต(นมา  

 
การอภิปรายผล 
 ในการวิเคราะห+ถึงองค+ความรู(ใหม?ท่ีได(จากการวิจัย ผู(วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว?างข(อค(นพบท่ี

ได(จากการศึกษาและองค+ความรู(เดิมจากเน้ือหาบทท่ี 2 ดังน้ี 

 ทฤษฎีว?าด(วยการปฏิบัติการของบูร+ดิเยอน้ันให(ความสําคัญต?อทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทาง

วัฒนธรรมและทุนทางสัญลักษณ+ แต?ผลการศึกษาของกลุ?มชองท่ีอ.เขาคิชฌกูฏในการขับเคลื่อนเกษตรกรรม

พ้ืนบ(านพบว?าไม?เน(นทุนทางเศรษฐกิจแต?จําเป@นต(องใช(ทุนทางสิ่งแวดล(อม ความแตกต?างของการให(ความสําคัญ   

ในการใช(ทุนต?างๆ เน่ืองจากทฤษฎีของบูร+ดิเยอมักจะประยุกต+ใช(กับระบบทุนนิยมก(าวหน(าของประเทศตะวันตก   

ซ่ึงให(ความสําคัญต?อทุนทางเศรษฐกิจแต?การทําเกษตรพ้ืนบ(านของชนชาติพันธุ+ชองจะเน(นทุนทางด(านสิ่งแวดล(อม

เน่ืองจากเป@นสังคมก?อนทุนนิยมท่ีต(องพ่ึงพิงสิ่งแวดล(อมมาในการประกอบอาชีพทํามาหากินตั้งแต?อดีตจนถึง

ปAจจุบัน เช?น การหาของปBาตามปBาเขาลําเนาไพร การเข(าปBาล?าสัตว+เพ่ือนํามาเป@นกับข(าว วิถีชีวิตของชาวชองคือ

ปBา น่ันคือสิ่งแรกท่ีชาวชองมีมาแต?กําเนิด โดยท่ีทุนทางเศรษฐกิจไม?มีบทบาทเท?าใดนัก ซ่ึงตรงกันข(ามกับทฤษฎีบูร+

ดิเยอท่ีเน(นทุนทางเศรษฐกิจในการขับเคลื่อน 

 ทุนทางสิ่งแวดล(อมจึงเป@นทุนท่ีสําคัญและสอดคล(องกับวิถีชีวิตชาวชองมากท่ีสุด ดังน้ัน แนวทางในการ

พัฒนาเกษตรกรรมทางเลือกของชาวชอง จึงต(องเป@นทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถคงไว(ซ่ึงความเป@นตัวตน 
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ของชาวชองท่ีอยู?กับปBา รักษาความพอเพียงทางนิเวศ ซ่ึงบูร+ดิเยอจะไม(เน(นทุนสิ่งแวดล(อมน้ี แต?จะเน(นทุนทางด(าน

เศรษฐกิจท่ีเป@นระบบทุนนิยมก(าวหน(ามากกว?า ซ่ึงฐานคิดน้ีจะไม?สอดคล(องกับวิถีท่ีเป@นมาแต?ดั้งเดิมของชอง 

ถึงแม(ว?ายุคสมัยใหม?จะเข(ามาแต?ทุนด(านต?างๆก็ไม?ได(ช?วยให(ชาวชองมีชีวิตความเป@นอยู?ท่ีดีข้ึนเท?ากับทุนทางด(าน

สิ่งแวดล(อมท่ีควรรักษาและปรับให(เข(ากับสังคมสมัยใหม?ท่ีเป@นระบบทุนนิยมเริ่มต(นท่ีกําลังกลืนตัวตนความเป@น

ชองกับวิถีชีวิตอันเรียบง?ายให(หมดไป 

 

ข"อเสนอแนะ 

ข"อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตBอไป 

1. การทําวิจัยในเชิงปริมาณเก่ียวกับชองในพ้ืนท่ีอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

2. การทําวิจัยเก่ียวกับชนชาติพันธุ+ชองในพ้ืนท่ีอ่ืน เช?นท่ีตําบลทับไทร จังหวัดตราด หรือตําบลสะตอน 

จังหวัดระยอง ฯลฯ 

3. ศึกษาถึงต(นกําเนิดประวัติศาสตร+ของชนชาติพันธุ+ชอง ว?ามีการรวมกลุ?มหรือกระจายตัวกันแบบไหน 

4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาตัวแบบของเกษตรกรรมธรรมชาติแบบใหม?ภายใต(วัฒนธรรมชอง 

5. ในสถานการณ+โลกร(อนปAจจุบันควรวิจัยทางเลือกนิเวศน+เกษตร (Agro ecology) ในชุมชนชอง    

เพ่ือรับมือกับสถานการณ+ท่ีเกิดข้ึน 
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ปMจจัยท่ีมีผลตBอการรับรู4ขBาวสารทางการเมืองในชBวงการเมืองสองขั้ว 
ของประชาชน ในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

FACTORS AFFECTING POLITICAL INFORMATION PERCEPTION DURING BIPOLAR POLITICS  
TO PEOPLE IN MAKHAM DISTRICT, CHANTHABURI PROVINCE 

 

ชิดชนก  เชื้อแก4ว 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท(องถ่ิน 

คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี

 

บทคัดยBอ 
 

  การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ?งหมายเพ่ือศึกษาระดับและปAจจัยท่ีมีผลต?อการรับรู(ข?าวสารทางการเมืองในช?วง

การเมืองสองข้ัวของประชาชนในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี การศึกษาใช(กลุ?มตัวอย?างผู(มีสิทธิเลือกตั้งใน

เขตอําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี จํานวน 394 คน  โดยการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method)  คือ การวิจัย

เชิงสํารวจ และการสัมภาษณ+ในการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งการสังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วม  ผลการศึกษาพบว?า

กลุ?มตัวอย?างรับรู(ข?าวสารทางการเมืองในช?วงการเมืองสองข้ัวผ?านทางสื่อต?าง ๆ ในภาพรวมอยู?ในระดับน(อย      

ซ่ึงจาก 14 ช?องทาง สามารถแบ?งออกเป@น 2 กลุ?มใหญ? คือ กลุ?มที่รับรู(ข?าวสารน(อย โดยผ?านทางนักการเมือง 

ข(อความ SMS ผ?านทางโทรศัพท+มือถือ ตัวแทนกลุ?มพลังมวลชน ข(าราชการ/พนักงานหน?วยงานของรัฐ   หอกระจายข?าว/

รถประชาสัมพันธ+ เป@นต(น และกลุ?มท่ีรับรู(ข?าวสารปานกลาง โดยผ?านทางสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ+ต?าง ๆ 

เพ่ือนบ(าน และเพ่ือนสนิท  เป@นต(น  ส?วนปAจจัยท่ีมีผลต?อการรับรู(ข?าวสารทางการเมืองในช?วงการเมืองสองข้ัว ได(แก? 

สังคมประกิตทางการเมืองและการบ?มเพาะทางการเมือง 

คําสําคัญ : การรับรู(ข?าวสารทางการเมือง  การเมืองสองข้ัว 

 

ABSTRACT 
 

 The objectives of  this research were to study the levels and the factors that affected 

the perception for the political information during the bi-polar political conflict as perceived by 

people in Makham district, Chanthaburi. The study included a sample of 394 eligible voters in 

the area of Makham district, Chanthaburi. The research employed a mixed method research 

approach which included a survey-based research approach and an interview for the qualitative 

research approach as well as the participatory observation method. The study results indicated 

that the sample had a low level of political information perception via various types of media 

during the bipolar political conflict. From 14 different information channels which can be 

divided into two groups which were a group of those who had little of information perception 

and a group of those who had mid-level of information perception. The former group 

perceived information via politicians, SMS, representatives of the public power group, civil 

servants, govemment employees, news towers, public relations trucks and etc. The latter group 

obtained information from radio, printing media, neighbours, friends and etc. However, the 

factors that affected political information perception during bipolar political conflict were the 

political socialization and the political incubation 

Keyword : Political Information Perception, Bipolar Political Conflict 
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ความสําคัญของปMญหา 
 ปรากฏการณ+ของการเมืองไทยในปAจจุบัน มีลักษณะโดดเด?นท่ีมีการเรียกว?า การเมืองแบบสองข้ัว คือ 

ข้ัวของกลุ?มท่ีเรียกว?ากลุ?มเสื้อเหลือง และอีกข้ัวเรียกว?ากลุ?มเสื้อแดง ประเทศไทยติดบ?วงประวัติศาสตร+การเมือง

ด(วยการ “ยุบสภา” การประกาศยุบสภาผู(แทนราษฎรของ นางสาวยิ่งลักษณ+ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในวันท่ี 9 

ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถือเป@นการยุบสภาครั้งท่ี 13 ในประวัติศาสตร+การเมืองไทย และนับเป@นครั้งท่ี 3 ในรอบ 7 ป_ 

ท่ีนายกรัฐมนตรีของไทยต(องผ?าทางตันจากปAญหาความขัดแย(งทางการเมือง นับตั้งแต?สังคมไทยถูกแบ?งแยก

ออกเป@น 2 ข้ัวอย?างชัดเจน (ไทยรัฐออนไลน+. ออนไลน+. 2556) 

 ในป_ พ.ศ. 2547 เริ่มมีการเคลื่อนไหวของกลุ?มคนซ่ึงมีความเห็นว?าทักษิณ ชินวัตร หัวหน(าพรรค                       

ไทยรักไทย ควรออกจากตําแหน?งนายกรัฐมนตรี เน่ืองจากข(อสงสัยในการบริหารประเทศของรัฐบาลท่ีอาจมี

ผลประโยชน+ทับซ(อนในเรื่องต?างๆ รวมท้ังปAญหาทุจริตคอรัปช่ัน และได(ขยายตัวเป@นวงกว(างยิ่งข้ึนจากการนําของ

สนธิ ลิ้มทองกุล  ในป_ พ.ศ. 2548 ในนามพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (พธม.) หรือ เสื้อเหลือง การประท(วง

ต?อต(านส?วนใหญ?ประกอบด(วยกลุ?มชนช้ันกลางและชนช้ันสูงและพวกนิยมเจ(า ร?วมกับกลุ?มสันติอโศก และพนักงาน

ของรัฐวิสาหกิจซ่ึงต?อต(านการแปรรูป รวมท้ังสถาบันการศึกษาและปAญญาชน หลังจากท่ีกลุ?มพันธมิตรประชาชน

เพ่ือประชาธิปไตยประกาศตัวเป@นทางการเมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ+ พ.ศ.2548 การชุมนุมหลายครั้งถัดมาได(ปรากฏ

ลักษณะของความรุนแรงเพ่ิมข้ึน  

 ในป_ พ.ศ.2549  อดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไม?สามารถทนกระแสต?อต(านจากกลุ?ม

พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (พธม.) จึงต(องประกาศยุบสภาในวันท่ี 24 กุมภาพันธ+ พ.ศ.2549 อย?างไรก็ตาม 

นับตั้งแต?วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2549 เป@นต(นมา กลุ?มผู(สนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ ได(เดินทางมาจากภาคเหนือและ

ภาคอีสานเพ่ือมาชุมนุมกันท่ีสวนจตุจักร หน่ึงสัปดาห+ก?อนการเลือกตั้งใหม?  กลุ?มผู(ชุมนุมต?อต(าน พ.ต.ท.ทักษิณ   

ได(เดินขบวนไปตามย?านการค(า สถานท่ีประกอบธุรกิจและอาคารสํานักงานหลายแห?งจนต(องปDดทําการ ทําให(เกิด

ความเห็นต?างทางการเมืองและก?อให(เกิดความแตกแยกอย?างรุนแรงในสังคมไทย จนกระท่ังเกิดเหตุการณ+

รัฐประหาร ส?งผลให(ฝBายทหารในนามคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย+ทรง

เป@นประมุข (ภายหลังเปลี่ยนเป@นคณะมนตรีความมั่นคงแห?งชาติ) นําโดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ก(าวข้ึนสู?

อํานาจและเข(ามามีบทบาททางการเมือง คณะรัฐประหารได(ยกเลิกการเลือกตั้งในเดือนตุลาคม ยกเลิกรัฐธรรมนูญ 

สั่งยุบสภา สั่งห(ามการประท(วงและกิจกรรมทางการเมือง ยับยั้งและเซ็นเซอร+สื่อ ประกาศใช(กฎอัยการศึก และ

จับกุมสมาชิกคณะรัฐมนตรีหลายคน 

 ภายหลังรัฐประหาร คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย+ทรงเป@น

ประมุข  ได(จัดตั้งรัฐบาลช่ัวคราว พระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู?หัว มีพระบรมราชโองการ  โปรดเกล(าฯ ให(แต?งตั้ง 

พล.อ.สุรยุทธ+  จุลานนท+ เป@นนายกรัฐมนตรีในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ต?อมาวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2550 

พระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู?หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล(าฯ ประกาศเลิกใช(กฎอัยการศึก ใน 41 จังหวัด    

แต?ยังคงไว( 35 จังหวัด  ซ่ึงในช?วงดังกล?าวมีกลุ?มออกมาเคลื่อนไหวต?อต(านการรัฐประหารหลายกลุ?ม นําโดยกลุ?ม

แนวร?วมประชาธิปไตยขับไล?เผด็จการ (นปก.) โดยกล?าวหาว?า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท+ ประธานองคมนตรี      

อยู?เบ้ืองหลังเหตุการณ+ ยึดอํานาจ และต(องการขับไล?คณะมนตรีความมั่นคงแห?งชาติ และรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ+   

จุลานนท+ 

 ต?อมา พรรคพลังประชาชน ซ่ึงถูกมองว?าเก่ียวข(องทางการเมืองกับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ชนะการ

เลือกตั้งท่ัวไป เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ.2550 และจัดตั้งรัฐบาลผสม ทําให(พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย 

ซ่ึงเคยเคลื่อนไหวต?อต(านทักษิณ ชินวัตร ก?อนเหตุการณ+รัฐประหารมาแล(ว กลับมาชุมนุมอีกครั้งหน่ึง นับตั้งแต?

วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เป@นต(นมา กลุ?มพันธมิตรได(ทําการ "ดาวกระจาย" ไปยังสถานท่ีต?างๆ เพ่ือกดดัน

ให(นายกรัฐมนตรีนายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ+สวัสดิ์ ออกจากตําแหน?ง ก?อนจะยุติการชุมนุมเมื่อศาล

รัฐธรรมนูญพิพากษายุบพรรคพลังประชาชน 

 ภายหลังการพ(นจากตําแหน?งของสมชาย ได(มีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 

ปรากฏว?า นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหน(าพรรคประชาธิปAตย+ และผู(นําฝBายค(านในสภาผู(แทนราษฎร สมัยรัฐบาล

ทักษิณ สมัคร และสมชาย ได(รับเลือกให(ดํารงตําแหน?งนายกรัฐมนตรี ทําให(กลุ?มแนวร?วมประชาธิปไตยต?อต(าน
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เผด็จการแห?งชาติ หรือ นปช. (กลุ?ม นปก.เดิม) หรือเสื้อแดง กลับมาชุมนุมอีกครั้งในป0พ.ศ. 2552 ในช?วงเทศกาล
สงกรานต+การประท(วงเริ่มลุกลามในเขตกรุงเทพมหานคร จนเกิดเหตุปะทะกันระหว?างกลุ?มผู(ชุมนุมท้ังฝBายต?อต(าน
และฝBายสนับสนุนรัฐบาล และประชาชนผู(อยู?อาศัยท่ัวไป แต?สุดท(ายก็ได(ยุบสภาวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2554  
(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ออนไลน+. 2555)  

 ผลการเลือกตั้งเป@นการท่ัวไป พ.ศ. 2554 ปรากฏว?าพรรคเพ่ือไทยได(เสียงข(างมากในสภา และนางสาว
ยิ่งลักษณ+ ชินวัตร เป@นนายกรัฐมนตรีคนถัดมา  แต?ต?อมานางสาวยิ่งลักษณ+ ชินวัตร ได(ประกาศยุบสภา เมื่อวันท่ี 9 
ธันวาคม พ.ศ.2556 เพราะถูกกดดันจากฝBายต?อต(านท่ีคัดค(านร?างพระราชบัญญัติซ่ึงนิรโทษกรรมความผิดท้ังหมด
ของทุกฝBายย(อนหลังไปถึงป0 พ.ศ.2547 และการแก(ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 เพ่ือให(สมาชิกวุฒิสภา
ท้ังหมดมาจากการเลือกตั้งจนยกระดับกลายเป@นการขับไล?ระบอบทักษิณ เป@นเหตุสําคัญท่ีมีประชาชนหลายกลุ?ม
แสดงการคัดค(าน สถานีรถไฟสามเสนเป@นสถานที่แรกในการชุมนุม ต?อมาในวันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556      
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประกาศย(ายเวทีการชุมนุม โดยเคลื่อนขบวนไปปAกหลักท่ีถนนราชดําเนินแทน พร(อมท้ัง
ยกระดับการชุมนุม โดยการบุกรุกเข(ายึดบริเวณและอาคารสถานท่ีราชการ ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556   
ท่ีศูนย+ราชการฯ ถนนแจ(งวัฒนะ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประกาศก?อตั้ง คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให(เป@นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ+อันมีพระมหากษัตริย+เป@นประมุข หรือ กปปส. เหตุการณ+
ประท(วงยืดเยื้อ  มีการเดินขบวนและชุมนุมประท(วง ปDดการจราจรในทางแยกสําคัญในกรุงเทพมหานครยึดสถานท่ี
ราชการ การชุมนุมปDดกรุงเทพมหานคร ชุมนุมปDดก้ันหน(าสถานท่ีราชการในจังหวัดต?าง ๆ เช?น หน(าศาลากลาง
จังหวัดนนทบุรี  เป@นต(น นอกจากน้ี ยังมีผู(ชุมนุมเข(าปDดก้ัน หรือนํารถปราศรัยเข(าปDดก้ันศาลากลางบางจังหวัดใน
ภาคใต( และมีผู(ชุมนุมเข(ายื่นหนังสือต?อผู(ว?าราชการจังหวัด อาทิ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร+ธานี 
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดยะลา เป@นต(น  ป0 พ.ศ. 2557  ในปAจจุบันสถานการณ+ความขัดแย(งยังคงดําเนินต?อไปเรื่อย ๆ 
การยุบสภา 3 ครั้งหลังสุดเป@นผลมาจากความแตกแยกทางการเมืองของสังคมไทยท่ีแบ?งออกเป@น 2 ข้ัว นับตั้งแต? 
คมช.ภายใต(การนําของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ได(รัฐประหาร พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 
ออนไลน+. 2556)  

  จากวิกฤตการณ+ทางการเมืองตั้งแต? พ.ศ. 2549 - ปAจจุบัน  ทําให(ความตื่นตัวทางการเมืองของคนไทย
สูงข้ึน การรับรู(ข(อมูลข?าวสารและการมีส?วนร?วมทางการเมืองมีมากข้ึน สังเกตได(จากการพูดคุยถึงเรื่องความขัดแย(ง
ทางการเมืองอย?างกว(างขวาง ประชาชนหันมาติดตั้งกล?องรับสัญญาณดาวเทียมเน่ืองจากการดูโทรทัศน+ในช?องฟรี
ทีวีถูกปDดก้ันเน้ือหา และใช(โทรศัพท+มือถือและแท็บเล็ตในการติดตามข?าวสารบ(านเมืองได(ทุกท่ีและทุกสถานการณ+ 
จํานวนประชาชนท่ีเพ่ิมมากข้ึนใน  แต?ละป0ท่ีเข(าร?วมการชุมนุมทางการเมืองของแนวร?วมประชาธิปไตยต?อต(าน
เผด็จการแห?งชาติ หรือกลุ?มคนเสื้อแดง พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย หรือกลุ?มคนเสื้อเหลือง และ
คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให(เป@นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ+อันมีพระมหากษัตริย+  
เป@นประมุข ตามสถานท่ีต?าง ๆ ท้ังในกรุงเทพมหานครและต?างจังหวัด  

 ความขัดแย(งทางการเมืองน้ี พัฒนาจากความคิดแย(งทางความคิดเห็นและผลประโยชน+ พัฒนาไปสู?                    
การแสดงออกท่ีรุนแรงของการเรียกร(องท่ีมีการปDดสนามบิน การเผาทําลายศูนย+การค(า การปDดถนน การเผาบ(าน
เผาเรือน การเผาสถานท่ีราชการ นอกจากน้ี ประชาชนส?วนหน่ึงแสดงออกของการสนับสนุนความเช่ือของตนเอง
กับคนรอบข(าง อย?างหยาบคาย ไร(เหตุผล ปDดก้ัน ซ่ึงนําไปสู?ความขัดแย(งเพียงบริบททางการเมือง แต?เป@นบริบท
ของการเป@นส?วนตัวของคนในครอบครัว ในท่ีทํางาน สาเหตุท่ีผลักดันให(เกิดความตื่นตัวออกมาเคลื่อนไหวทางการ
เมืองในครั้งน้ี คือ มีการล?วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย+ ปAญหาการคอรัปช่ัน พรรคการเมืองไม?มีสัจจะต?อพ่ีน(อง
ประชาชน  มีความพยายามออกกฎหมายนิรโทษกรรม และต(องการปฏิรูปการเมืองให(เป@นประชาธิปไตยท่ีแท(จริง
และมั่นคง 

 จังหวัดจันทบุรี เป@นจังหวัดหน่ึงท่ีประชาชนก็มีความตื่นตัวทางการเมือง จากการรับรู(ข?าวสารทาง
การเมืองแบบสองข้ัวในปAจจุบัน สังเกตจากลําดับเหตุการณ+สําคัญดังน้ี 

  ในป0 พ.ศ. 2552  มีเหตุการณ+ท่ีแยกได(ชัดว?าประชาชนในจังหวัดจันทบุรีบางส?วนได(แบ?งแยกเป@น 2 ข้ัว 
คือ กลุ?มท่ีสนับสนุนทักษิณ “กลุ?มแนวร?วมประชาธิปไตยต?อต(านเผด็จการแห?งชาติ (นปช.)” หรือกลุ?มเสื้อแดง  
และกลุ?มท่ีต?อต(านทักษิณ “กลุ?มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย” หรือกลุ?มเสื้อเหลือง   
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  เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2552 กลุ?มเสื้อแดงเมืองจันท+รักษ+ประชาธิปไตย นําโดยนายสําเริง ประจําเรือ                
อดีตสมาชิกสภาองค+การบริหารส?วนจังหวัดจันทบุรี เป@นประธานกลุ?มเสื้อแดง และนายประมวล เธียรประดิษฐ+ 
แกนนําเสื้อแดง ร?วมกับชาวเสื้อแดง ได(จัดกิจกรรมชุมนุมกันท่ีสนามสามเหลี่ยมทุ?งนาเชย มีการจําหน?ายเสื้อและ
เท(าตบ มีการโฟนอินจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และแห?ขบวนรอบตัวเมืองจันทบุรี (Matichon Online. ออนไลน+. 
2552) ต?อมาในวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2552 กลุ?มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย ได(ชุมนุมกันท่ีบริเวณ
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองจันทบุรี  โดยมีนายสุวิชาญ สุวรรณาคะ แกนนํากลุ?มพันธมิตรฯ ชุมนุมเรื่องความถูกต(อง
ในสังคมและการจะจัดตั้งกลุ?มพันธมิตรฯ เป@นพรรคการเมืองใหม? และเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 กลุ?มเสื้อแดง
เมืองจันท+รักษ+ประชาธิปไตย ยังเข(าร?วมชุมนุมกับกลุ?มแนวร?วมประชาธิปไตยต?อต(านเผด็จการแห?งชาติ (นปช.)    
ท่ีท(องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร (MThai. ออนไลน+. 2552) 

  ในปm พ.ศ.2553 ในวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ.2553 กลุ?มเสื้อแดงได(มีการชุมนุมกันท่ีสนามกอล+ฟ        
สอยดาวไฮแลนด+ อําเภอโปBงนํ้าร(อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีการตั้งเวทีการปราศรัยเรียกร(องให(ตรวจสอบสนาม
กอล+ฟดังกล?าว บุกรุกพ้ืนท่ีปBาสงวนกว?า 4,000 ไร?  ในวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ.2553 นําโดยพล.ต.ต.พยุง ตรงสวัสดิ์ 
แกนนําคนเสื้อแดงจันทบุรี ได(นํากลุ?มพลังมวลชนคนเสื้อแดงจันทบุรีจากหลายอําเภอ อาทิ นายบุญส?ง กมเลศร+ 
แกนนําเสื้อแดงอําเภอสอยดาวและอําเภอโปBงนํ้าร(อน ได(นําชาวเสื้อแดงรวมตัวชุมนุมกันท่ีบริเวณหน(าศาลากลาง
จังหวัดจันทบุรี พร(อมรับฟAงแกนนํา นปช. หากรัฐบาลมีการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงส?วนกลางเสื้อแดงจันทบุรี
พร(อมจะมีการบุกยึดศาลากลางทันที และจะมีการปAกหลักการชุมนุมหน(าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีจนกว?าแกนนํา 
นปช.จากส?วนกลางจะมีการให(ยุติการชุมนุม ต?อมาในวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ.2553 นายประมวล  เธียรประดิษฐ+  
ได(นํากลุ?มพลังมวลชนคนเสื้อแดงจันทบุรีเดินทางมาปDดล(อมเคเบ้ิลทีวีจันทบุรี หลังใช( 2 มาตรฐานในการแพร?ภาพแต? 
เสื้อเหลือง และไม?แพร?ภาพเสื้อแดงในการถ?ายทอดสดทางช?อง ptv ซ่ึงกลุ?มเสื้อแดงชมการถ?ายทอดสัญญาณกันท่ี
หน(าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  (ASTV ผู(จัดการออนไลน+. ออนไลน+. 2553) 

 ในปm พ.ศ.2556  ในวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2556 ได(มีกลุ?มหน(ากากขาว บริเวณตลาดนํ้าพุ เทศบาล
เมืองจันทบุรี  โดยปราศรัยถึงการทํางานของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ+  ชินวัตร  ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556    
นายยุคล ชนะวัฒน+ปAญญา สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี แกนนํากลุ?มคนจันท+รักชาติ พร(อมด(วย      
นายแสนคม อนามพงษ+ เลขานุการสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี ได(นํากลุ?มคนจันท+รักชาติ รวมตัว
ชุมนุมบริเวณลานหน(าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพ่ือคัดค(านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม พ.ศ. 2556 จนกว?าจะ
ยกเลิก (ผู(จัดการออนไลน+. ออนไลน+. 2556) ต?อมาในวันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 กลุ?มแดงจันทบุรี นําโดยนางลัดดา  
สวนวงค+ แกนนํากลุ?มแดงจันทบุรีพร(อมสมาชิก เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพ่ือยื่นหนังสือขอให(มีการ
สนับสนุน พระราชบัญญัติปรองดองและสนับสนุนให(รัฐบาลมีมติให(ผ?านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมโดยยื่นให(กับ
ผู(ว?าราชการจังหวัดจันทบุรี ต?อมากลุ?มแดงจันทบูรณ+ ได(เข(าไปทําลายปÑายคัดค(านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม  
และเข(ารุมทําร(ายคนท่ีมาต?อต(านคัดค(านร?างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมท่ีบริเวณสี่แยกสถานีขนส?งจังหวัดจันทบุร ี
จนทําให(มีผู(บาดเจ็บ 1 ราย  (สํานักประชาสัมพันธ+ เขต 7. ออนไลน+. 2556) 

 ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 นายแสนคม อนามพงษ+ และแกนนํากลุ?มรักชาติจันทบุรี ได(นํา
มวลชน ในนามกลุ?ม “กลุ?มรักชาติจันทบุรีต?อต(านระบอบทักษิณ” กว?า 2,000 คน จากท้ัง 10  อําเภอในพื้นท่ี
จังหวัดจันทบุรี มารวมตัวกันชุมนุมขับไล?รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ+ ชินวัตร และล(มล(างระบอบทักษิณ ท้ังน้ี กลุ?มผู(
ชุมนุมได(เรียกร(องให(ผู(ว?าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกมารับหนังสือและรับนกหวีด พร(อมดอกไม(จากผู(ชุมนุม ซ่ึง
ผู(ว?าราชการจังหวัดจันทบุรี ได(รับนกหวีดและดอกไม(แต?ไม?ยอมเปBา ทําให(ผู(ชุมนุมไม?พอใจจึงได(มีการตะโกนด?าให(
ออกไป จากน้ันกลุ?มผู(ชุมนุมได(เคลื่อนขบวนอารยะขัดขืนตระเวนไปตามสถานท่ีราชการสําคัญของจังหวัดจันทบุรี 
(ASTV ผู(จัดการออนไลน+. ออนไลน+. 2556) ต?อมาวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 นําโดย นายสําเริง ประจําเรือ ได(มา
ชุมชนแสดงพลังให(กําลังใจการทํางานของรัฐบาล พร(อมท้ังฉีกหนังสือข(อเรียกร(องของมวลชนชาวจันทบุรีต?อต(าน
คนโกง  ท่ียื่นไว(แก?ผู(ว?าราชการจังหวัดจันทบุรี และมอบดอกไม(ให(กําลังใจผู(ว?าราชการจังหวัดจันทบุรี ท่ีไม?ยอมเปBา
นกหวีดตามข(อเรียกร(องของผู(ชุมนุม (INNNEWS. ออนไลน+. 2556) และในวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 กลุ?มรัก
ชาติจันทบุรีต?อต(านระบอบทักษิณ ได(เดินทางมาชุมนุมท่ีบริเวณหน(าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพ่ือแสดงพลังทาง
การเมือง  ตามนัดของ กปปส. จากส?วนกลาง โดยแกนนําได(กล?าวโจมตีการทํางานของรัฐบาลระบอบทักษิณ 
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พร(อมให(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีลาออกจากรักษาการตําแหน?งต?าง ๆ บนรถเคลื่อนท่ี 6 ล(อติดเครื่องขยายเสียง          

มีมวลชนเสื้อหลากสีแน?นหน(าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (สํานักประชาสัมพันธ+ เขต 7. ออนไลน+. 2556) และ

เหตุการณ+ล?าสุดเมื่อวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ.2557 ท่ีผ?านมา กลุ?มคนเสื้อแดงบุกใช(มีดฟAนปÑายต?อต(านรัฐบาลโกง   

และประณามการใช(ความรุนแรงท่ีติดไว(หน(าโรงพยาบาลพระปกเกล(าจังหวัดจันทบุรี (เดลินิวส+. ออนไลน+. 2557) 

 จากเหตุการณ+ดังกล?าว สะท(อนให(เห็นว?าภายในจังหวัดจันทบุรีมีความขัดแย(งทางการเมืองเกิดข้ึน     

มีการจัดตั้งหมู?บ(านเสื้อแดง ตามอําเภอต?าง ๆ เช?น อําเภอเขาคิชฌกูฎ อําเภอสอยดาว อําเภอท?าใหม? และอําเภอ

เมืองจันทบุรี เป@นต(น  ท้ัง 2 ฝBาย มีแกนนําเป@นนักการเมืองหรือผู(มีอิทธิพลระดับจังหวัดและระดับท(องถ่ิน 

สามารถระดมมวลชนจากอําเภอต?าง ๆ เข(าร?วมชุมนุม แห?ขบวน เพ่ือเรียกร(องประชาธิปไตย ตามสถานท่ีสําคัญ

ภายในตัวเมืองจันทบุรีได(  

 ผู(วิจัยได(เลือกกรณีศึกษาประชาชนท(องถ่ินในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เน่ืองจากอําเภอมะขาม                 

มีลักษณะความเป@นชนบทค?อนข(างสูง โดยประชาชนส?วนใหญ?ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีลักษณะทางสังคม                 

แบบเครือญาติพ่ึงพาอาศัยกัน ในขณะเดียวกันอําเภอมะขามมีพ้ืนท่ีติดกับอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี โดยความ

เจริญกระจุกตัวอยู?บริเวณท่ีตั้งของวัดและโรงเรียน เมื่อเกิดสถานการณ+ทางการเมืองท่ีแบ?งออกเป@นสองข้ัว พบว?า 

ชาวบ(านในอําเภอมะขามมีการตื่นตัวทางการเมืองออกเป@นสองข้ัว โดยชาวอําเภอมะขามส?วนหน่ึง มีความนิยมใน

การบริหารของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ดังน้ัน จึงเกิดความเช่ือว?าทักษิณถูกรังแก และรวมตัวกันเป@นกลุ?มเสื้อแดง 

โดยมีการเช่ือมโยงกับแกนนําอย?างเป@นระบบ อย?างเช?น ชาวบ(านตําบลวังแซ(มมีการเช่ือมโยงผ?านแกนนําของนาย

ประวัฒน+ อุตโมท อดีต ส.ส.บัญชีรายช่ือพรรคเพ่ือไทย ในส?วนของตําบลปAถวี ตําบลอ?างคีรีบางส?วน เช่ือมโยงผ?าน

แกนนําหลัก เช?น นายจตุพร พรหมพันธ+ หรือ นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ เป@นต(น โดยเฉพาะในช?วงป0 พ.ศ. 2549 -2553 

ในอําเภอมะขามมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย?างเห็นได(ชัด ซ่ึงแสดงให(เห็นว?าประชาชนไม?ชอบการบริหารของ

รัฐบาลของพรรคประชาธิปAตย+ และมองว?าพรรคประชาธิปAตย+ไปแย?งชิงอํานาจมา มีการเคลื่อนไหวตามสถานท่ีต?าง ๆ 

เช?น การจัดชุมนุมของแกนนําเสื้อแดงท่ีตําบลปAถวีและตําบลมะขาม ภายในตัวเมืองจันทบุรีและกรุงเทพมหานคร 

เป@นต(น (นาย ก. นามสมมุติ. สัมภาษณ+. 2557) 

 ในขณะเดียวกัน มีกลุ?มคนท่ีมีความเช่ือว?า สิ่งท่ีพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร และพรรคพวกแฝงไปด(วยความ

ทุจริต คอรัปช่ัน พวกเขาก็รวมตัวกันเป@นกลุ?มของกลุ?มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย แต?ต?อมาพัฒนาเป@น

กลุ?มท่ีรู(เท?าทันทักษิณและต?อต(านระบบการบริหารประเทศผ?านนโยบายประชานิยม กลุ?มคนดังกล?าวจะรวมตัวกัน

เคลื่อนไหวทางการเมือง แต?ไม?แสดงออกชัดเหมือนกลุ?มเสื้อแดง แกนนําของกลุ?มต?อต(านทักษิณท่ีสัมพันธ+กับ

นักการเมือง และมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเช?นเดียวกับกลุ?มเสื้อแดง ยกตัวอย?าง บ(านปíก หมู? 7 ตําบลวังแซ(ม 

จํานวนประชากรท้ังสิ้น 400-500 คน 450 คน นิยมฝBายทักษิณ ขณะอีก 50 คน นิยมทางฝBายพรรคประชาธิปAตย+  

2 กลุ?มน้ีจะไม?ทะเลาะกัน เพราะชาวบ(านรู(ว?าเป@นคนบ(านปíกด(วยกัน ต?างฝBายต?างรู(บทบาทของตนเองและเลือกรับ

ข(อมูลในทิศทางของตัวเอง อย?างกลุ?มท่ีเป@น กปปส. หรือเสื้อเหลือง ถ(าไปดูท่ีบ(าน จะเปDดทีวีดูช?อง ASTV 

สายล?อฟÑา หรือ Blue sky หากเป@นฝAáงเสื้อแดง จะเปDดทีวีดูช?อง Asia Update (นาย ก. นามสมมุติ. สัมภาษณ+. 

2557) 

 ปรากฏการณ+ทางการเมืองในช?วงการเมืองสองข้ัวในเขตอําเภอมะขาม ท่ีเกิดจากการรับรู(ข?าวสารทาง

การเมืองผ?านทางสื่อมวลชน สื่อบุคคลและสื่อสังคม ชาวบ(านส?วนใหญ?มีความคิดเป@นของตนเอง ส?วนหน่ึงก็เช่ือใน

ผู(นําหรือแกนนํา โดยการชักชวนพูดคุยในส?วนของคนรู(จักคุ(นเคยกันมาก?อน และส?วนหน่ึงติดตามข?าวสารจากสื่อ

ต?าง ๆ เห็นได(ชัดจากการติดตั้งกล?องรับสัญญาณดาวเทียม เพราะแต?ละฝBายก็มีช?องจานดาวเทียมเป@นของตนเอง

ชาวบ(านจะรับข(อมูลท่ีทันสถานการณ+ สามารถรับชมได(ตลอด 24 ช่ัวโมง  

 จากความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอมะขามดังกล?าว จึงเป@นสิ่งท่ีน?าศึกษาว?า

ประชาชนในเขตอําเภอมะขามมีการรับรู(ข?าวสารทางการเมืองมากน(อยเพียงใด และอะไรเป@นปAจจัยท่ีมีผลต?อการ

รับรู(ข(อมูลทางการเมือง 
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วัตถุประสงคOของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับระดับการรับรู(ข?าวสารทางการเมืองในช?วงการเมืองสองข้ัวของประชาชนในเขต

อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  

 2. เพ่ือศึกษาปAจจัยท่ีส?งผลต?อการรับรู(ข?าวสารทางการเมืองในช?วงการเมืองสองข้ัวของประชาชนใน

เขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรท่ีเป@นเปÑาหมายการวิจัย ได(แก? ประชาชนผู(มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอมะขาม จังหวัด

จันทบุรี  ท้ัง 6 ตําบล ได(แก? ตําบลมะขาม ตําบลท?าหลวง ตําบลอ?างคีรี ตําบลฉมัน ตําบลปAถวี และตําบลวังแซ(ม 

จํานวนท้ังสิ้น 24,396  คน 

 การกําหนดขนาดตัวอย?าง (Sample Size)  ใช(สูตรของทาโร?ยามาเน  (Taro Yamame) คํานวณ

ขนาดของตัวอย?างท่ีเหมาะสมดังน้ี 

   n     =          N 

         1+Ne

2

 

   n     =       ขนาดตัวอย?าง 

   N     =       ขนาดประชากร 

   e     =       ความคลาดเคลื่อนในการสุ?ม (Sampling error) 

 - ความคลาดเคลื่อนมากท่ีสุดท่ียอมรับได( = + 5% 

 - ความเช่ือมั่นในการสุ?มน(อยท่ีสุดท่ียอมรับได( คือ ความเช่ือมั่นในการสุ?ม 95 % 

   แทนค?า     n     =            24,396 

           1 + 24,396 (0.05)² 

          =            24,396 

                     1+ 24,396 (0.0025) 

          =            24,396 

              1 + 60.99 

          =            24,396 

     61.99 

          =      393.547 

 เพราะฉะน้ันขนาดตัวอย?าง         =       394 

 ส?วนเทคนิคการสุ?มตัวอย?าง (Sample  Technique)  ใช(การสุ?มตัวอย?างแบบหลายข้ันตอน (Multistage 

Sampling) คือ ข้ันแรกใช(การสุ?มตัวอย?างแบบช้ันภูมิ โดยใช(แบบการสุ?มท่ีเป@นสัดส?วน (Proportional Random 

Sampling) ข้ันท่ีสองใช(การสุ?มตัวอย?างแบบง?ายโดยการจับสลาก และข้ันท่ีสามใช(การสุ?มตัวอย?างแบบเป@นระบบ 

(Systematic Random Sampling)    ดังน้ี  

 1. การสุ?มท่ีเป@นสัดส?วน  (Proportional Random Sampling) จะพิจารณาสัดส?วนของตัวอย?าง

จําแนกตามตําบลในอําเภอมะขาม  

  สูตร    =     จํานวนขนาดกลุ?มตัวอย?าง  x  จํานวนประชากรในแต?ละหน?วยเลือกตั้ง 

                                             จํานวนประชากรท้ังหมด 

 2.  การสุ?มตัวอย?างแบบง?ายโดยการจับสลาก จะเขียนรายช่ือหน?วยเลือกตั้งแยกตามแต?ละตําบลใน

อําเภอมะขามลงในกระดาษแล(วพับม(วนให(เรียบร(อย จากน้ันก็จับสลากให(ได(ตําบลละ 1 หน?วยเลือกตั้ง  

 3.  การสุ?มตัวอย?างแบบเป@นระบบ (Systematic Random Sampling)  จะพิจารณาจากลําดับรายช่ือ

ของประชากรท่ีมีสิทธิเลือกตั้งในแต?ละหน?วยเลือกตั้งจําแนกแต?ละตําบลในอําเภอมะขาม  
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  สูตร    =      จํานวนประชากรในแต?ละหน?วยเลือกตั้ง               
                        จํานวนกลุ?มตัวอย?างของหน?วยเลือกตั้งน้ัน    

 
เคร่ืองมือวิจัย 

 เครื่องมือวิจัย  ได(แก?  แบบสอบถาม   
 การสร(างเครื่องมือวิจัย ได(แก? สร(างแบบสอบถามจากวัตถุประสงค+ของการวิจัย แนวคิดและเอกสาร    

ท่ีเก่ียวข(อง โดยใช(รูปแบบคําถามท้ังปลายปDด และปลายเปDด   
 องค+ประกอบของเครื่องมือวิจัย ประกอบด(วยเน้ือหาสรุป ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ข(อมูลพ้ืนฐานของผู(ตอบแบบสอบถาม ได(แก? เพศ  อายุ การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาท่ีพัก

อาศัยอยู?ในพ้ืนท่ี การติดตามข?าวสารทางการเมือง และความสัมพันธ+กับนักการเมือง 
 ตอนท่ี 2 ระดับการรับรู(ข?าวสารทางการเมืองในช?วงการเมืองสองข้ัวของประชาชนในเขตอําเภอ

มะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยใช(คําถามปลายปDด ท้ังหมด 14  เรื่อง ประกอบด(วย 
 1. สื่อสิ่งพิมพ+ต?าง ๆ เช?น หนังสือพิมพ+ วารสาร นิตยสาร หนังสือ ใบปลิว/แผ?นพับ และสิ่ง

ตีพิมพ+ประเภทอ่ืน ๆ เป@นต(น 
 2. สื่อภาพยนตร+  

3. สื่อวิทยุกระจายเสียง  
4. สื่อโทรทัศน+ เช?น จานดาวเทียม เคเบิลทีวี เป@นต(น 
5. สื่อทางสังคม เช?น Twitter, Facebook, Google, YouTube, Line, Instagram   
6. ข(อความ SMS  ผ?านทางโทรศัพท+มือถือ 
7. หอกระจายข?าว/รถประชาสัมพันธ+ 
8. ผู(นําชุมชน 
9. ตัวแทนกลุ?มพลังมวลชน 
10. เพ่ือนบ(าน 
11. ญาติสนิท 
12. ข(าราชการ/พนักงานหน?วยงานของรัฐ 
13. เพ่ือนสนิท 
14. นักการเมือง 

 ตอนท่ี 3 ปAจจัยท่ีส?งผลต?อการรับรู(ข?าวสารทางการเมืองในช?วงการเมืองสองข้ัวของประชาชนในเขต
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  ประกอบด(วย 

 1.  สังคมประกิตทางการเมือง 
2.  การบ?มเพาะข?าวสารทางการเมือง 
3.  อุดมการณ+ทางการเมืองประชาธิปไตย 
4.  ผลประโยชน+ท่ีจะได(รับ 

 ตอนท่ี 4 ข(อคิดเห็นและข(อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยใช(คําถามปลายเปDด วิเคราะห+โดยวิธีการหาความ
เรียงและสรุปผล 

 การทดสอบเครื่องมือจะใช(การทดสอบความตรง (Validity) และความเท่ียง (Reliability) ดังน้ี  
 1. การทดสอบความตรง (Validity)  ใช(ผู(เช่ียวชาญทางด(านวิจัยและหัวข(อวิจัย จํานวน 3 ท?าน โดย

การทดสอบเครื่องมือท่ีจะใช(การทดสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยการนําแบบสอบถามให(ท้ัง      
3 ท?านตรวจสอบ เมื่อรับเครื่องมือกลับคืนจากผู(เช่ียวชาญนําข(อแก(ไขท้ังหมดมาปรับปรุงตามข(อเสนอแนะของ
ผู(เช่ียวชาญ แล(วนําเสนออาจารย+ท่ีปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแก(ไขให(เหมาะสม  

  2. การทดสอบความเท่ียง (Reliability) ใช(การทดลองไปเก็บแบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด แล(วนํามา
วิเคราะห+ด(วยค?าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ซ่ึงมีค?าเท?ากับ 0.88 
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การวิเคราะหOข,อมูล 
1. การวิเคราะห+ตัวแปรส?วนบุคคลจะใช(ค?าสถิติเชิงพรรณนา คือ โดยการนํามาแจกแจงความถ่ี  

(Frequency) คํานวณเป@นค?าร(อยละ (Percentage) แล(วนําเสนอในรูปตารางความเรียง 

2. การวิเคราะห+ตัวแปรต(นหรือตัวแปรตามจะใช(ค?าสถิติเชิงพรรณนา โดยนําเสนอในรูปแบบของ (X )  

และค?าส?วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

 ในการศึกษาครั้งน้ี  ใช(โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห+ข(อมูล สถิติท่ีใช(เป@นสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ได(แก? ค?าความถ่ี ร(อยละ  ค?าเฉลี่ย  สําหรับการวัดปAจจัยท่ีส?งผลต?อการรับรู(ข?าวสารทาง

การเมืองของผู(ตอบแบบสอบถาม สร(างข้ึนตามลักษณะการสร(างแบบวัดทัศนคติ (Likert Scale)  โดยมีตัวเลือก

แบบตอบ 5 ระดับ  โดยในแต?ละระดับกําหนดเกณฑ+การให(คะแนนดังน้ี  

 เกณฑ+การให(คะแนนระดับรับรู(       ระดับคะแนน 

 ระดับรับรู(มากท่ีสุด           5 

 ระดับรับรู(มาก           4 

ระดับรับรู(ปานกลาง           3 

ระดับรับรู(น(อย           2 

ระดับรับรู(น(อยท่ีสุด           1 

 ในการตีความตัวแปรโดยใช(ค?าเฉลี่ย จะแบ?งออกเป@น 5 ระดับ ดังน้ี 

ค?าเฉลี่ย     การตีความ 

  คะแนนระหว?าง  4.50 – 5.00         มากท่ีสุด  

  คะแนนระหว?าง  3.50 – 4.49         มาก  

  คะแนนระหว?าง  2.50 – 3.49         ปานกลาง 

  คะแนนระหว?าง  1.50 – 2.49         น(อย 

  คะแนนระหว?าง  1.00 – 1.49         น(อยท่ีสุด 

 และในการวิเคราะห+ข(อมูลทดสอบสมมติฐานของตัวแปรกําหนด โดยใช(ค?าสหสัมพันธ+ Pearson จะใช(

เกณฑ+ ดังน้ี 

  ค?าสหสัมพันธ+    การตีความ 

  0.01 – 0.25           มีความสัมพันธ+ต่ํา 

  0.26 – 0.50           มีความสัมพันธ+ปานกลาง 

  0.51 – 0.75           มีความสัมพันธ+สูง 

  0.76 – 1.00             มีความสัมพันธ+สูงมาก 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การสัมภาษณ+ วิธีการสัมภาษณ+ท่ีจะใช(ในการวิจัยน้ีมีลักษณะเป@นการสัมภาษณ+แบบก่ึงโครงสร(าง 

(Semi - Structured or Guided Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ+ (Interview Guide) เป@นเครื่องมือใน

รูปแบบต?างๆ คือ 
  1. การสัมภาษณ+กลุ?ม (Group Interview) เป@นรูปแบบท่ีใช(แนวการสัมภาษณ+กลุ?มในการวิเคราะห+

ชุมชน โดยอาศัยผู(ให(ข(อมูลหลากหลายในชุมชน ได(แก? ประชาชนในตําบลมะขาม  ตําบลท?าหลวง  ตําบลอ?างคีรี 

ตําบลฉมัน  ตําบลปAถวี  และตําบลวังแซ(ม 

2. การสัมภาษณ+เจาะลึก (In-dept Interview) เป@นการใช(แนวสัมภาษณ+เจาะลึก  โดยกําหนดผู(ให(

ข(อมูลในการสัมภาษณ+ (Key - Informants) 

 
ผลการวิจัย 

 ข,อค,นพบตามวัตถุประสงคOข,อที่ 1 สามารถสรุปได(ว?าระดับการรับรู(ข?าวสารทางการเมืองในช?วง

การเมืองสองข้ัวผ?านทางสื่อต?าง ๆ ในภาพรวมอยู?ในระดับน(อย ซ่ึงจาก 14 ช?องทาง สามารถแบ?งออกเป@น 2 กลุ?มใหญ? 

คือ กลุ?มท่ีรับรู(ข?าวสารน(อย โดยผ?านทางนักการเมือง ข(อความ SMS ผ?านทางโทรศัพท+มือถือ ตัวแทนกลุ?มพลังมวลชน 
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ข(าราชการ/พนักงานหน?วยงานของรัฐ หอกระจายข?าว/รถประชาสัมพันธ+ เป@นต(น และกลุ?มท่ีรับรู(ข?าวสารปานกลาง 

โดยผ?านทางสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ+ต?าง ๆ เพ่ือนบ(าน และเพ่ือนสนิท เป@นต(น 

 ข"อค"นพบตามวัตถุประสงคOข"อท่ี 2 สามารถสรุปได(ว?ามีปAจจัยท่ีมีผลต?อการรับรู(ข?าวสารทางการเมือง

ในช?วงการเมืองสองข้ัว ได(แก? สังคมประกิตทางการเมืองและการบ?มเพาะทางการเมือง  
 

การอภิปรายผล 
 1. สังคมประกิตทางการเมือง  เมื่อประชาชนได(รับรู(ข?าวสารทางการเมืองผ?านสื่อต?าง ๆ เช?น สื่อมวลชน  

สื่อสังคมและสื่อบุคคลน(อยน้ัน ส?งผลให(ประชาชนไม?เคยเข(าร?วมกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง มีเพียงส?วนน(อย

ท่ีเข(าร?วมกิจกรรม และยังมีการพูดคุยเรื่องการเมืองนาน ๆ ครั้ง เน่ืองจากโอกาสในการรวมกลุ?ม รวมตัว พบปะ

พูดคุยกันภายในหมู?บ(านมีน(อย ส?วนใหญ?จะพบเห็นได(ในงานบวช งานแต?งงาน  ส?วนมากสนใจแต?เรื่องปากท(อง 

ของตนเอง ซ่ึงสอดคล(องกับผลการวิจัยของภูสิทธ+ ขันติกุล (2553 : 330) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการมีส?วนร?วมทางการเมือง

ของประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว?า การเข(าร?วมทํากิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุ?ม

ทางการเมืองต?าง ๆ การสมัครเป@นสมาชิกพรรคการเมือง การเขียนเรื่องร(องทุกข+ เสนอปAญหาไปยังนักการเมือง

ท(องถ่ิน ผู(นําทางการเมืองและหน?วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง การฟAงปราศรัยหาเสียง และ

การติดต?อกับนักการเมืองน้ันมีระดับการมีส?วนร?วมทางการเมืองในระดับต่ําทุกข(อ เน่ืองจากประชาชนให(ความสําคัญ

กับเรื่องการเมืองน(อยกว?าการประกอบอาชีพ หรือเรื่องปากท(อง และคิดว?าเรื่องการเมืองน้ันไม?ใช?เรื่องของตนเอง 

ท่ีจะต(องเข(าไปเก่ียวข(องเพราะว?าตนเองเป@นเพียงลูกบ(านชาวบ(านท่ัวไปในชุมชนเท?าน้ัน  

  ถ(าหากประชาชนได(รับรู(ข?าวสารการเมือง รับรู(ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ทําให(เกิดความคิด  

เกิดการรับรู(ข?าวสาร โดยเฉพาะข?าวสารการเมืองในขณะน้ัน ประชาชนได(ให(ความสนใจคอยติดตาม เพ่ือทราบถึง

เหตุการณ+บ(านเมือง ในขณะน้ันว?าจะดําเนินไปในทิศทางใด ซ่ึงข?าวสารการเมืองกับการมีส?วนร?วมทางการเมือง     

มีความสําคัญและมีความสัมพันธ+กัน เป@นเรื่องของระบอบประชาธิปไตย พอประชาชนทราบข?าวสารทางการเมือง 

ก็จะนํามาพูดคุยกัน นํามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน การท่ีประชาชนได(รับรู(ถึงข?าวสารการเมือง ก็จะทําให(สามารถ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได( ส?วนหน่ึงก็จะทําให(เกิดความรู(สึกท่ีจะอยากมีส?วนร?วมทางการเมืองมากข้ึน ถ(าคนท่ี

สนใจเรื่องการเมืองและอ?านข?าวการเมืองมาก ถ(าเป@นข?าวการเมืองในเชิงวิเคราะห+หรือมีข(อมูลข?าวสารให(มาก ก็จะ

ทําให(คนท่ีติดตามหรืออ?านรู(สึกชอบและก็ติดตามเรื่องการเมืองมากข้ึน  ถ(าข?าวสารการเมืองมีผลต?อการดําเนิน

ชีวิตของประชาชน ประชาชนก็จะออกมามีส?วนร?วมมากข้ึน เช?น การเรียกร(อง หรือต?อต(านในสิ่งท่ีประชาชนเห็น

ว?ามีผลกระทบต?อการดําเนินชีวิต ข?าวการเมืองมีผลต?อการตัดสินใจทางการเมืองของประชาชน ถ(าประชาชนรับรู(

ข?าวสารการเมือง รับรู(ความเคลื่อนไหวและนโยบายของพรรคการเมืองและผู(ลงสมัคร จะทําให(ประชาชนสามารถ

ตัดสินใจในการไปใช(สิทธิเลือกตั้งได(ง?ายข้ึน เป@นต(น 

 2. การบ?มเพาะทางการเมือง เมื่อประชาชนส?วนใหญ?ด(อยการศึกษา คือ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  

ซ่ึงหลักสูตรประถมศึกษามีเน้ือหาสอดแทรกเก่ียวกับการเมืองการปกครองน(อยมาก รวมถึงหน?วยงานราชการไม?ได(

จัดอบรมเพ่ือส?งเสริมให(เกิดความรู(ความเข(าใจในเรื่องการเมืองการปกครองภายในชุมชน จึงทําให(ประชาชนขาด

ความรู(ความเข(าใจในรูปแบบและเน้ือหาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ทําให(ไม?ให(ความสนใจเก่ียวกับ

ข?าวสารทางการเมือง มองว?าเป@นเพียงการมีส?วนร?วมทางการเมืองในการทําหน(าท่ีไปใช(สิทธิเลือกตั้งเท?าน้ัน ส?งผลให(

รับรู(ข?าวสารทางการเมืองในช?วงการเมืองสองข้ัวน(อย  ถ(าหากประชาชนมีความรู(ความเข(าใจในระบบการเมือง ก็จะ

เข(าไปมีส?วนร?วมทางการเมือง และมองว?าตนเองมีอิทธิพลในการทําให(เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได(   

 
ข"อเสนอแนะ 
 ข"อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากข(อค(นพบท่ีได(จากการศึกษา ผู(วิจัยเห็นว?าควรมีข(อเสนอแนะท่ีเป@นนัยยะในเชิงนโยบายท่ีสําคัญดังน้ี 

 1. ควรจัดเวทีเสวนา เพ่ือพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการเมืองการปกครอง ซ่ึงจัด

ให(มีลักษณะสภากาแฟผ?านสภาองค+กรชุมชน     
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 2. องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินและสถาบันการศึกษา เช?น ศูนย+วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี ศูนย+ กศน.

อําเภอมะขาม  ควรจัดอบรมให(ความรู(ความเข(าใจเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระดับท(องถ่ิน และ

ระดับประเทศ  เพ่ือส?งเสริมให(ประชาชนมีความรู(ความเข(าใจเรื่องการเมืองการปกครอง สามารถแสดงความ

คิดเห็นทางการเมือง ข(อเรียกร(องทางการเมือง   และมีส?วนร?วมทางการเมืองมากข้ึน 

 ข#อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตBอไป 

 หลังจากท่ีได(ดําเนินการวิจัยเรื่อง ปAจจัยท่ีมีผลต?อการรับรู(ข?าวสารทางการเมืองในช?วงการเมืองสองข้ัว

ของประชาชนในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีเป@นท่ีเรียบร(อยแล(ว ผู(วิจัยเห็นว?าควรมีการดําเนินวิจัยหลังจาก

น้ีคือ 

 1. ควรมีการดําเนินการวิจัยเรื่องปAจจัยท่ีส?งผลต?อการรับรู(ข?าวสารทางการเมืองในช?วงการเมืองสองข้ัว

ในระดับตําบล ระดับอําเภอ หรือระดับจังหวัดอ่ืน ๆ ต?อไป 

 2. ควรมีการศึกษาระดับความรู(ความเข(าใจเก่ียวกับการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอมะขาม 

จังหวัดจันทบุรี 

 3. ควรมีการศึกษาปAจจัยท่ีมีผลต?อการมีส?วนร?วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอมะขาม 

จังหวัดจันทบุรี 

 4. จากการศึกษาพบว?ากลุ?มตัวอย?างมีอุดมการณ+ทางการเมืองประชาธิปไตยสูงและเห็นประโยชน+ท่ีจะ

ได(รับสูง แต?ระดับการรับรู(ข?าวสารทางการเมืองในช?วงการเมืองสองข้ัวต่ํา ดังน้ัน จึงเป@นสิ่งท่ีน?าจะศึกษาวิจัยต?อไป

ว?าทําไมถึงเป@นเช?นน้ัน 
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PEOPLE’S PERCEPTION AND EXPECTATION TOWARDS ROLES OF ROYAL THAI NAVY  

IN LOCAL TOURISM DEVELOPMENT : A CASE STUDY OF SATTAHIP NAVAL BASE  

SATTAHIP DISTRICT, CHONBURI PROVINCE 

 
ณัฏฐวัฒนO  ไชยชาญกล'า  

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปกครองท(องถ่ิน 

คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี

 

บทคัดยBอ 
 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษาการรับรู(และความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต?อบทบาทของฐาน

ทัพเรือสัตหีบในการพัฒนาการท?องเท่ียวท(องถ่ิน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบระหว?างบทบาท

ท่ีประชาชนรับรู(และบทบาทท่ีประชาชนคาดหวังต?อฐานทัพเรือสัตหีบในการพัฒนาการท?องเท่ียวท(องถ่ิน             

การวิจัยครั้งน้ีเป@นการวิจัยเชิงบูรณาการระหว?างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ การวิจัยเชิงสํารวจ 

และการสัมภาษณ+ในเชิงคุณภาพ กลุ?มตัวอย?างท่ีใช(ในการวิจัยครั้งน้ี ได(แก? ประชาชนท่ีมีถ่ินท่ีอยู?ในเขตเทศบาล

ตําบลเขตอุดมศักดิ์ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 397 คน  ผลการศึกษาพบว?า การรับรู(ของประชาชนท่ีมี

ต?อบทบาทของฐานทัพเรือสัตหีบ โดยภาพรวมอยู?ในระดับปานกลาง ส?วนความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต?อ

บทบาทของฐานทัพเรือสัตหีบดังกล?าวโดยภาพรวมอยู?ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบผลการรับรู(ของประชาชนกับ

ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต?อบทบาทฐานทัพเรือสัตหีบ ในเรื่องการพัฒนาการท?องเท่ียวท(องถ่ินโดยภาพรวม

จะมีความสอดคล(องกันค?อนข(างมาก  

คําสําคัญ : การรับรู( ความคาดหวัง การท?องเท่ียวท(องถ่ิน 

 

ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were to study the perception and expectation of people 

towards the roles of Sattahip Naval Base in the local tourism development in Sattahip District in 

Chonburi and to compare the local tourism development roles which people had recognized 

and the roles which people expected from Sattahip Naval Base. The survey research with the 

methods of quantitative and qualitative research was integrated in this study. The qualitative 

interview was used with the sample groups who were 397 local residents under the local 

administration of Khet Udomsak Municipality in Sattahip District in Chonburi. The research 

findings revealed that the people’s perception towards the roles of Sattahip Naval Base in the 

local tourism development was overall shown at the moderate level. The people’s expectation 

towards the roles of Sattahip Naval Base in the local tourism development was overall at the 

high level. The comparative study of the people’s perception and expectation in the roles of 

Sattahip Naval Base showed the high level of agreement.  

Keywords : Perception, Expectation, Local Tourism 

 

 

 
 



 23 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   ป0ท่ี 2  ฉบับท่ี 1  ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 

ความสําคัญของปMญหา 
 ฐานทัพเรือสัตหีบ เริ่มก?อกําเนิดข้ึนมาด(วยพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล(าเจ(าอยู?หัว           

เมื่อ พ.ศ. 2457 ขณะท่ีเสด็จประพาสทางชลมารคเลียบฝAáงทะเลตะวันออกของอ?าวไทย โดยเรือพระท่ีน่ังมหาจักรี 

พระองค+ได(เสด็จฯ มาประทับในอ?าวสัตหีบเพ่ือทอดพระเนตรการซ(อมรบของกองทัพเรือด(วย ในการเสด็จคราวน้ัน

พระองค+ได(ทอดพระเนตรหมู?บ(านสัตหีบ เห็นว?า เป@นชัยภูมิอันเหมาะท่ีจะตั้งเป@นฐานทัพเรือ จึงได(มีพระบรมราช

โองการด(วยพระโอษฐ+ เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2457 แก?พระยาราชเสนาผู(แทนสมุหเทศภิบาล มณฑลจันทบุรี 

และพระยาประชาไศรยสรเดช ผู(ว?าราชการเมืองชลบุรี ขณะทรงประทับอยู?ในเรือพระท่ีน่ังว?า มีพระราชประสงค+

ท่ีดินฝAáงตําบลสัตหีบและท่ีใกล(เคียงตลอดท้ังเกาะใหญ?น(อย บรรดาท่ีมีอยู?ริมฝAáงนํ้าอย?าให(ผู(หน่ึงผู(ใดได(รับใบเหยียบย่ํา

หรือกรรมสิทธ์ิเป@นเจ(าของท่ีดินบนฝAáง หรือเกาะท่ีสงวนไว(แล(วน้ันเป@นอันขาด เดือนกันยายน พ.ศ.2465 พล.ร.อ.

พระเจ(าบรมวงศ+เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขณะท่ีดํารงตําแหน?งเสนาธิการทหารเรือ ได(มีหนังสือไปกราบ

ถวายบังคมทูลต?อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล(าเจ(าอยู?หัว เพ่ือขอพระราชทานท่ีดินตําบลสัตหีบท่ีทรงสงวนไว(

เพ่ือจัดเป@นฐานทัพเรือสัตหีบ (กองช?างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ. 2556 : 3)  

 ต?อมาเมื่อ เดือนกันยายน พ.ศ. 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล(าเจ(าอยู?หัว ได(ทรงมีพระราชหัตถเลขา           

ถึงเสด็จในกรมฯ ความว?า "การท่ีจะเอาสัตหีบเป@นฐานทัพเรือน้ันก็ตรงตามความปรารถนาของเราอยู?แล(ว เพราะท่ีเรา

ได(สั่งหวงห(ามท่ีดินไว(ก็ด(วยความตั้งใจจะให(เป@นเช?นน้ัน แต?เมื่อเห็นว?ายังไม?ถึงเวลาท่ีจะใช(เป@นฐานทัพเรือและ     

ไม?อยากให(โจทย+กันวุ?น จึงได(กล?าวไว(ว?าจะต(องการท่ีไว(ทําวังสําหรับเผื่อจะมีผู(ขอจับจอง ฝBายเทศภิบาลจะได(ตอบ 

ไม?อนุญาต โดยอ(างเหตุว?า พระเจ(าอยู?หัวต(องพระราชประสงค+ เมื่อบัดน้ีทหารเรือจะต(องการท่ีน้ันก็ยินดีอนุญาตให(      

(สั่งไปทางมหาดไทยด(วย) ราม ร." นับตั้งแต?น้ันเป@นต(นมา ทหารเรือก็ได(ใช(ท่ีดินดังกล?าวเป@นท่ีตั้งฐานทัพเรือและได(

พัฒนาให(เจริญข้ึนเป@นลําดับจนถึงปAจจุบัน (กองช?างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ. 2556 : 4)        

 ในสมัยอดีตเมื่อป0 พ.ศ. 2537 พลเรือโท คํารณ นุชนาถ ขณะดํารงตําแหน?งเป@น ผู(บัญชาการฐาน

ทัพเรือสัตหีบ (พ.ศ. 2537-2538) ในขณะน้ันได(ไปตรวจเยี่ยมหน?วยกองพันสารวัตรทหารเรือท่ี 2 กรมสารวัตร

ทหารเรือ ณ ท่ีกองบังคับการกองพันฯหน(าอ?าวดงตาล อําเภอสัตหีบ ได(ปรารภต?อหน(าแถวทหารว?าอ?าวดงตาล 

ในขณะน้ัน อยู?ในสภาพชํารุดทรุดโทรมค?อนข(างมาก ต(นตาลยืนต(นตายไปจํานวนมาก แต?กลับไม?มีผู(ใดที่คิดจะพัฒนา

และปลูกต(นตาลข้ึนทดแทนของเดิมจนไม?เหลือต(นตาลไว(ประดับอ?าวดงตาลแล(ว ดังน้ันท?านในฐานะท่ีเป@นผู(นําของ

ฐานทัพเรือสัตหีบจึงได(มีแนวคิดจัดหาต(นตาลมาทําการปลูกทดแทน ณ ท่ีบริเวณริมเข่ือนหน(ากองพันสารวัตร

ทหารเรือท่ี 2 เป@นแนวทอดยาวเต็มอ?าวดงตาล และมอบหมายให(ข(าราชการและทหารในกองพันสารวัตรทหารเรือท่ี 2 

แห?งน้ีได(ดูแลรดนํ้าพรวนดินให(ต(นตาลได(เติบโตอยู?คู?กับดงตาลตลอดไป จากวันน้ันจนถึงบัดน้ี พ.ศ. 2557 รวม 20  ป0 

ต(นตาลเหล?าน้ีได(เติบโตจนเป@นต(นใหญ? กลายเป@นดงตาลท่ีอุดมสมบูรณ+เช?นเมื่อในอดีตท่ีสามารถรองรับนักท?องเท่ียว      

ให(กลับมาเยือนสัตหีบได(อีกครั้ง พร(อมกับฐานทัพเรือสัตหีบท่ียังคงดําเนินการในเรื่องการปลูกต(นตาลทดแทน    

ในบริเวณอ?าวดงตาลแห?งน้ีต?อไปอย?างต?อเน่ือง เพ่ือการอนุรักษ+และพัฒนาอ?าวดงตาลไปพร(อม ๆ กับการท?องเท่ียว

ของท(องถ่ินอําเภอสัตหีบ (ฐานทัพเรือสัตหีบ. ออนไลน+. 2557) 

 ปAจจุบันอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป@นเมืองแห?งฐานทัพเรือท่ียังคงมีความอุดมสมบูรณ+ไปด(วย

ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีท่ีหลากหลาย มีสภาพพ้ืนท่ีภูมิประเทศเป@นท่ีราบชายฝAáงทะเลล(อมรอบด(วยหุบเขา     

เป@นพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการพัฒนาให(เป@นแหล?งท?องเท่ียวและสถานท่ีพักผ?อนหย?อนใจ ด(วยความพร(อม     

ในด(านศักยภาพท่ีสามารถรองรับนักท?องเท่ียวท้ังในเรื่องท่ีพัก โรงแรมและร(านอาหารมากมาย สถานท่ีท?องเท่ียว

ต?าง ๆ เช?น เรือหลวงจักรีนฤเบศร หาดเตยงาม หาดนางรํา หาดเทียนทะเล หาดทรายแก(ว อุทยานใต(ทะเลเกาะขาม  

และพระพุทธรูปแกะสลักบนหน(าผาเขาชีจรรย+ เป@นต(น ซ่ึงมีพ้ืนท่ีโดยรอบประมาณ 88.253 ตารางกิโลเมตรหรือ

ประมาณ 59,146 ไร?  มีอาณาเขตติดต?อกับตําบลต?างๆ ได(แก? ทิศเหนือมีพ้ืนท่ีติดกับตําบลห(วยใหญ? อําเภอบางละมุง 

ทิศตะวันออกมีพ้ืนท่ีติดกับตําบลสํานักท(อน อําเภอบ(านฉาง จังหวัดระยอง ทิศใต(มีพ้ืนท่ีติดกับทะเลท่ีตําบล

แสมสาร และทิศตะวันตกมีพ้ืนท่ีติดกับทะเล ซ่ึงส?วนใหญ?จะเป@นพ้ืนท่ีท่ีส?วนราชการต?าง ๆ ของกองทัพเรือดูแล

รับผิดชอบ บางส?วนเป@นพ้ืนท่ีทรงสงวน ในการพัฒนาพ้ืนท่ีดังกล?าวให(เป@นแหล?งท?องเท่ียวสามารถทําได(เพ่ือเป@น

สวัสดิการให(กับข(าราชการทหาร คนงานและครอบครัว แต?ราชการส?วนท(องถ่ินไม?สามารถเข(าไปดําเนินการได( 

ดังน้ันองค+การปกครองส?วนท(องถ่ินเช?น เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์จะให(การสนับสนุนทางด(านงบประมาณให(แก?
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หน?วยงาน เพ่ือให(เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีดังกล?าวในด(านการท?องเท่ียว ให(แก?ท(องถ่ินเพ่ือเป@นสวัสดิการแก?ข(าราชการ

คนงานและลูกจ(างของกองทัพเรือและบุคคลท่ัวไปได(ใช(บริการร?วมกันภายใต(ข(อบังคับ กฎ ระเบียบ ของเจ(าของ

พ้ืนท่ีท่ีหน?วยทหารน้ันๆ กําหนด เช?น ต(องได(รับอนุญาตให(เข(าได( ห(ามขับรถเร็วเกิน 40 กม./ชม. ห(ามใช(บริการเกิน

เวลา 18.00 น. ห(ามก?อกองไฟ ห(ามตั้งเต(นท+/กระโจมท่ีพัก เป@นต(น (เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์. ออนไลน+. 2557)  

 จากความอุดสมบูรณ+ของทรัพยากรธรรมชาติในอําเภอสัตหีบ จึงทําให(นักท?องเท่ียวท้ังในประเทศและ

ต?างประเทศเดินทางเข(ามาเท่ียวกันอย?างมากมาย แต?เมื่อนักท?องเท่ียวมีจํานวนมากข้ึนทุกวัน ฐานทัพเรือสัตหีบ         

จึงต(องพัฒนาการแหล?งท?องเท่ียวให(เป@นแหล?งท?องเท่ียวท่ีน?าสนใจ เพ่ือสร(างความประทับใจแก?นักท?องเท่ียว แต?ถึง

อย?างไรก็ตาม ประชาชนบริเวณใกล(เคียงฐานทัพเรือสัตหีบก็รับรู(ว?าแหล?งท?องเท่ียวต?าง ๆ บริเวณฐานทัพเรือสัตหีบ

ได(มีการพัฒนาต?อเติมซ?อมแซมตลอดเพ่ือสร(างความประทับใจแก?นักท?องเท่ียว แต?ในทางกลับกันประชาชนเหล?าน้ี

กับคาดหวังว?าฐานทัพเรือควรท่ีจะพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในบริเวณแหล?งท?องเท่ียวด(วย เช?น การจัดการ

ขยะ การซ?อมแซมถนน การติดตั้งตู(โทรศัพท+สาธารณะ การเพ่ิมเติมร(านอาหาร การเพ่ิมเติมและปรับปรุงห(องนํ้า

ห(องส(วม เป@นต(น เพราะสิ่งเหล?าน้ีเป@นปAญหาในด(านสิ่งอํานวยความสะดวกของนักท?องเท่ียว เมื่อจํานวน

นักท?องเท่ียวมีจํานวนมากข้ึนแต?ในเรื่องของปริมาณถังขยะท่ีน(อย ในเรื่องของถนนท่ีชํารุดทรุดโทรม ประกอบกับ 

ตู(โทรศัพท+สาธารณะมีไม?เพียงพอ ร(านอาหารมีอยู?เพียงไม?ก่ีร(าน และห(องนํ้าท่ีมีอยู?ก็เก?าทรุดโทรม ซ่ึงปAญหาเหล?าน้ี

ถ(าไม?ได(รับการพัฒนาและแก(ไข ก็จะทําให(กลายเป@นสิ่งบ่ันทอนความตั้งใจให(นักท?องเท่ียวอยากจะกลับมาเท่ียว

ฐานทัพเรือสัตหีบอีกครั้ง  ซ่ึงประชาชนคาดหวังว?าจะได(รับการพัฒนาไปพร(อมกับแหล?งท?องเท่ียว เพ่ือเป@นการ

สร(างสิ่งอํานวยความสะดวกให(กับนักท?องเท่ียวและประชาชนบริเวณใกล(เคียงได(มีความสุขร?วมกัน ดังน้ัน จึงเป@น

สิ่งท่ีศึกษาประกอบรู(จักบทบาทฐานทัพเรือสัตหีบในการพัฒนาการท?องเท่ียวภายในฐานทัพมากน(อยเพียงใด และ

ความคาดหวังให(ฐานเรือสัตหีบทําอะไรเก่ียวกับการท?องเท่ียวดังกล?าว 

 ผู(วิจัยทําการศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู(และความคาดหวังของประชาชนต?อบทบาทของกองทัพเรือในการ

พัฒนาการท?องเท่ียวท(องถ่ิน : กรณีศึกษาฐานทัพเรือสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยหวังเป@นกรณีศึกษา

และเป@นตัวอย?างในด(านการพัฒนาการท?องเท่ียวท(องถ่ินแก?หน?วยงานราชการอ่ืน ๆ ต?อไป 

 
วัตถุประสงคOของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการรับรู(ของประชาชนท่ีมีต?อบทบาทของฐานทัพเรือสัตหีบในการพัฒนาการท?องเท่ียว

ท(องถ่ิน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 2. เพ่ือศึกษาถึงบทบาทท่ีประชาชนคาดหวังต?อฐานทัพเรือสัตหีบในการพัฒนาการท?องเท่ียวท(องถ่ิน 

อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระหว?างบทบาทท่ีประชาชนรับรู( และบทบาทท่ีประชาชนคาดหวังต?อฐาน

ทัพเรือสัตหีบในการพัฒนาการท?องเท่ียวท(องถ่ิน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป@นการวิจัยเชิงบูรณาการ (Mixed Method Model) คือ การวิจัยเชิงสํารวจ และการ

สัมภาษณ+ในการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมท้ังการสังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วม ประชากรท่ีใช(ในการวิจัยสํารวจ คือ 

ประชาชนท่ีมีถ่ินท่ีอยู?ในเขตเทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 397 คน ส?วนผู(ให(

ข(อมูลหลักในเชิงคุณภาพ ได(แก? ผู(นําฐานทัพเรือสัตหีบและผู(นําชุมชนท(องถ่ิน เป@นต(น 

 
เคร่ืองมือวิจัย 
 เครื่องมือหลักท่ีใช(ในการวิจัยได(แก?แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับบทบาทของฐานทัพเรือ 

สัตหีบในการพัฒนาการท?องเท่ียวท(องถ่ิน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี องค+ประกอบของเครื่องมือวิจัยแบ?งเป@น      

5 ตอน ประกอบด(วย เน้ือหาสรุปดังน้ี 
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 ตอนท่ี 1 เป@นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปDด (Close - Ended) และเลือกตอบ (Check - List))
เก่ียวกับข(อมูลท่ัวไปของผู(ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได( และระยะเวลาท่ีอาศัยใน
ชุมชน 
 ตอนท่ี 2 เป@นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปDด (Close - Ended) และเลือกตอบ (Check - List) 
เก่ียวกับการรับรู(บทบาทของฐานทัพเรือสัตหีบในการพัฒนาการท?องเท่ียว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ท้ังหมด 18 ข(อ 
 ข(อคําถามดังกล?าวเก่ียวกับหลักเกณฑ+ท่ีใช(ประเมินการบริหารจัดการแหล?งท?องเท่ียวทางธรรมชาติ
ประกอบด(วย 2 ด(าน ได(แก? การจัดการด(านอนุรักษ+แหล?งธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล(อมประกอบด(วย       
5 ดัชนีตัวช้ีวัด และการจัดการด(านการท?องเท่ียว ประกอบด(วย ดัชนีตัวช้ีวัดกําหนดเน้ือหาตามบทบาทของฐาน
ทัพเรือสัตหีบได(ทํากิจกรรมสาธารณะต?าง ๆ ตามท่ีเป@นจริง 
 ตอนท่ี 3 เป@นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปDด (Close - Ended) และเลือกตอบ (Check - List) 
เก่ียวกับความคาดหวังต?อบทบาทของฐานทัพเรือสัตหีบในการพัฒนาการท?องเท่ียว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ท้ังหมด 18 ข(อ ประกอบด(วย ดัชนีตัวช้ีวัดกําหนดเน้ือหาตามบทบาทของฐานทัพเรือสัตหีบ ได(ทํากิจกรรม
สาธารณะต?าง ๆ ตามท่ีเป@นจริง 
 ตอนท่ี 4 เป@นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปDด (Close - Ended) และเลือกตอบ (Check - List) 
เก่ียวกับข(อเสนอแนะในการปรับปรุงบทบาทของฐานทัพเรือสัตหีบในการพัฒนาการท?องเท่ียว อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี 
 ตอนท่ี 5 เป@นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปDด (Open - Ended) เก่ียวกับข(อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงบทบาทของฐานทัพเรือสัตหีบ 
 การทดสอบเครื่องมือจะใช(การทดสอบความตรง (Validity) และความเทียง (Reliability) ของ
แบบสอบถามดังน้ี 
 การทดสอบความตรง (Validity) ใช(ผู(เช่ียวชาญด(านการวิจัยและหัวข(อวิจัย จํานวน 3 ท?าน โดยการทดสอบ
เครื่องมือท่ีจะใช(ในการทดสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) ด(วยการนําเอาแบบสอบถามให(ท้ัง 3 ท?าน 
ตรวจสอบเมื่อรับเครื่องมือกลับคืนมาจากผู(เช่ียวชาญ ผู(วิจัยนําข(อแก(ไขท้ังหมดมาปรับปรุงตามข(อเสนอแนะของ
ผู(เช่ียวชาญแล(ว นําเสนออาจารย+ท่ีปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแก(ไขให(เหมะสม 
 ส?วนการทดสอบความเท่ียง (Reliability) ใช(การทดลองจากการเก็บแบบสอบถาม 30 ชุด แล(วนํามา
วิเคราะห+ด(วยค?าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α) ของครอนบาค (Cronbach) เท?ากับ 0.78 
 
การวิเคราะหOข-อมูล 
 การวิเคราะห+ข(อมูลเชิงปริมาณ 
 1. การวิเคราะห+ตัวแปรส?วนบุคคลและตัวแปรกําหนด (ตัวแปรต(น) จะใช(ค?าสถิติเชิงพรรณนา คือ 
นํามาแจกแจงความถ่ี (Frequency) คํานวณเป@นค?าร(อยละ (Percentage) แล(วนําเสนอในรูปตารางความเรียง 
 2. การวิเคราะห+ตัวแปรตามจะใช(ค?าสถิติเชิงพรรณนาโดยนําเสนอในรูปของค?าเฉลี่ย (X) และค?าส?วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 สําหรับการวัดระดับความต(องการของผู(ตอบแบบสอบถามสร(างข้ึนตามลักษณะการสร(างแบบวัด
ทัศนคติท่ีเรียกว?า Likert Scale โดยมีตัวเลือกตอบแบบ 5 ระดับโดยในแต?ละระดับกําหนดเกณฑ+การให(คะแนน 
ดังน้ี 
 เกณฑ+การให(คะแนนการรับรู(และคาดหวังบทบาท  ระดับคะแนน 

   ระดับมากท่ีสุด          5 
   ระดับมาก          4 
   ระดับปานกลาง          3 
   ระดับน(อย          2 
   ระดับน(อยท่ีสุด          1 
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 ในการตีความช?วงค?าเฉลี่ยของบทบาทท่ีรับรู(และคาดหวังแบ?งคะแนนออกเป@น 5 ระดับ ดังน้ี                       

   คBาเฉลี่ย       การตีความ 
 คะแนนระหว?าง  4.50 – 5.00  มีบทบาทการรับรู(และคาดหวังมากท่ีสุด     

 คะแนนระหว?าง  3.50 – 4.49 มีบทบาทการรับรู(และคาดหวังมาก    

 คะแนนระหว?าง  2.50 – 3.49  มีบทบาทการรับรู(และคาดหวังปานกลาง                                  

 คะแนนระหว?าง  1.50 – 2.49  มีบทบาทการรับรู(และคาดหวังน(อย        

 คะแนนระหว?าง  1.00 - 1.49  มีบทบาทการรับรู(และคาดหวังน(อยท่ีสุด    

 ส?วนผลการเปรียบเทียบระหว?างบทบาทท่ีถูกรับรู(และบทบาทท่ีถูกคาดหวัง แบ?งออกเป@น 5 ระดับ 

ดังน้ี  

 1. ตรงกัน    มีความสอดคล(องมากหรือขัดแย(งน(อย  

 2. แตกต?างกัน 1  ระดับ  มีความสอดคล(องค?อนข(างมากหรือขัดแย(งค?อนข(างน(อย   

 3. แตกต?างกัน 2  ระดับ   มีความสอดคล(องปานกลางหรือขัดแย(งปานกลาง 

 4. แตกต?างกัน 3  ระดับ  มีความสอดคล(องค?อนข(างน(อยหรือขัดแย(งค?อนข(างมาก 

 5. แตกต?างกัน 4  ระดับ  มีความสอดคล(องน(อยหรือขัดแย(งมาก     

 ส?วนการวิเคราะห+ข(อมูลเชิงคุณภาพจะใช(การตีความข(อมูลจากการสัมภาษณ+ เพ่ือเพ่ิมเติมคําอธิบาย

ตารางจากการสํารวจให(มีความสมบูรณ+ยิ่งข้ึน 

 
ผลการวิจัย 
 ข(อค(นพบตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 1 สรุปได(ว?าการรับรู(ของประชาชนท่ีมีต?อบทบาทของฐานทัพเรือสัตหีบ 

ในการพัฒนาการท?องเท่ียวท(องถ่ิน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู?ในระดับปานกลาง แต?ถ(าพิจารณา

ตามบทบาทในรายด(านท่ีมีอยู? 18 เรื่อง จะสามารถแบ?งระดับการรับรู(ออกเป@น 2 กลุ?มใหญ? คือ เรื่องท่ีมีการรับรู(มาก 

ได(แก? การจัดสร(างหรือซ?อมแซมถนนสู?แหล?งท?องเท่ียวมากเป@นลําดับแรก การควบคุมการจราจรในเขตทหารและ

การจัดระบบรักษาความปลอดภัยแก?นักท?องเท่ียว อยู?ในระดับความรับรู(มากรองลงมาตามลําดับ ส?วนเรื่องท่ีมีการ

รับรู(ปานกลาง ได(แก? การปรับปรุงทางเดินเท(า การจัดท่ีจอดรถของนักท?องเท่ียว และการเปDดแหล?งท?องเท่ียวใหม?

ในเขตทหาร ตามลําดับ 

 ข(อค(นพบตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 2 สรุปได(ว?าระดับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต?อบทบาทของฐาน

ทัพเรือสัตหีบในการพัฒนาการท?องเท่ียวท(องถ่ิน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู?ในระดับมาก         

โดยเรื่องท่ีมีความคาดหวังมาก ได(แก? การจัดสร(างหรือซ?อมแซมถนนสู?แหล?งท?องเท่ียว การจัดการขยะ และการจัด

ห(องนํ้าห(องส(วมแก?นักท?องเท่ียวตามลําดับ 

 ข(อค(นพบตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 3 สรุปได(ว?าการเปรียบเทียบผลการรับรู(ของประชาชนกับความคาดหวัง

ของประชาชนท่ีมีต?อบทบาทฐานทัพเรือสัตหีบ ในเรื่องการพัฒนาการท?องเท่ียวท(องถ่ิน โดยภาพรวมจะมีความ

สอดคล(องกันค?อนข(างมาก แต?เมื่อพิจารณาในรายด(านจะพบว?า ผลการเปรียบเทียบระหว?างบทบาทท่ีประชาชน

รับรู(กับท่ีประชาชนคาดหวังสามารถแบ?งผลออกได(เป@น 2 กลุ?ม คือ เรื่องท่ีมีความสอดคล(องมากกับเรื่องท่ีมีความ

สอดคล(องค?อนข(างมาก  

 เรื่องท่ีมีความสอดคล(องมากระหว?างบทบาทการรับรู(และความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต?อบทบาท

ฐานทัพเรือสัตหีบ ได(แก? การจัดสร(างหรือซ?อมแซมถนนสู?แหล?งท?องเที่ยวการควบคุมการจราจรในเขตทหาร    

การให(ความสะดวกในการเข(าถึงแหล?งท?องเท่ียว และการจัดระบบรักษาความปลอดภัยแก?นักท?องเท่ียว ตามลําดับ 

 ส?วนเรื่องท่ีมีความสอดคล(องค?อนข(างมากระหว?างบทบาทการรับรู(และความคาดหวังของประชาชนท่ีมี

ต?อบทบาทฐานทัพเรือสัตหีบ ได(แก? การปรับปรุงทางเดินเท(า การจัดท่ีจอดรถของนักท?องเท่ียว การจัดนํ้าประปา

และการจัดให(บริการโทรศัพท+แก?นักท?องเท่ียว ตามลําดับ 
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การอภิปรายผล 
 ข(อค(นพบจากการศึกษาการรับรู(และความคาดหวังของประชาชนต?อบทบาทของกองทัพเรือในการ

พัฒนาการท?องเท่ียวท(องถ่ิน : กรณีศึกษาฐานทัพเรือสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยผู(วิจัยได(สํารวจ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข(องเพ่ือจะนํามาอภิปรายผลการศึกษา พบว?า  

 ผลการศึกษาต?อการรับรู(ของประชาชนท่ีมีต?อบทบาทของฐานทัพเรือสัตหีบในการพัฒนาการท?องเท่ียว

ท(องถ่ิน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู?ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาสอดคล(องกับงานวิจัยของห(าวหาญ 

ทวีเส(ง (2555 : 7) ได(ศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู(ของประชาชนในการพัฒนาการท?องเท่ียวในท(องถ่ินเทศบาลนครยะลา   

ผลการศึกษาพบว?า การรับรู(ของประชาชนในการพัฒนาการท?องเท่ียวในท(องถ่ิน โดยภาพรวม พบว?า อยู?ในระดับปานกลาง  

ในเรื่องของการจัดสร(างถนนสู?แหล?งท?องเท่ียว  การจัดท่ีจอดรถของนักท?องเท่ียว และการจัดระบบรักษาความปลอดภัยแก?

นักท?องเท่ียว  การให(ความสะดวกในการเข(าถึงแหล?งท?องเท่ียว การจัดหาท่ีพักของนักท?องเท่ียว และการจัดระบบข(อมูล

และประชาสัมพันธ+แหล?งท?องเท่ียว เป@นต(น 

 ผลการศึกษาต?อความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต?อบทบาทของฐานทัพเรือสัตหีบ ในการพัฒนาการท?องเท่ียว

ท(องถ่ิน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม มีความคาดหวังมาก สอดคล(องกับงานวิจัยของ เพ็ญนภา ดวงวรรณะ 

(2550 : 22) ท่ีได(ศึกษาการรับรู(และความคาดหวังของประชาชนในจังหวัดสระบุรีท่ีมีต?อบทบาทขององค+การบริหาร

ส?วนจังหวัดสระบุรี ในการพัฒนาการท?องเท่ียวท(องถ่ิน ผลการวิจัยพบว?า ความคาดหวังของประชาชนในจังหวัด

สระบุรีท่ีมีต?อบทบาทขององค+การบริหารส?วนจังหวัดสระบุรี ในการพัฒนาพัฒนาการท?องเท่ียวท(องถ่ิน โดยภาพรวม 

พบว?า อยู?ในระดับมาก ในเรื่องของการบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก การบํารุงรักษาการไฟฟÑาหรือแสงสว?าง โดยและ

งานพัฒนาแหล?งท?องเท่ียวในบริเวณท่ีเสื่อมโทรม เป@นต(น 

  สรุปผลการเปรียบเทียบการรับรู(ของประชาชนกับความคาดหวังท่ีประชาชนมีต?อบทบาทของฐาน

ทัพเรือสัตหีบ ในเรื่องการท?องเท่ียวท(องถ่ิน โดยภาพรวมจะมีความเห็นท่ีสอดคล(องกันค?อนข(างมาก ซ่ึงสอดคล(องกับ

งานของเพ็ญนภา ดวงวรรณะ (2550 : 22) ได(ศึกษาการรับรู(และความคาดหวังของประชาชนในจังหวัดสระบุรีท่ีมี

ต?อบทบาทขององค+การบริหารส?วนจังหวัดสระบุรี ในการพัฒนาการท?องเท่ียวท(องถ่ิน ผลการวิจัยพบว?า 1) การรับรู(

ของประชาชนในจังหวัดสระบุรีท่ีมีต?อบทบาทขององค+การบริหารส?วนตําบลจังหวัดสระบุรีในการพัฒนาการ

ท?องเท่ียวท(องถ่ิน โดยภาพรวม พบว?า อยู?ในระดับปานกลาง  2) ความคาดหวังของประชาชนในจังหวัดสระบุรีท่ีมี

ต?อบทบาทขององค+การบริหารส?วนจังหวัดสระบุรีในการพัฒนาการท?องเท่ียวท(องถ่ิน โดยภาพรวม พบว?า อยู?ในระดับมาก 

3)  การเปรียบเทียบการรับรู(และความคาดหวังของประชาชนในจังหวัดสระบุรีรีในการพัฒนาพัฒนาการท?องเท่ียว

ท(องถ่ิน มีลักษณะและสอดคล(องใกล(เคียงกันในเรื่องของงานก?อสร(างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต และงาน

ปรับปรุงถนนลูกรัง เป@นต(น 

 
ข-อเสนอแนะ 

 จากข(อค(นพบท่ีได(จากการศึกษา ผู(วิจัยเห็นว?าควรมีข(อเสนอแนะท่ีเป@นนัยในเชิงนโยบายท่ีสําคัญ ดังน้ี 

1. การให(บริการโทรศัพท+แก?นักท?องเท่ียวมีให(บริการน(อยน้ัน ฐานทัพเรือสัตหีบควรมีการประสานงาน

ร?วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพ่ือท่ีจะนําโทรศัพท+มาติดตั้งบริเวณดังกล?าว เพ่ือให(นักท?องเท่ียวอํานวยความสะดวกในเรื่อง

ของการแจ(งเหตุตามจุดต?าง ๆ ได(สะดวกยิ่งข้ึน 

 2. การจัดร(านอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม?เพียงพอต?อนักท?องเท่ียว ซ่ึงมีจํานวนมากข้ึนทุกวันน้ัน                

ฐานทัพเรือสัตหีบ ควรทําการประมูลเพ่ือท่ีจะให(ผู(ประกอบการมาสร(างร(านอาหารและเครื่องดื่มให(เพ่ิมข้ึนตาม

ความต(องการของนักท?องเท่ียว ตลอดจนร(านอาหารท่ีประจําอยู?เดิมแล(วก็ควรควบคุมคุณภาพอาหารให(อยู?ใน

เกณฑ+ยอมรับได( 

 3. การจัดสร(างหรือซ?อมแซมถนนสู?แหล?งท?องเท่ียว พบว?า ยิ่งมีนักท?องเท่ียวมากเท?าไหร?ถนนก็เสื่อม

โทรมไปมากเท?าน้ัน ดังน้ัน ฐานทัพเรือสัตหีบควรรีบดําเนินการซ?อมแซมบริเวณท่ีทรุดโทรมเสมอ 

 4. ในปAญหาการจัดการขยะ ฐานทัพเรือสัตหีบควรเพ่ิมปริมาณถังขยะตามบริเวณท่ีจุดนักท?องเท่ียวลง

จากรถทัวร+ และนําไปตั้งไว(ตามบริเวณต?าง ๆ เพ่ือให(เพียงพอ นอกจากน้ีควรมีการจัดทําปÑายรณรงค+ตามบริเวณจุดต?าง ๆ 

เพ่ือเป@นการสร(างจิตสํานึกให(แก?นักท?องเท่ียว 
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 5. ฐานทัพเรือสัตหีบ ควรสร(างห(องนํ้า ห(องส(วมเพ่ิมเติม เพ่ือให(เพียงพอแก?นักท?องเท่ียว นอกจากน้ี   

ก็ควรปรับปรุงซ?อมแซมห(องนํ้า ห(องส(วมท่ีมีอยู?เดิมให(สะอาดและพร(อมท่ีจะใช(งาน ในกรณีท่ีฐานทัพเรือสัตหีบมี

การจัดงานในวันสําคัญต?าง ๆ ก็ควรจัดหารถสุขาเคลื่อนท่ีมาไว(บริการแก?นักท?องเท่ียว ตลอดจนควรจัดเจ(าหน(าท่ี

ดูแลรักษาความสะอาดห(องนํ้าห(องส(วมเป@นประจํา 

 ข#อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตBอไป 
 หลังจากท่ีได(ดําเนินการวิจัยเรื่อง การรับรู(และความคาดหวังของประชาชนต?อบทบาทของกองทัพเรือ

ในการพัฒนาการท?องเท่ียวท(องถ่ิน: กรณีศึกษาฐานทัพเรือสัตหีบ อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี เป@นท่ีเรียบร(อยแล(ว 

ผู(วิจัยเห็นว?าควรมีการดําเนินวิจัยหลังจากน้ีคือ 

 1. ควรศึกษาความพึงพอใจประชาชนต?อบทบาทของกองทัพเรือในการพัฒนาการท?องเท่ียวท(องถ่ิน: 

กรณีศึกษาฐานทัพเรือสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 2. ควรศึกษาถึงการพัฒนาแหล?งท?องเท่ียวอ่ืน ๆ ท่ีอยู?ในเขตทหาร และแหล?งท?องเท่ียวอ่ืน ๆ ท่ีอยู?นอกเขต

ทหารในเขตอําเภอสัตหีบท่ียังมิได(รับการพัฒนา เพ่ือพัฒนาเพ่ิมเติมให(เป@นแหล?งท?องเท่ียวแห?งใหม?ของอําเภอสัตหีบ 

 3. ควรศึกษาถึงการพัฒนาแหล?งท?องเท่ียวอ่ืน ๆ ท่ีอยู?ในเขตทหาร และแหล?งท?องเท่ียวอ่ืน ๆ ท่ีอยู?นอกเขต

ทหารในเขตอําเภอสัตหีบ ซ่ึงเป@นทรัพยากรการท?องเท่ียวท(องถ่ินตามธรรมชาติท่ีมีอยู?แล(ว แต?อยู?ในสภาพชํารุด

ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ให(กลับมามีชีวิตชีวาและพัฒนาให(เป@นแหล?งท?องเท่ียวท่ีมีคุณค?าเหมือนดังอดีต เช?น อ?าวดงตาล         

เป@นต(น ท่ีปAจจุบันมีต(นตาลเหลืออยู?น(อยให(มีการปรับปรุง และปลูกต(นตาลข้ึนใหม?เพ่ิมเติมทดแทนต(นตาลเก?าท่ีล(มตายลง 

เพ่ือให(อ?าวดงตาลได(มีต(นตาลคงอยู?คู?กับอําเภอสัตหีบตลอดไป 
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   ศักยภาพการมีสBวนรBวมขององคOกรปกครองสBวนท7องถิ่นในการจดัการปMญหาความมั่นคงชายแดนภายใต7ภัย
คุกคามรูปแบบใหมBระหวBางไทย–กัมพูชา ในกระแสการก7าวเข7าสูBประชาคมอาเซียน :  

กรณีศึกษาจังหวัดตราด 
POTENTIAL PARTICIPATION OF LOCAL ADMINISTRATION ON SECURITY MANAGEMENT AT 

EASTERN BORDER UNDER NON-TRADITIONAL THREAT BETWEEN THAILAND AND CAMBODIA : 
A CASE STUDY OF TRAT PROVINCE 

 

ถาวร  เมืองช7าง 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท(องถ่ิน 

คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี

 

บทคัดยBอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษาศักยภาพการมีส?วนร?วมและแนวทางการเสริมสร(างศักยภาพ  

ขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินในการจัดการปAญหาความมั่นคงชายแดนภายใต(ภัยคุกคามรูปแบบใหม?ระหว?าง  

ไทย–กัมพูชา ในกระแสการก(าวเข(าสู?ประชาคมอาเซียน ในจังหวัดตราด  วิธีการศึกษาจะใช(การวิจัยเชิงบูรณาการ 

(Mixed  Method  Model) คือการวิจัยเชิงสํารวจและการสัมภาษณ+ในการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมท้ังการสังเกตการณ+  

แบบมีส?วนร?วม ผลการศึกษาพบว?าศักยภาพการมีส?วนร?วมอยู?ในระดับค?อนข(างน(อยและเมื่อพิจารณาผลการศึกษา

เป@นรายปAญหาพบว?าด(านท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุด ได(แก? การจัดการปAญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม  

รองลงมาคือการจัดการปAญหายาเสพติดและน(อยท่ีสุด ได(แก? การจัดการปAญหาการค(าสินค(าเถ่ือน สินค(าหนีภาษี 

กับปAญหาการฟอกเงิน ส?วนผลการศึกษาเก่ียวกับแนวทางการเพ่ิมศักยภาพ มีแนวทาง ได(แก? การอบรมให(ความรู(  

การจัดตั้งกลุ?มองค+กรในท(องถิ่นเพื่อเป@นพลังขับเคลื่อน สร(างเครือข?ายเฝÑาระวังและการสร(างช?องทางสื่อสาร   

การกําหนดอํานาจหน(าท่ีองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินให(มีหน(าท่ีสนับสนุนงานด(านความมั่นคง 

ความสําคัญ : การจัดการปAญหาความมั่นคงชายแดน  ศักยภาพการมีส?วนร?วม  ภยัคุกคามรูปแบบใหม? 

 

ABSTRACT 
 

           This research was aimed to study potential participation and guidelines to encourage 

potential development of Local Administration in dealing with security management at eastern 

border provinces of Thailand under new threats and challenges between Thailand and 

Cambodia in the stream of ASEAN Economic Community in the province of Trat. The mixed 

method model of the survey research, qualitative interview, and participatory observation was 

used as the research methodology. The results identified the low level of potential participation. 

When each aspect of the problems was analyzed, it was found out that the first highest level of 

potential participation was on the natural resources and environment management, the second 

highest level of potential participation was on the drug abuse management, and the lowest 

level of potential participation was on the management of contraband goods, smuggled 

products, and money laundering. The research findings also showed the following guidelines to 

encourage the potential development : trainings, forming local working groups, organizing the 

monitoring network and communication channel. Moreover, the authority and function of Local 

Administration should be also determined in order to support the security affairs.  

Keyword : Potential Participation, Security Management, New Threats 
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ความสําคัญของปMญหา 
 ปAญหาความมั่นคงชายแดนของไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร(างในอนาคตเมื่อประเทศไทยได(
กลายเป@นประเทศหน่ึงในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ตั้งแต? ปX พ.ศ. 2558 เป@นต(นไป  เน่ืองจาก
สถานภาพทางเศรษฐกิจของรัฐไทยได(เปลี่ยนจาการเป@นรัฐชาติ (Nation  State ) มาเป@นภูมิภาคท่ีมีสถานะไร(พรมแดน
มากข้ึน  กล?าวคือในปAจจุบันประเทศไทยเป@นรัฐชาติท่ีเป@นสมาชิกของอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห?งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต( (Association of Southeast  Asian Nations : ASEAN) อาเซียนก?อตั้งข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพฯ 
ซ่ึงได(ลงนามท่ีวังสราญรมย+ เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงค+เพ่ือส?งเสริมความเข(าใจอันดีต?อกัน
ระหว?างประเทศในภูมิภาค ธํารงไว(ซ่ึงสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร(างสรรค+ความเจริญ
ทางด(านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู?ดีบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน+
ร?วมกันของประเทศสมาชิก  เมื่อแรกก?อตั้งในปX พ.ศ. 2510 อาเซียนมีสมาชิก  5 ประเทศ ได(แก? ไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟDลิปปDนส+ และสิงคโปร+  ต?อมา บรูไนดารุสซาลาม ได(เข(าร?วมเป@นสมาชิกในวันท่ี  8 มกราคม พ.ศ. 2527  
เวียดนามได(เข(าร?วมเป@นสมาชิก เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ลาวและพม?า เข(าร?วมเป@นสมาชิก เมื่อวันท่ี 23 
กรกฎาคม พ.ศ. 2540  และกัมพูชาเข(าร?วมเป@นสมาชิก เมื่อวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2542 การเข(าร?วมของประเทศ
สมาชิกใหม?เหล?าน้ีสอดคล(องกับปฏิญญาอาเซียนซ่ึงระบุไว(ว?า อาเซียนพร(อมรับทุกประเทศท่ีอยู?ในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต(ท่ีพร(อมจะรับเปÑาหมายหลักการและวัตถุประสงค+ขององค+กรท่ีเป@นสมาชิก สาเหตุการก?อตั้งอาเซียน 
(ประเทศผู(ร?วมก?อตั้ง ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟDลิปปDนส+ และสิงคโปร+) เห็นว?าการก?อตั้งองค+กรความร?วมมือระดับ
ภูมิภาคจะสามารถปÑองกันการเกิดความขัดแย(งและส?งเสริมระงับข(อพิพาทโดยสันติวิธี ตลอดจนจนส?งเสริมความร?วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (สํานักเลขาธิการสภาผู(แทนราษฎร. 2555 : 1) 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ถือว?าเป@นก(าวแรกของการเป@นประชาคมอาเซียน เน่ืองจากเป@นการร?วมกัน
ทางเศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียนเพ่ือผลประโยชน+ในอํานาจการต?อรองทางเศรษฐกิจ การส?งออก และการ
นําเข(าของสินค(า เดิมจะเริ่มใช(ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 แต?เน่ืองจากประเทศสมาชิกส?วนใหญ?ยังไม?พร(อม   
จึงเลื่อนไปเป@นวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 การเปDดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังกล?าวย?อมเป@นการขยายโครงสร(างปAญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม? 
(Non-Traditional Security) มากข้ึนจากการเปDดเสรีทางเศรษฐกิจระหว?างไทยกับประเทศอาเซียน ASEAN  
ด(วยกัน  
 แนวคิดความมั่นคงในรูปแบบเก?า (Traditional Security)  ให(ความสําคัญต?อการเสริมสร(างความมั่นคง
ของชาตินับเป@นหน่ึงในเปÑาหมายสําคัญของการพัฒนาสังคมการเมือง  ด(วยเหตุท่ีความมั่นคงของชาติหมายรวมถึง
การปกปÑองวิถีชีวิตของคนในสังคม การดูแลให(สังคมสามารถผ?านพ(นวิกฤตต?าง ๆ โดยท่ีสังคมเกิดการสูญเสียน(อย
ท่ีสุด รวมถึงการจัดการความขัดแย(งภายในสังคม โดยทําให(คนในชาติมีวิธีท่ีจะจัดการกับความเห็นท่ีต?างกันใน
ลักษณะท่ีทําให(ทุกกลุ?มความเห็นมีพ้ืนท่ีดํารงอยู?ในสังคมร?วมกันได(อย?างสันติ และการจัดการความขัดแย(งภายนอก
เพ่ือให(สังคมไทยสามารถดํารงอยู?ร?วมกับเพ่ือนบ(านอย?างมีความสมานฉันท+ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สาขาวิชารัฐศาสตร+. 2556 : 98) 
 ในบริบทปAจจุบัน ตั้งแต?หลังสงครามเย็นเป@นต(นมาประเด็นปAญหาด(านความมั่นคงมิได(จํากัดตัวอยู?เพียง
มิติของภัยคุกคามทางการทหารและการปÑองกันเอกราชอธิปไตยเช?นในอดีต  หากแต?เป@นวิกฤตการด(านความมั่นคง
ท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของประเด็นความขัดแย(งในระดับโลก การจัดการความขัดแย(งและความสัมพันธ+กับ
ประเทศเพ่ือนบ(าน และการสร(างสันติสุขในการอยู?ร?วมกันของคนในชาติ  ดังน้ัน  โจทย+ท่ีสําคัญของการเสริมสร(างความ
มั่นคงของชาติจึงมิได(อยู?ท่ีการมุ?งสร(างความแข็งแกร?งทางด(านกําลังอาวุธแต?เพียงอย?างเดียว  หากยังอยู?ท่ีการลด
เง่ือนไขต?าง ๆ ท่ีจะนําไปสู?การบ?อนทําลายความมั่นคงของชาติไปพร(อมกัน  เพราะการมีอาวุธยุทโธปกรณ+ทาง
การทหารท่ีทันสมัย มิได(เป@นหลักประกันว?าคนในชาติจะอยู?อย?างสงบสุขอย?างยั่งยืน ตราบใดท่ียังต(องเผชิญปAญหา
ความยากจนความไม?เป@นธรรม การขาดความเอ้ืออาทร การแย?งชิงทรัพยากร ตลอดจนความขัดแย(งระหว?างฝAกฝBาย
กลุ?มต?าง ๆ ท่ีอาจนําไปสู?ความรุนแรง และการทําลายล(างชีวิตซ่ึงกันและกัน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สาขาวิชารัฐศาสตร+. 2556 : 99) 
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 ประเทศไทยในปAจจุบันน้ันกําลังเผชิญกับปAญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม?มากมายหลายประการและ

ปAญหาภัยคุกคามดังกล?าวจะมีความรุนแรงและหนักหน?วงข้ึนไทยก(าวเป@นประเทศในประชาคมอาเซียน ดังน้ัน     

จึงควรเตรียมความพร(อมของประชาชนและทุกภาคส?วนในชาติ  ให(พร(อมเผชิญสถานการณ+ปAญหาและภัยท่ีอาจ

เกิดข้ึน  สามารถบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือปÑองกันและแก(ไขปAญหาภัยคุกคามท่ีส?งผลกระทบต?อความมั่นคง   

ของชาติได(บรรลุผลอย?างเป@นรูปธรรม (สํานักนายกรัฐมนตรี. 2556 : 5) 

 องค+กรปกครองท(องถ่ิน  เป@นหน?วยงานท่ีอยู?ในระดับพ้ืนท่ี ท่ีรัฐบาลมอบอํานาจให(ประชาชนในท(องถ่ิน

จัดการปกครองและดําเนินการบางอย?างโดยดําเนินการกันเอง  เพ่ือบําบัดความต(องการของตน การบริหารงานของ

ท(องถ่ินมีการจัดเป@นองค+กรมีเจ(าหน(าท่ีซ่ึงประชาชนเลือกตั้งข้ึนมาท้ังหมดหรือบางส?วน การปฏิบัติงานมีกฎหมาย

กําหนดให(อํานาจหน(าท่ีไว(คือตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให(แก?องค+กรปกครอง

ท(องถ่ิน พ.ศ. 2542 (มาตรา 16) กําหนดให(อํานาจและหน(าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน+

ของประชาชนในท(องถ่ินของตนเอง โดยมีหลายภารกิจมีความเก่ียวข(องกับความมั่นคง เช?น การจัดให(มี และ

บํารุงรักษาทางบกทางนํ้า และทางระบายนํ้า คุ(มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล(อม 

การส?งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การรักษาความสะอาด และความเป@น

ระเบียบเรียบร(อยของบ(านเมือง การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช(ประโยชน+

จากปBาไม( ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม การปÑองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร(อย 

การส?งเสริมและสนับสนุนการปÑองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย+สิน  

 ผู(ศึกษาในฐานะเป@นผู(ท่ีมีส?วนในการปฏิบัติงานอยู?ในหน?วยงานเก่ียวกับความมั่นคงสนใจว?า ศึกษา

องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน มีศักยภาพเข(ามามีส?วนร?วมในการจัดการปAญหาความมั่นคงชายแดนระหว?างไทย–กัมพูชา 

ในกระแสการก(าวสู?ประชาคมอาเซียนได(อย?างไร และปAญหาอุปสรรคใดท่ีต(องได(รับการแก(ไข เพ่ือนําผลการศึกษา  

ท่ีได(นําเสนอหน?วยงานท่ีเก่ียวข(อง ไปเป@นแนวทางในการปฏิบัติงานต?อไป 

 
วัตถุประสงคOของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห+ศักยภาพองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินของจังหวัดตราด  ในการเข(ามามีส?วนร?วม 

จัดการปAญหาความมั่นคงชายแดนภายใต(ภัยคุกคามรูปแบบใหม?ระหว?างไทย–กัมพูชา ในกระแสการก(าวสู?

ประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสร(างศักยภาพองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินของจังหวัดตราด ในการเข(า 

มามีส?วนร?วมจัดการปAญหาความมั่นคงชายแดนภายใต(ภัยคุกคามรูปแบบใหม?ระหว?างไทย–กัมพูชาในกระแสการ

ก(าวสู?ประชาคมอาเซียน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 วิธีการดําเนินการวิจัยในท่ีน้ีจะใช(การวิจัยเชิงบูรณาการ (Mixed Method) คือจะใช(วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ

และการวิจัยเชิงคุณภาพ  การวิจัยเชิงสํารวจน้ัน ใช(การสัมภาษณ+แบบอภิปรายกลุ?มเฉพาะ (Focus – Group 

Discussion) 

 ประชากรท่ีใช(เป@นเปÑาหมายการวิจัย ได(แก? องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินท่ีอยู?ในเขตพ้ืนท่ีประกาศใช(   

กฎอัยการศึกของจังหวัดตราด  ใน  3 อําเภอ รวม 14 แห?ง โดยวิธีการเก็บรวบรวมข(อมูลแบบการอภิปรายกลุ?ม

เฉพาะ (Focus – Group Discussion) เป@นการอภิปรายโดยอาศัยผู(ให(ข(อมูลท่ีมีสถานภาพเดียวกัน  เพ่ือหาข(อมูล

ร?วมกันตามแนวอภิปรายกลุ?ม  เครื่องมือวิจัย  ได(แก? แบบสัมภาษณ+ศักยภาพการมีส?วนร?วมขององค+กรปกครองส?วน

ท(องถ่ินในการจัดการความมั่นคงชายแดนระหว?างไทย–กัมพูชา  

การวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการสัมภาษณ+ในเชิงคุณภาพและการสังเกตการณ+แบบมสี?วนร?วม (Participatory  

Observation) 
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การอภิปรายผล 
ผลการศึกษาครั้งน้ี มุ?งศึกษาความมั่นคงรูปแบบใหม?  ท่ีเกิดจากภัยคุกคามในเรื่องยาเสพติด  แรงงาน ต?างด(าว

หลบหนีเข(าเมืองโดยผิดกฎหมาย การค(าอาวุธตามแนวชายแดน การค(ามนุษย+ การค(าสินค(าเถ่ือนและสินค(าหนีภาษี  

การลักลอบค(ายานพาหนะตามแนวชายแดน อาชญากรรมข(ามชาติ การก?อการร(าย การฟอกเงินตามแนวชายแดน 

การบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ข(อค(นพบจากการศึกษา พบว?า ทุกปAญหาภัยคุกคามมีเกิดข้ึนอยู?จริงในบริเวณ

แนวชายแดนไทย – กัมพูชา พ้ืนท่ีจังหวัดตราด ซ่ึงการแก(ปAญหาดังกล?าวน้ัน ต(องอาศัยความร?วมมือจากองค+กร

ปกครองส?วนท(องถ่ิน ภาคประชาสังคมในท(องถ่ิน เข(ามามีส?วนร?วมในการจัดการ 

แนวคิดเก่ียวกับความมั่นคงโดยท่ัวไปในวงวิชาการปAจจุบันสามารถแบ?งออกเป@น 2  แนวคิดใหญ? ๆ คือ 

ความมั่นคงรูปแบบเก?าและความมั่นคงรูปแบบใหม?  แนวคิดท้ัง 2 สามารถเปรียบเทียบให(เห็นความแตกต?างได(ดังน้ี 

ความมั่นคงรูปแบบเก?าน้ัน เป@นความมั่นคงในความหมายแคบ คือ เน(นเรื่องการทหาร การเมือง และ

เศรษฐกิจ เป@นสําคัญ  ในขณะท่ีความมั่นคงรูปแบบใหม?เป@นความมั่นคงในความหมายกว(าง กล?าวคือ นอกจากด(าน

การทหาร การเมือง และเศรษฐกิจแล(ว ความมั่นคงยังครอบคลุมถึงด(านสังคม ด(านสิ่งแวดล(อม และด(านความมั่นคง

ของมนุษย+ด(วย 

ความมั่นคงรูปแบบเก?าและรูปแบบใหม? ตั้งอยู?บนฐานคิดท่ีแตกต?างกัน ความมั่นคงรูปแบบเก?าตั้งอยู?บน

แนวคิด  แบบโธมัสฮอบส+  ท่ีมองโลกในแง?ร(าย ดังน้ัน มนุษย+เราจะอยู?กันได(โดยต(องใช(อํานาจเป@นเครื่องมือสําคัญ  

ฐานคิดน้ีมีการนํามาใช(ในช?วงยุคสงครามเย็น ในขณะท่ีความมั่นคงรูปแบบใหม?ตั้งอยู?บนฐานคิด แบบโกลเซียน     

ท่ีมองในลักษณะปฏิบัตินิยม  ดังน้ันมนุษย+เราจะต(องเน(นความร?วมมือช?วยเหลือซึ่งกันและกันระหว?างฝBายต?าง ๆ 

ฐานคิดของความมั่นคงรูปแบบใหม?ดังกล?าวนํามาใช(ในช?วงยุคหลังสงครามเย็น 

ผลการศึกษาสะท(อนปAญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม?แต?มีลักษณะเฉพาะของท(องถ่ินชายแดนไทย  

กัมพูชาในจังหวัดตราด คือ ปAญหาการบุกรุกและทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม มีส?วนร?วมค?อนข(างมาก 

ปAญหายาเสพติดชายแดน  มีส?วนร?วมปานกลาง ปAญหาการลักลอบค(ายานพาหนะตามแนวชายแดน มีส?วนร?วมค?อนข(างน(อย 

ปAญหาอาชญากรรมข(ามชาติ  มีส?วนร?วมค?อนข(างน(อย ปAญหาแรงงานต?างด(าวหลบหนีเข(าเมืองโดยผิดกฎหมาย      

มีส?วนร?วมค?อนข(างน(อย ปAญหาการค(าอาวุธตามแนวชายแดน มีส?วนร?วมค?อนข(างน(อย ปAญหาการก?อการร(ายตามแนว

ชายแดน มีส?วนร?วมค?อนข(างน(อย ปAญหาการค(ามนุษย+ตามแนวชายแดน มีส?วนร?วมค?อนข(างน(อย ปAญหาสินค(าเถ่ือน

และสินค(าหนีภาษี  มีส?วนร?วมน(อยและปAญหาการฟอกเงินตามแนวชายแดนมีส?วนร?วมน(อย 

 ดังน้ัน  จึงมีความจําเป@นเพ่ิมศักยภาพองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน โดยอาศัย 1. จัดอบรมให(ความรู(แก

พนักงานเจ(าหน(าท่ีขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน 2. พัฒนากลุ?มองค+กรในท(องถ่ินเพ่ือเป@นพลังขับเคลื่อนในการ

จัดการปAญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม? 3. พัฒนาเครือข?ายเฝÑาระวังและสร(างช?องทางสื่อสาร เพ่ือแจ(งข(อมูลข?าวสาร

ต?อหน?วยงานท่ีเก่ียวข(องกับการรับผิดชอบและจัดการปAญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม?  ในแต?ละรูปแบบภัยคุกคาม   

4. การกําหนดภารกิจการจัดการปAญหาความมั่นคงชายแดนให(เป@นอํานาจหน(าท่ีตามกฎหมายขององค+กรปกครอง

ส?วนท(องถ่ิน 

การเพ่ิมศักยภาพองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน จะทําให(องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินมีส?วนร?วมจัดการ

ปAญหาความมั่นชายแดนภายใต(ภัยคุกคามรูปแบบใหม? ได(มากข้ึนและเมื่อประเทศไทยเข(าสู?ประชาคมอาเซียน 

องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน สามารถสนับสนุนหน?วยงานด(านความมั่นคง จัดการความมั่นคงชายแดนภายใต(ภัย

คุกคามรูปแบบใหม? ท่ีอาจส?งผลกระทบต?อความมั่นคงของประเทศ 

ผู(วิจัยสามารถสรุปความรู(ใหม?ท่ีได(จากการวิจัยเป@นตัวแบบการมีส?วนร?วมขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน

จังหวัดตราด  ในการจัดการปAญหาความมั่นคงชายแดนภาใต(ภัยคุกคามรูปแบบใหม?ระหว?างไทย – กัมพูชาในกระแส

การก(าวสู?ประชาคมอาเซียน  ดังปรากฏในแผนภูมิภาพ 
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แผนภูมิภาพแสดงตัวแบบการมสีBวนรBวมขององคOกรปกครองสBวนท;องถิ่นจังหวัดตราด 
ในการจัดการปMญหาความมั่นคงชายแดนภาใต;ภัยคุกคามรูปแบบใหมBระหวBางไทย – กัมพูชา 

ในกระแสการก;าวสูBประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากแผนภูมิภาพ  พบว?า งานวิจัยได(ช้ีให(เห็นว?าศักยภาพองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินมีส?วนร?วมในการ

จัดการความมั่นคงชายแดน อยู? ในระดับต่ํา ท้ัง 10 ประเด็นปAญหา คือ 1. ปAญหาการบุกรุกและทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม มีส?วนร?วมค?อนข(างมาก 2. ปAญหายาเสพติดชายแดน มีส?วนร?วมปานกลาง    

3. ปAญหาการลักลอบค(ายานพาหนะตามแนวชายแดน  มีส?วนร?วมค?อนข(างน(อย  4. ปAญหาอาชญากรรมข(ามชาติ   

มีส?วนร?วมค?อนข(างน(อย 5. ปAญหาแรงงานต?างด(าวหลบหนีเข(าเมืองโดยผิดกฎหมาย มีส?วนร?วมค?อนข(างน(อย        

6. ปAญหาการค(าอาวุธตามแนวชายแดน  มีส?วนร?วมค?อนข(างน(อย  7. ปAญหาการก?อการร(ายตามแนวชายแดน       

มีส?วนร?วมค?อนข(างน(อย 8. ปAญหาการค(ามนุษย+ตามแนวชายแดน  มีส?วนร?วมค?อนข(างน(อย 9. ปAญหาสินค(าหนีภาษี  

มีส?วนร?วมน(อย10. ปAญหาการฟอกเงินตามแนวชายแดน มีส?วนร?วมน(อย ดังน้ัน  จึงมีความจําเป@นต(องเพ่ิมศักยภาพ

องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน โดยอาศัย  1. จัดอบรมให(ความรู(แก?พนักงานเจ(าหน(าท่ีขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน  

2. พัฒนากลุ?มองค+กรในท(องถ่ินเพ่ือเป@นพลังขับเคลื่อนในการจัดการปAญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม? 3. พัฒนา

เครือข?ายเฝÑาระวังและสร(างช?องทางสื่อสาร  เพ่ือแจ(งข(อมูลข?าวสารต?อหน?วยงานท่ีเก่ียวข(องกับการรับผิดชอบและ

จัดการปAญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม?  ในแต?ละรูปแบบภัยคุกคาม 4. การกําหนดภารกิจการจัดการปAญหาความ

มั่นคงชายแดนให(เป@นอํานาจหน(าท่ีตามกฎหมายขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน 

ปAญหาศักยภาพการ 

มีส?วนร?วมขององค+กร

ปกครองส?วนท(องถิ่น 

ในการจัดการปAญหา 

ความม่ันคงชายแดน 

ไทย – กัมพูชา 

การเพ่ิมศักยภาพการมีสBวนรBวม
ขององคOกรปกครองสBวนท;องถ่ิน 
ในการจัดการปMญหาความมั่นคง
ชายแดนไทย – กัมพูชาในกระแส
การก;าวเข;าสูBประชาคมอาเซียน 
1. จัดอบรมให(ความรู(แก?พนักงาน

เจ(าหน(าท่ีขององค+กรปกครองส?วน

ท(องถิ่น 

2. พัฒนากลุ?มองค+กรในท(องถิ่น

เพื่อเป@นพลังขับเคล่ือนในการ

จัดการปAญหาภยัคุกคามรูปแบบ

ใหม? 

3. พัฒนาเครือข?ายเฝÑาระวังและ

สร(างช?องทางส่ือสาร  เพื่อแจ(ง

ข(อมูลข?าวสารต?อหน?วยงานท่ี

เกี่ยวข(องกับการรับผิดชอบและ

จัดการปAญหาภยัคุกคามรูปแบบ

ใหม?  ในแต?ละรูปแบบภยัคุกคาม 

4. การกําหนดภารกิจการจัดการ

ปAญหาความม่ันคงชายแดนให(เป@น

อํานาจหน(าท่ีตามกฎหมายของ

องค+กรปกครองส?วนท(องถิ่น 

 

การจัดการปMญหาความมั่นชายแดน
ภายใต;ภยัคุกคามรูปแบบใหมB 
1. ปAญหาการบุกรุกและทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อม  

มีส?วนร?วมค?อนข(างมาก 

2. ปAญหายาเสพติดชายแดน  

มีส?วนร?วมปานกลาง 

3. ปAญหาการลักลอบค(ายานพาหนะ

ตามแนวชายแดน มีส?วนร?วมค?อนข(างน(อย 

4. ปAญหาอาชญากรรมข(ามชาติ  

มีส?วนร?วมค?อนข(างน(อย 

5. ปAญหาแรงงานต?างด(าวหลบหนีเข(า

เมืองโดยผิดกฎหมาย มีส?วนร?วม

ค?อนข(างน(อย 

6. ปAญหาการค(าอาวุธตามแนว

ชายแดน มีส?วนร?วมค?อนข(างน(อย 

7. ปAญหาการก?อการร(ายตามแนว

ชายแดน มีส?วนร?วมค?อนข(างน(อย 

8. ปAญหาการค(ามนุษย+ตามแนว

ชายแดน มีส?วนร?วมค?อนข(างน(อย 

9. ปAญหาสินค(าหนีภาษี มีส?วนร?วมน(อย 

10. ปAญหาการฟอกเงินตามแนว

ชายแดนมีส?วนร?วมน(อย 
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 การเพ่ิมศักยภาพองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน จะทําให(องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินมีส?วนร?วมจัดการ

ปAญหาความมั่นชายแดนภายใต(ภัยคุกคามรูปแบบใหม?ได(มากข้ึน และเมื่อประเทศไทยเข(าสู?ประชาคมอาเซียน 

องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน สามารถสนับสนุนหน?วยงานด(านความมั่นคง จัดการความมั่นคงชายแดนภายใต(ภัย

คุกคามรูปแบบใหม? ท่ีอาจส?งผลกระทบต?อความมั่นคงของประเทศ ได(ต?อไป 

 

ข#อเสนอแนะ 

 ข#อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากข(อค(นพบท่ีได(จากการศึกษา ผู(วิจัยมีข(อเสนอแนะท่ีเป@นนัยยะในเชิงนโยบายท่ีสําคัญดังน้ี 

 1. จากนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับความมั่นคงตาม ต(องการให(ทุกภาคส?วนมีการบูรณาการในการ

จัดการความมั่นคง ผู(วิจัยขอเสนอแนะให(มีการพัฒนาเสริมสร(างองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน เป@นส?วนสนับสนุน    

ในการจัดการความมั่นคง และบูรณาการการทํางานร?วมกับภาคประชาสังคมในท(องถ่ิน 

 2. จากการท่ีเข(าไปรวบรวมข(อมูลเก่ียวกับปAญหายาเสพติด ในปAจจุบันยาเสพติดมีการแพร?ระบาด  

อย?างมากไม?เว(นแม(แต?ในวัด พระภิกษุเริ่มเข(าไปเก่ียวข(องกับการค(ายาเสพติดโดยใช(กุฏิพระ หรือห(องนํ้าในบริเวณ

วัดเป@นแหล?งมั่วสุ?มเสพยาเสพติด ส?งมอบยาเสพติด แต?เน่ืองจากสถาบันศาสนาเป@นเรื่องละเอียดอ?อน ผู(วิจัยจึงขอ

เสนอแนะให(ภาคส?วนท่ีเก่ียวข(องได(หาวิธีการท่ีเหมาะสมเข(าแก(ปAญหา 

 3. จากการศึกษาเก่ียวกับแรงงงานต?างด(าว หลบหนีเข(าเมือง พบว?า แรงงานต?างด(าวซ่ึงแต?เดิมใช(

แรงงานอยู?ในเฉพาะภาคเกษตรกรรม การประมง และงานก?อสร(าง ปAจจุบันแรงงานต?างด(าวมีการเข(าไปทํางานใน

ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึนหากปล?อยไปเช?นน้ีอาจส?งผลกระทบเก่ียวกับปAญหาการว?างงานของคนไทย ผู(วิจัยจึงขอ

เสนอแนะให(ภาคส?วนท่ีเก่ียวข(องเตรียมหามาตรการตรวจสอบควบคุมการประกอบอาชีพของแรงงานต?างด(าว 

 ข#อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตBอไป 

 หลังจากท่ีได(ดําเนินการวิจัยเรื่อง  ศักยภาพการมีส?วนร?วมขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินในการจัดการ

ปAญหาความมั่นคงชายแดนภายใต(ภัยคุกคามรูปแบบใหม?ระหว?างไทย–กัมพูชา ในกระแสการก(าวเข(าสู?ประชาคม

อาเซียน : กรณีศึกษาจังหวัดตราด เป@นท่ีเรียบร(อยแล(ว ผู(วิจัยเห็นว?าควรมีการดําเนินวิจัยหลังจากน้ีคือ 

 1. กลุ?มผู(ค(าขายยาเสพติดท่ีมีการใช(วัด ใช(พระสงฆ+เป@นเครื่องมือในการค(าขายยาเสพติด เพราะจากการ

รวบรวมข(อมูลในการวิจัยครั้งน้ี พบว?ากลุ?มผู(ค(ายาเสพติดมีการใช(วัดใช(พระสงฆ+เป@นสถานท่ีดําเนินการ 

 2. ปAญหาท่ีเก่ียวข(องกับแรงงานต?างด(าวหลบหนีเข(าเมือง เมื่อก(าวเข(าสู?ประชาคมอาเซียน เพราะ

หลังจากน้ีแรงงานต?างด(าวจะมีจํานวนมาก หากมีการรวมตัวกันดําเนินการบางอย?าง อาจมีผลต?อความมั่นคงของ

ประเทศ 
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นายสุเทพ  อาภรณ+รัตน+  ผู(ให(สัมภาษณ+, ถาวร  เมืองช(าง  พ.ต. เป@นผู(สัมภาษณ+, (26 กันยายน 2557).    

 ท่ีสํานักงานแรงงานจังหวัดตราด  จังหวัดตราด. 
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ชีวิตทางเศรษฐกิจของผู4สูงอายุในท4องถิ่น : ศึกษากรณีพ้ืนท่ีตําบลวังโตนด    

อําเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี 

ECONOMIC LIFE OF THE LOCAL ELDERLY : A CASE STUDY OF WANG TA NOD  

SUB-DISTRICT NA YAI ARM DISTRICT, CHANTHABURI PROVINCE 

 

ธัญญารัตนO  ฉายแสง 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปกครองท(องถ่ิน 

คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี

 

บทคัดยBอ 

 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษาถึงรายได(และรายจ?าย และการปรับตัวในกรณีท่ีผู(มีปAญหารายได( 

รายจ?ายของผู(สูงอายุในเขตองค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี การวิจัยครั้งน้ีเป@น

การวิจัยเชิงบูรณาการ (Mixed Method Model) คือการวิจัยเชิงสํารวจ และการสัมภาษณ+ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

รวมท้ังการสังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วม ประชากรท่ีใช(ในการวิจัยครั้งนี้เป@นผู(สูงอายุที่มีอายุ 60 ปdขึ้นไป ในเขต

องค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงได(รับเบ้ียผู(สูงอายุ จํานวน 400 คน      

ผลการศึกษาพบว?า รายได(ของสูงอายุในพ้ืนท่ีตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ส?วนใหญ?มีรายได( 

600-1,000 บาทต?อเดือน ซ่ึงเป@นรายได(จากการรับเบ้ียผู(สูงอายุทุกเดือน แต?พบว?าผู(สูงอายุส?วนใหญ?มีรายจ?ายค?า

กับข(าว 3,001 บาทข้ึนไปต?อเดือน ส?วนการปรับตัวของผู(ท่ีมีรายจ?ายมากกว?ารายได( โดยการปลูกพืชผักสวนครัว

และเลี้ยงสัตว+เพ่ือนํามาเป@นอาหารโดยไม?ต(องซ้ือหา ซ่ึงจะทําให(แบ?งเบาภาระอันเน่ืองมาจากความเป@นหน้ีได( 

ตลอดจนควรรู(จักคุณค?าของการเก็บออมเงิน โดยการนําเงินไปทําฌาปนกิจสงเคราะห+ท่ีทางหมู?บ(านจัดตั้งข้ึน   

เพ่ือเป@นการออมเงิน และจะได(สามารถระดมเงินเพ่ือช?วยเหลือคราวท่ีเดือดร(อนได( นอกจากน้ีแล(วผู(สูงอายุจะได(มี

แหล?งกู(ยืมเงินท่ีมีหลักประกันความมั่นคงในการบรรเทาปAญหาเดือดร(อนในเรื่องภาระหน้ีสินได(ระดับหน่ึง 

คําสําคัญ : ชีวิตทางเศรษฐกิจ ผู(สูงอายุ 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to study incomes, expenses, and adaptation of the 

elderly people under Wang Ta Node Sub-district Administration Organization in Na Yai Am 

District in Chanthaburi. The mixed method research approach of the survey research and 

qualitative interview was employed in this study. The research population was the 400 elderly 

people aged over 60 years who lived in the area of Wang Ta Node Sub-district Administration 

Organization in Na Yai Am District in Chanthaburi and received allowance for the elderly. The 

research results were found that the most elderly people received a monthly payment 

between 600 - 1,000 baht whereas they spent over 3,001 baht on food. When the expenses 

were higher than the incomes, the senior citizens’ adaptation was to plant home-grown 

vegetables and raised farm animals for food in order to avoid spending money on food, to do 

the debt relief, and to learn about the value of money saving by having the money deposit 

through the funeral aid funds run by the village committee with the purpose of saving money, 

helping out the elderly people with troubles and debts, and the chance for taking on a loan 

with the financial security. 

Keywords : Economic Lifestyle, Elderly 
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ความสําคัญของปMญหา 
 แนวคิดเรื่องการให(ความช?วยเหลือแก?ผู(สูงอายุเป@นเรื่องท่ีรัฐบาลได(ให(ความสําคัญมาเป@นเวลานานแล(ว เห็น

ได(จากการตั้งสถานสงเคราะห+ผู(สูงอายุข้ึนเป@นแห?งแรกในประเทศเมื่อป0 พ.ศ. 2496 โดยมีจุดประสงค+เพ่ือให(การอุปการะ

แก?ผู(สูงอายุท่ีไร(ญาติ และไม?มีท่ีพ่ึงพาอาศัยต?อจากน้ันได(มีการจัดตั้งศูนย+บริการผู(สูงอายุ โครงการกองทุนส?งเสริม

สวัสดิการผู(สูงอายุในชุมชน เป@นต(น โดยมีการกําหนดนโยบายและแผนในทุกระดับท่ีเก่ียวกับเรื่องการจัดสวัสดิการ

สําหรับผู(สูงอายุมากข้ึนตามลําดับ เพ่ือให(เพียงพอท่ัวถึงและสอดคล(องกับสถานการณ+ทางสังคม 

 เบ้ียยังชีพผู(สูงอายุเป@นนโยบายท่ีถูกกําหนดอย?างเป@นทางการ ใน พ.ศ.2535 จากแนวคิดของกรม

ประชาสงเคราะห+ในรัฐบาลสมัยนายชวน หลีกภัย เป@นนายกรัฐมนตรีสองสมัย ระหว?างป0 พ.ศ. 2535 – 2538  เบ้ียยังชีพ

ผู(สูงอายุถือเป@นสวัสดิการสังคมประเภทหน่ึงท่ีรัฐบาลจัดสรรให(กับผู(ท่ีมีอายุ 60 ป0ข้ึนไป ซ่ึงเป@นการจัดสวัสดิการสังคม

แก?ผู(สูงอายุ โดยผ?านการมีส?วนร?วมจากทุกภาคส?วน ได(แก? องค+กรภาครัฐท่ีรับผิดชอบ คือ กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย+ รวมถึงองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินท่ีมีบทบาทในการจัดสวัสดิการผู(สูงอายุ ได(เริ่มต(นอย?างเป@น

ทางการ เมื่อรัฐบาลได(จัดตัดกองทุนสวัสดิการผู(สูงอายุได(เริ่มต(นในการจัดสวัสดิการสังคมแก?ผู(สูงอายุท่ีมีฐานะยากจน 

เดือนละ 200 บาท นับเป@นจุดเริ่มต(นในการจัดสวัสดิการสังคมแก?ผู(สูงอายุขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน (พนม ศรีพิกุล. 

2554 : 1-2) 

 หลังจากน้ันรัฐบาลต(องดําเนินแนวทางนโยบายเรื่อยมาในการสร(างหลักประกันรายได(แก?กลุ?มผู(สูงอายุ 

โดยกําหนดนโยบายเร?งด?วนท่ีจะเริ่มดําเนินการ และมีเวลาแล(วเสร็จในป0แรกอย?างชัดเจนด(านการรักษาและเพ่ิมรายได(

ของประชาชน การสร(างหลักประกันรายได(แก?กลุ?มผู(สูงอายุท่ีมีรายได(ไม?เพียงพอต?อการยังชีพ สามารถประกอบอาชีพ

เลี้ยงตัวเองได( โดยการจัดสรรเบ้ียยังชีพให(แก?ผู(สูงอายุท่ีแต? 60 ป0ข้ึนไป ท่ีแสดงความจํานงโดยการขอข้ึนทะเบียนเพ่ือรับ

การสงเคราะห+ (เจนิทตา เขม(นเขตรกิจ. 2553 : 10) 

 องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน มีภารกิจเก่ียวกับเบ้ียยังชีพผู(สูงอายุตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจให(แก?องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ มาตรา 17 ได(กําหนดอํานาจ

และหน(าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินอย?างชัดเจน คือ การจัดสวัสดิการและการ

สังคมสงเคราะห+ เช?น การจ?ายเงินสงเคราะห+ให(ผู(สูงอายุ และคนพิการเป@นต(น การบัญญัติให(องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน

มีพันธกิจ/หน(าท่ีจัดสวัสดิการ เพ่ือสร(างหลักประกันความปลอดภัยทางสังคมแก?ประชาชนทําให(องค+กรปกครอง

ส?วนท(องถ่ิน ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนําไปสู?การ

แก(ไขปAญหาทางสังคม เพ่ือการกินดี อยู?ดี มีความสุข มีสิทธิ ของประชาชนส?วนใหญ?เน(นเรื่องการทํางานออกไปประกอบ

อาชีพนอกบ(าน หรือไปทํางานในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ไม?ได(อยู?กับครอบครัว ปล?อยให(ผู(สูงอายุอยู?เพียงลําพัง ขาดผู(ดูแล ทําให(เกิด

ปAญหาผู(สูงอายุถูกทอดท้ิงทําให(หน?วยงานภาครัฐและเอกชน เข(ามาให(ความช?วยเหลือแต?ไม?พอเพียง ส?งผลต?อ

สัมพันธภาพระหว?างคนในครอบครัว มีความห?างเหินไม?สนใจท่ีจะดูแลซ่ึงกันและกัน ทําให(เกิดปAญหาละท้ิงผู(สูงอายุ  

อาจทําให(เกิดปAญหาสังคมต?างๆ ตามมาได(  (นิตยา วงค+วรบุตร. 2552 : 2-3)  

 ดังน้ันในป0พ.ศ. 2544-2545 ภารกิจเรื่องน้ีจึงถูกถ?ายโอนไปยังกรมส?งเสริมการปกครองส?วนท(องถ่ินและ

กรุงเทพมหานคร ดังน้ันหลังจากท่ีองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินได(รับการถ?ายโอนภารกิจดังกล?าวแล(ว และมีการปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว?าด(วยการจ?ายเงินสงเคราะห+ เพ่ือการยังชีพขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน พ.ศ. 2548 

มาจนถึงปAจจุบันได(มีระเบียบใหม?ของกระทรวงมหาดไทยว?าด(วยการจ?ายเงินสงเคราะห+เพ่ือการยังชีพขององค+กร

ปกครองส?วนท(องถ่ิน พ.ศ. 2552 ให(ใช(เป@นแนวทางปฏิบัติ 

 ในท(ายท่ีสุดรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ+  ชินวัตร  ได(เปลี่ยนสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู(สูงอายุ จาก 500 บาท 

เป@นระบบข้ันบันได โดยท่ีจะจ?ายตามข้ันบันได ดังน้ี 

 1. ผู(สูงอายุ  ท่ีมีอายุ  60-69  ป0    จะได(รับเบ้ียยังชีพ  อัตรา    600  บาท/เดือน 

 2. ผู(สูงอายุ  ท่ีมีอายุ  70-79  ป0    จะได(รับเบ้ียยังชีพ  อัตรา    700  บาท/เดือน 

 3. ผู(สูงอายุ  ท่ีมีอายุ  80-89  ป0    จะได(รับเบ้ียยังชีพ  อัตรา    800  บาท/เดือน 

 4. ผู(สูงอายุ  ท่ีมีอายุ  90  ป0ข้ึนไป    จะได(รับเบ้ียยังชีพ  อัตรา  1,000  บาท/เดือน 

 อย?างไรก็ตามแนวนโยบาย ยังไม?มีการวิจัยว?าเบ้ียยังชีพผู(สูงอายุได(นําเงินไปใช(จ?ายอะไรบ(างในแต?ละเดือน 

และมีรายได(เพียงพอในแต?ละเดือนหรือไม? จากความสําคัญของปAญหาดังกล?าว ผู(วิจัยซ่ึงปฏิบัติหน(าท่ีนักพัฒนาชุมชน
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ตําบลวังโตนดอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาชีวิตทางเศรษฐกิจของผู(สูงอายุในรายรับและ
รายจ?ายเงินเบ้ียยังชีพผู(สูงอายุในเขตองค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด เพ่ือการพัฒนาชีวิตความเป@นอยู?และยังเป@น
ข(อมูลสําคัญในการสะท(อนให(เห็นความจําเป@น และสําหรับการวางแผนให(การช?วยเหลือรวมถึงผู(สูงอายุจะปรับตัวให(ทัน
กระแสเศรษฐกิจของผู(สูงอายุเอง ผู(วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเรื่องดังกล?าว 

 
วัตถุประสงคOของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงรายได(และรายจ?ายของผู(สูงอายุองค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี          
 2. เพ่ือศึกษาการปรับตัวของผู(สูงอายุในกรณีท่ีผู(มีปAญหารายได(รายจ?าย ในเขตองค+การบริหารส?วน
ตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี   

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป@นการวิจัยเชิงบูรณาการ (Mixed Method Model) คือ การวิจัยเชิงสํารวจ และการ
สัมภาษณ+ในการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมท้ังการสังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วม ประชากรท่ีใช(ในการวิจัยครั้งน้ี        
เป@นผู(สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปgข้ึนไป ในเขตองค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี      
ซ่ึงได(รับเบ้ียผู(สูงอายุ จํานวน 400 คน ตามบัญชีรายช่ือผู(สูงอายุท่ีมีสิทธิได(รับเบ้ียขององค+การบริหารส?วนตําบล   
วังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
 
เคร่ืองมือวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช(ในการเก็บรวบรวมข(อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม 
 การสร(างเครื่องมือวิจัย ผู(ศึกษาได(สร(างแบบสมัภาษณ+ จากวัตถุประสงค+ของการวิจัย แนวคิดทฤษฎี
และเอกสารท่ีเก่ียวข(อง โดยใช(รูปแบบคําถามท้ังปลายปDดและปลายเปDด 
 องค+ประกอบของเครื่องมือวิจัย  ประกอบด(วยเน้ือหาสรุปได( ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ข(อมูลส?วนตัวของผู(สูงอายุท่ีตอบแบบสอบถาม  ได(แก? เพศ  อายุ ระดับการศึกษาสูงสดุ 
อาชีพ รายได(เป@นต(น 

 ตอนท่ี 2 ข(อมูลรายได(และรายจ?ายของผู(สูงอายุองค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี  แบ?งเป@นดังน้ี รายรับจากการใช(เงินเบ้ียยังชีพผู(สูงอายุ องค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด และรายจ?าย
ของผู(สูงอายุองค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนดอําเภอนายอาม จังหวัดจันทบุรี  

 ตอนท่ี 3 การปรับตัวของผู(สูงอายุในกรณีท่ีผู(มีปAญหารายได( รายจ?าย ผู(สูงอายุองค+การบริหารส?วน
ตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี   

 การทดสอบเครื่องมือจะใช(การทดสอบความตรง (Validity) ของแบบสอบถามโดยให(อาจารย+
ผู(เช่ียวชาญปรับปรุงแบบสอบถาม จํานวน 3 คน ดังน้ี 

  1.1 รศ.ดร.ธงชัย วงศ+ชัยสุวรรณ ผู(เช่ียวชาญด(านงานวิจัย  
 1.2 ดร.ปรีชา เปgáยมพงศ+สานต+ ผู(เช่ียวชาญด(านงานวิจัย  
 1.3 ดร.โอฬาร ถ่ินบางเตียว ผู(เช่ียวชาญด(านงานวิจัย 
 

การวิเคราะหOข?อมูล 
 การวิเคราะห+ในงานวิจัยน้ีในกรณีของข(อมูลเชิงปริมาณใช(ค?าร(อยละ ส?วนการวิเคราะห+ข(อมูลเชิงคุณภาพ

ใช(การตีความหมายข(อมูลจากการสัมภาษณ+  ท้ังน้ีเพ่ือเป@นการเพ่ิมเติมคําอธิบายตารางจากการสํารวจให(มีความสมบูรณ+
มากยิ่งข้ึน  
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ผลการวิจัย 
 ข(อค(นพบตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี  1 สามารถสรุปได(ว?า รายได(ของสูงอายุในพ้ืนท่ีตําบลวังโตนด อําเภอ

นายายอาม จังหวัดจันทบุรี ส?วนใหญ?มีรายได( 600 - 1,000 บาท ต?อเดือน ซ่ึงได(จากการรับเบ้ียผู(สูงอายุทุกเดือน  

แต?พบว?าผู(สูงอายุส?วนใหญ?มีรายจ?ายค?ากับข(าว  3,001 บาทข้ึนไป ต?อเดือน จากท่ีรายจ?ายมากกว?ารายได(ส?วนหน่ึง

บุตรหลานก็ให(เงินไว(จ?ายเพ่ือซ้ือกับข(าว ส?วนหน่ึงก็นํามาจากการประกอบอาชีพเสริม ในขณะท่ีผู(สูงอายุส?วนหน่ึง

ยังกู(ยืมเงินจากกองทุนกู(ยืมเงินของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย+จังหวัดจันทบุรี โดยไม?เสียดอกเบ้ีย แต?ก็

มีผู(สูงอายุส?วนน(อยท่ีมีการก็กู(หน้ียืมสินและต(องเสียดอกเบ้ีย  จึงพบว?ารายจ?ายท่ีมากกว?ารายได(ในเรื่องของการใช(

จ?ายค?ากับข(าวน้ัน ไม?ได(เป@นเหตุท่ีทําให(ชีวิตทางเศรษฐกิจของผู(สูงอายุถดถอยลง เพราะว?าชีวิตทางเศรษฐกิจของ

ผู(สูงอายุตําบลวังโตนด มีค?าใช?จ?ายไม?มาก อีกท้ังมีลูกหลานคอยดูแลเรื่องอาหารการกิน และค?าใช(จ?ายอ่ืนๆ 

ตลอดจนมีกลุ?มผู(สูงอายุมีการให(กู(ยืมเงินโดยไม?เสียดอกอีกด(วย ผู(สูงอายุตําบลวังโตนดไม?ได(ประกอบอาชีพจึงไม?มี

รายได(มาก แต?ผู(สูงอายุยังมีบุตรหลานให(เงินเป@นบางส?วน และมีบางส?วนท่ีประกอบอาชีพเสริม เช?น ปลูกผักสวน

ครัว การทําขนมขาย การปลูก หมาก พลู ขาย  หรือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนบ(าน รวมท้ังการรับจ(างท่ัวไปเป@นบางครั้ง

คราว ซ่ึงผู(สูงอายุส?วนใหญ?เกือบทุกคนท่ีรับเบ้ียผู(สูงอายุจึงเป@นแหล?งท่ีมาของรายได(ส?วนอ่ืนๆ ก็อาจะมาจากการ

ประกอบอาชีพเล็กๆ น(อย และจากบุตรหลาน ตลอดจนได(เงินบํานาญ 

 ข(อค(นพบตามวัตถุประสงค+ ข(อท่ี 2 สามารถสรุปได(ว?า การปรับของผู(สูงอายุในกรณีท่ีผู(มีปAญหารายได(

มากกว?ารายจ?าย ได(แก? การนําเงินไปฝากกับกลุ?มออมทรัพย+ ธนาคาร นําไปลงทุน นําไปทําประกันชีวิต และก็

นําไปปล?อยกู(ให(กับเพ่ือนบ(านในอัตราดอกเบ้ียท่ีถูก ผู(สูงอายุกลุ?มน้ีสามารถปรับตัวได(ตามภาวะเศรษฐกิจได(เป@น

อย?างดี   แต?ผู(สูงอายุท่ีมีรายจ?ายมากกว?ารายได(ก็มีการปรับตัวตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีอุปสรรคบ(างเล็กน(อย 

เพราะบางครั้ง อาจจะฝFดเคืองบ(าง แต?ผู(สูงอายุก็สามารถดํารงชีพอยู?ได(อย?างไม?เดือดร(อน อาจจะมีหลายปAจจัยท่ี

ทําให(ผู(สูงอายุอยู?ได(อย?างมีคุณภาพ เช?น มีลูกหลานคอยดูแลเรื่องการใช(จ?าย มีอาชีพเสริม อีกท้ังยังมีกลุ?มผู(สูงอายุ

ท่ีให(ยืมเงินโดยไม?เสียดอกเบ้ีย จึงทําให(ชีวิตทางเศรษฐกิจของผู(สูงอายุพ้ืนท่ีตําบลวังโตนด ไม?ขัดสน แต?ก็ไม?มีมาก

พอท่ีจะไปใช(จ?ายฟุBมเฟFอยได( ไม?มีก็ไม?ใช( ซ่ึงก็สามารถท่ีปรับการใช(ชีวิตให(เหมาะสมสภาวะเศรษฐกิจในปAจจุบันได(

เป@นอย?างดี  

 การปรับตัวของผู(สูงอายุองค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ท่ีมีจ?าย

มากกว?ารายได(น้ัน ผู(สูงอายุควรมีการบริหารเงินออมซ่ึงจะช?วยให(สร(างรายได(มากข้ึน แทนท่ีจะฝากเงินไว(ท่ี

ธนาคารเพียงอย?างเดียว ก็อาจเปลี่ยนวิธีโดยหันมาลงทุนในลักษณะต?างๆ เช?น การซ้ือประกันแบบสะสมทรัพย+ 

พันธบัตรรัฐบาล หุ(นกู( กองทุนรวม กองทุนหุ(น เป@นต(น หรือผู(สูงอายุควรรู(จักคุณค?าของการเก็บออมเงิน โดยการ

นําเงินไปฝากกับกลุ?มออมทรัพย+ เงินสัจจะ เงินชมรมผู(สูงอายุ ไปทําฌาปนกิจสงเคราะห+ท่ีทางหมู?บ(านจัดตั้งข้ึนเพ่ือ

เป@นการอมอมเงิน และจะได(สามารถระดมเงินเพ่ือช?วยเหลือคราวท่ีเดือดร(อนได(รวมถึง ผู(สูงอายุจะได(มีแหล?งกู(ยืม

เงินท่ีมีหลักประกันความมั่นคงในการบรรเทาปAญหาเดือดร(อนในเรื่องภาระหน้ีสินได(ระดับหน่ึง  

  

การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาชีวิตทางเศรษฐกิจของผู(สูงอายุในท(องถ่ิน : ศึกษากรณีพ้ืนท่ีตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม  

จังหวัดจันทบุรี พบว?า ผู(สูงอายุส?วนใหญ?มีรายได(จากเบ้ียยังชีพผู(สูงอายุ และผู(สูงอายุมีรายได(น(อยกว?ารายจ?าย   

ในเรื่องของการซ้ือกับข(าว และก็จะเสียค?าใช(จ?ายไปกับหวยใต(ดินเกือบทุกคน บางคนก็เสียค?าใช(จ?ายไปกับ        

ค?าสาธารณูปโภค ค?าเครื่องแต?งกาย ค?ารักษา ค?าเงินออม ค?าการพนัน เหล?า บุหรี่ และเสียค?าหน้ีสิน ซ่ึงผู(สูงอายุ

บางคนก็ใช(เงินเพียงพอ บางคนก็ไม?เพียงพอ ต(องกู(หน้ียืมสินท้ังท่ีเสียดอกและไม?เสียดอก แต?บางส?วนลูกหลาน    

ก็ดูแลในเรื่องของค?าใช(จ?าย ซ่ึงสอดคล(องกับงานวิจัยของ เจนิทตา เขม(นเขตรกิจ (2553 : 15) ได(ศึกษา แนวทางการ

พัฒนานโยบายคุณภาพชีวิตผู(สูงอายุในเขตองค+การบริหารส?วนตําบลศรีละกอ อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

พบว?า การทํางานของผู(สูงอายุมีการใช(จ?ายในการครองชีพ ไม?เพียงพอแก?การยังชีพเพราะใช(จ?ายส?วนตัวสูง 

เน่ืองจากจ?ายเป@นค?ายาและค?าใช(จ?ายในการไปรักษา เลี้ยงดูบุตรหลาน ค?าทําบุญ ส?วนภาระในบ(าน ได(แก? 

ทําอาหาร ทําความสะอาดบ(าน ดังน้ันจึงต(องการรับเบ้ียยังชีพเป@นสด และต(องการให(รัฐบาลเพ่ิมจากเดือนละ 

500 บาท เป@นเดือนละ 1,000 บาท และสอดคล(องกับงานวิจัยของ อากร  จิตรมาศ (2553 : 27) ได(ศึกษาการใช(
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จ?ายเบ้ียยังชีพ 500 บาท และแนวทางการจัดสวัสดิการสําหรับผู(สูงอายุ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค+การบริหาร
ส?วนตําบลหนองบัวสิม พบว?า ผู(สูงอายุมีการใช(จ?ายเงินเบ้ียยังชีพในด(านต?าง ๆ จําแนกได( 4 หมวด คือ การใช(จ?าย
เพ่ือการบริโภค การใช(จ?ายเพ่ือการอุปโภค การใช(จ?ายเก่ียวกับด(านสุขภาพและการใช(จ?ายอ่ืน ๆ เช?น จ?ายเป@นค?าทําบุญ 
ค?าฌาปนกิจสงเคราะห+นําไปชําระหน้ี เป@นต(น และสอดคล(องกับงานวิจัยของอาคม ปฐมสีมากุล (2551 : 12) ได(ศึกษา
ปAจจัยท่ีมีผลต?อระดับคุณภาพชีวิตของผู(สูงอายุ : กรณีศึกษาผู(สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลด?านช(าง อําเภอด?าช(าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว?า ระดับคุณภาพชีวิตของผู(สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลด?านช(าง โดยภาพรวมอยู?ในระดับ
ปานกลาง มีเฉพาะด(านท่ีอยู?อาศัยด(านเดียวเท?าน้ันท่ีมีคุณภาพชีวิตอยู?ในระดับสูง ปAจจัยท่ีความสัมพันธ+ต?อคุณภาพชีวิต
ของผู(สูงอายุ ได(แก? ปAจจัยส?วนบุคคล ปAจจัยด(านครอบครัว และปAจจัยด(านสังคม ผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะได(นําไปเป@น
แนวทางในการกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู(สูงอายุของเทศบาลตําบลด?านช(าง ตลอดจนเทศบาลอ่ืน ๆ ท่ีมี
ปAญหาและปAจจัยสภาพแวดล(อมท่ีคล(ายกันสามารถนําไปเป@นแนวทางการกําหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู(สูงอายุในพ้ืนท่ีของตนได(เช?นกัน ดังน้ัน ถ(ารายได(ไม?พอกับรายจ?ายผู(สูงอายุจึงควรปรับตัวโดยการปลูกพืชผักสวนครัว
และเลี้ยงสัตว+เพ่ือนํามาเป@นอาหารโดยไม?ต(องซ้ือหา ซ่ึงจะทําให(แบ?งเบาภาระอันเน่ืองความเป@นหน้ีสินได( ตลอดจน
ควรรู(จักคุณค?าของการเก็บออมเงิน โดยการนําเงินไปทําฌาปนกิจสงเคราะห+ท่ีทางหมู?บ(านจัดตั้งข้ึนเพ่ือเป@นการอม
อมเงิน และจะได(สามารถระดมเงินเพ่ือช?วยเหลือคราวท่ีเดือดร(อนได( และผู(สูงอายุจะได(มีแหล?งกู(ยืมเงินท่ีมี
หลักประกันความมั่นคงในการบรรเทาปAญหาเดือดร(อนในเรื่องภาระหน้ีสินได(ระดับหน่ึง 

 
ข"อเสนอแนะ 

 ข"อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากจากข(อค(นพบท่ีได(จากการศึกษาชีวิตทางเศรษฐกิจของผู(สูงอายุในท(องถ่ิน : ศึกษากรณีพ้ืนท่ีตําบล
วังโตนด  อําเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี ผู(ศึกษาเห็นว?าควรมีข(อเสนอแนะท่ีเป@นนัยยะในเชิงนโยบายท่ีสําคัญ 
ดังน้ี 
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จํานวนเบ้ียยังชีพให(ผู(สูงอายุมากข้ึน โดยอาจจะมีการคํานึงถึงปAจจัยในด(านต?างๆ เช?น ค?ารักษาพยาบาล ค?ายา 
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หางบประมาณมาสนับสนุนเพ่ิมเติม 

 ข"อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตBอไป 

 หลังจากท่ีได(ดําเนินการศึกษาเรื่อง ชีวิตทางเศรษฐกิจของผู(สูงอายุในท(องถ่ิน : ศึกษากรณีพ้ืนท่ีตําบลวัง
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 1. ควรทําการศึกษาชีวิตทางเศรษฐกิจของผู(สูงอายุในท(องถ่ินอ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยว?ามี
ชีวิตทางเศรษฐกิจเหมือนกันหรือต?างกันอย?างไร 

 2. ควรศึกษาชีวิตทางเศรษฐกิจของผู(สูงอายุเฉพาะกลุ?ม เช?น กลุ?มผู(ปBวยเอดส+ในพ้ืนท่ี เป@นต(น โดยใช(
วิธีการสัมภาษณ+แบบเจาะลึก เพ่ือให(ได(รายละเอียดการใช(จ?ายเงินมีเหตุปAจจัยในการใช(อย?างไรในสภาพเศรษฐกิจ
ของสังคม 
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ผลกระทบของการทBองเท่ียวในเขตตําบลเกาะช7างใต7 อําเภอเกาะช7าง จังหวัดตราด 
IMPACTS OF TOURISM IN KO CHANG TAI  SUB-DISTRIC, KO CHANG DISTRIC,  

TRAT PROVINCE 

 

เบญจวรรณ  ตันเจริญ 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to study the impacts, guidelines, and management 

measures fo the tourism in the area of Ko Chang Tai Sub-district, Ko Chang District in Trat 

Province. The research used mixed methods to analyse quantitative and qualitative. The 

population was 2,084 eligible voters in Ko Chang Tai Sub-district Administration Organization in 

Ko Chang District. The sample size was 336 participants selecting from Taro Yamane’s formula. 

The research instrument for the data collection was a questionnaire. The descriptive statistics 

used in the research were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way 

ANOVA, and Multiple Comparison test of Scheffe’s method. 

The research revealed that the overall impact of tourism on the community of       

Ko Chang Tai Sub-district, Ko Chang District in Trat was at the moderate level. When each 

aspect was investigated, the aspects of economic, socio-cultural context, public health, and 

environment were at the high level. While the impacts of socio-cultural context, economic, 

public health, and environment were identified as the guidelines and management measures. 

The recommendations were to educate the local people by government sector, not to 

increase the price for both foreign and Thai tourists, and to have the reforestation in the area 

Keywords : Impacts, Tourism 
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ความสําคัญของปMญหา 
 เกาะช(างเป@นเกาะท่ีมีขนาดใหญ?เป@นอันดับ 2 ของประเทศ เกาะช(างมีแหล?งท?องเท่ียวทางธรรมชาติ  
ท้ังนํ้าตก และหาดทรายแล(วยังได(สัมผัสกับชีวิตแบบชาวบ(าน ซ่ึงเป@นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของหมู?บ(าน เกาะช(าง
ประกอบด(วย เกาะช(าง และหมู?เกาะใกล(เคียงอีก 47 เกาะ โดยมีเกาะช(างซ่ึงใหญ?เป@นอันดับสองของประเทศรอง
จากเกาะภูเก็ตเกาะช(างมีแหล?งท?องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีน?าสนใจหลายแห?งนอกจากจะมีแหล?งท?องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท้ังนํ้าตก และหาดทรายแล(วยังมีวิถีชิวิตชาวบ(าน ซ่ึงเป@นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมท่ีน?าสนใจศึกษาเป@นอย?างยิ่ง
เน่ืองด(วยระยะทางท่ีไม?ไกลจนเกินไปและสภาพอากาศท่ีสามารถเดินทางไปเท่ียวเกือบตลอดท้ังปV จากประวัติ
ความเป@นมามีชาวบ(านเล?าว?าแต?เดิมน้ันเกาะช(างน้ันเป@นปBาทึบเขาสูง ลักษณะเหมือนโขลงช(างท่ีเดินตามกันมา
จํานวนหลายเชือก  ซ่ึงเชือกท่ีเล็กท่ีสุดเรียกว?าเกาะช(างน(อย  มีประชากรอาศัยอยู?น(อย  ประกอบด(วยหลายเช้ือ
ชาติ เช?น ญวน (เวียดนามใต() จีน  เขมร การเดินทางลําบาก ไม?มีไฟฟÑา  ไม?มีนํ้าประปา ไม?มีถนน ประชาชนท่ัวไป
ใช(เรือไม(พายไปมาหาสู?กันในระยะทางใกล(ๆส?วนครอบครัวท่ีมีฐานะจะใช(เรือไม(ติดเครื่องยนต+เพ่ือใช(ในการเดินทาง
ไปยังอําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด หรือ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  (บ(านมหาดอทคอม. ออนไลน+. 2553) 

 ปAจจุบันอําเภอเกาะช(างแบ?งการปกครองออกเป@น 2 ตําบล คือตําบลเกาะช(างใต( และตําบลเกาะช(าง  
มีเน้ือท่ีจํานวน 93.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 58,276 ไร? 195 ตารางวา ครอบคลุมท้ัง 5 หมู?บ(าน ได(แก? หมู?ท่ี 1 
บ(านบางเบ(า  หมู?ท่ี 2 บ(านสลักเพชร  หมู?ท่ี 3 บ(านเจ°กแบ°  หมู?ท่ี 4 บ(านสลักคอก  และหมู?ท่ี 5 บ(านสลักเพชรเหนือ 
ต?อมาเมื่อมีการสร(างถนนเช่ือมโยงจากชุมชนสลักเพชรเลียบชายฝAáงตะวันตกข้ึนไปทางทิศเหนือข(ามไปทางชายฝAáง
ตะวันตกไปสิ้นสุดท่ีชุมชนบางเบ(าในช?วงปV พ.ศ. 2527 ซ่ึงมีวิถีชีวิตแบบเรียบง?ายด(วยการทําประมงขนาดเล็กชายฝAáง 
บริเวณหมู?บ(านมีท?าเรือสะพานปลา จึงได(นํามาทํากะปDนํ้าปลา กุ(งแห(ง และปลาเค็ม เพ่ือใช(ในชุมชน ต?อมาทาง
เช่ือมระหว?างชุมชนสลักเพชรและชุมบางเบ(าได(ถูกกระแสนํ้าพัดขาด ทําให(การเดินทางไปมาหาสู?ลําบาก  เมื่อจะ
ไปชุมชนบางเบ(าจึงต(องเดินย(อนกลับทางตําบลเกาะช(าง และเมื่อปV พ.ศ. 2539 เป@นต(นมา  การท?องเท่ียวเริ่มคึกคักข้ึน
เสน?ห+การท?องเท่ียวมุ?งไปท่ีชายหาดทรายด(านตะวันตกของเกาะโรงแรม รีสอร+ทเกิดข้ึนเรียงรายตามท่ีราบชายฝAáง
แคบ ๆ จากหาดทรายขาวลงไปถึงคลองมะพร(าวไก?แบ(ไปสิ้นสุดท่ีชุมชนบางเบ(าทําให(ชุมชนบางเบ(า ตําบลเกาะช(างใต(
ถูกจัดอยู?ในโซนของการท?องเท่ียวท่ีเจริญกว?า ชุมชนท่ีอยู?ในตําบลเกาะช(างใต(ด(วยกันภูมิอากาศ มีฝนตกเกือบตลอดท้ังปV
โดยเฉพาะในช?วงท่ีได(รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต( ระหว?างเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ฝนตกชุกมาก  
ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปVประมาณ 5,500-6,500 มิลลิเมตร  ลักษณะอากาศเป@นแบบมรสุม คือฤดูร(อน   
(เริ่มตั้งแต?เดือนกุมภาพันธ+ – พฤษภาคม)ฤดูฝน (เริ่มตั้งแต?เดือนมิถุนายน – กันยายน) ฤดูหนาว (เริ่มตั้งแต?เดือน
ตุลาคม – มกราคม  

 อาชีพเดิมของประชาชนส?วนใหญ?คือ อาชีพประมง และทําสวน เช?น สวนทุเรียน สวนเงาะ สวนมังคุด 
สวนมะพร(าว สวนลองกอง สวนส(มโอ และสวนยางพารา นับตั้งแต?มีการพัฒนาพ้ืนท่ีเกาะช(างให(เป@นเมือง
ท?องเท่ียว ประชาชนก็หันมาประกอบอาชีพค(าขายและประกอบธุรกิจท?องเท่ียวแบบทํากันเองในครอบครัว เช?น 
ดัดแปลงเรือประมงเป@นเรือท?องเท่ียว ปรับปรุงบ(านเรือนจัดเป@นท่ีพักแบบโฮมสเตย+ เพ่ือรองรับนักท?องเท่ียว      
ซ่ึงปAจจุบันมีจํานวนกว?า 20 แห?งเมื่อปV พ.ศ. 2548 ได(มีการก?อตั้งชมรมนําเท่ียวพ้ืนบ(านสลักคอก โดยการรวมกลุ?ม
ของชาวบ(านหมู? 4 บ(านสลักคอกข้ึนกรณีดังกล?าวสอดคล(องกับคําสัมภาษณ+ท่ีว?า “คุณพิทยา และคุณราชันเข(ามา
ท?องเท่ียวพายเรือคายัค และเขียนหนังสือส?วนตัว เห็นสภาพทรัพยากรธรรมชาติ ท?านบอกว?าหากหมู?บ(านน้ีไม?เกิด
การพัฒนาหรือรวมกลุ?มกัน หรือไม?ทําอะไรสักอย?างเพ่ือเป@นเกราะปÑองกันตัวเอง จะถูกทําลายโดยนายทุนและนัก
ลงทุนต?างถ่ิน ซ่ึงเขาจะเข(ามาใช(ทรัพยากรโดยไม?คํานึงถึงชุมชนดั้งเดิม ท?านก็เลยแนะนําเสนอขายหุ(น ตอนน้ัน   
ทุกคนขํา และไม?ต(องการเรื่องการท?องเท่ียว มันวุ?นวาย แต?ด(วยความท่ีขยะมันเยอะมาก ทําแล(วขยะน?าจะหมดไป
เพราะทุกคนต(องมาช?วยกันดูแล ก็เลยลองทําตาม” (พัชรินทร+  ผลกาจ. สัมภาษณ+. 2557) จนถึงปAจจุบันชมรมนํา
เท่ียวพ้ืนบ(านสลักคอกประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานเป@นอย?างมาก โดยได(รับรางวัลลูกโลกสีเขียว เมื่อปV   
พ.ศ. 2553  และเป@นท่ีรู(จักท้ังในประเทศและต?างประเทศ  
 การทํางานของชมรมดังกล?าว จงเป@นต(นแบบให(กับชาวบ(าหมู? 2 บ(านสลักเพชร และหมู? 5 บ(านสลัก
เพชรเหนือ เกิดการรวมกลุ?มตั้งเป@นชมรมนําเท่ียวพ้ืนบ(านสลักเพชร และหมู? 3 บ(านเจ็กแบ° ได(รวมกลุ?มตั้งเป@น
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ชมรมนําเท่ียวพ้ืนบ(านเจ็กแบ° เช?นกัน แต?การดําเนินงานก็ไม?ประสบผลสําเร็จเท?าท่ีควร (จักรกฤษณ+ สลักเพช.

สัมภาษณ+. 2557) 

 อีกท้ังพ้ืนท่ีของชุมชนตําบลเกาะช(างใต( เป@นชุมชนชาวประมงเหมาะแก?การพัฒนาให(เป@นแหล?ง

ท?องเท่ียวเชิงอนุรักษ+ เน่ืองจากเป@นหมู?เกาะ มีปะการัง มีปBาชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ+ ชายฝAáงทะเลเป@นอ?าวขนาดใหญ?

เหมาะสําหรับเป@นที่จอดเรือ เช?น อ?าวสลักคอก อ?าวสลักเพชร อ?าวบางเบ(า มีหาดทรายเล็กที่สวยงามและ   

เงียบสงบ ได(แก? หาดทรายยาว  หาดคลองกลอย และชายฝAáงด(านทิศใต(เป@น พ้ืนท่ีประวัติศาสตร+ยุทธนาวีเกาะช(าง 

มีหมู?เกาะท่ีเหมาะแก?การท?องเท่ียว ได(แก? เกาะง?าม เกาะเหลายา เกาะทรายขาว  เกาะหวาย เกาะคลุ(ม เกาะไม(ซ้ีเล็ก 

และเกาะไม(ซ้ีใหญ? นอกจากน้ียังมีนํ้าตกท่ีสวยงามอีก 3  แห?ง ได(แก? นํ้าตกคลองหน่ึง  นํ้าตกคีรีเพชรและนํ้าตก

คลองสิบเอ็ด จากสถิติของการท?องเท่ียวแห?งปะเทศไทย จังหวัดตราด บันทึกไว(ว?า ในป0พ.ศ.2548 มีจํานวน

นักท?องเท่ียว จํานวน 300,000 คน และในป0 พ.ศ.2549 (9 เดือน) มีจํานวนนักท?องเท่ียวมากกว?า 500,000 คน 

ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก ป0 พ.ศ.2548 ประมาณร(อยละ 60 จะมีผู(มาท?องเท่ียวเพ่ิมข้ึนเป@นจํานวน 600,000 คน การเข(ามา

ของนักท?องเท่ียว  ผู(ประกอบการนักธุรกิจ และแรงงานจากประชากรแฝงท่ีเข(ามาขายแรงงานก็เพ่ิมมากข้ึน  ทําให(

เกาะช(างมีการเจริญเติบโตและการพัฒนาไปอย?างรวดเร็ว การขยายตัวด(านการท?องเท่ียวก็รวดเร็วตามมาก?อให(เกิด 

ชุมชนเมืองเริ่มมีผู(คนอยู?อาศัยอย?างหนาแน?น   

 จากการสังเกตุอย?างมีส?วนร?วมในฐานะนักวิชาการสาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเกาะช(าง  

เริ่มมีผลกระทบเชิงบวก  เชิงลบเช?น 

 1. ผลกระทบด(านบวก ส?งผลให(ชุมชนเกิดจิตสํานึกเกิดการพัฒนาตนเอง พ่ึงพาตนเอง คิดเป@นทําเป@น 

มีความพยายามในการเรียนรู(พัฒนาตามความคาดหวังและความพยายามท่ีจะดําเนินการเพ่ือให(เป@นไปตาม

หลักการพัฒนาอย?างยั่งยืน 3 ด(าน ได(แก? 1)ด(านเศรษฐกิจ 2)ด(านสังคมวัฒนธรรม 3)สิ่งแวดล(อม และสิ่งสําคัญ

ประการหน่ึงท่ีจะนําไปสู?ความยั่งยืน คือการรวบรวมองค+ความรู( ภูมิปAญญา สืบสานสืบทอด ตลอดจนการนําไปใช(

ประโยชน+ได( เกิดความรักความภูมิใจในความรู(สึกเป@นเจ(าของ มีส?วนร?วมในทรัพยากรชุมชน และเกิดกระบวนการ

เรียนรู(การทํางานร?วมกันในท่ีสุด 

 2. ผลกระทบด(านลบ ด(านสิ่งแวดล(อม อาทิ จํานวนขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากนักท?องเท่ียว การใช(นํ้า 

ระบบนิเวศธรรมชาติ การรับวัฒนธรรมท่ีเข(ามาอย?างรวดเร็ว เกิดกระแสการเรียนแบบ มีความขัดแย(งทาง

ความคิด เสียความเป@นส?วนตัวในการท่ีจะต(องรองรับนักท?องเท่ียว และท่ีสําคัญคืออาจถึงกับการสูญเสียเอกลักษณ+

ของท(องถ่ิน หากมีการตอบสนองความต(องการของนักท?องเท่ียวมากเกินไป (จากประสบการณ+การทํางานอยู?ใน

พ้ืนท่ีศึกษาของผู(วิจัย  พ.ศ. 2555 – ปAจจุบัน) 

 ดังน้ัน จากข(อสังเกตดังกล?าว ทําให(ผู(วิจัยสนใจท่ีจะสํารวจภาพรวมของการท?องเท่ียว ในเขตตําบล

เกาะช(างใต(ว?ามีผลอะไรบ(าง แล(วจะมีแนวทางและมาตรการจัดการผลกระทบการท?องเท่ียวอย?างไร 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีเป@นเปÑาหมายการวิจัย ได(แก?ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอเกาะช(าง จังหวัดตราด    

5 หมู?บ(านจํานวนท้ังสิ้น2,084 คน การกําหนดขนาดตัวอย?าง (Sample Size) จะใช(สูตรของทาโร?ยามาเน (Taro 

Yamame) คํานวณขนาดของตัวอย?างท่ีเหมาะสมดังน้ี 

 

                                  n     =           N 

                                                    1+Ne
2
 

   n     =       ขนาดตัวอย?าง 

   N     =       ขนาดประชากร 

   e      =       ความคลาดเคลื่อนในการสุ?ม (Samplingerror) 

- ความคลาดเคลื่อนมากท่ีสุดท่ียอมรับได( = + 5% 

- ความเช่ือมั่นในการสุ?มน(อยท่ีสุดท่ียอมรับได(  คือความเช่ือมั่นในการสุ?ม 95 % 
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                        แทนค?า n         =        2,084 

                                                      1+2,084(0.05)2 

                                     n         =         2,084 

                                                    1+2,084(0.0025) 

 n         =        2,084 

                                                         1+5.21 

 n         =        2,084 

                                                           6.21 
 n         =      335.587    ≈  336  
 ดังน้ัน ขนาดกลุ?มตัวอย?าง จํานวน 336คน  

ส?วนเทคนิคการสุ?มตัวอย?าง (Sampling techniques) ให(ได(รายช่ือตามกรอบการสุ?ม (Sampling frame) 
ใช(การสุ?มตัวอย?างแบบ 2 ข้ันตอน (Two-Stagesampling) คือ ข้ันท่ี 1 จะใช(การสุ?มตัวอย?างแบบสัดส?วน 
(Proportional random sampling) และข้ันท่ี 2 การสุ?มเชิงระบบ (Systematic random sampling) ดังน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ในการสุ?มแบบสัดส?วนจะพิจารณาสัดส?วนของตัวอย?างจําแนกตามหน?วยเลือกตั้งในแต?ละ
เขตเลือกตั้งขององค+การบริหารส?วนตําบลเกาะช(างใต(จะใช(หลักการแบ?งสัดส?วนตามการเทียบบัญญัติไตรยางศ+  

                    สูตร    =      จํานวนกลุ?มตัวอย?าง    x  จํานวนประชากรในแต?ละหน?วยเลอืกตั้ง 
                                                                       จํานวนประชากรท้ังหมด  

 
 ตารางท่ี 1 แสดงกลุ?มตัวอย?างท่ีใช(ในการเก็บรวบรวมข(อมูล 

 

ขั้นท่ี 2 การสุ?มเชิงระบบจะพิจารณาจากบัญชีรายช่ือผู(มีสิทธ์ิเลือกตั้งในแต?ละเขตเลือกตั้ง/หน?วย
เลือกตั้ง โดยแบ?งออกตามช?วงเท?า (Interval) ดังน้ี 

  
 สูตร    =  จํานวนประชากรในแต?ละเขตเลือกตั้ง 

    จํานวนกลุ?มตัวอย?างของเขตเลือกตั้งน้ัน 
  = 2,084 

                                                67 
   =  31.1044   ≈   31 
 สรุปการสุ?มเชิงระบบจะใช(พิจารณาจากบัญชีรายชื่อ ผู(มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต?เขตเลือกตั้ง 

โดยแบ?งออกเป@นช?วงเท?า ลําดับท่ี 1,32,63,94,125,…  
 
เคร่ืองมือท่ีใช5ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี มุ?งศึกษาผลกระทบของการท?องเท่ียว ในเขตตําบลเกาะช(างใต( อําเภอเกาะช(าง จังหวัด
ตราด กลุ?มตัวอย?างผู(มีสิทธ์ิเลือกตั้งตําบลเกาะช(างใต( จํานวน 336 คน 

 ตอนท่ี 1 เป@นแบบสอบถามเก่ียวกับข(อมูลท่ัวไปลักษณะแบบปลายปDด (Close - End) และเลือกตอบ 
(Check - List) ได(แก? เพศ การศึกษา อาชีพ และลักษณะแบบปลายเปDด (Open - End) ได(แก? อายุ 

เขตเลือกต้ังท่ี หมูBบ5าน จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุBมตัวอยBาง 
1 บ(านบางเบ(า 415 67 
2 บ(านสลักเพชร 554 89 
3 บ(านเจ็กแบ° 371 60 
4 บ(านสลักคอก 331 53 
5 บ(านสลักเพชรเหนือ 413 67 

รวมท้ังหมด            2,084           336 
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 ตอนท่ี 2 เป@นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปDด (Close - End) และเลือกตอบ (Check - List) 
เก่ียวกับผลกระทบของการท?องเท่ียวในเขตตําบลเกาะช(างใต( อําเภอเกาะช(าง จังหวัดตราดโดยใช(คําถามปลายปDด
ท้ัง 3 ด(าน 30 ข(อ 

 ตอนท่ี 3 เป@นแบบสอบถามลักษณะปลายเปDด (Open – Ended) เก่ียวกับความคิดเห็นและข(อเสนอแนะ
เก่ียวกับผลกระทบของการท?องเท่ียวในเขตตําบลเกาะช(างใต( อําเภอเกาะช(าง จังหวัดตราด โดยใช(คําถามปลายเปDด 

 
การวิเคราะหOข5อมูล 
 1. การวิเคราะห+ตัวแปรส?วนบุคคลจะใช(ค?าสถิติเชิงพรรณนา คือ โดยการนํามาแจกแจงความถ่ี 
(Frequencey) คํานวณเป@นค?าร(อยละ (percentage) 

 2. การวิเคราะห+ตัวแปรต(นหรือตัวแปรตามจะใช(ค?าสถิติเชิงพรรณนา โดยนําเสนอในรูปแบบของและ 
(X ) ค?าส?วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standaed deviation) 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ใช(โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห+ข(อมูล สถิติท่ีใช(เป@นสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได(แก? ค?าความถ่ี ร(อยละ ค?าเฉลี่ย สําหรับการวัดระดับความเห็นของผู(ตอบแบบสอบถาม 
สร(างข้ึนตามลักษณะการสร(างแบบวัดทัศนคติท่ีเรียกว?า (LikertScale) โดยมีตัวเลือกตอบแบบ 5 ระดับ โดยใน
แต?ละระดับกําหนดเกณฑ+การให(คะแนน ดังน้ี 

 
 เกณฑOการให5คะแนนตBอการตัดสินใจ  ระดับคะแนน 
 เห็นด(วยมาก    5 
 เห็นด(วย    4 
 ไม?แน?ใจ     3 
 ไม?เห็นด(วย    2 
 ไม?เห็นด(วยมาก    1 
 ในการตีความคBาเฉลี่ยแบBงออกเปxน 5 ระดับ ดังนี้ 
 คะแนนระหว?าง  4.51 – 5.00 แสดงว?า  มีผลกระทบมากท่ีสุด 
 คะแนนระหว?าง  3.51 – 4.50  แสดงว?า  มีผลกระทบมาก 
 คะแนนระหว?าง  2.51 – 3.50  แสดงว?า  มีผลกระทบปานกลาง 
 คะแนนระหว?าง  1.51 – 2.50  แสดงว?า  มีผลกระทบค?อนข(างน(อย 
 คะแนนระหว?าง  1.00 – 1.50  แสดงว?า  มีผลกระทบน(อยท่ีสุด 

ผลการวิจัย 
 ข5อค5นพบข5อท่ี 1 ตามวัตถุประสงคOข5อท่ี 1  พบว?าผลกระทบของการท?องเท่ียวในเขตตําบลเกาะช(าง

ใต(อําเภอเกาะช(างจังหวัดตราดโดยรวมอยู?ในระดับมาก ( X =4.09) แต?เมื่อพิจารณาเป@นรายด(านจะพบว?า 
ผลกระทบของการท?องเท่ียว ในเขตตําบลเกาะช(างใต( อําเภอเกาะช(าง จังหวัดตราด  อยู?ในกลุ?มเห็นด(วยมากเมื่อ
พิจารณาเป@นรายด(าน พบว?า ด(านเศรษฐกิจ อยู?ในระดับมาก (X =4.1943) รองลงมาคือ  ด(านสังคมวัฒนธรรม อยู?ใน
ระดับมาก (X =4.0574) และด(านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล(อมอยู?ในระดับมาก (X = 4.0461) 

 พบว?าผลกระทบของการท?องเท่ียวในเขตตําบลเกาะช(างใต(อําเภอเกาะช(างจังหวัดตราด ได(แก?
ความสัมพันธ+กับเพศ อายุ  สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได( ระยะเวลาการอยู?อาศัย ความสมเหตุสมผลของ
ผลกระทบ ใช(การทดสอบสมมุติฐาน จากการวิเคราะห+ค?าสหสัมพันธ+ Chi square ดังตารางต?อไปน้ี 

 
 
 
 



 48 วารสารบณัฑิตวิทยาลยั   ปีที1 2  ฉบบัที1 1  ตลุาคม 2557 – มีนาคม 2558 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน จําแนกตามตัวแปรพ้ืนฐานท่ีมี ผลกระทบของการท?องเท่ียว
ในเขตตําบลเกาะช(างใต(อําเภอเกาะช(างจังหวัดตราด 

 

 สมมติฐานการวิจัย  ผลการทดสอบ 

  1.  จําแนกตามเพศ  ไม?ยอมรัสมมติฐาน 
  2.  จําแนกตามอาย ุ  ยอมรับสมมติฐาน 
  3.  จําแนกตามสถานภาพ  ยอมรับสมมติฐาน 
  4.  จําแนกตามการศึกษา  ไม?ยอมรัสมมติฐาน 
  5.  จําแนกตามอาชีพ  ยอมรับสมมติฐาน 
  6.  จําแนกตามรายได(  ยอมรับสมมติฐาน 
  7.  จําแนกระยะเวลาการอยู?อาศัย  ยอมรับสมมติฐาน 

 
 ข+อค+นพบข+อท่ี 2 ตามวัตถุประสงคOข+อท่ี 2 เรื่องแนวทางและมาตรการจัดการผลกระทบการ

ท?องเท่ียวในเขตตําบลเกาะช(างใต(อําเภอเกาะช(างจังหวัดตราดพบว?ามีข(อเสนอแนะดัง น้ี 
 ด+านสังคมวัฒนธรรม 
 1. จะต(องมีภาครัฐมาช?วยจัดการชุมชนให(เข(าใจถึงผลดี ผลเสียของการท?องเท่ียวเข(ามาในชุมชน        

เพ่ือรับมือกับสิ่งท่ีจะเกิดตามมา 
 2. อยากให(ช?วยนําเสนอเก่ียวกับการท?องเท่ียวของตําบลเกาะช(างใต(ให(มากกว?าน้ี เพ่ือให(เกิดความ

ประทับใจ 
 3. การดูแลความสะอาดสุขอนามัย ในเรื่องท่ีอยู?อาศัย อาหารการกิน  สิ่งสาธารณูปโภคต?างๆ ท้ังใน

บ(านและนอกบ(าน  โดยยังคงไว(ซึ่งแบบแผนประเพณี  วัฒนธรรม 
 4. หน?วยงานภาครัฐมีการให(ความรู(เก่ียวกับการจัดการการท?องเท่ียวคนในชุมชนจําเป@นท่ีจะต(องได(รับ

ความรู(เก่ียวกับการจัดการการท?องเท่ียว 
 5. การสร(างจิตสํานึกในการดูแลรักษาแหล?งท?องเท่ียวในชุมชนการสร(างจิตสํานึกในการดูแลรักษาแหล?ง

ท?องเท่ียว 
 6. ควรมีการเตรียมความพร(อมและสร(างความเข(มแข็งให(กับชุมชนเพ่ือให(เกิดความรัก ความสามัคคี 

อย?างแนบแน?นในชุมชน  
 ด+านเศรษฐกิจ 
 1. ไม?เพ่ิมราคาสินค(าสูงมากจนเกินไปสําหรับนักท?องเท่ียวชาวไทยและต?างชาติ เพ่ือจะทําให(

นักท?องเท่ียวกลับมาเท่ียวเกาะช(างอีกครั้ง 
 2. ให(มีการจัดชมรมการท?องเท่ียวเข(ามาดูแลการค(าขายในชุมชนเน่ืองจากของแพงมาก รายจ?ายมากข้ึน 
 3. การลงทุนด(านการท?องเท่ียวจะมีผลทําให(ชาวนาชาวไร?หันมาประกอบอาชีพแรงงานซ่ึงมี

ค?าตอบแทนสูงกว?า แต?ก็เกิดปAญหาด(านการบุกรุกท่ีดินตามมา 
 ด+านสาธารณสุขและสิ่งแวดล+อม 
 1. ควรมีการอนุรักษ+และใช(ทรัพยากรธรรมชาติอย?างพอดีถ(าใช(ประโยชน+จากธรรมชาติมากเท?าไร        

ก็จําเป@นต(องคืนกลับไปสู?ธรรมชาติมากเท?าน้ัน  
 2. การปลูกปBาทดแทนและปÑองกันไม?ให(มีการตัดไม(ทําลายปBา รักษาต(นนํ้าคูคลองให(ใสสะอาดอยู?เสมอ 
 3. มีการจัดกิจกรรม รณรงค+ เพ่ือส?งเสริมการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติในท(องถ่ิน 
 4. การร?วมกันระดมความคิดเห็นระหว?างหน?วยงานภาครัฐและชุมชน ศึกษาสภาพ สาเหตุของปAญหา

การวางแผนการแก(ไขปAญหาเก่ียวกับการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติในท(องถ่ิน 
 5. ขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึนทุกปe ควรมีการคัดแยกขยะให(ถูกวิธี 
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 ด#านการจัดการผลกระทบของการทBองเท่ียว 
 1. หน?วยงานภาครัฐและชาวบ(านมีส?วนร?วม  ชุมชนมีระบบสังคมท่ีเข(าใจกัน  เป@นผู(มีความรู(ทักษะใน

เรื่องต?างๆ ชุมชนรู(สึกเป@นเจ(าของ และเข(ามามีส?วนร?วมในกระบวนการพัฒนา 

  2. การบริหารจัดการการท?องเท่ียว ส?งผลในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให(กับนักท?องเท่ียวมีการ

พัฒนาสาธารณูปโภค 

 3. การบํารุงรักษาแหล?งท?องเท่ียวโดยมีท(องถ่ินเข(ามามีส?วนร?วมในการควบคุมการพัฒนาการท?องเท่ียว

อย?างมีคุณภาพนําไปสู?ความยั่งยืนในระยะยาว 

 
การอภิปรายผล 

 จากผลกระทบของการท?องเท่ียวในเขตตําบลเกาะช(างใต(อําเภอเกาะช(างจังหวัดตราดโดยทําการ    

เก็บข(อมูลจาการออกแบบสอบถามจํานวน 336 ตัวอย?างสามารถอภิปรายผลได(ดังน้ี 

 จากกลุ?มตัวอย?าง 336 คนพบว?า ส?วนใหญ?ท่ีตอบแบบสอบถามเป@นเพศหญิงมากกว?าเพศชาย โดยเพศหญิง 

คิดเป@นร(อยละ 50.9 รองลงมาเป@นเพศชาย คิดเป@นร(อยละ 49.1เน่ืองจากคนในตําบลเกาะช(างใต( มีผู(มีสิทธ์ิ

เลือกตั้งท่ีเป@นเพศหญิงมากกว?าเพศชายซ่ึงทําให(การเก็บข(อมูลในครั้งน้ีเป@นการเก็บข(อมูลแบบสุ?มดังน้ันจึงมีจํานวน

เพศหญิงมากว?าเพศชายส?วนใหญ?จะอยู?ในช?วงอายุส?วนใหญ?จะมีช?วงอายุ1-38  ป0 จํานวน 194 ราย คิดเป@นร(อยละ

57.7  รองลงมาเป@นช?วงอายุ  39 ป0ข้ึนไป จํานวน 142 ราย คิดเป@นร(อยละ 42.3 จะเห็นได(ว?าการเก็บข(อมูลแบบสอบถาม

ครั้งน้ีกลุ?มผู(ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุน(อยกว?าหรือเท?ากับอายุ 38 ป0เต็มมีจํานวนมากกว?า ผู(ตอบแบบสอบถามท่ีมี

อายุมากกว?า 39 ป0ข้ึนไปอาจเป@นเพราะผู(ตอบแบบสอบถามสามารถอ?านตอบแบบสอบถามได(ดีกว?าผู(ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีอายุ 39 ป0ข้ึนไปประชากรส?วนใหญ? พบว?า มีสถานภาพแต?งงานแล(ว มากท่ีสุด จํานวน 221 คน 

คิดเป@นร(อยละ 65.8 รองลงมาได(แก? สถานภาพโสด จํานวน 99 คน คิดเป@นร(อยละ 29.5 และหม(าย/หย?า/แยกกันอยู? 

จํานวน 16 คน  คิดเป@นร(อยละ 4.8 ตามลําดับเน่ืองจากคนในตําบลเกาะช(างใต(ส?วนใหญ?น้ันจะอยู?กันเป@นแบบ

ครอบครัวโดยผู(ตอบแบบสอบถามส?วนใหญ?จึงเป@นผู(ท่ีมีสถานภาพแต?งงานแล(วมากกว?ารองลงมาก็เป@นสถานภาพ

โสดอาจจะเป@นนักศึกษาหรือกลุ?มคนท่ียังไม?ได(จดทะเบียนสมรสและสุดท(ายหม(าย/หย?าร(างซ่ึงมีจํานวนน(อยท่ีสุด

อาจจะเป@นการจดทะเบียนกันแล(วก็เลิกกันไปหรือมีเรื่องทะเลาะกันจึงจําเป@นต(องหม(าย/หย?าแยกกันอยู?ซ่ึงกลุ?ม

ประชากรส?วนใหญ?มีระดับการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต(น/มัธยมตอนปลายมากท่ีสุด จํานวน 84 คน 

คิดเป@นร(อยละ 25.0 รองลงมาได(แก? ปริญญาตรี จํานวน 78 คน คิดเป@นร(อยละ 23.2 ประถมศึกษา จํานวน 75 คน 

คิดเป@นร(อยละ 22.3กลุ?มตัวอย?างส?วนใหญ?จะมีรายได(ต?อเดือน น(อยกว?าหรือเท?ากับ 25,398 บาท จํานวน 245 คน 

คิดเป@นร(อยละ 72.9 และรายได(เฉลี่ยต?อเดือน  25,398 บาทข้ึนไป จํานวน 91 คน  คิดเป@นร(อยละ 27.1 และกลุ?ม

ตัวอย?างส?วนใหญ?อาศัยอยู?ในตําบลเกาะช(างใต( น(อยกว?าหรือเท?ากับ 27ป0 จํานวน 176 คน คิดเป@นร(อยละ 52.4 และ

อาศัยมากกว?า 27 ป0 ข้ึนไปจํานวน 160 คน  คิดเป@นร(อยละ 47.6  

 ในการวิเคราะห+ถึงองค+ความรู(ใหม?ท่ีได(จากการวิจัย ผู(วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว?างข(อค(นพบ  

ท่ีได(จากการศึกษาและองค+ความรู(เดิมจากเน้ือหาบทท่ี  2 ดังน้ี 

 1.ระดับผลกระทบของการท?องเท่ียวด(านเศรษฐกิจในภาพรวม มีผลอยู ?ในระดับเห็นด(วยมาก       

ซึ่งสอดคล(องกับงานวิจัยของอภิวัฒน+  ภูริศิวารักษ+ (2551 : 20) ได(วิจัยเรื่อง การจัดการท?องเท่ียวพ้ืนท่ีบ(านฝAáง

ท?า หมู? 5 ตําบลวังก+พง อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ+ ผลการวิจัยพบว?าการพัฒนารูปแบบเป@นการ

ท?องเท่ียวเ พ่ือให( เกิดผลประโยชน+แก?คนในชุมชนและนํามาซ่ึงแรงจูงใจในการให(ความร?วมมืออนุรักษ+

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมของชาวบ(าน การจัดโครงสร(างและการดําเนินงานของชมรมท?องเท่ียวเชิง

เกษตร จะมีลักษณะเรียบง?าย ไม?มีโครงสร(างท่ีซับซ(อน เพ่ือเข(าใจง?ายและเกิดความโปร?งใส อันจะนําไปสู?การมีส?วน

ร?วมในกิจกรรมต?างๆ ของชมรม  การบริหารจัดการแบ?งตามกิจกรรมต?างๆ ของชมรม ได(แก? กิจกรรมเรือนําเท่ียว

ล?องแม?นํ้าปราณ กิจกรรมท่ีพัก Home stay และอุทยานวังมัจฉา มีการระดมทุนในการดําเนินกิจการจาก

ชาวบ(าน และได(รับการสนับสนุนจากหน?วยงานภายนอกบ(าง การรับผลตอบแทน จะได(รับในลักษณะต?าง ๆ กัน 

ตามการมีส?วนร?วม เช?น ถ(าเป@นเจ(าของเรือนําเท่ียว จะได(รับค?าตอบแทนจากนักท?องเท่ียวโดยตรง แล(วหักเป@น

เงินกองทุนของชมรม ส?วนกิจกรรม Home stay และกิจกรรมอุทยานวังมัจฉา จะได(รับค?าตอบแทนจากเงินปAนผลท่ีได(ลง
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หุ(นไว( การจัดการท?องเท่ียวของชุมชนก?อให(เกิด ผลกระทบในมิติต?าง ๆ ท้ังด(านเศรษฐกิจ คือมีอาชีพเสริม สร(างงาน 

และเป@นการกระจายรายได(ให(แก?ชุมชน มีส?วนร?วมในการดําเนินกิจกรรมต?างๆ ในทุกข้ันตอน ตั้งแต?การกําหนดปAญหา

ของชุมชนเอง รวมถึงร?วมกันพิจารณาวิธีแก(ไขปAญหา มีส?วนร?วมในการดําเนินกิจกรรมต?างๆ และมีส?วนร?วมในการ

รับผลประโยชน+ 

 2.ระดับผลกระทบของการท?องเท่ียวด(านสังคมวัฒนธรรมในภาพรวม มีผลอยู?ในระดับเห็นด(วยมาก 

ซ่ึงสอดคล(องกับงานวิจัยของ สุจารี จันทร+สุข (2541 : 7) ได(ทําการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน

อันเป@นผลกระทบจากการท?องเท่ียวโดยชุมชนอําเภอเขาค(อจังหวัดเพชรบูรณ+โดยเปรียบเทียบประชาชนท่ีอยู?ใน

เขตแหล?งท?องเท่ียวและเพ่ือทดสอบผลกระทบของการท?องเท่ียวต?อสภาพเศรษฐกิจสังคมของประชาชนท่ีอยู?ในเขต

และนอกเขตแหล?งท?องเท่ียวท้ังท่ีเคยย(ายถ่ินและไม?เคยย(ายถ่ินกลุ?มตัวอย?างคือประชาชนท่ีมีท่ีอยู?ในอําเภอเขาค(อ

จังหวัดเพชรบูรณ+จํานวน 245 คนโดยแบ?งเป@นกลุ?มตัวอย?างท่ีอยู?ในเขตแหล?งท?องเท่ียว 127 คนและกลุ?มตัวอย?างท่ี

อยู?นอกเขตแหล?งท?องเท่ียว 118 คนทําการสุ?มตัวอย?างแบบหลายข้ันตอน (multi-stage random sampling) 

เครื่องมือท่ีใช(ในการวิจัยคือแบบสอบถามวิเคราะห+ข(อมูลด(วยโปรแกรมสําเร็จรูปSPSS/ PC สถิติท่ีใช(คือค?าร(อยละ

ค?าเฉลี่ยเลขคณิตค?าt-test และF-test ผลการวิจัยปรากฏดังน้ีผลการวิเคราะห+พบว?าสภาพเศรษฐกิจสังคมของ

ประชาชนในเขตแหล?งท?องเท่ียวและนอกเขตแหล?งท?องเท่ียวมีความแตกต?างกันด(านการประกอบอาชีพหลักด(าน

เกษตรกรรมการมีอาชีพหลักและอาชีพรองท่ีเก่ียวข(องกับการท?องเท่ียวรายได(รายจ?ายเงินออมหน้ีสินท่ีดิน

ความสัมพันธ+ในครอบครัวและความสัมพันธ+ในชุมชนและเมื่อทดสอบสมมุติฐานโดยการควบคุมตัวแปรการย(ายถ่ิน

แล(วพบว?าตัวแปรด(านการประกอบอาชีพหลักและอาชีพรองท่ีเก่ียวข(องกับการท?องเท่ียวการเคยเปลี่ยนอาชีพเงิน

ออมหน้ีสินและการมีท่ีดินมีความแตกต?างกันและสอดคล(องกับ บุษบา สิทธิการ (2547 : 47) ได(วิจัยเรื่อง

ผลกระทบจากการท?องเท่ียวต?อสังคมและวัฒนธรรม โดยการท?องเท่ียวจังหวัดเชียงราย  จากการศึกษาพบว?ามีการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและศิลปวัฒนธรรมเกิดข้ึนท้ังในด(านบวกและด(านลบในพ้ืนท่ีท?องเท่ียวได(แก?การเพ่ิมรายได(

สร(างอาชีพและการศึกษาเรียนรู(ของชาวบ(านส?วนด(านลบคือการเปลี่ยนแปลงของศิลปวัฒนธรรมสําหรับ

สถานการณ+การท?องเท่ียวในแต?ละพ้ืนท่ีพบว?ามีรูปแบบการท?องเท่ียวท่ีตอบสนองความต(องการของนักท?องเท่ียว

โดยขาดการมีส?วนร?วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาการท?องเท่ียวและความร?วมมือระหว?างภาคีการ

ท?องเท่ียวในพ้ืนท่ีนอกจากน้ันในปAจจุบันศักยภาพของการท?องเท่ียวในพ้ืนท่ีได(ลดลงเน่ืองจากความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรท?องเท่ียวในพ้ืนท่ีและข(อจํากัดของงบประมาณและนโยบายส?งเสริมการท?องเท่ียวท่ีไม?ต?อเน่ืองด(านการ

จัดการการท?องเท่ียวนักท?องเท่ียวมีความคิดเห็นว?าต(องปรับปรุงคุณภาพของแหล?งท?องเท่ียวควบคู?กับการส?งเสริม

และพัฒนากิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมการท?องเท่ียวให(หลากหลายและสอดคล(องกับบริบทของพ้ืนท่ีใน

ขณะเดียวกันนักท?องเท่ียวให(ความสําคัญต?อสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในแหล?งท?องเท่ียวว?าเป@นปAจจัย

ทางการท?องเท่ียวท่ีสําคัญและน?าสนใจท่ีควรต(องอนุรักษ+เอาไว( 

 3.ระดับผลกระทบของการท?องเท่ียวด(านสาธารณสุขและสิ่งแวดล(อมในภาพรวม มีผลอยู?ในระดับ

เห็นด(วยมาก ซ่ึงสอดคล(องกับงานวิจัยของ ดวงรัตน+  ชูวงศ+ (2553 : 20) ได(วิจัยเรื่อง แนวทางการส?งเสริมการ

ท?องเท่ียวของเกาะคอเขา จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบว?า สภาพปAญหาจากการท?องเท่ียวของเกาะคอเขา           

มีประเด็นท่ีน?าสนใจ 2 ด(าน ได(แก? ด(านแหล?งท?องเท่ียวและด(านการบริหารจัดการการท?องเท่ียวของชุมชนเกาะคอ

เขา แหล?งท?องเท่ียวเกาะคอเขาเป@นแหล?งท่ีมีกลุ?มใช(ประโยชน+ร?วมกันหลายกลุ?ม จึงทําให(ประสบปAญหาการบุกรุก

ครอบครองพ้ืนท่ีปBาสงวน เกิดการแผ(วถางปBาโดยชาวบ(านและนายทุนเกาะคอเขา เกิดความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล?งท?องเท่ียวบนเกาะคอเขาจากนักท?องเท่ียว ปAญหาสภาพแวดล(อมถูกทําลายจากขยะ 

สิ่งปฏิกูลท่ีเกิดจากผู(ประกอบการธุรกิจและนักท?องเท่ียว และสภาพปAญหา ด(านการบริหารจัดการการท?องเท่ียว

ของชุมชนเกาะคอเขา ประกอบด(วย ด(านการตลาด การท?องเท่ียวของเกาะคอเขายังไม?เป@นท่ีรู(จักอย?างแพร?หลาย

ของนักท?องเท่ียวเท?าท่ีควร การบริหารจัดการเพ่ือการสนับสนุนการท?องเท่ียวการจัดบุคลากรสําหรับกิจกรรมการ

ท?องเท่ียวมีไม?เพียงพอ การปฏิสัมพันธ+กับเครือข?ายการท?องเท่ียว ยังไม?มีการประสานระหว?างเครือข?ายหรือกลุ?มท่ี

เก่ียวกับการท?องเท่ียวมากพอ สิ่งแวดล(อมทรัพยากรธรรมชิถูกทําลาย ท้ังโดยประชาชนในพ้ืนท่ี นักท?องเท่ียวและ

ผู(ประกอบการท?องเท่ียวท่ีไม?รู(คุณค?าและความสําคัญของทรัพยากร และจากการศึกษาพบว?าความต(องการในการ

ท?องเท่ียวในชุมชนเกาะคอเขา มีความต(องการท่ีน?าสนใจ คือ ต(องการความปลอดภัยในการท?องเท่ียว ความต(องการ
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ในการบริการ ความสะดวกสบาย ความต(องการในการบริการท้ังในด(านสิ่งอํานวยความสะดวกในการท?องเท่ียว 

และความต(องการสร(างอาชีพและสร(างรายได(ให(กับคนในชุมชน และแนวทางการส?งเสริมการพัฒนาศักยภาพการ

ท?องเท่ียวขอเกาะคอเขา จังหวัดพังงา มีด(วยกัน 6 แนวทาง คือ 1) แนวทางการส?งเสริมการมีส?วนร?วมของชุมชน 

ภาครัฐและเอกชนด(านการท?องเท่ียว 2) แนวทางการส?งเสริมพัฒนาสาธารณูปโภคในแหล?งท?องเท่ียว 3) แนวทางการ

ส?งเสริมการทําการตลาดและการประชาสัมพันธ+การท?องเท่ียว 4) แนวทางการส?งเสริมเพ่ิมความสามารถในการ

บริการการท?องเท่ียว 5) แนวทางการส?งเสริมการอนุรักษ+ทรัพยากรและสิ่งแวดล(อมในชุมชน และ 6) แนวทางการ

ส?งเสริมการสร(างเศรษฐกิจชุมชน 

 

ข"อเสนอแนะ 
 ข"อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากข(อค(นพบท่ีได(จากการศึกษาเรื่องผลกระทบของการท?องเท่ียวในเขตตําบลเกาะช(างใต(อําเภอเกาะ

ช(างจังหวัดตราดผู(วิจัยเห็นว?าควรมีข(อเสนอแนะท่ีเป@นนัยยะในเชิงนโยบาย ท่ีสําคัญดังน้ี 
 1. หน?วยงานภาครัฐส?งเสริมการกระจายรายได(ให(เกิดข้ึนแก?ชุมชนชาวบ(านในระดับรากหญ(าท่ีเป@น

เจ(าของพ้ืนท่ี ท่ีมีเพียงอาชีพเดียวในการหาเงินเลี้ยงครอบครัว ซ่ึงการส?งเสริมการกระจายรายได(น้ันจะก?อให(เกิด

การสร(างอาชีพใหม?ข้ึนบนเกาะช(างใต( อีกด(วย 

 2. การร?วมกันระดมความคิดเห็นระหว?างหน?วยงานภาครัฐ นักธุรกิจและชาวบ(าน ศึกษาสภาพ สาเหตุ

ของปAญหาการวางแผนการแก(ไขปAญหาเก่ียวกับปAญหาขัดแย(งการบุกรุกท่ีดินระหว?างประชาชนกับนักธุรกิจมาก 

 3. การท?องเท่ียวก?อให(เกิดภาวะหน้ีสิน จึงจําเป@นต(องให(หน?วยงานภาครัฐส?งเสริมให(มีการจัดการการ

ท?องเท่ียวโดยการเตรียมความพร(อมท่ีดี  เพ่ือสร(างความประทับใจให(กับนักท?องเท่ียวส?งผลให(เกิดการสร(างงาน 

สร(างรายได(เกิดเศรษฐกิจของชุมชนท่ีเป@นการพ่ึงพาตนเอง และไม?ก?อหน้ีสินเพ่ิม 

 4. ชุมชนเกาะช(างใต( เคยมีการอยู?อาศัยแบบพ่ึงพาอาศัยกันและช?วยเหลือเก้ือกูลกัน ซ่ึงในปAจจุบันการ

พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันของชุมชนเปลี่ยนแปลงเป@นการเอารัดเอาเปรียบกัน เช?นการจ(างทํางานจึงต(องให(

หน?วยงานภาครัฐ  ผู(นําชุมชนและชาวบ(านมีส?วนร?วมในการส?งเสริมให(มีกิจกรรมร?วมกันในชุมชน เพ่ือให(เกิดความ

สามัคคคีกัน เกิดความเห็นอกเห็นใจกันมากกว?าการใช(เงินจ(างทํางาน เป@นต(น 

 5. การท?องเท่ียวก?อให(เกิดความรําคาญเสียงรถเข(า – ออก เพราะนักท?องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนจึงต(องให(

หน?วยงานภาครัฐ สนับสนุนงบประมาณในการซ้ือจักรยาน ให(นักท?องเท่ียวเช?า อีกท้ังรณรงค+การปAáนจักรยานเท่ียว

ชมแหล?งท?องเท่ียวในชุมชน เพ่ือลดมลพิษและลดความรําคาญของเสียงรถท่ีเข(า-ออกในชุมชน 

 6. ปAจจุบันชาวบ(านตําบลเกาะช(างใต( รับวัฒนธรรมจากชาวตะวันตกเข(ามามาก เช?น การทักทาย   

โดยการจับมือแทนการไหว(แบบไทยเดิม จึงต(องมีการสร(างจิตสํานึก โดยต(องมีผู(นําชุมชนเข(ามามีส?วนร?วมส?งเสริม

ความภาคภูมิใจในตนเอง คงเอกลักษณ+และวัฒนธรรมช้ีให(คนในชุมชนได(รับรู( ซึมซับพร(อมเกิดความหวงแหนสิ่งท่ี

มีคุณค?าในและวัฒนธรรมแบบไทยเดิม 

 7. ผลักดันให(หน?วยงานภาครัฐและชาวบ(านมีส?วนร?วม  ชุมชนมีระบบสังคมท่ีเข(าใจกัน เป@นผู(มีความรู(

ทักษะในเรื่องต?างๆ หลากหลายชุมชนรู(สึกเป@นเจ(าของ และเข(ามามีส?วนร?วมในกระบวนการพัฒนาของชุมชนและ

ประชาชนท(องถ่ิน และอาจรวมไปถึงการมีส?วนร?วมของผู(ท่ีเก่ียวข(องท่ีมีส?วนร?วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติตามแผน  

ติดตามตรวจสอบ อันจะก?อให(เกิดผลประโยชน+ในท(องถ่ิน การยกระดับคุณภาพชีวิตและการได(รับผลตอบแทน  

เพ่ือกลับมาบํารุงรักษาแหล?งท?องเท่ียวและในท่ีสุดแล(วท(องถ่ินมีส?วนร?วมในการควบคุมการพัฒนาการท?องเท่ียว

อย?างมีคุณภาพไปสู?ความยั่งยืนในระยะยาวซ่ึงการท?องเท่ียวจะส?งผลให(สุขภาพจิตคนในชุมชนดีข้ึน 

 8. การท?องเท่ียวทําให(เกิดเสียงดังรบกวนในชุมชน เช?น การเปDดเพลงเสียงดังจากร(านคาราโอเกาะ     

ร(านเหล(าฯลฯ จึงควรให(ผู(นําชาวบ(าน นักธุรกิจและชาวบ(าน วางข(อตกลงการจัดการในชุมชนว?าควรเปDดและปDด

เวลาเท?าไร ถึงจะไม?รบกวน 

 9. การท?องเท่ียวทําให(การออกกําลังกายของคนในชุมชนน(อยลง จึงจะต(องประสานงานกับหน?วยงาน

สาธารณสุข และ อสม.ให(มีส?วนช?วยในการส?งเสริมสุขภาพอนามัยในชุมชุน ให(มีการออกกําลังกาย เช?น การเต(น  

แอโรบิค รําไท(เก็ก ฯลฯ โดยการจัดให(มีการออกกําลังกาย อย?างน(อย สัปดาห+ละ 2-3 ครั้ง 



 52 วารสารบณัฑิตวิทยาลยั   ปีที1 2  ฉบบัที1 1  ตลุาคม 2557 – มีนาคม 2558 

 ข#อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตBอไป 
 หลังจากท่ีได(ดําเนินการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการท?องเท่ียวโดยในเขตตําบลเกาะช(างใต(อําเภอเกาะ

ช(างจังหวัดตราด เป@นท่ีเรียบร(อยแล(ว ผู(วิจัยเห็นว?าควรมีการดําเนินวิจัยหลังจากน้ีคือ 

 1. ควรทําวิจัยในเชิงคุณภาพเจาะลึก ในด(านผลกระทบของผลกระทบของการท?องเท่ียวในเขต

ตําบลเกาะช(างใต(เพ่ือให(ได(มาซ่ึงคําตอบเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีการศึกษาในเชิงปริมาณไม?สามารถทําได( 

 2. ควรศึกษาเก่ียวกับผลกระทบเพ่ิมเติมในอีก 2-3ปXข(างหน(าหลังจากท่ีมีการเปDดประชาคมอาเซียน 

เพ่ือให(ทราบถึงผลกระทบว?าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ(าง 

 3. มีการขยายพื้นที่ในการทําวิจัยให(กว(างขวางมากขึ้น เช?น การศึกษาถึงผลกระทบของ

แรงงานต?างด(าวในตําบลเกาะช(างด(วย เพ่ือทําการเปรียบเทียบถึงผลกระทบของการท?องเที่ยวในพื้นท่ี

ในตําบลที่มาประชากร และเป@นแหล?งท?องเ ที่ยวอยู?แล(วและจะทําให(ได(มาซึ่งมาตรฐานในการชี้วัด

เก่ียวกับเรื่องผลกระทบของการท?องเท่ียว 

 4. ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเก่ียวกับผลกระทบและมาตรการแก(ไขของการท?องเท่ียวในแนวคิด 

ของประชาชนกลุ?มใหม?ในเขตตําบลเกาะช(างใต( 
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จักรกฤษณ+  สลักเพชร เป@นผู(ให(สมัภาษณ+, เบญจวรรณ  ตันเจริญ เป@นผู(สัมภาษณ+. (10 มกราคม 2557).   

 ท่ีองค+การบริหารส?วนตําบลเกาะช(างใต(  จังหวัดตราด. 
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พัชรินทร+  ผลกาจ. เป@นผู(ให(สัมภาษณ+, เบญจวรรณ  ตันเจริญ เป@นผู(สัมภาษณ+. (8 มกราคม 2557).                

 ท่ีศาลาประชาคมหมู?บ(าน หมู?ท่ี 4 สลักคอกตําบลเกาะช(างใต( จังหวัดตราด. 

สุจารี  จันทร+สุข. (2541).  ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนอันเปxนผลกระทบจากการ  
 ทBองเท่ียวในอําเภอเขาค#อจังหวัดเพชรบูรณO. วิทยานิพนธ+ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร+). เชียงใหม? : 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม? 

อภิวัฒน+  ภูริศิวารักษ+. (2551). การจัดการทBองเท่ียวโดยชุมชน ศึกษาพ้ืนท่ี บ#านฝMXงทBา หมูB 5 ตําบลวังกOพง    
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การบริหารจัดการแรงงานตBางด/าวในกิจการสวนยางพารา : กรณีศึกษาตําบลขนุซBอง   
อําเภอแกBงหางแมว  จังหวัดจันทบุรี 

IMMIGRANT WORKERS MANAGEMENT IN RUBBER  PLANTATION’S BUSINESS :  
A CASE STUDY KHUN SONG SUBDISTRICT KAENG HANG MAEO DISTRICT,  

CHANTHABURI PROVINCE. 
 

ประดิษฐ  สงวนทรัพยO 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท(องถ่ิน 

คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพรรณ ี

 

บทคัดยBอ 

 

 การวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการแรงงานต?างด(าว ปAญหาอุปสรรคและ

ข(อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับผู(ประกอบกิจการสวนยางพาราในตําบลขุนซ?อง อําเภอแก?งหางแมว จังหวัด

จันทบุรี วิธีการศึกษาใช(การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช(กรณีศึกษา 4 กรณี การเก็บรวบรวมข(อมูลใช(การศึกษาเอกสาร 

การสัมภาษณ+แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบมีส?วนร?วม  ผลการวิจัยพบว?าการบริหารจัดการแรงงานต?างด(าวใน

สวนยางพาราแต?ละผู(ประกอบการมีความแตกต?างกัน การแบ?งรายได(ท่ีมีความแตกต?างกันแต?ไม?มีความแตกต?างกัน

ระหว?างแรงงานไทยและแรงงานต?างด(าว ปAญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการแรงงานต?างด(าวประกอบด(วย การ

ขอใบอนุญาตทํางานของแรงงานต?างด(าว การขาดแรงงานฝ0มือ การผันผวนของราคาผลผลิต  ปAญหาความสัมพันธ+

ระหว?างแรงงาน การลักลอบใช(สารเคมีในการเร?งนํ้ายาง การเปลี่ยนนายจ(างและการกลับภูมิลําเนาของแรงงาน

ต?างด(าว ส?วนข(อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการเป@นการบริหารจัดการในลักษณะเครือญาติ 

ผู(ประกอบการให(ความสําคัญต?อแรงงานในฐานะเป@นส?วนหน่ึงของสวนยาง การบริหารจัดการให(ความสําคัญในมิติ

ด(านมนุษยธรรมมากกว?าเป@นเพียงเครื่องจักร ข(อเสนอแนะในด(านกฎหมาย และด(านเศรษฐกิจ ประกอบด(วย การ

เข(ามามีบทบาทภาครัฐบาลในท(องถ่ิน  ส?งเสริมเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป  ศึกษาต(นทุนการทําสวนยางพารา  

จัดเขตเกษตรท่ีเหมาะสม  การหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  ขณะเดียวกันแรงงานต?างด(าวมีข(อเสนอแนะ 

ได(แก?  การมีช?องทางในการร(องเรียน   การสร(างมาตรการปÑองกันการเอาเปรียบจากนายจ(าง การปฏิบัติต?อแรงงาน

อย?างเท?าเทียม และการลดค?าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตทํางาน    

คําสําคัญ : การบริหารจัดการในสวนยางพารา แรงงานต?างด(าว   

 

ABSTRACT 

 

 The aims of this research were to study immigrant worker management, difficulties, 

proposed policy for rubber plantation entrepreneurs in Khun Song SubdistrictKaeng Hang Maeo 

District Chanthaburi Province. The qualitative research approach was used in this study by 

focusing on the 4 case studies. The data were collected from the study of related document 

paper, in-depth interview, and participatory observation. The research results identified that 

different rubber plantation businessmen had their own different management on the immigrant 

worker problems. The income segmentation was different, but there were no differences 

between Thai workers and immigrant workers. The difficulties of immigrant worker management 

were consisted of immigrant workers’ work permit registration, unskilled labours, product’s 

price volatility, relationship among workers, stealth of latex stimulant use, change of new 

employers and immigrant  to their native countries. The proposed policy was to have the 

kinship relation in the immigrant worker management. The workers should be viewed as a part 
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of the rubber plantation. The immigrant worker solution was rather focused on a dimension of 

humanitarian; a worker was not a machine. The legal and economic recommendations 

included the government’s participation in the local area, promotion of production and 

processing technology, the study of rubber plantation cost, appropriate agricultural zones, and 

the support for common agricultural product markets. Besides, the immigrant workers 

suggested to have a channel of petition, preventive measures for advantageous employers, 

non-discrimination policy for employment, and reduced fees for work permit registration.   

Keywords : management in rubber plantation, immigrant workers  

 
ความสําคัญของปMญหา  

ประเทศไทยเป@นประเทศเกษตรกรรมแรงงานส?วนใหญ?ของประเทศเกือบครึ่งหน่ึงทํางานในภาค

การเกษตร แต?จากแผนพัฒนาต?างๆท่ีผ?านมา ส?งผลให(ประชากรมีโอกาสได(รับการศึกษามากยิ่งข้ึนทัศนคติเก่ียวกับ

การทํางานก็หันเหจากภาคเกษตรกรรมเข(าสู?ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพ่ิมข้ึน แนวโน(มของสัดส?วน

แรงงานในภาคเกษตรของไทยลดลงอย?างเห็นชัดเจนจากปq 2533 ท่ีมีแรงงานภาคเกษตรสูงเกือบ 2 ใน 3 ของผู(   

มีงานทําท้ังหมด (ร(อยละ 63.4) เหลือเพียงร(อยละ 41.1 ในปq 2554 (สํานักงานสถิติแห?งชาติ. ออนไลน+. 2555)  

 จากข(อมูลดังกล?าวสะท(อนให(เห็นว?าปAจจุบันแรงงานไทยได(ออกจากภาคเกษตร หันไปประกอบอาชีพ

ด(านการผลิตหรืออุตสาหกรรมและการบริการหรือการท?องเท่ียวเป@นจํานวนมาก ทําให(มีการทํางานด(านการเกษตร

ลดลงอย?างชัดเจนโดยเฉพาะในกลุ?มหนุ?มสาว (อายุ 15-24 ปq) ขณะท่ีกลุ?มผู(สูงอายุหันมาทําการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน

และการท่ีปAจจุบันแรงงานไทยได(ออกจากภาคเกษตร หันไปประกอบอาชีพด(านการผลิตหรืออุตสาหกรรมและการ

บริการหรือการท?องเท่ียวเป@นจํานวนมาก มีผลให(เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม ผู(ประกอบการจึง

แก(ปAญหาโดยใช(แรงงานต?างด(าวในประเทศเพ่ือนบ(านทําให(จํานวนแรงงานต?างด(าวในประเทศไทยมีจํานวนเพ่ิมข้ึน

อย?างต?อเน่ือง โดยเฉพาะจาก 3 ประเทศเพ่ือนบ(าน คือ เมียนมาร+ ลาว และกัมพูชา  

 นอกจากน้ีแรงงานต?างด(าวเหล?าน้ีได(สร(างประโยชน+อย?างมากต?อระบบเศรษฐกิจไทย ในการเข(ามาเป@น

แรงงานระดับล?างด(วยราคาค?าแรงท่ีถูก การเป@นกําลังแรงงานท่ีสําคัญในงานการเกษตรประกอบกับเมื่อพิจารณา

เศรษฐกิจของไทยสินค(าส?งออกสําคัญท่ีสามารถทํารายได(จํานวนมหาศาล คือ สินค(าเกษตรและเกษตรแปรรูป 

ขณะเดียวกันเป@นการผลิตท่ีต(องใช(แรงงานจํานวนมาก ลักษณะของงานมีความซํ้าซาก น?าเบ่ือหน?าย สกปรก      

มีความเสี่ยงอันตราย รวมท้ังค?าจ(างต่ํา ไม?ดึงดูดหรือจูงใจแรงงานในประเทศ การมีต(นทุนด(านแรงงานด(วย

ค?าใช(จ?ายท่ีน(อยกว?าทําให(แรงงานต?างด(าวเข(ามามีบทบาทต?องานด(านการเกษตร เกษตรแปรรูปและการขับเคลื่อน

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ (เฟFáองฟÑา ปAญญา. 2547 : 67) 

แต?อย?างไรก็ตามเหรียญมีสองด(านเสมอในขณะที่แรงงานต?างด(าวมีประโยชน+ต?อภาคการเกษตร 

เกษตรแปรรูปและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แต?เมื่อแรงงานต?างด(าวเหล?าน้ีเข(ามาอาศัยในประเทศไทยก็มัก

ก?อให(เกิดปAญหาต?างๆท้ังต?อตัวแรงงาน ครอบครัวและต?อสังคมไทยโดยรวม กลุ?มแรงงานท่ีสร(างปAญหามากท่ีสุด

และสังคมไทยได(รับผลกระทบคือ กลุ?มท่ีหลบหนีเข(าเมืองทํางานอย?างผิดกฎหมาย เน่ืองจากการเข(ามาอย?างผิด

กฎหมายไม?กล(าแสดงตนเองเพราะกลัวการถูกจับกุม ทําให(เมื่อเวลาเจ็บปBวยไม?กล(ามารับการรักษา มีปAญหา

โรคติดต?อ การปล(นชิงทรัพย+ ทําร(ายนายจ(าง สร(างปAญหาทางด(านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกิดปAญหาชุมชน

แออัด ปAญหายาเสพติด ปAญหาโรคติดต?อ ปAญหาอาชญากรรม เป@นภาระของประเทศท่ีจะต(องรับผิดชอบและหา

แนวทางปÑองกันแก(ไขต?อไป  

จังหวัดจันทบุรีงานกสิกรรมแบ?งออกเป@น 2 ลักษณะ คือ ตลอดท้ังปqและเป@นฤดูกาล งานท่ีมีลักษณะ

เป@นงานท้ังปqมีความต?อเน่ือง ได(แก? ยางพาราเป@นต(น และลักษณะงานท่ีเป@นฤดูกาล ได(แก? พริกไทยและผลไม(ต?างๆ 

เป@นต(น ขณะท่ีแรงงานต?างด(าวให(ความสนใจในงานกสิกรรมท่ีเป@นงานตลอดท้ังปqมากกว?างานท่ีเป@นฤดูกาล 

เน่ืองจากมีความมั่นคงและผลตอบแทนในงานท่ีมากกว?าการจ(างแรงงานในสวนยางพารามีลักษณะท่ีแตกต?างจาก

การจ(างงานในการเกษตรท่ัวไป คือ มีการจ(างงานแบบเหมา มีการแบ?งรายได(ชัดเจนระหว?างแรงงานและผู(ประกอบการ  

ดังน้ันรายได(ของแรงงานข้ึนอยู?กับการตกลงกันระหว?างผู(ประกอบการและแรงงาน ความสมบูรณ+ของพืชท่ีแรงงาน
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ต(องเป@นผู(ดูแลและความสามารถของแรงงานในการเก็บเก่ียวผลผลิต  ขณะท่ีแรงงานต?างด(าวให(ความสําคัญกับ

การเป@นแรงงานภาคการเกษตรสวนยางพารา ประกอบกับการท่ีผู(วิจัยได(สัมภาษณ+แรงงานต?างด(าวเบ้ืองต(น พบว?า

แรงงานต?างด(าวต(องการขายแรงงานของตนให(กับการเกษตรท่ีมีลักษณะต?อเน่ืองตลอดท้ังป0 เพ่ือสร(างความมั่นคง

ในอาชีพ ซ่ึงยางพาราก็มีลักษณะดังกล?าว 

ยางพาราเป@นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญของประเทศไทย ส?งออกเป@นลําดับต(นๆของโลก ในจังหวัด

จันทบุรีมีพ้ืนท่ีปลูกยางกว?า 680,000 ไร?ในป0 พ.ศ. 2541  และเพ่ิมข้ึนเป@นกว?า 730,000 ไร?ในป0 พ.ศ.2555        

มีผลผลิตในป0พ.ศ.มากกว?า 150,000 ตันต?อป0 และมีแนวโน(มเพ่ิมมากข้ึนอย?างต?อเน่ืองนับเป@นพืชเศรษฐกิจท่ีมี

ความสําคัญต?อจังหวัดจันทบุรี (สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี. ออนไลน+. 2557)  

จากข(อมูลดังกล?าวสะท(อนให(เห็นว?ายางพาราเป@นพืชท่ีมีความสําคัญต?อระบบเศรษฐกิจของไทย     

เป@นภาคการเกษตรท่ีมีการประกอบอาชีพอย?างแพร?หลายในเกือบทุกภาคของประเทศ แรงงานภาคการผลิต      

มีความสําคัญต?อการประกอบอาชีพในจังหวัดจันทบุรี และยางพาราก็เป@นพืชท่ีมีความสําคัญต?อไม?น(อยกว?าในส?วน

ของพืชท่ีเป@นผลไม(แต?อย?างใด  

ตําบลขุนซ?องมีสภาพภูมิประเทศทางกายภาพเป@นท่ีราบและภูเขา พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเป@นปBาเสื่อมโทรม 

พ้ืนดินอุดมสมบูรณ+เหมาะแก?การทําการเกษตรกรรมและเพาะปลูกประชาชนส?วนใหญ?ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

มีพ้ืนท่ีทางการเกษตรมากกว?า 120,000 ไร? ในส?วนของการปลูกยางพารามีพ้ืนท่ีกว?า 70,000 ไร? การใช(แรงงานจึง

มีความจําเป@นอย?างยิ่งปAจจุบันมีแรงงานต?างด(าวเข(ามาใช(แรงงานในภาคเกษตรมากข้ึน จากการท่ีผู(วิจัยสํารวจ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข(องเบ้ืองต(นพบว?างานวิจัยหลายๆงาน พูดถึงแต?การเข(ามาโดยถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายหรือพูด

ถึงผลกระทบในด(านต?างๆ เช?น ด(านเศรษฐกิจ ด(านสังคม ด(านสาธารณสุข และด(านความมั่นคง เป@นต(น แต?ยังไม?มี

งานวิจัยใด ๆ ศึกษาถึงการนําแรงงานต?างด(าวเข(ามาแล(วมีการบริหารจัดการอย?างไรให(เหมาะสมกับกิจการหรือ

ธุรกิจประเภทสวนยางพารา  ดังน้ันผู(วิจัยจึงมีความสนใจว?าการท่ีได(แรงงานต?างด(าวมาแล(วในกิจการสวนยางพารา

มีการบริหารจัดการอย?างไร  โดยท่ีผู(วิจัยมีคําถามในงานวิจัยคือ 1) การได(มาซ่ึงแรงงานต?างด(าวตลอดจนการ

บริหารจัดการจะมีลักษณะอย?างไร และ 2) จะวิเคราะห+ปAญหาอุปสรรคของการบริหารแรงงานต?างด(าวในกิจการ

สวนยางว?ามีลักษณะอย?างไรจนนําไปสู?ข(อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเหมาะสมต?อไป 

 

วัตถุประสงคOของการวิจัย          

 1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห+กระบวนการบริหารแรงงานต?างด(าวในกิจการสวนยางพาราในพ้ืนท่ีตําบล     

ขุนซ?อง อําเภอแก?งหางแมว จังหวัดจันทบุรี       

 2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห+ปAญหาอุปสรรคการบริหารแรงงานต?างด(าวในกิจการสวนยางพาราในตําบล

ขุนซ?อง อําเภอแก?งหางแมว จังหวัดจันทบุรี       

 3. เพ่ือศึกษาข(อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกิจการสวนยางพาราในตําบลขุนซ?อง 

อําเภอแก?งหางแมว จังหวัดจันทบุรี        

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป@นการวิจัยเชิงคุณภาพแนวกรณีศึกษา วิธีวิทยาในการศึกษาผลงานเรื่องการ

บริหารจัดการแรงงานต?างด(าวในกิจการสวนยางพารา : กรณีศึกษาตําบลขุนซ?อง  อําเภอแก?งหางแมว จังหวัด

จันทบุรี ผู(วิจัยใช(วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพแนวกรณีศึกษา (Case Study Approach) โดยการเลือกตัวอย?าง

กรณีศึกษาแบบเจาะจง ในงานวิจัยน้ีจะใช( กลยุทธ+การเลือกตัวอย?างท่ีมีความหลากหลายกันมากท่ีสุด 

(maximum variation sampling) การเลือกกรณีศึกษาให(มีความหลากหลายดังกล?าว เป@นเลือกตัวอย?างเพ่ือให(

ได(ข(อมูลการวิจัยท่ีมีความแตกต?างกันมากท่ีสุดเพ่ือผู(วิจัยจะสามารถสรุปเป@นแบบแผนท่ีมีร?วมกัน (Common 

Pattern) ในลักษณะท่ีเป@นนามธรรมตามแนวนอน (ชัยยนต+  ประดิษฐศิลป†. 2555 : 175) ในการเลือกกลุ?ม

กรณีศึกษาผู(ประกอบการสวนยางพาราในตําบลขุนซ?อง ผู(วิจัยได(ลงพ้ืนท่ีในเบ้ืองต(นพบว?า ผู(ประกอบการสวน

ยางพาราในตําบลขุนซ?องท่ีใช(แรงงานต?างด(าว เป@นผู(ประกอบการสวนยางพาราท่ีมีแรงงานในสวนยางพาราตั้งแต? 
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3 ครอบครัวข้ึนไป การเลือกตัวอย?างกรณีศึกษาจึงเลือกโดยใช(จํานวนครอบครัวของแรงงานในสถานประกอบการ

เป@นเกณฑ+ในกรณีศึกษาแบ?งเป@น 4 รูปแบบ ได(แก?      

กรณีศึกษาท่ี 1 ผู(ประกอบกิจกการสวนยางพาราท่ีมีแรงงานไม?เกิน 5 ครอบครัวเป@นแรงงานต?างด(าว

ท้ังหมด เพ่ือใช(เป@นกรณีศึกษาให(ทราบถึงการได(มาของแรงงานต?างด(าวในกิจการสวนยางพาราและการบริหาร

จัดการในกิจการสวนยางพารา เพ่ือนํามาสรุปเปรียบเทียบเก่ียวกับการได(มาซ่ึงแรงงานต?างด(าวและแนวทางการ

บริหารจัดการในกิจการสวนยางพาราของผู(ประกอบการ ว?าเป@นอย?างไรและเพราะเหตุใดจึงเป@นเช?นน้ัน  

กรณีศึกษาท่ี 2 ผู(ประกอบกิจการสวนยางพาราท่ีมีแรงงานไม?เกิน 5 ครอบครัวเป@นแรงงานต?างด(าว

และแรงงานภายในประเทศ เพ่ือใช(เป@นกรณีศึกษาให(ทราบถึงความต(องการของผู(ประกอบการสวนยางพาราถึง

ปAจจัยสาเหตุให(เป@นท่ีประจักษ+ว?า การตัดสินใจในการเลือกใช(แรงงานมีฐานคิดมาจากแนวทางใดบ(าง อีกท้ังจะเป@น

การบ?งบอกให(ทราบว?า เหตุใดผู(ประกอบการในกิจการสวนยางจึงเลือกแรงงานท่ีมีความแตกต?างหลากหลายเช?น 

การใช(เฉพาะแรงงานต?างด(าว หรือ การจํากัดเฉพาะการใช(แรงงานภายในประเทศตลอดจน การใช(แรงงานผสม

ระหว?างแรงงานต?างด(าวร?วมกับแรงงานภายในประเทศ เป@นต(น      

กรณีศึกษาท่ี 3 ผู(ประกอบกิจการสวนยางพาราท่ีมีแรงงานมากกว?า 5 ครอบครัวเป@นแรงงานต?างด(าว

ผสมกับแรงงานภายในประเทศ เพ่ือใช(เป@นกรณีศึกษาให(ทราบถึงปAจจัยในการเลือกแรงงานของผู(ประกอบกิจการ

สวนยางพาราว?าแต?ละแห?งมีวิธีการเลือกสรรแรงงานให(เข(ามาในกิจการสวนยางพาราอย?างไร รวมถึงการบริหาร

จัดการแรงงานท่ีมีความแตกต?างหลากหลายทางเช้ือชาติ ว?ามีประเด็นใดท่ีผู(ประกอบการให(ความสําคัญมากน(อย

กว?ากันเพียงใด และประเด็นในการบริหารจัดการด(านสวัสดิการแรงงาน เช?น เงินเดือนค?าจ(าง ท่ีพักอาศัย โบนัส 

เป@นต(น     

กรณีศึกษาท่ี 4 ผู(ประกอบกิจการสวนยางพาราท่ีมีแรงงานมากกว?า 5 ครอบครัวเป@นแรงงานต?างด(าว

ท้ังหมด เพ่ือใช(เป@นกรณีศึกษาให(ทราบถึงความต(องการของผู(ประกอบกิจการสวนยางพารา การท่ีผู(วิจัยเลือกใช(

การศึกษากรณีน้ี เพ่ือมุ?งหวังท่ีจะศึกษาในประเด็นของการได(มาซ่ึงแรงงานต?างด(าว ว?ามีกระบวนการในการติดต?อ

ประสานงาน รวมถึงการขอใบอนุญาตในการขอใช(แรงงานต?างด(าวอย?างไร ท้ังน้ีท้ังน้ันการใช(กรณีท่ี 4 ของผู(วิจัยใน

ครั้งน้ีมีเจตนาในการศึกษารวมไปถึงเรื่องของการบริหารแรงงานต?างด(าวในกิจการสวนยางพารา   
การเก็บรวบรวมข+อมูลการศึกษาใช+วิธีการดังนี้   

1. การวิจัยเอกสาร จะใช( เอกสารช้ันต(น (Primary Data) และเอกสารช้ันรอง (Secondary Data)  

2. การสัมภาษณ+ จะใช(วิธีการสัมภาษณ+แบบก่ึงโครงสร(าง (Semi – Structured or Guided Interview)   

โดยอาศัยการสัมภาษณ+เจาะลึก (In-depth Interview) การใช(แนวสัมภาษณ+แบบเจาะลึกและการกําหนดผู(ท่ีให(

ข(อมูลหลัก (Key-Informants) เป@นการสุ?มตัวอย?างแบบเฉพาะเจาะจง จากผู(ประกอบกิจการสวนยางพาราและ

แรงงานต?างด(าวในกิจการสวนยางพารา   

3. การสังเกตการณ+ ใช(การสังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วม (Participative observation) และการสังเกตการณ+

แบบไม?มีส?วนร?วม (Non-Participative observation)      

การตรวจสอบข+อมูล 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีใช(วิธีการตรวจสอบข(อมูลท่ีได(จากการเก็บรวบรวมข(อมูล เพ่ือให(ข(อมูลมีความ

เท่ียงตรงและน?าเช่ือถือ การตรวจสอบข(อมูลดังกล?าวผู(วิจัยใช(หลักการสามเส(า (Triangulation) โดยวิธีการดังน้ี 

1. ตรวจสอบจากผู( ให(ข(อมูลท่ีมี จุดยืนต?างกัน ในการวิจัยน้ีจะใช(ผู(ให(ข(อมูล 4 กลุ?ม คือ กลุ?ม

ผู(ประกอบการสวนยางพาราซ่ึงถือว?าเป@นกลุ?มท่ีได(รับผลกระทบโดยตรง ต?อมาเป@นกลุ?มผู(ใช(แรงงานท้ังท่ีเป@น

แรงงานต?างด(าวและแรงงานระหว?างประเทศ   ส?วนอีกกลุ?มหน่ึงเป@นกลุ?มข(าราชการการสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ+ผู(มีหน(าท่ีดูแลเรื่องแรงงานในสถานประกอบการ และกลุ?มสุดท(ายเป@นกลุ?มข(าราชการการเมืองท่ีมีอํานาจ

ในการกํากับดูแลนโยบาย 

2. การตรวจสอบจากแหล?งข(อมูลท่ีแตกต?างกัน ในการวิจัยน้ีจะใช(ข(อมูลจากเอกสาร จากการ

สัมภาษณ+ และจากการสังเกตการณ+มาเปรียบเทียบ  ว?าถ(าหากแหล?งข(อมูลท่ีได(รับมาน้ันแตกต?างกันไป หรือข(อมูล

มาจากหลายๆ แหล?ง  จะมีความคลาดเคลื่อนหรือไม?  ท้ังน้ีเพ่ือตรวจสอบเปรียบเทียบความถูกต(องของข(อมูลว?า

เหมือนกันหรือต?างกันมากน(อยเพียงใด 
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3. การตรวจสอบโดยการเก็บข(อมูลเดียวกันในเวลาท่ีต?างกัน หมายถึงการอาศัยห(วงเวลาท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปมาเป@นเครื่องพิสูจน+ความจริง เช?น การสัมภาษณ+เจาะลึก (In-depth Interview) ผู(ให(ข(อมูลหลักเก่ียวกับเรื่อง

การได(ประโยชน+  หรือการเสียประโยชน+จากแรงงานในสถานประกอบการผู(วิจัยอาจจะลงไปสัมภาษณ+ผู(ให(ข(อมูล

หลัก 2 ครั้ง ในช?วงเวลาท่ีห?างกันประมาณ 2 สัปดาห+ หรือหน่ึงเดือน เป@นต(น เช?น สัมภาษณ+ครั้งแรกวันท่ี 1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2557  สัมภาษณ+ครั้งท่ี 2 ประมาณวันท่ี 15-30 ของเดือนเดียวกัน เป@นต(น แล(วนํามาเปรียบเทียบ

ข(อมูลจากการสัมภาษณ+ว?าคงเส(นคงวาหรือขัดแย(งกัน 

4. การตรวจสอบโดยการเก็บข(อมูลเดียวกันในสถานท่ีต?างกัน หมายถึงการใช(ความแตกต?างด(านสถาน

ท่ีมาเป@นเครื่องกําหนด อาทิ การสัมภาษณ+เรื่องราวเก่ียวกับการบริหารจัดการแรงงานในกิจการสวนยางพารา  

โดยผู(วิจัยจะดําเนินการสัมภาษณ+ผู(ให(ข(อมูลหลักคนเดียวกัน เรื่องท่ีสัมภาษณ+ก็เรื่องเดียวกัน แต?จะใช(สถานท่ี

สัมภาษณ+ท่ีแตกต?างกัน เช?น ครั้งแรกไปขอสัมภาษณ+ท่ีร(านอาหารแห?งหน่ึง และครั้งท่ีสองไปขอสัมภาษณ+ท่ีบ(าน

ของผู(ให(ข(อมูลหลัก  แล(วนํามาพิจารณาว?าข(อมูลท่ีได(รับมาท้ังสองครั้งมีความคงเส(นคงวาหรือขัดแย(งกัน 

 
ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาตามเน้ือหาวัตถุประสงค+ท่ีว?าเพ่ือศึกษาวิเคราะห+กระบวนการนําเข(าและการบริหาร

แรงงานต?างด(าวในกิจการสวนยางพาราในพ้ืนท่ีตําบลขุนซ?อง อําเภอแก?งหางแมว จังหวัดจันทบุรีน้ันพบว?าสามารถ

แบ?งออกเป@น 2 ลักษณะคือกระบวนการนําเข(าและการบริหารจัดการแรงงานต?างด(าว กล?าวคือ กระบวนการ

นําเข(าแรงงานต?างด(าวในกิจการสวนยางพาราของผู(ประกอบการในตําบลขุนซ?อง มีความแตกต?างในแต?ละ

ผู(ประกอบการ ได(แก? ผู(ประกอบการบางรายจะมีเกณฑ+พิจารณาในการรับแรงงานท่ีชัดเจน เช?น มีการกําหนดอายุ

แรงงาน มีการกําหนดว?าต(องเป@นแรงงานต?างด(าวเท?าน้ัน มีการกําหนดว?าต(องเป@นแรงงานท่ีมีครอบครัวแล(ว ขณะท่ี

ผู(ประกอบการบางรายไม?มีเกณฑ+พิจารณาในการรับแรงงานท่ีชัดเจนการได(แรงงานมีแนวทางในการได(แรงงานต?าง

ด(าวท่ีแตกต?างกัน ผู(ประกอบการบางรายได(แรงงานจากการท่ีแรงงานมาสมัครด(วยตนเอง ผู(ประกอบการบาง

รายได(แรงงานจากการแนะนําจากผู(ประกอบการด(วยกันขณะท่ีผู(ประกอบการบางรายได(แรงงานจากแรงงานด(วย

กันเองและผู(ประกอบการบางรายนําแรงงานมาจากนอกพ้ืนท่ี  
 สําหรับในส?วนของแรงงานต?างด(าวท่ีเข(ามาเป@นแรงงานมีเหตุผลท่ีไม?ต?างกันประเด็นสําคัญ 3 ประการ 

ในการเข(ามาทํางานในกิจการสวนยางพารา ประกอบด(วย1) แรงงานต?างด(าวมีเครือข?ายญาติพ่ีน(องของแรงงาน   

ท่ีทํางานให(กับผู(ประกอบการ  2) การว?างงานในประเทศต(นทางของแรงงาน และ 3) การสื่อสารท่ีแรงงานไม?ต(อง

ปรับตัวมากนัก  

 การบริหารจัดการแรงงานต?างด(าว ผู(ประกอบการในแต?ละรายมีความแตกต?างกันในการบริหารจัดการ

แรงงานต?างด(าวในสวนยางพารา การแบ?งรายได(ท่ีมีความแตกต?างกันเริ่มการแบ?งรายได(ตามสัดส?วนท่ีร(อยละ 

65:35, 60:40, 55:45 ตามแต?ละผู(ประกอบการ และผู(ประกอบการบางรายเพ่ิมรายได(ให(กับแรงงานในกรณีพิเศษ 

เช?น ในช?วงราคายางตกต่ํา เป@นต(น แต?การแบ?งรายได(ไม?มีความแตกต?างกันระหว?างแรงงานไทยและแรงงานต?าง

ด(าว การจัดสรรต(นยางและการกําหนดวันกรีดยางให(แรงงานผู(ประกอบการจะเป@นผู(กําหนดท้ังหมด การจัด

สวัสดิการให(กับแรงงานมีการสร(างท่ีพักให(กับแรงงานโดย 1 ห(องต?อแรงงานจะพักได( 1 ครอบครัว ผู(ประกอบการ

สวนยางพาราไม?มีการแยกแรงงานตามสัญชาติ แต?แยกแรงงานตามพ้ืนท่ีทางการเกษตร ด(วยเหตุผลเรื่องการลด

ต(นทุนและการบริหารจัดการ  

 ขณะท่ีการบริหารจัดการผู(ประกอบการส?วนใหญ?จะบริหารจัดการด(วยตนเองเน่ืองจากอยู?ในพ้ืนท่ี     

มีบางรายใช(ผู(ดูแลแทน การปÑองกันการทุจริตในสวนยางพารา ผู(วิจัยมีข(อค(นพบว?า ผู(ประกอบการจะใช(การแปรรูป

ด(วยการทําแผ?นยางพารา โดยให(แรงงานมารวมทําแผ?นยางในท่ีเดียวกัน มีการล(อมรั้วลวดหนามรอบบริเวณท่ีทํา

แผ?นยาง มีการให(แรงงานร?วมรับผิดชอบอุปกรณ+ในสวนยางพาราร?วมกัน     
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค+ท่ีว?า เพ่ือศึกษาวิเคราะห+ปAญหาอุปสรรคการบริหารแรงงานต?างด(าวใน

กิจการสวนยางพาราในตําบลขุนซ?อง อําเภอแก?งหางแมว จังหวัดจันทบุรี น้ัน พบว?าปAญหาอุปสรรคในการบริหาร

แรงงานต?างด(าวในกิจการสวนยางพาราประกอบด(วยประเด็นปAญหาต?าง ๆ ท่ีไม?อาจแยกตามลักษณะและขนาด

ของผู(ประกอบการได(ประกอบด(วยปAญหาต?าง ๆ คือ       
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การขอใบอนุญาตทํางานของแรงงานต?างด(าว ท่ีผ?านมาการขอใบอนุญาตทํางานของแรงงานต?างด(าว

เป@นไปด(วยความยุ?งยากและมีข้ันตอนท่ีสลับซับซ(อน ผู(ประกอบการต(องเดินทางไปในหลายสถานท่ีมีค?าใช(จ?าย

ประมาณ 3,000-4,000 บาทต?อหน่ึงคน ขณะท่ีใบอนุญาตทํางานมีระยะเวลาไม?เกิน 1 ปS ผู(ประกอบการบางราย

จึงปล?อยให(แรงงานทํางานในกิจการสวนยางพาราด(วยหนังสือเดินทางนักท?องเท่ียว ขณะท่ีผู(ประกอบการบางราย

เลือกการจ?ายเงินให(กับเจ(าหน(าท่ีบ(านเมืองเพ่ือแลกกับการไม?ถูกตรวจสอบและไม?ถูกจับกุม ในอัตราเดือนละ   

500 บาทต?อหน่ึงแรงงาน และเดือนละ 200 บาทสําหรับผู(ติดตามแรงงาน      
การขาดแรงงานฝSมือการกรีดยางพาราเป@นงานท่ีต(องมีการฝíกฝนทักษะและใช(ประสบการณ+ในการ

ทํางานภายใต(แนวคิดท่ีว?าการกรีดยางต(องยึดหลักว?าเมื่อกรีดแล(วจะต(องได(นํ้ายางมากท่ีสุด เปลือกยางเสียหาย

น(อยท่ีสุด ประหยัดค?าใช(จ?ายมากท่ีสุดและต(นยางมีอายุการกรีดได(นานท่ีสุด ดังน้ันแรงงานท่ีกรีดยางต(องมีทักษะ

การทํางานมิฉะน้ันอาจก?อความเสียหายแก?ต(นยาง และผู(ประกอบการขณะเดียวกันผู(ประกอบการก็มีความเสี่ยงใน

การเลือกใช(แรงงาน   

การผันผวนของราคาผลผลิตในช?วงหลายปSท่ีผ?านมาราคายางพาราสูงข้ึนอย?างต?อเน่ือง แต?ในปAจจุบัน

ราคาผลผลิตยางพาราตกต่ําส?งผลให(ผู(ประกอบการขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากแรงงานต?างหันขายแรงงานให(กับ

การเกษตรในรูปแบบอ่ืนๆหรือภาคอุตสาหกรรม เป@นต(น        

ปAญหาความสัมพันธ+ระหว?างแรงงาน การอยู?ร?วมกันและการทํางานร?วมกันภายใต(ความแตกต?างทาง

เช้ือชาติและภาษา หรือแม(ว?าจะไม?มีความแตกต?างทางเช้ือชาติหรือภาษา ต?างก็เป@นปAญหาท่ีผู(ประกอบการสวน

ยางพาราต(องเผชิญ ปAญหาความสัมพันธ+ของแรงงานแยกเป@น 2 ประเด็นสําคัญ ได(แก? ปAญหาความสัมพันธ+

ระหว?างแรงงานด(านเช้ือชาติ ภาษา และปAญหาความสัมพันธ+ระหว?างบุคคล เป@นต(น    

การลักลอบใช(สารเคมีในการเร?งนํ้ายาง การลักลอบใช(สารเคมีในการเร?งนํ้ายางในสวนยางพารา

ก?อให(เกิดความเสียหายต?อต(นยางและผู(ประกอบการยางพาราในระยะยาว  การใช(สารเคมีเร?งนํ้ายางจะทําให(มี

นํ้ายางออกมากในช?วงเวลาสั้นๆ ท่ีใช(สารเคมี จากน้ันต(นยางพาราจะมีอาการเปลือกยางแห(งและไม?มีนํ้ายางหรือท่ี

เรียกว?า “ยางตายน่ึง” ส?งผลให(ไม?สามารถกรีดยางพาราได(อีก ขณะท่ีแรงงานจะย(ายสวนยางภาระท้ังหมดจะอยู?ท่ี

ผู(ประกอบการ  การกระทําดังกล?าวจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงนายจ(างบ?อย  แรงงานไม?มีความ

ซ่ือสัตย+  หรือกรณีท่ีแรงงานมีความรู(สึกว?าไม?ได(รับความเป@นธรรมจากนายจ(าง      

การเปลี่ยนนายจ(างของแรงงาน แรงงานบางครอบครัวทํางานกับผู(ประกอบการรายหน่ึงเป@นเวลานาน 

ขณะท่ีแรงงานบางครอบครัวทํางานกับผู(ประกอบการหลายรายในเวลาไม?นาน การเปลี่ยนนายจ(างของแรงงาน

ต?างด(าวเป@นเรื่องท่ีส?งผลกระทบต?อผู(ประกอบการ โดยเฉพาะช?วงฤดูกาลผลิตผู(ประกอบการบางรายแก(ปAญหาด(วย

การยึดใบอนุญาตทํางานของแรงงานต?างด(าว หรือการเก็บสะสมรายได(ของแรงงานในอัตราร(อยละ 5 และจะจ?าย

คืนให(กับแรงงานเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลผลิต การกลับภูมิลําเนาของแรงงานต?างด(าว การกลับภูมิลําเนาของแรงงานต?าง

ด(าวจะเกิดข้ึนในช?วงสิ้นสุดฤดูกาลผลิตประมาณเดือนกุมภาพันธ+ แรงงานต?างด(าวบางครอบครัวจะเดินทางกลับ

ประเทศของตนเองและเดินทางกลับมาในช?วงเริ่มต(นฤดูกาลผลิตใหม?ในเดือนเมษายน การกลับภูมิลําเนาของ

แรงงานต?างด(าวจะเป@นการเดินทางกลับไปในลักษณะการไปพักผ?อนหรือการไปพบปะพ่ีน(อง แต?มีแรงงานบางส?วน

เลือกท่ีจะไม?กลับมาทํางานกับผู(ประกอบการเดิมของตนและไม?แจ(งผู(ประกอบการ    

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค+ท่ีว?า เพ่ือเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกิจการสวน

ยางพาราในตําบลขุนซ?อง อําเภอแก?งหางแมว จังหวัดจันทบุรี น้ันพบว?า ผู(ประกอบการให(ความสําคัญต?อแรงงาน

ในฐานะเป@นส?วนหน่ึงของสวนยาง การบริหารจัดการให(ความสําคัญในมิติด(านมนุษยธรรมมากกว?าเป@นเพียง

เครื่องจักร นอกจากน้ีผู(วิจัยยังพบว?าในการบริหารจัดการแรงงานต?างด(าวในสวนยางพาราผู(ประกอบการไม?ค?อย

ประสบปAญหามากนัก ผู(ประกอบการสามารถบริหารจัดการได( อย?างไรก็ตามยังมีข(อเสนอแนะในการบริหารจัดการ

แรงงานต?างด(าวท่ีผู(ประกอบการไม?สามารถบริหารจัดการได( โดยผู(วิจัยจะขอแยกใน 2 ประเด็น คือ  ข(อเสนอแนะในการ

บริหารจัดการแรงงานต?างด(าวในกิจการสวนยางพาราในด(านกฎหมาย และข(อเสนอแนะในการบริหารจัดการ

แรงงานต?างด(าวในกิจการสวนยางพาราในด(านเศรษฐกิจ มีรายละเอียดดังน้ี  

1. การเข(ามามีบทบาทในการดูแลแรงงานต?างด(าวของหน?วยงานภาครัฐบาลในท(องถ่ินมากกว?าท่ีเป@นอยู? 

การข้ึนทะเบียนแรงงานต?างด(าว การตรวจสอบแรงงาน และจํานวนแรงงาน จากความต(องการแรงงานเพ่ือรองรับ
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การขยายตัวของภาคการเกษตรในพ้ืนท่ี ส?งผลมีปริมาณความต(องการใช(แรงงานต?างด(าวในพ้ืนท่ีตําบลขุนซ?อง     

มีจํานวนเพ่ิมข้ึนอย?างต?อเน่ือง   

2. การจัดอบรมส?งเสริมแรงงานในท(องถ่ินให(กรีดยางและแปรรูปผลผลิตยางพารา ในรูปแบบแผ?น

ยางพารา การกรีดยางพาราและการแปรรูปผลผลิตยางพารา เป@นเกษตรประณีตท่ีต(องอาศัยทักษะและ

ประสบการณ+ในการทํางานท่ีค?อนข(างสูง  เป@นแรงงานก่ึงฝ0มือ ขณะท่ีในปAจจุบันเกิดปAญหาการขาดแคลนแรงงาน

ฝ0มือในสวนยางพารา ส?งผลกระทบต?อผู(ประกอบการสวนยางพาราในด(านอายุการใช(งานของต(นยางลดลง      

หน(ายางเสียหายไม?สามารถกรีดยางได(ในรอบถัดไป การรับแรงงานเข(ากรีดยางในสวนเป@นการสุ?มเสี่ยงในการได(

แรงงานท่ีไม?มีคุณภาพมากพอ  

3. การรวมกลุ?มของผู(ประกอบกิจการสวนยางพาราในตําบลขุนซ?อง ในการบริหารจัดการแรงงาน  

ต?างด(าวในกิจการสวนยางพาราท่ีผ?านมา เป@นรูปแบบการบริหารแบบต?างคนต?างทํา ส?งผลให(มีรูปแบบการบริหาร

ท่ีหลากหลาย แรงงานมีการเปลี่ยนแปลงสวนยางเป@นระยะด(วยการเปรียบเทียบผลประโยชน+ท่ีแรงงานได(รับ  

4. การเพ่ิมระยะเวลาในใบอนุญาตทํางานของแรงงานต?างด(าว ในการขอใบอนุญาตทํางานแรงงาน

ต?างด(าวจะมีระยะเวลาในใบอนุญาตทํางานประมาณ 1 ป0 ขณะท่ีข้ันตอนในการขอใบอนุญาตของแรงงานต?างด(าว

ท่ีผ?านมาใช(เวลาในข้ันตอนต?าง ๆ ตั้งแต?การขอใบโควตา จนถึงแรงงานได(รับบัตรทํางานใช(เวลากว?า 2 เดือน และ 

มีข้ันตอนต?างๆตามท่ีผู(วิจัยกล?าวไว(ในประเด็นปAญหาอุปสรรคแล(วน้ัน ผู(ประกอบการต(องนําแรงงานเดินทางในการ

ติดต?อขอใบอนุญาตให(แรงงานต?างด(าวในหลายครั้ง  หมายถึงการท่ีแรงงานต(องหยุดงานเพ่ือดําเนินการตาม

ข้ันตอนในการขอใบอนุญาต ขณะท่ีใบอนุญาตทํางานของแรงงานต?างด(าว มีระยะเวลาไม?เกิน 1 ป0   

5. ส?งเสริมเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป  การทําเกษตรกรรมท่ีผ?านมาเป@นการทําเกษตรแบบตามวิถี

ท่ีเคยปฏิบัติทําให(เกิดปAญหาด(านการผลิตของเกษตรกรคือ ยังใช(วิธีการเพาะปลูกไม?ถูกต(องทําให(ผลผลิตท่ีได(รับ  

ไม?สูงเท?าท่ีควร การส?งเสริมการผลิต การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค?ายังไม?เกิดข้ึนในท(องถ่ิน ผู(ประกอบการสวนยางพารา

จึงเสนอแนะให(หน?วยงานภาครัฐเข(ามาส?งเสริมในด(านความรู(และเงินทุนในการรวมกลุ?มเพ่ือเปลี่ยนวิถีการเกษตร

เป@นเกษตรประณีต  

6. ศึกษาต(นทุนการทําสวนยางพารา  ในการทําสวนยางพาราของผู(ประกอบการท่ีผ?านมายังไม?มีการ

คํานวณต(นทุนการผลิตท่ีแท(จริง ยังผลให(การบริหารจัดการในสวนยางพาราเป@นไปในรูปแบบไร(ทิศทาง ไม?รู(ต(นทุน

ท่ีแท(จริง ผู(ประกอบการจึงเสนอแนะให(หน?วยงานใดหน?วยงานหน่ึงท่ีเก่ียวข(องเข(ามาศึกษาต(นทุนการผลิตท่ีแท(จริง

ร?วมกับผู(ประกอบการ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต?ต(นทุนการปลูกยางพารา การดูแลรักษาต(นยางในแต?ละป0ก?อนการ   

เปDดกรีด อายุการกรีดและค?าใช(จ?ายในการดูแลสวนยางหลังการเปDดกรีด เป@นต(น  
7. จัดเขตเกษตรท่ีเหมาะสมการทําเกษตรมีองค+ประกอบท่ีสําคัญคือ ดิน นํ้า และอากาศ ปAจจุบัน     

มีเกษตรกรท่ัวประเทศท่ีประกอบอาชีพปลูกสวนยางพารา โดยไม?มีการคํานึงถึงปAจจัยการผลิตต?างๆ ดังท่ีกล?าวไว(

ข(างต(น ด(วยไม?มีการให(ความรู(แก?เกษตรกรหรือการสํารวจจากหน?วยงานท่ีเก่ียวข(อง ส?งผลให(เกษตรกรได(ผลผลิตท่ี

มีความแตกต?างกันผู(ประกอบการมีข(อเสนอแนะให(หน?วยงานท่ีเก่ียวข(อง เข(ามาส?งเสริมให(ความรู(ในการทําเกษตร

ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเพ่ือช?วยเหลือเกษตรกรได(ผลผลิตตามปริมาณท่ีเหมาะสม   
8. การหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรผู(ประกอบการทางการเกษตรมีวิถีการทําเกษตรแบบหวัง

นํ้าบ?อหน(ากล?าวคือ เป@นการทําเกษตรโดยไม?มีการศึกษาถึงความต(องการของตลาด ทําการเกษตรแบบตามกระแส 

โดยไม?มีการเช่ือมประสานกับหน?วยงานภาครัฐส?งผลให(ผลผลิตทางการเกษตรออกสู?ตลาดในปริมาณท่ีมากเกิน

ความต(องการ หรือไม?มีตลาดรองรับผู(ประกอบการมีข(อเสนอแนะให(เกิดความร?วมมือของภาครัฐและผู(ประกอบการ 

เพ่ือประสานในด(านการตลาดและผลผลิตท่ีออกสู?ตลาด     
 ขณะเดียวกันผู(วิจัยพบว?าแรงงานต?างด(าวในสวนยางพารามีข(อเสนอแนะในการบริหารจัดการแรงงาน

ต?างด(าว ดังน้ี  
1. มีช?องทางในการร(องเรียนเรื่องต?างๆ ให(กับแรงงานต?างด(าว ท่ีผ?านมาแรงงานต?างด(าวจะคิดว?า

ตนเองในฐานะท่ีเป@นแรงงานในสวนยางพาราถูกผู(ประกอบการเอาเปรียบเสมอในด(านต?าง ๆ  
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2. สร(าง มาตรการปÑองกันการเอาเปรียบจากนายจ(าง (ความมั่นคงของแรงงานต?างด(าว) การจ(างงานใน

กิจการสวนยางพารา  จากการศึกษาผู(วิจัยพบว?าแรงงานต?างด(าวมีทักษะเรียนรู(การพูดภาษาไทยได(ดี แต?ไม?มี

การศึกษาในด(านการเขียนหรือการอ?านภาษาไทย ส?งผลให(ผู(ประกอบการสามารถเอาเปรียบแรงงานได( 

3. ผู(ประกอบการปฏิบัติต?อแรงงานไทยและต?างด(าวในสวนยางพาราอย?างเท?าเทียม ในความคิดเห็น

ของแรงงานต?างด(าวมักให(ความเห็นว?าผู(ประกอบการสวนยางพาราจะปฏิบัติต?อแรงงานไทยดีกว?าแรงงานต?างด(าว

รวมถึงให(ความสําคัญกับแรงงานไทยมากกว?าส?งผลให(เกิดปAญหาความสัมพันธ+ระหว?างแรงงานในกรณีน้ีแรงงาน

ต?างด(าวให(ความเห็นว?าผู(ประกอบการควรปฏิบัติกับแรงงานในสวนยางอย?างเท?าเทียม  
4. การลดค?าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตทํางาน ค?าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตทํางานของ

แรงงานต?างด(าวมีราคาประมาณ 3,000 – 4,000 บาทต?อคน และใบอนุญาตทํางานมีอายุประมาณ 1 ป_   ซ่ึงแรงงาน-

ต?างด(าวให(ความเห็นว?าเป@นอัตราค?าธรรมเนียมท่ีค?อนข(างสูง เน่ืองจากตนทํางานในภาคเกษตรกรรมท่ีเป@นงานท่ีใช(

แรงงานสูง ขณะท่ีลักษณะงานและค?าตอบแทนมีความไม?มั่นคง 

 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการแรงงานต?างด(าวในกิจการสวนยางพารา : กรณีศึกษาตําบลขุนซ?อง  

อําเภอแก?งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี พบว?าองค+ความรู(ท่ีมีอยู?เดิมในการวิเคราะห+การย(ายถ่ินของแรงงานข(ามชาติ

ของ สุภางค+ จันทวานิช (2540 : 23) และเฟFáองฟÑา ปAญญา (2547 : 18) มีปAจจัยท่ีสําคัญท่ีสอดคล(องกับงานวิจัยน้ี

ได(แก?ปAจจัยผลักและปAจจัยดึงดังน้ี 
ปAจจัยท่ีเป@นตัวผลัก คือ การว?างงาน ความยากจน และความด(อยพัฒนาของประเทศท่ีส?งออกแรงงาน 

ประเทศเหล?าน้ีจะมีการเจริญเติบโตของประชากรสูง การว?างงานสูง และรายได(เฉลี่ยต?อหัวต่ํา การย(ายถ่ินไม?ช?วย

ให(เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสําหรับภูมิภาคท่ียากจน แต?จะคงสภาพด(อยพัฒนา และยังต(องพ่ึงพา ศูนย+กลางของ

ลัทธิทุนนิยมในอุตสาหกรรมอยู? โดยปกติหลักการสากลจะกําหนดว?าการดํารงชีวิตในอีกท่ีหน่ึงเป@นเวลานาน 1 ป_ 

นับเป@นการย(ายถ่ินปAจจัยผลักดันภายนอกประเทศย(ายถ่ินแรงงานข(ามชาติหรือแรงงานต?างชาติ ของแรงงานจาก

ประเทศเพ่ือนบ(านในประเทศไทยคือ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศเพ่ือนบ(าน จากนโยบายการเปDดประเทศไปสู?

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ประกอบกับยังมีความไม?สงบจากการปราบปรามชนกลุ?มน(อยตามแนวชายแดนไทย

ในรัฐฉาน และรัฐกะเหรี่ยงของพม?า และความขัดแย(งทางการเมืองในประเทศเพ่ือนบ(าน ทําให(ประชาชนไม?มีท่ีทํา

กิน รายได(ไม?เพียงพอต?อการยังชีพ ประชาชนว?างงาน มีรายได(ไม?เพียงพอต?อการดํารงชีพ จึงทําให(มีแรงงาน

หลั่งไหลมาทํางานในประเทศไทยซ่ึงมีภาวะเศรษฐกิจดีกว?า  

ปAจจัยดึง คือ ขนาดและโครงสร(างของแรงงานในท(องถ่ิน การปรับระบบการศึกษาภาคบังคับ ทําให(

การเข(าสู?ตลาดแรงงานรุ?นหนุ?มสาวต(องชะลอเวลาออกไป เกิดช?องว?างสําหรับแรงงานต?างด(าวไร(ทักษะเข(ามา

ทํางานแทน  

1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย มีความเจริญอย?างรวดเร็วประสบความสําเร็จในการ

พัฒนาโครงสร(างพ้ืนฐานเชิงถาวรวัตถุ ด(านการสื่อสาร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และเงินตรามวลรวม จากรายได(

ประชาชาติท่ีเพ่ิมข้ึนในช?วงสองทศวรรษท่ีผ?านมาและกําลังอยู?ในสถานการณ+ขับเคลื่อนไปสู?การเป@นอุตสาหกรรม 

ท่ีทดแทนการนําเข(า มาเป@นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการส?งออก เป@นผลให(เกิดการขยายตัวทางด(านเศรษฐกิจ

ในอัตราเร?งท่ีสูงข้ึนติดต?อกัน โดยรัฐบาลดําเนินการผ?อนปรนมาตรการทางการลงทุนและการเงิน เพ่ือส?งเสริมให(มี

การเคลื่อนย(ายทุนได(อย?างเสรี ปAจจัยการขยายตัวทางเศรษฐกิจทําให(มีความต(องการแรงงานมากข้ึน ในขณะท่ี

อัตราการแข?งขันกับตลาดโลกมีสูงข้ึน การลดต(นทุนในการผลิตโดยการใช(แรงงานราคาถูก จึงเป@นทางเลือกหน่ึงท่ี

ง?ายท่ีสุดของผู(ประกอบการ     

2. ภาวการณ+ขาดแคลนแรงงาน อันเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางด(านโครงสร(าง ประชากรของไทย 

พบว?า อัตราการเพ่ิมของประชากรของประเทศมีอัตราลดลงอย?างต?อเน่ือง ส?งผลให(มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร(าง

ทางอายุของประชากรสัดส?วนประชากรแรงงานมีการชะลอตัวลง ในขณะท่ีการผลิตในระบบเศรษฐกิจ  ท่ีกําลัง

ขยายตัว ยังเน(นการผลิตแบบใช(แรงงานหนาแน?น       
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3. สภาพภูมิประเทศตามแนวชายแดนสะดวกต?อการเดินทางเข(ามาในประเทศไทย และมีพ้ืนท่ีส?วนท่ี
เป@นแผ?นดิน ซ่ึงมีอาณาเขตติดต?อกับประเทศเพ่ือนบ(าน คือ พม?า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย เป@นระยะทางยาว
มากกว?า 6,300 กิโลเมตร   

4. ความแตกต?างของอัตราจ(างค?าจ(างแรงงาน เป@นแรงดึงดูดท่ีสําคัญให(แรงงานต?างชาติเข(ามาทํางาน
ในประเทศไทย  

5. ความนิยมของนายจ(างคนไทยในการจ(างแรงงานต?างชาติ เป@นแรงดึงดูดสําคัญท่ีทําให(แรงงาน
ต?างชาติหลั่งไหลเข(าสู?ประเทศไทยมากข้ึน สาเหตุท่ีนายจ(าง/ผู(ประกอบการคนไทยนิยมจ(างแรงงานเหล?าน้ี
โดยเฉพาะแรงงานพม?า ก็คือ แรงงานจากพม?ามีความขยัน อดทน ไม?เลือกงาน ไม?เก่ียงงาน ไม?ว?าจะเป@นงานหนัก
แค?ไหน ควบคุมได(ง?าย ทําให(งานไม?หยุดชะงัก และไม?ย(ายงาน หรือเข(าออกงานบ?อย ๆ เหมือนคนไทย ง?ายต?อการ
บังคับบัญชา เพราะแรงงานส?วนใหญ?เป@นพวกลักลอบหนีเข(าเมือง ซ่ึงมีความผิดในทางกฎหมายอยู?แล(ว  

6. การได(รับคําชักชวนจากญาติพ่ีน(อง เพ่ือนฝูง เพ่ือนบ(าน หรือผู(เคยอพยพหลบหนีเข(ามาก?อนได(
ชักชวนหรือบอกเล?าถึงโอกาสการมีงานทําในประเทศไทยให(ทราบ ทําให(มีการอพยพออกจากท(องถ่ินเดิมมากข้ึน 

7. มาตรการสกัดก้ันควบคุมคนเข(าเมืองของไทยยังไม?มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ การเข(าออกตามแนว
ชายแดน กระทําได(โดยง?าย          

8. การผ?อนปรนของรัฐบาลไทยท่ีผ?านมา ประเทศไทยไม?เคยมีการใช(นโยบายใช(กําลังสกัดก้ันหรือ
ผลักดันผู(อพยพอย?างรุนแรง มีการผ?อนปรนมาทุกยุคทุกสมัย จนถึงมีนโนบายการผ?อนปรนการใช(แรงงานต?างชาติ
ได( ทําให(มีการหลั่งไหลของแรงงานต?างชาติเข(าสู?ประเทศไทยมากข้ึน 
 
ข#อเสนอแนะ 

ข#อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
จากข(อค(นพบท่ีได(จากการศึกษา ผู(วิจัยเห็นว?าควรมีข(อเสนอแนะท่ีเป@นนัยยะในเชิงนโยบายท่ีสําคัญ 

เพ่ือนําไปสู?การบริหารจัดการแรงงานต?างด(าวในกิจการสวนยางพาราได(อย?างเป@นระบบ ดังน้ี  
1. การบริหารจัดการแรงงานต?างด(าว หน?วยงานภาครัฐควรเข(ามามีบทบาทในการข้ึนทะเบียนแรงงาน

ต?างด(าว และใช(เป@นฐานข(อมูลในการบริหารจัดการท(องถ่ินของตนเอง     
2. สร(าง การมีส?วนร?วมในการบริหารจัดการแรงงานต?างด(าว ให(ประชาชนท(องถ่ินทุกกลุ?มได(เข(าร?วม

การรับรู(การนําแรงงานต?างด(าวเข(ามาในพ้ืนท่ีเพ่ือการช?วยกันสอดส?อง ปÑองกันภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในท(องถ่ิน   
3. ส?งเสริมการเรียนรู(เรื่องการใช(แรงงานต?างด(าวท่ีถูกกฎหมาย ผลกระทบ และข(อควรระวังเก่ียวกับ

การใช(แรงงานต?างด(าวในสถานประกอบการต?าง ๆ   
4. ภาครัฐบาลควรเอ้ือประโยชน+แก?ผู(ประกอบการท่ีมีความประสงค+จะใช(แรงงานต?างด(าว ในการออก

ใบอนุญาตท่ีเน(นการส?งเสริมและช?องทางการออกใบอนุญาตท่ีมีระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน 
5. ภาครัฐบาลควรมีการส?งเสริม พัฒนาทักษะการกรีดยางและการแปรรูปยางพาราให(กับแรงงานไทย

ในท(องถ่ิน เช?น ฝíกอบรมการกรีดและการทําแผ?นยาง เป@นต(น เน่ืองจากปAจจุบันการทําการเกษตรประณีตนับวัน
จะน(อยลงทุกขณะ  

6. การทํางานเชิงรุกของภาครัฐบาลท่ีควรมีการส?งเสริม พัฒนาความรู(ในการบริหารจัดการสวน
ยางพารา ท้ังในด(านต(นทุนการผลิต ข(อมูลต?างๆท่ีเกษตรกรควรต(องรู(และเทคโนโลยีการเกษตร เป@นต(น   

7. มีช?องทางในการร(องเรียนเรื่องต?างๆ ให(กับแรงงานต?างด(าว ท่ีผ?านมาแรงงานต?างด(าวมักจะโดนเอา
เปรียบเสมอในด(านต?าง ๆ    

8. สร(างมาตรการปÑองกันการเอาเปรียบจากนายจ(าง (ความมั่นคงของแรงงานต?างด(าว) การจ(างงานใน
กิจการสวนยางพารา  จากการศึกษาผู(วิจัยพบว?าแรงงานต?างด(าวมีทักษะเรียนรู(การพูดภาษาไทยได(ดี แต?ไม?มี
การศึกษาในด(านการเขียนหรือการอ?านภาษาไทย ส?งผลให(ผู(ประกอบการสามารถเอาเปรียบแรงงานได(   

9. ผู(ประกอบการควรปฏิบัติต?อแรงงานไทยและต?างด(าวในสวนยางพาราอย?างเท?าเทียม ในความ
คิดเห็นของแรงงานต?างด(าวมักให(ความเห็นว?าผู(ประกอบการสวนยางพาราจะปฏิบัติต?อแรงงานไทยดีกว?าแรงงาน
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ต?างด(าว รวมถึงให(ความสําคัญกับแรงงานไทยมากกว?า ส?งผลให(เกิดปAญหาความสัมพันธ+ระหว?างแรงงาน ในกรณีน้ี

แรงงานต?างด(าวให(ความเห็นว?าผู(ประกอบการควรปฏิบัติกับแรงงานในสวนยางอย?างเท?าเทียม  

10. การลดค?าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตทํางาน  ค?าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตทํางานของ

แรงงานต?างด(าวมีราคาประมาณ 3,000–4,000 บาทต?อคน และใบอนุญาตทํางานมีอายุประมาณ 1 ปU ผู(วิจัยมี

ความเห็นว?าเป@นอัตราค?าธรรมเนียมท่ีค?อนข(างสูงเน่ืองจากเป@นแรงงานภาคการเกษตรท่ีใช(แรงงานสูง ขณะท่ี

ลักษณะงานและค?าตอบแทนมีความไม?มั่นคง 

ข"อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตBอไป  

จากการท่ีได(ดําเนินการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต?างด(าวในกิจการสวนยางพารา : 

กรณีศึกษาตําบลขุนซ?อง อําเภอแก?งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ควรมีการดําเนินวิจัยหลังจากน้ี คือ 

 1. ควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงสํารวจเก่ียวกับจํานวนแรงงานต?างด(าวท่ีเข(ามาทํางานพ้ืนท่ีอ่ืน  เพ่ือใช( 

เป@นฐานในการทํางานเชิงรุกของหน?วยงานท่ีเก่ียวข(อง  

 2. ควรทําการศึกษาเก่ียวกับความต(องการใช(แรงงานต?างด(าวของผู(ประกอบกิจการด(านอ่ืน ๆ    

 3. ควรทําการศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบการใช(แรงงานไทยและแรงงานต?างด(าว 
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ปMจจัยท่ีมีผลตBอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององคOกรปกครองสBวนทCองถิ่น :  

การศึกษาเปรียบเทียบระหวBางองคOการบริหารสBวนตําบลในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

FACTORS EFFECTING EFFICIENCY IN TAXATION OF LOCAL ADMINISTRATION :  

A COMPARATIVE STUDY OF SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATIONS  

IN KLEANG DISTRICT, RAYONG PROVINCE 

 

ประพาฬ วงศOสุบิน 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท(องถ่ิน 

คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

บทคัดยBอ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบถึงปAจจัยท่ีมีผลต?อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

และเพ่ือสร(างมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค+การบริหารส?วนตําบลในเขตอําเภอแกลง 

จังหวัดระยอง วิธีการศึกษาใช(การวิจัยท่ีเรียกว?าการวิจัยก่ึงทดลองเชิงคุณภาพตั้งแต?การเก็บรวบรวมข(อมูล      

การสัมภาษณ+ การสังเกตการณ+ การตรวจสอบข(อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห+ข(อมูล ผลการวิจัยพบว?าปAจจัยท่ีมีผล

ต?อการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีมีประเด็นอภิปรายเก่ียวกับปAจจัยท่ีมีผลต?อการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดเก็บภาษีขององค+การบริหารส?วนตําบลในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ได(แก? ความสอดคล(องในนโยบาย 

การบริหารงาน ความเพียงพอของงบประมาณในการดําเนินงาน ความพร(อมของสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ+ ทักษะ

และประสบการณ+ในการบริหารจัดการ ความพร(อมในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย+สิน ส?วนมาตรการ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดภาษีขององค+การบริหารส?วนตําบลในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ท่ีสําคัญได(แก? 

จัดเก็บได(ตรงตามระยะเวลา การจัดเก็บภาษีได(ตรงตามประมาณการรายรับ การจัดเก็บภาษีได(ครบถ(วนท้ังจํานวนเงิน

และจํานวนราย 

คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี การบริหารจัดการ 

 

ABSTRACT 

 

 The purposes of this research were to have a comparative study of factors affecting 

taxation of Subdistrict Administration Organization in Kleang District, Rayong Province. The 

qualitative research of the quasi-experimental approach was used in data collection, interview, 

observation, triangulation, and data analysis. The research findings were found out about the 

factors affecting the increase in efficiency of tax collection operated by Subdistrict 

Administration Organization in Kleang District Rayong as follows: the congruity of administrative 

policy, sufficient budgets, readiness of places and equipments, skills and experiences in 

administration, and readiness of taxation mapping and property registration. Important 

measures for the increase in efficiency of tax collection in Subdistrict Administration 

Organization in Kleang District Rayong Province were consisted of the punctual tax collection, 

the total amount of collected tax balancing with the estimated revenue, and the complete 

total amount of tax and taxpayers.  

Keyword : Efficiency, Taxation, Administration 
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ความสําคัญของปMญหา 
การปกครองส?วนท(องถ่ินของไทยเป@นรากฐานท่ีสําคัญยิ่งต?อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและ

เป@นรูปแบบการปกครองท่ีรัฐบาลกลางกระจายอํานาจให(ท(องถ่ินปกครองตนเองและบริหารงานภายใต(ขอบเขต   

ท่ีกฎหมายกําหนดไว( ซ่ึงส?วนใหญ?อยู?ในรูปของการบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต(องการของประชาชน  

ในท(องถ่ิน แต?ในสภาพปAจจุบันและในอนาคต จํานวนประชากรในท(องถ่ินมีแนวโน(มเพ่ิมมากข้ึน ย?อมมีผลกระทบ

ต?อภาระของหน?วยงานปกครองท(องถ่ินในการท่ีจะจัดหาการบริการสาธารณะ เพ่ือจะรองรับความต(องการและ

จํานวนของประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึน ตลอดจนแนวโน(มการเพ่ิมข้ึนดังกล?าวอาจจะมีผลต?อการเกิดข้ึนของปAญหา        

ในรูปแบบใหม? ๆ เช?น การแย?งท่ีทํากิน โครงสร(างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจไม?เพียงพอ หรือการบริการสาธารณะ     

ไม?ท่ัวถึงขาดประสิทธิภาพ  (กรมการปกครอง. 2542 : 18)   

ดังน้ัน  ปAจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําให(องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินสามารถแก(ไขปAญหาและตอบสนองต?อ

ความต(องการของประชาชนในเบ้ืองต(นได(น้ัน ข้ึนอยู?กับฐานะการคลังของท(องถ่ินเป@นสําคัญ ในการบริหารราชการ

แผ?นของท้ังภาครัฐส?วนกลางและส?วนท(องถ่ินไทยจําเป@นอย?างยิ่งท่ีจะต(องมีงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการต?าง ๆ 

ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการให(บริการสาธารณะ ดังน้ัน การจัดเก็บรายได(โดยเฉพาะอย?างยิ่งองค+กรปกครองส?วนท(อง

สามารถทําได(ตามกฎหมาย กล?าวคือ ประการแรกการท่ีองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินได(รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

แบ?งออกเป@น เงินอุดหนุนท่ัวไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และประการท่ีสองรายได(ท่ีท(องถ่ินจัดเก็บเองในรูปแบบ

ท่ีเราเรียกว?าการเก็บภาษี ได(แก? ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงท(องท่ี และภาษีปÑาย ส?วนท่ีสอง รายได(ท่ีไม?ใช?

ภาษีอากรซ่ึงรวม ค?าธรรมเนียม ค?าใบอนุญาตค?าปรับ รายได(จากทรัพย+สินและรายได(เบ็ดเตล็ด (กรมการปกครอง. 

2542 : 19) 

อย?างไรก็ดี งานวิจัยช้ินน้ีจะกล?าวถึงการจัดเก็บภาษีท่ีท(องถ่ินเป@นผู(จัดเก็บเอง เพราะว?าสัดส?วนของการ

จัดเก็บภาษีอากรจะมากกว?าการจัดเก็บค?าธรรมเนียม ประชาชนส?วนใหญ?คิดว?าการชําระภาษีให(กับท(องถ่ินไม?มี

ประโยชน+มีแต?เสียรายได(อย?างเดียวเลี่ยงได(ก็ควรจะเลี่ยง ไม?เหมือนกับการชําระค?าธรรมเนียมท่ีประชาชนได(

ประโยชน+ในการประกอบอาชีพ ดังน้ัน จึงทําให(องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินหลาย ๆ แห?ง มักจะให(ความสําคัญใน

การจัดเก็บภาษีเป@นอันดับแรก เน่ืองมากจากว?ายิ่งตนจัดเก็บภาษีได(มากเท?าไร การคลังท(องถ่ินของตนก็จะมี

งบประมาณในการบริหารมากข้ึนเท?าน้ัน   

แต?ในปAจจุบันฐานะการคลังของท(องถ่ินยังไม?เอ้ืออํานวยให(ท(องถ่ินบริหารงานได(อย?างสมบูรณ+ 

เน่ืองจากรายได(ไม?เพียงพอ เพราะปAญหาการจัดเก็บรายได(ขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน เมื่อเปรียบเทียบกับ

ยอดรวมรายได(จากทุกประเภท ซ่ึงลําพังรายได(จากการจัดเก็บภาษีเองไม?เพียงพอต?อการบริหารจัดการขององค+กร

ปกครองส?วนท(องถ่ิน เน่ืองจากชนบทปAจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอย?างรวดเร็ว ประชาชนมี

ความต(องการด(านบริการสาธารณะต?าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน ปAญหาอุปสรรคท่ีสําคัญในการจัดเก็บรายได(ดังกล?าว ได(แก? 

ประการแรก ขอบเขตและอํานาจหน(าท่ีขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินต?อประเภทภาษีท่ีจัดเก็บเอง 

ท่ีมีรายได(จากการจัดเก็บภาษีและค?าธรรมเนียมต?างๆ ไม?สม่ําเสมอและถือได(ว?ามีระดับการพัฒนาท่ีไม?แน?นอน เช?น 

ในด(านของงบประมาณท่ีมีไม?เพียงพอในการสื่อสารและประชาสัมพันธ+ให(กับประชาชนทราบถึงความสําคัญของ

การชําระภาษีให(กับท(องถ่ิน ขอบเขตในด(านสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกต?างๆ เป@นต(น   

ประการท่ีสอง ความรู(ความเข(าใจหรือการขาดจิตสํานึกของประชาชนในเรื่องการเสียภาษี และการ   

มีส?วนร?วมในการพัฒนาท(องถ่ินหรือเป@นเพราะความล(มเหลวในการบริหารงานด(านบุคลากร เก่ียวกับการจัดเก็บรายได(

ขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินเอง ท่ีไม?มีความกระตือรือร(นในการทํางาน ในด(านความรู(ความเข(าใจระเบียบ

กฎหมายท่ีเก่ียวข(องกับภาษีของประชาชน ปAจจุบันนับว?าน(อยมาก ส?วนใหญ?ต(องการชําระภาษีให(น(อยท่ีสุดหรือ

หลีกเลี่ยงการชําระภาษี ทําให(ความตระหนักและการมีส?วนร?วมต?อการพัฒนาท(องถ่ินโดยการช?วยกันชําระภาษี 

เป@นสิ่งท่ีไม?เช่ือมโยงต?อกัน (อิงอร แก(วเรือนทอง. 2553 : 8) 

ตามแนวคิดท่ีกล?าวไว(ผู(ใช(ประโยชน+หรือได(ประโยชน+จากการบริการของรัฐ ย?อมต(องชําระภาษีและ

ค?าธรรมเนียมต?อราชการท่ีรับผิดชอบน้ัน ๆ แม(ตามทางระเบียบกฎหมายจะเปDดช?องในการท่ีผู(ชําระภาษีได(รับการ

ประเมินค?าภาษีแล(ว เห็นว?าไม?ชอบธรรม ก็มีสิทธิทําเรื่องอุทธรณ+ต?อผู(มีอํานาจ ให(มีการพิจารณาประเมินค?าภาษีใหม?ได( 

แต?ก็ไม?มีประชาชนสนใจวิธีการดังกล?าวแต?อย?างใด รวมท้ังกรณีท่ีหน?วยงานสามารถฟÑองร(องดําเนินคดีตามกฎหมาย 
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แก?ผู(มีหน(าท่ีเสียภาษีท่ีได(หลีกเลี่ยงการชําระภาษีทําให(ต(องยึดทรัพย+ เพ่ือนํามาชําระค?าภาษี ส?วนใหญ?พบว?าไม?ค?อย
มีการดําเนินคดีต?อประชาชนรวมท้ังการยึดทรัพย+เพ่ือชําระภาษีเช?นเดียวกัน (อิงอร แก(วเรือนทอง. 2553 : 9) 

แต?ท่ีผ?านมาองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินส?วนใหญ?ยังมีปAญหาด(านงบประมาณ ทําให(ไม?สามารถพ่ึงพาตนเอง
ในด(านการคลังได(มากนัก เน่ืองจากในทางปฏิบัติพบว?าองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินเกือบทุกแห?งในเขตอําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง มีรายได(จากการจัดเก็บภาษีและค?าธรรมเนียมต?าง ๆ ไม?สม่ําเสมอ และถือได(ว?ามีระดับการพัฒนา 
ท่ีไม?แน?นอนซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากปAญหาการจัดเก็บภาษีหลายประเภท ปAญหาผู(เสียภาษีไม?เข(าใจในกฎระเบียบ
ข(อบังคับท่ีเก่ียวข(องกับภาษี  ปAญหาด(านเจ(าหน(าท่ีขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินเองหรือข(อจํากัดอ่ืนอีกหลาย ๆ ด(าน 

จากสถานการณ+การเก็บภาษีในเขตอําเภอแกลงน้ันพบว?า องค+การบริหารส?วนตําบลส?วนใหญ?มีพ้ืนท่ี
คล(ายๆกัน แต?บางแห?งจัดเก็บภาษีได(อย?างมีประสิทธิภาพ และบางแห?งไม?สามารถจัดเก็บภาษีได(อย?างมี
ประสิทธิภาพ ไม?สม่ําเสมอกัน บางป0เก็บได(มากและบางป0ก็เก็บได(น(อย ทําให(ไม?สามารถท่ีจะจัดสรรงบประมาณ
ทางด(านสาธารณูปโภคให(กับประชาชนได(อย?างท่ัวถึง โดยท่ีในภาพรวมของจังหวัดระยองเป@นพ้ืนท่ีในการทํา
เกษตรกรรม การทําสวนผลไม( การทํานา การทําประมง และโรงงานอุตสาหกรรมไม(ยางพาราท้ังขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ?ผสมผสานกันอยู?เป@นจํานวนมาก จึงทําให(อยากทราบว?าทําไมการจัดเก็บภาษีถึงจัดเก็บได(แตกต?างกัน
เป@นอย?างมากไม?มีความแน?นอน หรือเป@นเพราะประชาชนยังขาดความรู(ความเข(าใจในบทบาทของตนเองท่ีจะเสีย
ภาษีให(ท(องถ่ิน หรือจะเป@นเพราะว?าขาดการประชาสัมพันธ+จากหน?วยงานภาครัฐกันแน?   

ดังน้ัน ผู(ศึกษาจึงต(องการศึกษาว?าจะมีปAจจัยใดบ(างท่ีจะทําให(ท(องถ่ินมีความเข(มแข็ง สามารถพ่ึงตัวเอง
ได(โดยมิต(องพ่ึงพาการจัดสรรเงินจากรัฐบาลและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางเพียงอย?างเดียว เพ่ือพัฒนาท(องถ่ิน
ตามความต(องการของประชาชนอย?างแท(จริง โดยให(ทุกภาคส?วนในท(องถ่ินมีส?วนร?วมในการกําหนดการจัดหา
รายได(ของท(องถ่ินเอง โดยคิดหาแนวทางเพ่ือให(มาซ่ึงรายได(และนํามาพัฒนาท(องถ่ินเพ่ือความอยู?ดีมีสุขของ
ประชาชนอย?างแท(จริง ในการศึกษาครั้งน้ีผู(ศึกษาจะมุ?งเน(นไปท่ีปAจจัยอะไรบ(างท่ีมีผลต?อการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีขององค+การบริหารส?วนตําบลในเขตอําเภอแกลง  จังหวัดระยอง อันจะเป@นประโยชน+ต?อการพัฒนา
ระบบการจัดเก็บภาษีให(มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงคOของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงปAจจัยท่ีมีผลต?อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค+การบริหารส?วนตําบลในเขต
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

2. เพ่ือสร(างมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค+การบริหารส?วนตําบลในเขต 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการดําเนินการวิจัยเรื่องปAจจัยท่ีมีผลต?อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน :  
การศึกษาเปรียบเทียบระหว?างองค+การบริหารส?วนตําบลในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง เป@นการศึกษาเปรียบเทียบ
เพ่ือวิเคราะห+ปAจจัยในเชิงสาเหตุ ดังน้ันผู(วิจัยจะออกแบบวิจัยในลักษณะท่ีเรียกว?าการวิจัยก่ึงทดลองในเชิงคุณภาพ
เป@นการพิจารณารูปแบบวิธีการวิจัยจากเกณฑ+ความเข(มงวดของระเบียบวิธีการวิจัยท่ีมุ?งเข(าไปควบคุมโดยการจัด
กระทําต?อตัวแปรไม?ปล?อยให(เป@นไปตามธรรมชาติ งานวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi - Experimental Research) 
เป@นงานวิจัยท่ีสามารถยืนยันในความสัมพันธ+เชิงเหตุผลโดยการพยายามควบคุมหรือจัดกระทําต?อตัวแปรด(วยการ
ใช(กลุ?มเปรียบเทียบ ดังน้ัน การวิจัยแบบก่ึงห(องทดลองจึงแตกต?างจากการวิจัยแบบห(องทดลอง (ชัยยนต+ ประดิษฐศิลป†. 
2554 : 65) 

การศึกษาในแง?ของปAจจัยท่ีมีผลต?อการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได(ขององค+กรปกครอง     
ส?วนท(องถ่ิน ดังน้ัน  ในการนําเสนอวิธีการวิจัยจะแบ?งหัวข(อหลัก ดังน้ี 

1. การเก็บรวบรวมข(อมูล ในการเก็บรวบรวมข(อมูลในการวิจัยครั้งน้ีจะใช(วิธีการ การวิจัยเอกสาร 
เอกสารท่ีจะใช(ในการวิจัยน้ีจะแบ?งออกเป@น 2 ประเภท คือ 
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   ก. เอกสารช้ันต(น (Primary Data) เป@นข(อมูลท่ียังไม?ได(ผ?านการวิเคราะห+ข(อมูล ได(แก? การเก็บ

รวบรวมข(อมูลข้ึนใหม?โดยใช(แนวการสัมภาษณ+ กลุ?มผู(บริหาร หัวหน(าส?วนราชการ และเจ(าหน(าท่ีผู(ปฏิบัติงานด(าน

การจัดเก็บรายได(เป@นต(น 

   ข. เอกสารช้ันรอง (Secondary Data) เป@นเอกสารท่ีมีการรวิเคราะห+ข(อมูลในรูปแบบต?างๆ คือ 

บทความทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ+ท่ีเก่ียวข(อง เพ่ือนําข(อมูลมาประกอบในการสร(างแนวการสัมภาษณ+ 

เป@นต(น 

2. การสัมภาษณ+ วิธีการสัมภาษณ+ท่ีจะใช(ในการวิจัยน้ีมีลักษณะเป@นการสัมภาษณ+แบบก่ึงโครงสร(าง 

(Semi - Structured or Guided Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ+ (Interview Guide) เป@นเครื่องมือใน

รูปแบบต?าง ๆ คือ การสัมภาษณ+เจาะลึก (In-dept Interview) เป@นการใช(แนวสัมภาษณ+เจาะลึก โดยกําหนดผู(ให(

ข(อมูลในการสัมภาษณ+ (Key-Informants) แบบเฉพาะเจาะจง 

3. การสังเกตการณ+  เป@นรูปแบบการเก็บข(อมูลเสริมวิธีการอ่ืนๆ โดยใช(กระบวนการสังเกต คือ วิธีการ

สังเกตแบบก่ึงมีส?วนร?วม เน่ืองจากผู(ศึกษาได(ปฏิบัติงานในองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน ซ่ึงมีส?วนร?วมในการจัดเก็บ

รายได( และผู(ศึกษาเป@นคนในพ้ืนท่ีจึงใช(การสังเกตสภาพแวดล(อม และพฤฒิกรรมทางสังคมของเจ(าหน(าท่ีและ

ประชาชนผู(รับบริการเสียภาษี การติดต?อสัมพันธ+ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต?างๆ เก่ียวกับการจัดเก็บภาษี

ขององค+การบริหารส?วนตําบลในเขตอําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

4. การตรวจสอบข(อมูล การตรวจสอบข(อมูลในการสัมภาษณ+แบบเจาะลึก (In-dept Interview)  ในที่น้ี 

จะตรวจสอบข(อมูลโดยอาศัยเทคนิคต?าง ๆ คือ 

  4.1 การตรวจสอบโดยใช(แหล?งข(อมูลท่ีต?างกัน เช?น เอกสาร บทความทางวิชาการ แนวการสัมภาษณ+

แบบเจาะลึก และการสังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วม เพ่ือตรวจสอบซ่ึงกันและกัน 

 4.2 การตรวจสอบการสัมภาษณ+ โดยใช(ผู(สัมภาษณ+ท่ีให(ข(อมูลหลักท่ีมีจุดยืนต?างกัน เพ่ือตรวจสอบ

ซ่ึงกันและกัน เช?น ผู(บริหาร พนักงานเจ(าหน(าท่ี และบุคคลากรท่ีเก่ียวข(องกับงานจัดเก็บภาษีขององค+การบริหาร

ส?วนตําบลในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

5. การวิเคราะห+ข(อมูล การวิเคราะห+ข(อมูลในเชิงคุณภาพท่ีใช(ในงานวิจัยน้ีจะเป@นการตีความในลักษณะ

ต?าง ๆ คือ  

   5.1 การตีความเพ่ือจัดกลุ?มข(อมูล (Grouping) คือ การจัดหมวดหมู?ของข(อมูลตามประเด็นใน

วัตถุประสงค+ของการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาให(ทราบถึงปAจจัยท่ีมีผลต?อการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

ขององค+การบริหารส?วนตําบลในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

   5.2 การวิเคราะห+ในเชิงเหตุและผลจากการเปรียบเทียบ ข(อมูลท่ีได(จากการสังเกตการณ+การ

ปฏิบัติงานและความคิดเห็นจากแนวการสัมภาษณ+แบบมีโครงสร(าง เพ่ือนําไปกําหนดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการจัดเก็บรายได(และเป@นไปตามวัตถุประสงค+ท่ีตั้งไว(และการวิเคราะห+ข(อมูลเก่ียวกับปAจจัยท่ีมีผลต?อการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค+การบริหารส?วนตําบลประกอบด(วย 6 ด(าน ได(แก? 1) ความสอดคล(องใน

นโยบายการบริหารงาน  2) ความเพียงพอของงบประมาณในการดําเนินงาน 3) ความพร(อมของสถานท่ีและวัสดุ

อุปกรณ+  4) ทักษะและประสบการณ+ในการบริหารจัดการ  5) ความพร(อมในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย+สิน 6) ปAญหาและอุปสรรคของกฎหมายท่ีเก่ียวข(อง พร(อมท้ังข(อเสนอแนะในการปรับปรุงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการจัดเก็บภาษีขององค+การบริหารส?วนตําบลในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปAจจัยท่ีมีผลต?อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน : 

การศึกษาเปรียบเทียบระหว?างองค+การบริหารส?วนตําบลในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ข(อค(นพบข(อท่ี 1 สามารถสรุปได(ว?า สภาพปAญหาและปAจจัยท่ีมีผลต?อการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ

ภาษีท้ัง 2 แห?ง ขององค+การบริหารส?วนตําบลทางเกวียน และองค+การบริหารส?วนตําบลพังราด ปรากฏว?ามีปAญหาท่ีเกิด

จากปAจจัยต?าง ๆ สรุปได(ดังน้ี 
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1. ความสอดคล(องในนโยบายการบริหารงาน ท่ีเก่ียวข(องกับการจัดเก็บภาษีขององค+การบริหารส?วนตําบล

ทางเกวียน และองค+การบริหารส?วนตําบลพังราด มีประเด็นสําคัญ ดังต?อไปน้ี 

    องค+การบริหารส?วนตําบลทางเกวียนมีประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับความสอดคล(องในนโยบายการ

บริหารงานในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  คือ มีการจัดทําแผนในการกําหนดเปÑาหมายการจัดเก็บภาษี

ในแต?ละป0งบประมาณให(สอดคล(องกับสภาพความเป@นจริงโดยกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานให(เป@นรูปธรรมอย?าง

ชัดเจน และการท่ีจะจัดเก็บภาษีให(ได(ตามเปÑาหมายโดยจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย+สินให(เสร็จเรียบร(อย

พร(อมกับปรับปรุงให(เป@นปAจจุบันอยู?ตลอดเวลา และยังต(องปรับปรุงโครงสร(างฐานข(อมูลภาษีให(เป@นระบบเพ่ือลด

ความซํ้าซ(อนในการปฏิบัติงานและมีการจัดฝíกอบรมหรือส?งเจ(าหน(าท่ีเข(ารับการฝíกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู(และ

ทักษะในการจัดเก็บภาษีอย?างน(อยป0ละ 1 ครั้ง 

      ในส?วนขององค+การบริหารส?วนตําบลพังราด มีประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับความสอดคล(องในนโยบาย

การบริหารงานในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี คือ การจัดสรรงบประมาณในการนํามาบริหารจัดการด(าน

การพัฒนางานจัดเก็บภาษียังไม?เพียงพอ ยังไม?สามารถจัดเก็บภาษีได(ตามเปÑาท่ีตั้งไว(หรือได(ไม?เต็มเม็ดเต็มหน?วย 

ผู(บริหารไม?มีนโยบายในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโดยการสร(างกรอบและวิธีการปฏิบัติงานข้ึนมาใหม?  

2. ความเพียงพอของงบประมาณในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข(องกับการจัดเก็บภาษีขององค+การบริหาร

ส?วนตําบลทางเกวียน  และองค+การบริหารส?วนตําบลพังราด มีประเด็นสําคัญ ดังต?อไปน้ี 

   องค+การบริหารส?วนตําบลทางเกวียน มีประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับความเพียงพอของงบประมาณ    

ในการดําเนินงานในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี คือ ทางผู(บริหารมีความเห็นว?างานจัดเก็บภาษี          

มีความสําคัญมากจึงได(จัดสรรงบประมาณในด(านต?าง ๆ ไว(อย?างชัดเจนและเพียงพอ มีการจัดส?งพนักงานเข(ารับการ

อบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู(เป@นประจําทุกป0 มีการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย+สินเพ่ือนํามาใช(เป@นฐานข(อมูล

ในการจัดเก็บภาษี มีการจัดทําของชําร?วยหรือของท่ีระลึกแจกให(กับผู(ท่ีมาชําระภาษีภายในสามเดือนแรกทําให(

สามารถท่ีจะจัดเก็บภาษีได(ตามจํานวนท่ีได(ตั้งเปÑาหมายไว(   

   ในส?วนขององค+การบริหารส?วนตําบลพังราด มีประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับความเพียงพอของ

งบประมาณในการดําเนินงานในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี คือ จากการท่ีไม?สามารถจัดเก็บภาษีได(ตาม

เปÑาหมาย ทําให(มีผลต?อการจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานด(านการจัดเก็บภาษีให(ประสิทธิภาพได( ผู(บริหาร

ขาดความเช่ียวชาญในด(านการจัดเก็บภาษีและไม?ให(ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร   

3. ความพร(อมของสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ+ ท่ีเก่ียวข(องกับการจัดเก็บภาษีขององค+การบริหารส?วนตําบล

ทางเกวียน และองค+การบริหารส?วนตําบลพังราด มีประเด็นสําคัญ ดังต?อไปน้ี 

    องค+การบริหารส?วนตําบลทางเกวียนมีประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับความพร(อมของสถานท่ีและวัสดุ

อุปกรณ+ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี คือ ในด(านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกต?างๆ มีความ

พร(อมไว(บริการประชาชนท่ีมาติดต?อราชการ และยังได(นําเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร+มาเป@น

เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ+ท่ีทําให(เกิดประสิทธิภาพในการทํางานช?วยลดข้ันตอนและประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน 

เพราะว?าความพร(อมของสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ+เป@นสิ่งท่ีสําคัญในการให(บริการกับประชาชนและการเลือกใช(

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม เพ่ืออํานวยความสะดวกรวดเร็วและความถูกต(องในการบริหารจัดการฐานข(อมลู

ผู(เสียภาษีจํานวนมากเป@นการเพ่ิมศักยภาพในการทํางานให(กับเจ(าหน(าท่ี และเป@นสิ่งสําคัญในการพัฒนางาน

จัดเก็บภาษี ให(มีประสิทธิภาพ 

      องค+การบริหารส?วนตําบลพังราด มีประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับความพร(อมของสถานท่ีและวัสดุ

อุปกรณ+ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี คือ ปAจจุบันวัสดุอุปกรณ+ขององค+การบริหารส?วนตําบลพังราดน้ัน

ยังไม?เพียงพอและไม?ทันสมัย ยากต?อการใช(งาน ทําให(ข้ันตอนในการจัดเก็บภาษีล?าช(าตามไปด(วย เกิดปAญหาความ

ซํ้าซ(อนของข(อมูล และข(อมูลท่ีได(ไม?เป@นปAจจุบันทําให(การจัดเก็บภาษีไม?เป@นไปตามเปÑาหมายท่ีได(ตั้งประมาณ   

การไว( ยังขาดงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ(างในด(านของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร+ท่ีมี    

ไม?เพียงพอและส?วนใหญ?เจ(าหน(าท่ีจะใช(คอมพิวเตอร+ในงานอ่ืน ๆ ด(วย ทําให(ไม?สามารถแยกวัสดุอุปกรณ+ท่ีจะใช(ใน

งานจัดเก็บภาษี โดยเฉพาะงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย+สินจะใช(ร?วมกันหลายงานไม?ได( ต(องแยกสัดส?วนใน

งานจัดเก็บภาษีออกจากงานอ่ืนเพ่ือลดปAญหาในการจัดเก็บภาษี 
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4. ทักษะและประสบการณ+ในการบริหารจัดการ ท่ีเก่ียวข(องกับการจัดเก็บภาษีขององค+การบริหาร

ส?วนตําบลทางเกวียน และองค+การบริหารส?วนตําบลพังราด มีประเด็นสําคัญ ดังต?อไปน้ี 

    องค+การบริหารส?วนตําบลทางเกวียนมีประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับทักษะและประสบการณ+ในการ

บริหารจัดการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี คือ องค+การบริหารส?วนตําบลทางเกวียน ได(ทําการลดข้ันตอน 

กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานดั้งเดิมท่ียุ?งยากซับซ(อนและสร(างกรอบวิธีการปฏิบัติงานข้ึนใหม? ด(วยการให(

ความสําคัญความพึงพอใจกับลูกค(าหรือประชาชนเป@นอันดับแรก โดยยึดการตอบสนองความต(องการของ

ประชาชนเป@นหลัก นอกจากน้ียังมีข้ันตอนการประเมินผลการจัดเก็บภาษีและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

เจ(าหน(าท่ีเป@นระยะๆ ยังได(มีการวางแผนและข้ันตอนการทํางานอย?างเป@นรูปธรรม ทําให(งานจัดเก็บภาษีเกิด

ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามประมาณการท่ีได(ตั้งไว( 

     องค+การบริหารส?วนตําบลพังราด มีประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับทักษะและประสบการณ+ในการบรหิาร

จัดการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี คือ ระบบการให(บริการท่ีไม?ดีพอทําให(เกิดความล?าช(าและ

ประชาชนมาน่ังรอการให(บริการเป@นเวลาค?อนข(างนาน สายงานการบังคับบัญชาท่ีสลับซับซ(อนทําให(ข(อมูลเกิด

ความผิดพลาดและความคลาดเคลื่อน และเจ(าหน(าท่ีบางรายยังไม?เข(าใจถึงหน(าท่ีในการปฏิบัติงานของตนเอง    

ซ่ึงนับเป@นปAญหาท่ีต(องทําการปฏิวัติการทํางานด(วยการให(ความสําคัญกับลูกค(าหรือประชาชนเป@นหลัก 

5. ความพร(อมในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย+สิน ท่ีเก่ียวข(องกับการจัดเก็บภาษีขององค+การ

บริหารส?วนตําบลทางเกวียน และองค+การบริหารส?วนตําบลพังราด มีประเด็นสําคัญ ดังต?อไปน้ี 

      องค+การบริหารส?วนตําบลทางเกวียนมีประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับความพร(อมในการจัดทําแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพย+สินในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี คือ องค+การบริหารส?วนตําบลทางเกวียนได(มีการ

จัดทําโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย+สินเสร็จเรียบร(อยแล(วในทุกข้ันตอน ได(ส?งบุคลากรเข(ารับการฝíกอบรม

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู(เป@นประจําทุกป]  และได(ให(เจ(าหน(าท่ีท่ีเก่ียวข(องทําการปรับปรุงฐานข(อมูลให(เป@นปAจจุบันและ

พร(อมใช(งานอยู?ตลอดเวลา ซ่ึงจะทําให(ฐานข(อมูลผู(ชําระภาษีมีความแม?นยําและเท่ียงตรงสูงในการประเมินภาษี 

ประชาชนสามารถตรวจสอบได( และควรมีการจัดเก็บรวบรวมข(อมูลในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย+สิน

ไว(แหล?งเดียวกันเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ถูกต(องในการประมวลผลข(อมูล และเกิดความเท่ียงตรงในการประเมิน

ภาษี   

      องค+การบริหารส?วนตําบลพังราดมีประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับความพร(อมในการจัดทําแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย+สินในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี คือ ปAจจุบันองค+การบริหารส?วนตําบลพังราด จัดทํา

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย+สินยังไม?สมบูรณ+และไม?สามารถใช(งานได(จริง มีปAญหาทางด(านงบประมาณและ

บุคลากรท่ีไม?เพียงพอในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย+สิน เน่ืองจากเจ(าหน(าท่ีมีไม?เพียงพอจึงทําให(ไม?

สามารถท่ีจะดําเนินการได( เพราะการจัดทําแผนท่ีภาษีจะต(องใช(เจ(าหน(าท่ีร?วมกันหลายฝBาย เช?น นายช?างโยธา

หรือช?างสํารวจ ปลัด เจ(าหน(าท่ีจัดเก็บรายได( เจ(าหน(าท่ีบันทึกข(อมูล  ในการออกสํารวจท่ีดินและสิ่งปลูกสร(างใน

เขตพ้ืนท่ี ทําให(ไม?มีมาตรฐานในการปรับปรุงฐานข(อมูลผู(เสียภาษีให(เป@นปAจจุบัน เพราะข(อมูลแต?ละชนิดต(องมี

ระยะเวลาในการปรับปรุงข(อมูลแตกต?างกัน ซ่ึงส?งผลต?อความสามารถในการปรับปรุงข(อมูลทรัพย+สินของผู(เสีย

ภาษีให(เป@นปAจจุบัน โดยเฉพาะการสนับสนุนทางด(านกําลังคนและงบประมาณ ทําให(ได(ข(อมูลท่ีไม?เป@นปAจจุบันก็จะ

ส?งผลต?อการจัดเก็บภาษี   

6. ปAญหาและอุปสรรคของกฎหมายท่ีเก่ียวข(อง ท่ีเก่ียวข(องกับการจัดเก็บภาษีขององค+การบริหารส?วนตําบล

ทางเกวียน และองค+การบริหารส?วนตําบลพังราด มีประเด็นสําคัญ ดังต?อไปน้ี 

    องค+การบริหารส?วนตําบลทางเกวียนมีประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับปAญหาและอุปสรรคของกฎหมาย  

ท่ีเก่ียวข(องในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี คือ ปAญหาจากตัวกฎหมาย ระเบียบ ข(อบังคับท่ีเก่ียวข(องกับ

ภาษีของท(องถ่ินบางตัว ใช(มาเป@นระยะเวลานาน ไม?มีการปรับปรุงให(ทันสมัย ควรท่ีจะปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย

เก่ียวกับภาษีของท(องถ่ิน ให(ทันสมัย ชัดเจน ให(ผู(ปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ให(สอดคล(องกับ

ความเจริญเติบโตด(านเศรษฐกิจในปAจจุบัน  เพราะว?ากฎหมายภาษีท(องถ่ินท่ีมีการเปลี่ยนแปลงบ?อยมาก มีความ

ซับซ(อน จึงควรพัฒนาระบบการทํางานและการให(บริการในการจัดเก็บภาษีอีกท้ังการให(คําแนะนํา และการสร(าง

ความรู( ความเข(าใจให(กับประชาชนในการเสียภาษีให(กับท(องถ่ิน   
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      ในส?วนขององค+การบริหารส?วนตําบลพังราดมีประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับปAญหาและอุปสรรคของ
กฎหมายท่ีเก่ียวข(องในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี คือ ปAญหาจากตัวบทกฎหมาย และระเบียบท่ีปฏิบัติ
ค?อนข(างซํ้าซ(อน ทําให(ประชาชนรับภาระภาษีเพ่ิมมากข้ึน ทําให(ประชาชนไม?เต็มใจในการเสียภาษี เจ(าหน(าท่ี
จัดเก็บภาษีขาดความรู(เก่ียวกับระเบียบการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษี ขาดความรู(ทางด(านกฎหมายและ
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข(อง และผู(บริหารไม?กล(าเก็บภาษีท(องถ่ินมาก กลัวสูญเสียค?านิยมทางการเมือง   

     ข(อค(นพบข(อท่ี 2 สามารถสรุปได(ว?า  มาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค+การ
บริหารส?วนตําบลในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง มีดังต?อไปน้ี 

     1. จัดเก็บได(ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด ต(องให(เจ(าหน(าท่ีผู(ปฏิบัติงานยึดระเบียบ กฎหมายของทาง
ราชการเป@นหลักและหาวิธีการจูงใจให(ผู(เสียภาษีมาเสียภาษีตามระยะเวลาท่ีกําหนด จนกระท่ังถึงข้ันตอนการ
ดําเนินการกับผู(หลีกเลี่ยงภาษี  จัดทํายอดรายรับภาษีแต?ละประเภทและติดประกาศให(ผู(ที่เกี่ยวข(องทราบ   
โดยท่ัวกัน 

     2. จัดเก็บได(ตรงประมาณการรายรับ จะต(องมีการวางแผนการทํางานอย?างเป@นรูปธรรม มีวิธีการ
และมาตรการจูงใจในการเสียภาษี  มีการตรวจสอบจํานวนและรายช่ือผู(ท่ีหลบเลี่ยงภาษีและดําเนินการติดตาม
ทวงถาม เพ่ือให(งานจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและบรรลุประมาณการจัดเก็บภาษีท่ีตั้งไว(ได( 

     3. จัดเก็บได(ครบถ(วนท้ังจํานวนเงินและจํานวนราย จะต(องจัดทําแผนการจัดเก็บภาษีประจําทุกป0 
และกําหนดเปÑาหมายการจัดเก็บภาษีให(เพ่ิมข้ึนจากป0ก?อน  เพ่ือกระตุ(นการทํางานของเจ(าหน(าท่ีผู(จัดเก็บภาษีและ
กําหนดวิธีการปฏิบัติงานอย?างเป@นรูปธรรมเป@นไปด(วยความรวดเร็ว ถูกต(องครบถ(วน และเกิดปAญหาน(อยท่ีสุด   
ในการจัดเก็บภาษีในป0ต?อไปของหน?วยงาน 

     4. จัดเก็บได(ครบถ(วนทุกรายการตามทะเบียนคุมผู(มีหน(าท่ีเสียภาษี ควรมีการจัดอบรมให(ความรู(
เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีตามแผนปฏิบัติการและเปÑาหมายท่ีกําหนดไว( โดยเน(นการเพ่ิมพูนความรู(ทางด(าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร+ ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข(องและสามารถให(ความรู(แก?ผู(เสียภาษีได(เป@นอย?างดี และควร
เพ่ิมอัตรากําลังเจ(าหน(าท่ีให(เพียงพอ จึงจะทําให(การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว ข(อโต(แย(งของภาษีจะลดลง 
ประชาชนสามารถตรวจสอบได( และสามารถใช(เป@นฐานข(อมูลในการบริหารงานด(านอ่ืนขององค+การบริหาร    
ส?วนตําบลได(  
 
การอภิปรายผล 

ในการวิเคราะห+ถึงองค+ความรู(ใหม?ท่ีได(จากการวิจัย ผู(วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว?างข(อสืบค(น   
ท่ีได(จากการศึกษาและองค+ความรู(เดิมจากเน้ือหาบทท่ี 2 ดังน้ี 

จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 1 สามารถสรุปได(ว?า ปAจจัยท่ีมีผลต?อการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีขององค+การบริหารส?วนตําบลในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษามีประเด็นอภิปราย
เก่ียวกับปAจจัยท่ีมีผลต?อการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค+การบริหารส?วนตําบลในเขตอําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ดังน้ี 

1. ความสอดคล(องในนโยบายการบริหารงาน ต(องมีการจัดทําแผนในการกําหนดเปÑาหมายการจัดเก็บ
ภาษีในแต?ละป0งบประมาณให(สอดคล(องกับสภาพความเป@นจริงโดยกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานให(เป@นรูปธรรม
อย?างชัดเจน 

2. ความเพียงพอของงบประมาณในการดําเนินงาน ต(องมีการจัดสรรงบประมาณในด(านต?างๆไว(อย?าง
เพียงพอ มีการจัดส?งพนักงานเข(ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู(เป@นประจําทุกป0 การเพ่ิมงบประมาณในด(านการ
ประชาสัมพันธ+ ด(านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร+และเครื่องใช(สํานักงานท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน   

3. ความพร(อมของสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ+ ด(านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกต?างๆ มีความพร(อม  
แต?ยังขาดงบประมาณในด(านของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร+ท่ีมีไม?เพียงพอต?อการใช(งาน   

4. ทักษะและประสบการณ+ในการบริหารจัดการ สายการบังคับบัญชาท่ีสลับซับซ(อนและระบบการให( 
บริการท่ีไม?ดีพอทําให(เกิดความล?าช(า โดยได(ทําการลดข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงานท่ียุ?งยากและสร(างกรอบวิธีการ
ปฏิบัติงานข้ึนใหม?  ด(วยการให(ความสําคัญลูกค(าหรือประชาชนเป@นอันดับแรก   
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5. ความพร(อมในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย+สิน มีการจัดทําและปรับปรุงฐานข(อมูล  ให(เป@น
ปAจจุบันพร(อมใช(งานอยู?ตลอดเวลา มีการจัดเก็บรวบรวมข(อมูลไว(แหล?งเดียวกันเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการ
ประเมินภาษี   

6. ปAญหาและอุปสรรคของกฎหมายท่ีเก่ียวข(อง ปAญหาจากตัวกฎหมาย ระเบียบ ข(อบังคับท่ีเก่ียวข(อง
กับภาษีของท(องถ่ินบางตัว ใช(มาเป@นระยะเวลานาน ไม?มีการปรับปรุงให(ทันสมัย ซ่ึงควรท่ีจะปรับปรุงระเบียบ 
กฎหมายเก่ียวกับภาษีของท(องถ่ิน ให(ทันสมัย ชัดเจน เพ่ือท่ีจะให(ผู(ปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน   

ซ่ึงสอดคล(องกับผลงานวิจัยของวิทย+  ตันตยกุล (2521 : 66) มีความเห็นว?าประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีอากร ได(แก? การจัดเก็บภาษีอากรให(เต็มเม็ดเต็มหน?วย โดยมีค?าใช(จ?ายท่ีน(อยท่ีสุดโดยการจัดเก็บภาษีอากรท่ี
มีประสิทธิภาพข้ึนอยู?กับปAจจัยท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 
 1. ลักษณะของกฎหมายภาษีอากรจะต(องง?ายและสะดวกต?อการประเมินภาษีของผู(เสียภาษี 
 2. บรรยากาศท่ีชวนให(ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรให(มากข้ึน โดยผู(นําประเทศและผู(นําธุรกิจจะต(อง
ปฏิบัติตัวเป@นเยี่ยงอย?าง แก?ผู(เสียภาษีท่ัวไปและพยายามไม?ให(มีการหลบเลี่ยงภาษีอากรเพราะจะเป@นช?องทางของ
ความไม?เป@นธรรมในการจัดเก็บภาษีและมีส?วนทําให(ผู(เสียภาษีถูกต(องอยู?แล(ว เกิดความท(อแท(ไม?มีกําลังใจในการ
เสียภาษี 
 3. ประสิทธิภาพของพนักงานผู(จัดเก็บภาษีอากร จะต(องเอาใจใส?ในการปฏิบัติงานและการให(บริการ
แก?ผู(เสียสีอย?างดี 
 4. โครงสร(างภาษีอากรถือว?ามีความสําคัญมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากโครงสร(างภาษีอากรเป@นสิ่งท่ีเอ้ืออํานวย
ในแง?ความสะดวกเข(าใจง?ายในทางปฏิบัติ ท้ังผู(จัดเก็บและผู(เสียภาษีก?อให(เกิดความเป@นธรรมเมื่อภาษีอากร        
มีโครงสร(างท่ีดี  โดยเฉพาะการลดความซํ้าซ(อนของการจัดเก็บอันจะมีผลให(ภาระภาษีเหมาะสมอยู?ในวิสัยท่ีผู(เสีย
ภาษีรับได( และสอดคล(องกับผลงานวิจัยของมูลศรี สงวนชีพ และพงศ+สันต+ ศรีสมทรัพย+ (2537 : 56) ได(กล?าวว?า 
บุคลากรในการบริหารการจัดเก็บภาษีใด ๆ ก็ตาม ตัวบุคคลในการบริหารเป@นปAญหาสําคัญท่ีสุด และกฎหมาย
ภาษีอากรท่ีจะทําให(การบริหารการเก็บภาษีอากรจะต(องไม?อยู?ในดุลยพินิจของเจ(าหน(าท่ีจัดเก็บภาษีอากร      
มากเกินไปนักตลอดท้ังความรู(สึกของประชาชนเก่ียวกับภาษีอากร  เป@นปAจจัยสําคัญอย?างหน่ึงในการบริหารงาน
ภาษีอากร ถ(าหากประชาชนมีความรู(สึกเห็นชอบด(วยกฎหมายภาษีอากร  การบริหารภาษีอากรก็เป@นไปด(วยความง?าย 
และสอดคล(องกับผลงานวิจัยของณรงค+ เขมวิรัตน+ (2539 : 48) ได(กล?าวถึงแนวทางการปฏิบัติในการจัดเก็บภาษี
บํารุงท(องถ่ิน ให(เป@นไปอย?างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
 1. การอํานวยความสะดวกแก?ผู(เสียภาษีบํารุงท(องถ่ิน ให(ถือว?าเป@นหน(าท่ีท่ีจะต(องกระทําเพราะเป@น
ปAจจัยสําคัญยิ่งประการหน่ึงท่ีจะบริการให(ราษฎรผู(เสียภาษียินดีและเต็มใจ ท่ีจะมาชําระภาษีตามหน(าท่ีของตน
ภายในเวลาท่ีกําหนด  อันเป@นการตัดภาระแก?เจ(าหน(าท่ี  ในการติดตามทวงถามหรือเตือนให(ผู(ค(างชําระนําเงินภาษี 
มาชําระในภายหลัง ซ่ึงเป@นผลดีแก?ท้ังสองฝBาย คือ เจ(าหน(าท่ีก็ไม?ต(องเพ่ิมงานผู(เสียภาษีก็ไม?ต(องเพ่ิมเงิน (คือเงิน
ค?าปรับหรือเงินเพ่ิมในกรณีเสียภาษีช(ากว?ากําหนด) เจ(าหน(าท่ีท่ีเก่ียวข(องกับการจัดเก็บภาษีจะต(องอํานวยความ
สะดวกแก?ผู(มาชําระภาษีให(มากท่ีสุดเท?าท่ีจะทําได(  
 2. ความร?วมมือจากกํานัน ผู(ใหญ?บ(าน ท้ังน้ีเพราะกํานัน ผู(ใหญ?บ(าน เป@นผู(ติดต?อใกล(ชิดกับราษฎร
เพราะฉะน้ันจึงต(องกระตุ(นและปลูกฝAงทัศนคติให(บุคคลดังกล?าวเห็นความสําคัญของภาษีบํารุงท(องท่ี โดยช้ีให(เห็น
ว?าเขามีส?วนช?วยในการเร?งรัดจัดเก็บภาษีบํารุงท(องท่ีให(ได(ผลเพียงใด ก็เท?ากับเขาและราษฎรในท(องท่ีของเขา     
มีส?วนร?วมในการสร(างสรรค+ความเจริญให(แก?ท(องถ่ินของเขาเพียงน้ัน 
 3. ความซ่ือสัตย+สุจริต เจ(าหน(าท่ีท่ีเก่ียวข(องรับผิดชอบการเก็บภาษีบํารุงท(องถ่ินจะต(องซ่ือสัตย+สุจริต  
เพราะเป@นสิ่งสําคัญท่ีจะกระทบกระเทือนถึงเกียรติภูมิ และความเช่ือถือของราษฎรตลอดจนความก(าวหน(าในชีวิต
ราชการอีกด(วย  ฉะน้ันจึงต(องระมัดระวังมิให(เกิดการทุจริตในด(านการเงินเกิดข้ึนได( น่ันคือต(องมีการตรวจสอบ
ควบคุมเงินภาษีท่ีเก็บได(ให(ถูกต(องตรงกับหลักฐานการรับเงินภาษีทุกข้ันตอน เพ่ือปÑองกันมิให(เกิดความผิดพลาด
หรือรั่วไหลข้ึนได( 
 4. การวางแผนดําเนินการและการรายงานผลการจัดเก็บ ผู(มีหน(าท่ีรับผิดชอบโดยตรง ต(องกําหนด
แผนดําเนินงานในการจัดเก็บ เช?น การเตรียมการ การติดตามทวงถาม การแจ(งเตือน ฯลฯ และในการน้ีควรมีการ
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รายงานผลการดําเนินงานผลการจัดเก็บภาษี เพ่ือทราบผลการดําเนินงานและแนวทางแก(ไขปรับปรุงได(ทันท?วงที 

หากทําได(ดังน้ีก็จะช?วยลดภาษีท่ีค(างชําระให(ลดลงและหมดไปในท่ีสุด 

 5. การประชาสัมพันธ+ ในทางปฏิบัติมักปรากฏว?าประชาชนไม?เข(าใจถึงความสําคัญของการเสียภาษี  

ไม?ตระหนักถึงหน(าท่ีของตนในการเสียภาษีว?าเป@นภารกิจท่ีพึงกระทํา และไม?ทราบถึงผลท่ีตนจะได(รับจากการเสีย

ภาษีน้ัน ในข(อน้ีจึงเป@นหน(าท่ีของเจ(าหน(าท่ีท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีท่ีจะต(องประชาสัมพันธ+ให(ประชาชน

ทราบในรายละเอียดต?าง ๆ เก่ียวกับการเสียภาษี เมื่อประชาชนได(ทราบในรายละเอียดก็จะตระหนักว?าเงินภาษี  

ท่ีตนเสียน้ันได(รับการตอบแทนในรูปแบบต?าง ๆ ก็ย?อมเกิดความภูมิใจว?าตนมีส?วนช?วยในการพัฒนาความเจริญ

ให(กับท(องถ่ินด(วย ซ่ึงจะทําให(ยินดีร?วมมือเสียภาษีให(เต็มเม็ดเต็มหน?วยยิ่งข้ึน 

 จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค+ข(อที่ 2 สามารถสรุปได(ว?า มาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพ        

การจัดเก็บภาษีขององค+การบริหารส?วนตําบลในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ในสามมาตรการพบประเด็น     

ท่ีเป@นประโยชน+ของมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดภาษีขององค+การบริหารส?วนตําบลในเขตอําเภอ    

แกลง ดังน้ี 

 1. จัดเก็บได(ตรงตามระยะเวลา ต(องให(เจ(าหน(าท่ีผู(ปฏิบัติงานยึดระเบียบ กฎหมายของทางราชการ

เป@นหลักและหาวิธีการจูงใจให(ผู(เสียภาษีมาเสียภาษีตามระยะเวลาท่ีกําหนด จนกระท่ังถึงข้ันตอนการดําเนินการ

กับผู(หลีกเลี่ยงภาษี   

 2. จัดเก็บได(ตรงตามประมาณการรายรับ จะต(องมีการวางแผนการทํางานอย?างเป@นรูปธรรม มีการตรวจสอบ

จํานวนและรายช่ือผู(ท่ีหลบเลี่ยงภาษีและดําเนินการติดตามทวงถาม เพ่ือให(งานจัดเก็บภาษี มีประสิทธิภาพและ

บรรลุประมาณการจัดเก็บภาษีท่ีตั้งไว(ได(   

 3. จัดเก็บได(ครบถ(วนท้ังจํานวนเงินและจํานวนราย จะต(องจัดทําแผนการจัดเก็บภาษีประจําทุกป0 และ

กําหนดเปÑาหมายการจัดเก็บภาษีให(เพ่ิมข้ึนจากป0ก?อน เพ่ือกระตุ(นการทํางานของเจ(าหน(าท่ีผู(จัดเก็บภาษี 

 4. จัดเก็บได(ครบถ(วนทุกรายการตามทะเบียนคุมผู(มีหน(าท่ีเสียภาษี เน(นการเพ่ิมพูนความรู(ทางด(าน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร+ และควรเพ่ิมอัตรากําลังเจ(าหน(าท่ีให(เพียงพอ จึงจะทําให(การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว 

ข(อโต(แย(งของภาษีจะลดลง ประชาชนสามารถตรวจสอบได(   

 
ข#อเสนอแนะ 

 ข#อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากข(อค(นพบท่ีได(จากการศึกษาเรื่อง  ปAจจัยท่ีมีผลต?อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค+กร

ปกครองส?วนท(องถ่ิน :  การศึกษาเปรียบเทียบระหว?างองค+การบริหารส?วนตําบลในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ผู(วิจัยเห็นว?าควรมีข(อเสนอแนะท่ีเป@นนัยยะในเชิงนโยบายท่ีสําคัญ  ดังน้ี 

 1. ควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบบรมด(านทักษะการพูดโน(มน(าวจิตใจให(กับพนักงานทุกคน 

และส?งพนักงานเข(ารับการฝíกอบรมเสริมสร(างองค+ความรู(ด(านการจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี และการจัดการ

อ่ืนๆ และจัดทําโครงการประชาสัมพันธ+การเสียภาษีให(ประชาชนได(รับทราบข(อมูลท่ีถูกต(อง เพ่ือช?วยให(ผู(มีหน(าท่ี

เสียภาษีเข(าใจในหลักเกณฑ+และวิธีการเสียภาษี ตลอดจนบทลงโทษท่ีอาจได(รับถ(ามีการหลบเลี่ยงภาษีหรือเสียภาษี

ไม?ถูกต(อง และท่ีสําคัญบุคลากรเองควรท่ีจะพัฒนาศักยภาพตนเองโดยการศึกษาหาความรู(ใหม? ๆ ให(กับตนเอง

อย?างสม่ําเสมอ   

 2. ในการดําเนินงานด(านการจัดเก็บภาษีควรเน(นจิตสํานึกท้ังด(านผู(ให(บริการ และผู(รับบริการ ให(รู(ถึง

ประโยชน+ของเงินภาษีว?าจะช?วยพัฒนาท(องถ่ินให(เจริญก(าวหน(าได( เพ่ือให(ประชาชนเกิดความมั่นใจว?าภาษีท่ีชําระ

ให(กับองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินน้ัน จะได(นําไปใช(เพ่ือแก(ปAญหาและตอบสนองความต(องการของประชาชนใน

ท(องถ่ินอย?างมีประสิทธิภาพก็จะทําให(ผู(เสียภาษีเต็มใจท่ีจะมาชําระภาษีโดยไม?หลีกเลี่ยง 

 3. องค+การบริหารส?วนตําบลควรพิจารณาเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรของเจ(าหน(าท่ีด(านงานจัดเก็บ

ภาษี โดยการฝíกอบรมเพ่ิมความรู(เก่ียวกับการจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี และการจัดการอ่ืน ๆ เพ่ือช?วยเหลือ

ประชาชนท่ีมาชําระภาษี การสร(างอัธยาศัยไมตรีท่ีดีต?อประชาชนผู(มาติดต?อขอใช(บริการชําระภาษี และการ
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อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีสามารถกระทําได(และท่ีสําคัญบุคลากรควรพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยการศึกษา   

หาความรู(ใหม? ๆ ให(กับตนเองอย?างสม่ําเสมอ 

 4. กฎหมายท่ีเก่ียวข(องกับการจัดเก็บภาษีขององค+การบริหารส?วนตําบล ควรท่ีจะมีการปรับปรุงใหม?

เน่ืองจากใช(มาเป@นเวลานานแล(ว ควรมีการปรับปรุงเพ่ือให(สอดคล(องกับภาวะเศรษฐกิจในปAจจุบัน โดยมี

หลักเกณฑ+เป@นมาตรฐานเดียวกัน  เพ่ือนําไปใช(ในการคิดคํานวณภาษีอย?างเหมาะสม และเกิดความยุติธรรมในการ

ดําเนินการท่ัวประเทศ 

 5. ควรท่ีจะจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย+สิน โดยการใช(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร+มาช?วยในการ

ปฏิบัติงานแม(ว?าจะต(องใช(งบประมาณในการดําเนินการสูงก็ตาม อาจจะพิจารณาทยอยจัดทําโดยการแบ?งเป@น

บล็อก และโซนท่ีมีความเจริญหรือในย?านธุรกิจก?อนจนกระท่ังเต็มพ้ืนท่ี เพราะการจัดเก็บภาษีถือเป@นหัวใจหลัก

ของการจัดเก็บภาษี ทําให(เจ(าหน(าท่ีเกิดความตั้งใจในการทํางานมากข้ึน 

 ข#อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตBอไป 

 หลังจากท่ีได(ดําเนินการวิจัยเรื่อง  ปAจจัยท่ีมีผลต?อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค+กรปกครอง

ส?วนท(องถ่ิน : การศึกษาเปรียบเทียบระหว?างองค+การบริหารส?วนตําบลในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง เป@นท่ี

เรียบร(อยแล(ว ผู(วิจัยเห็นว?าควรมีการดําเนินวิจัยหลังจากน้ีคือ 

 1. ควรศึกษาวิจัยหาตัวช้ีวัดถึงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีตามความเห็นของผู(จัดเก็บภาษีและผู(เสียภาษี

แบบมีส?วนร?วม 

 2. ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  โดยการมีส?วนร?วมระหว?าง  

ผู(จัดเก็บภาษีและผู(เสียภาษี 

 3. ควรมีการพัฒนาแนวทางในการจัดทําและการใช(งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย+สินในการ

จัดการฐานข(อมูลผู(เสียภาษีท้ังหมด  เพ่ือใช(ในการจัดเก็บภาษีขององค+การบริหารส?วนตําบล 
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กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

SYSTEMS AND PROCESSES IN CIVIL REGISTRATION SERVICES OF LOCAL ADMINISTRATION : 

 A CASE STUDY OF KO KHWANG SUB-DISTRICT MUNICIPALITY  

MUEANG DISTRICT, CHANTHABURI PROVINCE 

 

ประยุทธ จันทรOพิทักษOกุล 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท(องถ่ิน 

คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี

 

บทคัดยBอ 

 

 งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค+ในการศึกษาคือ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนและข(อเสนอแนะ

เก่ียวกับระบบและกระบวนการให(บริการทะเบียนราษฎรของเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด

จันทบุรี วิธีการศึกษาใช(การวิจัยเชิงผสมผสาน ระหว?างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพคือการวิจัยเชิงสํารวจและ

การสัมภาษณ+เจาะลึกรวมท้ังการสังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วม ข(อค(นพบท่ีได(ศึกษาพบว?าประชาชนมีความพึงพอใจ

ต?อระบบและกระบวนการให(บริการทะเบียนราษฎรของเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

มีความพึงพอใจอยู?ในระดับมาก ท้ังในภาพรวมและรายด(าน ผลการศึกษาดังกล?าวเป@นฐานข(อมูลในการเสนอแนะ

ระบบและกระบวนการให(บริการท้ังด(านเจ(าหน(าท่ี/บุคลากรท่ีให(บริการด(านสิ่งอํานวยความสะดวกและด(านคุณภาพ

ของการให(บริการ         

คําสําคัญ : การทะเบียนราษฎร ระบบบริการ กระบวนการให(บริการ 

 

ABSTRACT 

 

 The research aimed to study people’s satisfaction and recommendations of systems 

and processes of civil registration services in Local Administration of Ko Khwang Sub-district 

Municipality Mueang District in Chanthaburi Province. The mixed methods of quantitative were 

used in study. The survey research, in-depth interview, and participant observation were 

applied to this research. The results showed a high level of satisfaction to the systems and 

processes in the civil registration services operated by Ko Khwang Sud-district Municipality, 

Mueang District, Chanthaburi Province in overall and each aspect of services. The research 

findings would be a source of information and could be used as the recommendations for the 

systems and processes of services in term of personnel staff, service staff, facilities, and 

qualified services. 

Key word : Civil Registration Services, Services Systems, Services Processe 

 

ความสําคัญของปMญหา 

  ประวัติความเป@นมาของงานทะเบียนราษฎรน้ัน มีวิวัฒนาการเริ่มมาจากทะเบียนบ(าน "ทะเบียนบ(าน" เป@น

เอกสารราชการท่ีสําคัญซ่ึงทางราชการจัดทําข้ึนเพ่ือระบุรายละเอียดท่ีตั้งของบ(านและรายการต?างๆ ของบุคคล  

ในบ(าน ได(แก?  ช่ือตัว ช่ือสกุล เลขประจําตัวประชาชน ช่ือบิดามารดา ภูมิลําเนาเดิมฯลฯ และจัดทําข้ึนอีกหน่ึง

ฉบับมอบให(กับเจ(าบ(านแต?ละบ(านถือใช(ประโยชน+ เรียกว?า "สําเนาทะเบียนบ(าน" ทะเบียนบ(านถือเป@นส?วนหน่ึง

ของทะเบียนราษฎร ซ่ึงรวมทะเบียนคนเกิด คนตาย ย(ายท่ีอยู? และการดําเนินการเก่ียวกับบ(าน เช?น การขอเลขท่ีบ(าน 

การรื้อถอนบ(าน เป@นต(น  
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 ทะเบียนราษฎรของไทยน้ันจะเริ่มเมื่อใดและมีวิธีปฏิบัติอย?างไรน้ันไม?มีหลักฐานปรากฏให(แน?ชัด     

แต?อาจกล?าวได(ว?า จุดเริ่มของงานทะเบียนราษฎรน้ันน?าจะมาจากการจดทะเบียนชายฉกรรจ+ เพ่ือไว(ใช(ในราชการ

สงคราม ซ่ึงเรียกว?า "การจดบัญชีพลเมืองหรือสารบัญชี" การเกณฑ+ชายฉกรรจ+เพ่ือเข(ารับราชการทหารน้ัน มีมา

ตั้งแต?สมัยสุโขทัยหรือก?อนตั้งสุโขทัยก็ว?าได( จนสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ยังมีการจดบัญชีพลเมืองเหมือนกัน แต?เรียกว?า

การสักข(อมือ หลังมือ หรือการสักเลข ซ่ึงนอกจากจะใช(เพ่ือประโยชน+ในการเกณฑ+พลเมืองมาเป@นทหารแล(ว     

ยังสามารถใช(ประโยชน+ในการใช(เก็บภาษีอากรได(ด(วยในปY พ.ศ.2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล(าเจ(าอยู?หัว 

ทรงพระราชดําริเห็นว?า สมควรท่ีจะให(คิดจัดทําบัญชีคนในพระราชอาณาเขตเพ่ือทราบความแน?นอนว?ามีคนอยู?

เท?าใด และเพ่ือประโยชน+ท่ีจะบํารุงความสุขและรักษาการแผ?นดินให(เหมือนกับท่ีเป@นอยู?ในประเทศท้ังปวง จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกล(าให(ตรา พ.ร.บ.สําหรับทําบัญชีคนในพระราชอาณาจักร ร.ศ.128 ข้ึน โดยกําหนดหลักการท่ี

จะต(องดําเนินการสําคัญตามกฎหมายฉบับน้ีเป@น 3 ประการ ด(วยกันประการแรก ให(จัดทําบัญชีสํามะโนครัวข้ึน 

ประการท่ีสอง ให(จัดทําบัญชีคนเกิดและคนตายประการท่ีสาม ให(จัดทําบัญชีคนเข(าออกข้ึนบัญชีสํามะโนครัว 

 ต(นกําเนิดของทะเบียนบ(านในปY พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล(าเจ(าอยู?หัว ทรงพระราชดําริ 

เห็นว?า พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท(องท่ี  ร.ศ.116 สมควรท่ีจะแก(ไขให(ตรงกับวิธีการปกครองท่ีเป@นอยู?ทุกวันน้ี จึงได(

ทรงพระกรุณาโปรดเกล(าฯ ให(แก(ไข โดยกําหนดว?า กรณีท่ีแห?งใดยังใช(ได(ให(คงไว( แห?งใดท่ีเก?าเกินกว?าวิธีปกครอง

ทุกวันน้ี ก็แก(ไขให(ตรงกับเวลา และได(รวบรวมตราเป@น พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท(องท่ี พุทธศักราช 2457 ข้ึน     

ซ่ึงได(มีส?วนท่ีเก่ียวข(องกับการจัดทําทะเบียนสํามะโนครัวในหน(าท่ีของผู(ใหญ?บ(าน กํานัน และอําเภอ ต?อมา     

พ.ศ.2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล(าเจ(าอยู?หัว ซ่ึงทะเบียนบ(านน้ันมีวิวัฒนาการดังน้ี 1) ทะเบียนบ(านฉบับ    

ปY 2499 เป@นการเขียนด(วยมือ 2) ทะเบียนบ(านฉบับปY 2515 เป@นการเขียนด(วยมือ 3) ทะเบียนบ(านฉบับปY 2526 

เป@นการเขียนด(วยมือเช?นกันแต?มีเลขประจําตัวประชาชน 4) ทะเบียนบ(านฉบับคอมพิวเตอร+ เริ่มใช(ปY พ.ศ.2530   

มีการใช(ระบบคอมพิวเตอร+เข(ามาใช(ในการปฏิบัติงาน   

  แต?เดิมน้ันงานทะเบียนราษฎรน้ันเป@นภารกิจท่ีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป@นหน?วยงานหลัก

ท่ีรับผิดชอบต?อมาองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินได(รับการถ?ายโอนจากกระทรวงมหาดไทย ต?อมามีพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให(แก? องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได(จัดแบ?งกรอบการ

ให(บริการสาธารณะออกเป@น 6 ด(าน รวมมีการถ?ายโอนท้ังสิ้น 244 เรื่อง ซ่ึงในด(านท่ี 3 คือ ด(านการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร(อยน้ัน มีภารกิจคือการรักษาความสงบเรียบร(อยและความปลอดภัย   

ในชีวิตและทรัพย+สิน อาทิการทะเบียนราษฎร และบัตรประจําตัวประชาชนงานด(านทะเบียนราษฎรเป@นภารกิจ

หน่ึงท่ีเทศบาลตําบลเกาะขวางได(รับมอบงานทะเบียนราษฎรจากอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อได(      

ยกฐานะจากองค+การบริหารส?วนตําบลเกาะขวางเป@นเทศบาลตําบลเกาะขวางในปY พ.ศ. 2551 ซ่ึงถือเป@นหน(าท่ีท่ีต(อง

ทําโดยภารกิจด(านทะเบียนราษฎรโดยผลของกฎหมาย ในความรับผิดชอบของเทศบาลประกอบด(วย เริ่มตั้งแต?การ

แจ(งเกิด การเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ(านการแจ(งย(ายท่ีอยู? เช?นการย(ายออก การย(ายเข(า การแจ(งย(ายปลายทางอัตโนมัติ 

การแจ(งตายหรือการแจ(งเก่ียวกับบ(าน การขอเลขท่ีบ(าน การแก(ไขรายการช่ือตัว-ช่ือสกุล การขอเลขท่ีบ(าน การคัด

รับรองรายคนเกิด การคัดรับรองรายคนตาย  การคัดรับรองทะเบียนการย(ายเข(า การคัดรับรองทะเบียนการ ย(ายออก 

การจําหน?ายรายการบุคคล ซ่ึงก?อให(เกิดสิทธิและหน(าท่ีตามกฎหมายหลายประการเป@นต(น จากภารกิจท่ีได(รับการ

มอบหมายดังกล?าวทําให(เทศบาลจะต(องให(บริการประชาชนอย?างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 แต?อย?างไรก็ตาม เมื่อองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินได(รับการถ?ายโอนงานทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครอง 

สังกัดกระทรวงมหาดไทยแล(ว ซ่ึงมีท้ังองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินท่ีรับมอบงานทะเบียนราษฎรแล(วแยกไป

ให(บริการงานทะเบียนราษฎรท่ีสํานักงานของตนเองกับอีกส?วนหน่ึงท่ียังคงปฏิบัติงานรวมกับท่ีท่ีว?าการอําเภอซ่ึงทํา

ให(ประชาชนเกิดความสับสนหรือยังไม?เข(าใจในการติดต?อว?าต(องติดต?อท่ีไหน อย?างไรบ(าง เป@นต(น  ประกอบกับเทศบาล

ตําบลเกาะขวางน้ันมีการขยายตัวของชุมชน หมู?บ(านและมีประชากรเพ่ิมข้ึนอย?างรวดเร็วและในอนาคตอันใกล(น้ี  

คาดว?าจะเป@นชุมชนเมืองท่ีประชากรหนาแน?นและมีจํานวนมาก งานทะเบียนราษฎรน้ันถือได(ว?าเป@นงานบริการท่ีมี

ความสําคัญในชีวิตประจําวันของคนตั้งแต?เกิดจนถึงตาย ดังน้ันการให(บริการผู(คนเป@นจํานวนมากเพ่ือให(เกิด

ประโยชน+สูงสุดแก?ผู(มารับบริการ และภาพลักษณ+ท่ีดีขององค+กรปกครองท(องถ่ินจึงเป@นสิ่งสําคัญเช?นกันประกอบกับ

ตั้งแต?ท่ีเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี ได(รับมอบงานทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครองมาให(บริการ
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ประชาชนมาประมาณ 5 ป0แล(ว  ยังไม?เคยมีการประเมินการทํางานด(านทะเบียนราษฎรของท(องถ่ินเทศบาลตําบล

เกาะขวาง อําเภอเมือจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีเลย 

 จากกรณีดังกล?าว  ผู(ศึกษาซ่ึงได(ทํางานเป@นพนักงานเทศบาลตําแหน?งเจ(าหน(าท่ีบริหารงานทะเบียน

และบัตร ท่ีได(ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรอยู?ในองค+กรปกครองท(องถ่ินแห?งน้ี  จึงต(องการทราบถึงระดับความพึงพอใจ

ของประชาชนท่ีมารับบริการด(านทะเบียนราษฎรในเขตตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีน้ัน  

ว?ามีอุปสรรคปAญหาด(านระบบและกระบวนการให(บริการทะเบียนราษฎรขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน และมี

ระดับความพึงพอใจมากน(อยเพียงใด และด(านใดบ(างเพ่ือท่ีจะได(นําเอาปAญหาและอุปสรรคเหล?าน้ันไปปรับปรุง

แก(ไขให(ดียิ่งข้ึน  เพ่ือท่ีจะได(ตอบสนองการบริการให(ประชาชนน้ันได(รับประโยชน+และความพึงพอใจให(ได(มากท่ีสุด  
 
วัตถุประสงคOของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาให(ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต?อระบบและกระบวนการให(บริการ

ทะเบียนราษฎรของเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

 2. เพ่ือศึกษาข(อเสนอแนะระบบและกระบวนการให(บริการทะเบียนราษฎรและนําผลการศึกษาเสนอ

ผู(บริหารท(องถ่ินเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีเพ่ือใช(เป@นแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงงานทะเบียนราษฎรต?อไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีการดําเนินการวิจัยในท่ีน้ีจะใช(การวิจัยเชิงบูรณาการระหว?าง วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

คือ การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) และการสัมภาษณ+ในเชิงคุณภาพและการสังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วม 

(Participation obserbs) ดังน้ันการวิจัยจะนําเสนอรายละเอียดวิธีการดําเนินงานวิจัยใน 2 หัวข(อ คือ 

 1. การวิจัยเชิงสํารวจ 

      ประชากรท่ีเป@นเปÑาหมายการวิจัย ได(แก? กลุ?มตัวอย?างท่ีเป@นประชากรท่ีมาติดต?อรับบริการด(าน

ทะเบียนราษฎรของงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จํานวน  

252 คน 

 2. กระบวนการบริหารงานวิจัย  

      เครื่องมือวิจัย ได(แก? แบบสอบถาม เก่ียวกับความพึงพอใจระบบและกระบวนการการให(บริการ

ขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

      การสร(างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ผู(วิจัยดําเนินการสร(างเครื่องมือตาม

ข้ันตอน ดังน้ี        

      ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับพึงพอใจระบบและกระบวนการให(บริการของ

องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะขวาง  อําเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  

      ข้ันตอนท่ี 2 การสร(างเครื่องมือในการศึกษา 

      ข้ันตอนท่ี 3 นําแบบสอบถามเสนออาจารย+ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต(องความเท่ียงตรงตาม

โครงสร(างเน้ือหาครอบคลุมเน้ือหาและความถูกต(องของภาษา   

      ข้ันตอนท่ี 4 นําแบบสอบถามนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล(วให(ผู(เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต(อง

และครอบคลุมเน้ือหาเพ่ือให(ได(ข(อคําถามท่ีเท่ียงตรงและมีความสมบูรณ+     

      ข้ันตอนท่ี 5 จัดพิมพ+แบบสอบถามฉบับสมบูรณ+เพ่ือใช(ในการเก็บรวบรวมข(อมูลข(อมูลต?อไป             

      ข้ันตอนท่ี 6 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ+ไปใช(สัมภาษณ+กลุ?มประชากรและกลุ?มตัวอย?าง 

 

เคร่ืองมือวิจัย 
 เครื่องมือวิจัย  ประกอบด(วยเน้ือหาสรุปได(ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เป@นแบบสอบถามลักษณะปลายเปDดและเลือกตอบเก่ียวกับข(อมูลท่ัวไปของกลุ?มตัวอย?าง  

ได(แก?  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได(เฉลี่ยต?อเดือน 



 76 วารสารบณัฑิตวิทยาลยั   ปีที1 2  ฉบบัที1 1  ตลุาคม 2557 – มีนาคม 2558 

 ตอนท่ี 2 เป@นแบบสอบถามลักษณะปลายปDดและเลือกตอบเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีต?อระบบและ
กระบวนการให(บริการทะเบียนราษฎรของเทศบาลตําบลเกาะขวาง  อําเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  โดยใช(
คําถาม 23 หัวข(อคําถาม 

 ตอนท่ี 3 เป@นแบบสอบถามลักษณะปลายเปDดเก่ียวกับความคิดเห็นและข(อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 ในการตีความค?าเฉลี่ยแบ?งออกเป@น  5  ระดับ  ดังน้ี 

 คะแนนระหว?าง  4.50 – 5.00 ระดับท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนระหว?าง   3.50 – 4.49 ระดับท่ีพึงพอมาก  

 คะแนนระหว?าง  2.50 – 3.49  ระดับท่ีพึงพอใจ  
 คะแนนระหว?าง  1.50 – 2.49  ระดับท่ีพึงพอใจน(อย 
 คะแนนระหว?าง  1.00 – 1.49 ระดับท่ีไม?พึงพอใจ 

 
ผลการวิจัย 

ข(อค(นพบตามวัตถุประสงค+ข(อที่ 1 สามารถสรุปได(ว?าประชาชนกลุ?มตัวอย?างผู(ตอบแบบสอบถาม      
มีความพึงพอใจมากต?อระบบและกระบวนการให(บริการทะเบียนราษฎรขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินเทศบาล
ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  ในด(านต?าง ๆ เรียงลําดับตามประเด็นดังน้ี 

ด(านระบบและกระบวนการให(บริการ 
 1. การให(บริการตามลําดับก?อนหลังเช?นผู(ท่ีมาก?อนได(รับการบริการก?อน 
 2. มีการติดประกาศเก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการให(บริการแจ(งตาย แจ(งย(ายท่ีอยู? การขอเลขท่ีบ(าน 
 3. ความรวดเร็วในการให(บริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 4. การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช?วยในการให(บริการ 
 5. การจัดลําดับข้ันตอนการให(บริการตามท่ีประกาศไว(  
 6. การจัดให(มีการบริการต(อนรับส?วนหน(า 
 ด(านเจ(าหน(าท่ี/บุคลากรท่ีให(บริการ เรียงลําดับตามประเด็นดังน้ี 
 1. ข(อความเต็มใจให(บริการและความพร(อมในการให(บริการอย?างสุภาพ มีอัธยาศัยดี 
 2. ข(อความเหมาะสมในการแต?งกายของผู(ให(บริการ 
 3. ความรู( ความสามารถในการให(บริการ เช?น สามารถตอบคําถามช้ีแจงข(อสงสัยให(แนะนํา ช?วยแก(ปAญหา
เก่ียวกับการแจ(งตาย  แจ(งย(ายท่ีอยู?ได(อย?างถูกต(องน?าเช่ือถือ 
 4. ความซ่ือสัตย+สุจริตในการปฏิบัติหน(าท่ี เช?น ไม?ขอสิ่งตอบแทน ไม?รับสินบน ไม?หาประโยชน+ในทางมิชอบ 
 5. การให(บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม?เลือกปฏิบัติ 
 6. จํานวนเจ(าหน(าท่ีให(บริการมีความเพียงพอ 
 7. เจ(าหน(าท่ีพูดจาอ?อนน(อมเป@นกันเอง 
 ด(านสิ่งอํานวยความสะดวก เรียงลําดับตามประเด็นดังน้ี 
 1. ความเพียงพอของอุปกรณ+สําหรับผู(รับบริการ เช?น ปากกานํ้ายาลบคําผิด 
 2. การเปDดรับฟAงข(อคิดเห็นต?อการให(บริการ เช?น กล?องรับความเห็น แบบสอบถาม 
 3. จุด/ช?องการให(บริการมีความเหมาะสมและเข(าถึงได(สะดวก 
 4. ข(อความสะอาดของสถานท่ีให(บริการในภาพรวม 
 5. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช?น โทรศัพท+สาธารณะ ห(องสุขา นํ้าดื่ม ท่ีน่ังคอยรับบริการ 
 6. มีท่ีจอดรถสําหรับผู(รับบริการอย?างเพียงพอ 
 ด(านคุณภาพการให(บริการ เรียงลําดับตามประเด็นดังน้ี 
 1. การให(บริการท่ีได(รับตรงตามความต(องการ 
 2. ความครบถ(วน ถูกต(อง ของการให(บริการ 
 3. ผลการให(บริการในภาพรวม 
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 4. อัตราค?าธรรมเนียมมีความเหมาะสม 

 จากการท่ีกลุ?มตัวอย?างมีความพึงพอใจมากในด(านระบบและกระบวนการให(บริการทะเบียนราษฎร

ของเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  เมื่อเปรียบเทียบกับด(านอ่ืนๆ น้ัน  เพราะงาน

ทะเบียนราษฎรน้ันเป@นงานบริการท่ีก?อให(เกิดสิทธิในหลาย ๆ  ด(านท้ังการมีช่ือในทะเบียนบ(าน  การได(รับสัญชาติ  

การมีสถานภาพบุคคล เช?น เป@นเจ(าบ(าน ผู(อาศัย ซ่ึงล(วนแล(วมีผลต?อหน(าท่ีเก่ียวกับการแจ(งเกิด แจ(งตาย  แจ(งย(าย

ท่ีอยู? การมีสิทธิเลือกตั้ง ท้ังในระดับท(องท่ีเช?นการเลือกผู(ใหญ?บ(าน การมีสิทธิเลือกตั้งในระดับท(องถ่ิน เช?น การมีสิทธิ 

เลือกตั้งผู(บริหารท(องถ่ิน การมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล การมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดการมีสิทธิ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร การมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป@นต(น ซ่ึงจะต(องมีช่ือในทะเบียนบ(านให(ครบ

กําหนดตามแต?กฎหมายการเลือกตั้งในระดับน้ัน ๆ จะกําหนดไว(ซ่ึงในด(านระบบและกระบวนการให(บริการ

ทะเบียนราษฎรของเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี น้ันมีหลายประเด็นเช?น การให( 

บริการตามลําดับก?อนหลัง เช?น  ผู(ท่ีมาก?อนได(รับการบริการก?อน มีการติดประกาศเก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลา 

การให(บริการแจ(งตาย  แจ(งย(ายท่ีอยู?  ขอเลขท่ีบ(าน,มีความรวดเร็วในการให(บริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช?วยในการให(บริการ  มีการจัดลําดับข้ันตอนการให(บริการตามท่ีประกาศไว(  มีการ

จัดให(มีการบริการต(อนรับส?วนหน(า  ซ่ึงประเด็นหัวข(อต?าง ๆ เหล?าน้ี  ล(วนแล(วแต?มีผลต?อความพึงพอใจของ

ประชาชนผู(มารับบริการทะเบียนราษฎรท้ังสิ้น  ดังน้ัน  การท่ีประชาชนจะมีความพึงพอใจมากต?อระบบและ

กระบวนการให(บริการทะเบียนราษฎรของเทศบาลตําบลเกาะขวาง  ในด(านระบบและกระบวนการน้ันจะต(อง

ตอบสนองผู(มารับบริการได(อย?างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให(ประชาชนผู(มารับบริการน้ันได(รับประโยชน+

และเกิดความพึงพอใจอย?างสูงสุด 

 ข(อค(นพบตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 2 สรุปได(ว?าประชาชนกลุ?มตัวอย?างผู(ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก

ต?อระบบและกระบวนการให(บริการทะเบียนราษฎรขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลเกาะขวาง  

อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  ในด(านระบบและกระบวนการ  เรียงลําดับตามประเด็นดังน้ี 

 1. ด(านระบบและกระบวนการให(บริการ 

 2. ด(านเจ(าหน(าท่ี/บุคลากรท่ีให(บริการ 

 3. ด(านคุภาพของการให(บริการ 

 4. ด(านสิ่งอํานวยความสะดวก 

 จากกลุ?มตัวอย?างผู(ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากต?อระบบและกระบวนการให(บริการทะเบียน

ราษฎรขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี ในทุก ๆ ด(าน  

แต?หากพิจารณาเรียงตามลําดับแล(วจะเห็นได(ว?าในด(านสิ่งอํานวยความสะดวกน้ันจะอยู?ในลําดับท(ายสุด ซ่ึงจาก

การท่ีได(สัมภาษณ+ผู(มีประสบการณ+ด(านงานทะเบียน  ผู(บริหารท(องถ่ิน  ผู(บังคับบัญชาและประชาชน  ผู(มาติดต?อ

งานทะเบียนราษฎรเทศบาลตําบลเกาะขวางน้ัน  ได(ข(อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบและกระบวนการให(บริการ

ทะเบียนราษฎรขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน เทศบาลตําบลเกาะขวาง  อําเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  

ให(ดียิ่งข้ึนในด(านสิ่งอํานวยความสะดวกในประเด็นหัวข(อความสะอาดของสถานท่ีท่ีให(บริการในภาพรวม  ความเพียงพอ

ของสิ่งอํานวยความสะดวก  เช?น  โทรศัพท+สาธารณะ  ห(องสุขา นํ้าดื่ม ท่ีน่ังคอยรับบริการ  การมีท่ีจอดรถสําหรับ

ผู(รับบริการอย?างเพียงพอ  ซ่ึงในประเด็นดังกล?าวน้ีเทศบาลตําบลเกาะขวางได(มีการจัดการร?วมกับอําเภอเมืองจันทบุรี  

โดยได(มีส?วนร?วมในการดูแลในเรื่องโทรศัพท+สาธารณะ ห(องสุขา นํ้าดื่ม ท่ีน่ังคอยรับบริการ ให(เพียงพอต?อการ

ให(บริการประชาชนท่ีมาติดต?องานทะเบียนราษฎร และดูแลสถานท่ีให(มีความสะอาดและเป@นระเบียบเรียบร(อย

สวยงามอยู?เสมอ  และในปAจจุบันน้ีเทศบาลตําบลเกาะขวางยังได(จัดทําแผนพัฒนาสามป0โดยได(ตั้งงบประมาณเพ่ือ

รองรับในการขอแยกงานทะเบียนราษฎรไปให(บริการท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะขวาง  ซ่ึงจะทําให(ประชาชน

ในเขตเทศบาลตําบลเกาะขวางน้ัน  มีความสะดวกสบายในการเดินทางมาติดต?องานทะเบียนราษฎรมากยิ่งข้ึน  

และในขณะน้ีข้ันตอนการขอแยกงานทะเบียนราษฎรไปให(บริการท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะขวางอยู?ใน

ระหว?างรอการอนุมัติจากส?วนกลาง 
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การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาท่ีเป@นข(อค(นพบจากการวิจัยน้ี สรุปได(ว?าประชาชนท่ีมาติดต?องานทะเบียนราษฎรเทศบาล

ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  น้ันมีความพึงพอใจมากในทุกด(านซ่ึง ได(แก? ด(านระบบและ

กระบวนการให(บริการด(านเจ(าหน(าท่ี/บุคลากรท่ีให(บริการ  ด(านคุณภาพของการให(บริการและด(านสิ่งอํานวยความสะดวก 

เมื่อนําผลการศึกษามาอภิปรายกับองค+ความรู(ทางทฤษฎี  ได(แก? ทฤษฎีการให(บริการของ มิลเลทท+  ซ่ึงมิลเลทท+ 

ได(สรุปถึงปAจจัยท่ีมีผลต?อการบริการสาธารณะไว( 5 ปAจจัยคือ 
 1. การให(บริการอย?างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงาน

ภาครัฐท่ีมีฐานท่ีว?าทุกคนเท?าเทียมกัน ดังน้ันประชาชนทุกคนจะได(รับการปฏิบัติอย?างเท?าเทียมกันในแง?มุมของ

กฎหมาย ไม?มีการแบ?งแยกกีดกันในการให(บริการ ประชาชนจะได(รับการปฏิบัติในฐานะท่ีเป@นปAจเจกบุคคลท่ีใช(

มาตรฐานการให(บริการเดียวกัน 

 2. การให(บริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะต(องมองว?าการให(บริการ

สาธารณะจะต(องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน?วยงานภาครัฐจะถือว?าไม?มีประสิทธิผล ถ(าไม?มีการให(บริการ  

ท่ีตรงเวลา ซ่ึงจะสร(างความไม?พึงพอใจให(แก?ประชาชน 

 3. การให(บริการอย?างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให(บริการสาธารณะจะต(องมีลักษณะ

จํานวนการให(บริการและสถานท่ีให(บริการอย?างเหมาะสม มิลเลทท+เห็นว?าความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม?มี

ความหมาย ถ(ามีจํานวนการให(บริการท่ีไม?เพียงพอ และสถานท่ีให(บริการสร(างความไม?ยุติธรรมให(เกิดข้ึนแก?ผู(มา

รับบริการ 

 4. การให(บริการอย?างต?อเน่ือง (Continuous Service) หมายถึง การให(บริการสาธารณะท่ีเป@นไป

อย?างสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชน+ของสาธารณะเป@นหลัก ไม?ใช?ความพึงพอใจของหน?วยงานท่ีให(บริการว?าจะให( 

หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได( 

 5. การให(บริการอย?างก(าวหน(า (Progressive Service) หมายถึง การให(บริการสาธารณะท่ีมีการ

ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน อีกนัยหน่ึง คือการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีจะทําหน(าท่ี

ได(มากข้ึน โดยใช(ทรัพยากรเท?าเดิม  
 ในกรณีของผลการวิจัยน้ี  สามารถอธิบายถึงปAจจัยท่ีมีผลต?อระบบและกระบวนการให(บริการทะเบียน

ราษฎรขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ดังน้ี 
 1. ด(านระบบและกระบวนการให(บริการ การท่ีกลุ?มตัวอย?างมีความพึงพอใจมากในด(านระบบและ

กระบวนการให(บริการ เน่ืองจากเทศบาลตําบลเกาะขวางได(ให(บริการด(านทะเบียนราษฎรซ่ึงความรวดเร็วในการ

ให(บริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  เพราะมีการนําเทคโนโลยีทีทันสมัยมาช?วยในการให(บริการมีการจัดลําดับ

ข้ันตอนการให(บริการตามท่ีประกาศไว(  มีการติดประกาศเก่ียวกับข้ันตอนและระยะ เวลาการให(บริการแจ(งตาย  

แจ(งย(ายท่ีอยู?  ขอเลขท่ีบ(าน ส?วนจัดให(มีการบริการต(อนรับส?วนหน(า เพราะมีส?งพนักงานให(เข(ารับการอบรมให(มี

ความรู(ความชํานาญด(านระบบ  และกระบวนการให(บริการให(บริการด(านทะเบียนราษฎรเป@นประจําทุกป| เพ่ือบริการ

ประชาชนท่ีมาติดต?องานทะเบียนราษฎรให(มีความพึงพอใจมากท่ีสุด     

 2. ด(านเจ(าหน(าท่ี/บุคลากรท่ีให(บริการ การท่ีกลุ?มตัวอย?างมีความพึงพอใจมากในด(านเจ(าหน(าท่ี/

บุคลากรท่ีให(บริการ เน่ืองจากเทศบาลตําบลเกาะขวางน้ันเน่ืองจากเทศบาลตําบลเกาะขวางน้ันมีนโนบายเน(นท่ี

การให(บริการประชาชนเป@นหลักโดยให(ประชาชนน้ันได(รับความพึงพอใจมากท่ีสุดในการมาติดต?องานทะเบียน

ราษฎรท่ีเทศบาลตําบลเกาะขวางมีการประชุมและอบรมพนักงานอยู?เป@นประจําทุกๆเดือนอีกท้ังยังมีการกําชับ

เรื่องความเหมาะสมในการแต?งกายมีความเต็มใจให(บริการและความพร(อมในการให(บริการอย?างสุภาพ มีอัธยาศัยดี 

มีความรู( ความสามารถในการให(บริการ เช?น สามารถตอบคําถามช้ีแจงข(อสงสัยให(แนะนํา ช?วยแก(ปAญหาเก่ียวกับ

การแจ(งตาย  แจ(งย(ายท่ีอยู?ได(อย?างถูกต(องน?าเช่ือถือมีความซ่ือสัตย+สุจริตในการปฏิบัติหน(าท่ี และการให(บริการ

เหมือนกันทุกรายโดยไม?เลือกปฏิบัติ ซ่ึงเทศบาลตําบลเกาะขวางน้ันมีการสนับสนุนเจ(าหน(าท่ีท่ีมีความตั้งใจในการ

ปฏิบัติงานดีมีการให(ความดีความชอบในการปฏิบัติงาน 

 3. ด(านคุณภาพของการให(บริการ การท่ีกลุ?มตัวอย?างมีความพึงพอใจมากในด(านคุณภาพของการ

ให(บริการน้ัน เน่ืองจากประชาชนท่ีมาติดต?องานทะเบียนราษฎรน้ันได(รับบริการท่ีตรงตามความต(องการ มีความ
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ครบถ(วนและถูกต(องในการให(บริการทะเบียนราษฎร  และอัตราค?าธรรมเนียมมีความเหมาะสมจึงทําให(ประชาชน

ท่ีมาติดต?องานทะเบียนราษฎรน้ันมีความพึงพอใจมากในการมาติดต?อขอรับการให(บริการ 

 4. ด(านสิ่งอํานวยความสะดวก การท่ีกลุ?มตัวอย?างมีความพึงพอใจมากในด(านสิ่งอํานวยความสะดวกน้ัน  

เน่ืองจากเทศบาลตําบลเกาะขวางมีการจัดทําแผนในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ+ต?างๆ อยู?เสมอเพ่ือให(เพียงพอในการ

ให(บริการประชาชน เพราะหัวใจของการบริการน้ันคือเพ่ือให(ประชาชนท่ีมาติดต?อน้ันเกิดความพึงพอใจสูงสุด    

ในการมาติดต?อขอรับบริการจากเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

 

ข#อเสนอแนะ 

  ข#อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  จากข(อค(นพบท่ีได(จากการศึกษา ผู(วิจัยเห็นว?าควรมีข(อเสนอแนะท่ีเป@นนัยยะในเชิงนโยบายท่ีสําคัญดังน้ี 

 1. ด(านระบบและกระบวนการให(บริการ 

 2. การจัดให(มีการบริการต(อนรับส?วนหน(า 

 3. มีความสะอาดของสถานท่ีให(บริการในภาพรวม 

 4. มีความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช?น โทรศัพท+สาธารณะ ห(องสุขา นํ้าดื่ม ท่ีน่ังคอย 

รับบริการ 

 ข#อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตBอไป 

 หลังจากท่ีได(ดําเนินการวิจัยเรื่องระบบและกระบวนการให(บริการทะเบียนราษฎรขององค+กรปกครอง

ส?วนท(องถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป@นท่ีเรียบร(อยแล(ว ผู(วิจัย

เห็นว?าควรมีการดําเนินการวิจัยหลังจากน้ีคือ 

 1. มีการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการทะเบียนราษฎรของทุกองค+กรปกครอง  

ส?วนท(องถ่ิน ท่ีอยู?ในเขตอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

 2. มีการศึกษาปAญหาและอุปสรรคของประชาชนท่ีมารับบริการทะเบียนราษฎรของทุกองค+กรปกครอง

ส?วนท(องถ่ิน ท่ีอยู?ในเขตอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

 3. ควรศึกษากําลังขวัญและความก(าวหน(าในสายอาชีพของเจ(าหน(าท่ี/บุคคลากรท่ีให(บริการด(าน

ทะเบียนราษฎรทุกองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน ท่ีอยู?ในเขตอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
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หมูBท่ี 5  ตําบลชําราก  อําเภอเมือง  จังหวัดตราด  

SOCIAL CAPITAL IN  COMMUNITY FINANCIAN  INSTITUTION  MANAGEMENT OF            
NONG YANG  VILLAGE  FUNDS MOO.5, CHAM  RAK SUBDISTRICT MUANG  DISTRICT  

TRAT  POVINCE  
 

พีรณัฏฐO  สิงหพันธO 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปกครองท(องถ่ิน 

คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

 

บทคัดยBอ 
 

การวิจัยครั้งน้ี มี วัตถุประสงค+เ พ่ือวิเคราะห+ทุนทางสังคมของหมู?บ(านหนองยาง และเพ่ือศึกษา

ความสัมพันธ+ระหว?างทุนทางสังคมกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู?บ(านหนองยาง หมู?ท่ี 5 

ตําบลชําราก  อําเภอเมือง จังหวัดตราด วิธีการศึกษาใช(การวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใช(การสัมภาษณ+เจาะลึกและ

สังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วม ผลการศึกษาพบว?า ทุนทางสังคมของหมู?บ(านหนองยางมี  3 ทุนสําคัญ ได(แก? ทุนทาง

สังคมในรูปแบบบรรทัดฐานทางสังคม ทุนทางสังคมในรูปแบบเครือข?าย ทุนทางสังคมในรูปแบบองค+กรชุมชน      

ท่ีก?อให(เกิดความเอ้ืออาทรช?วยเหลือเก้ือกูลกัน  ความรู(สึกผูกพันต?อชุมชน ความไว(วางใจและเครือข?าย ท่ีสะท(อน

ผ?านกิจกรรมของชุมชน เช?น กิจกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชน กิจกรรมการจัดการแข?งขันกีฬา

หมู?บ(าน “หนองยางคัพ”  กิจกรรมการตรวจเยี่ยมบ(านของกลุ?มอาสาสมัครดูแลผู(สูงอายุ และกิจกรรมการจัดงาน 

วันสงกรานต+ของหมู?บ(านหนองยาง  ส?วนความสัมพันธ+ทุนทางสังคมกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน

กองทุนหมู?บ(านหนองยาง  พบว?า ทุนทางสังคมท่ีส?งผลต?อการจัดการสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู?บ(านหนอง

ยาง มี 2 ประการ คือ 1. ทุนทางสังคมภายใต(การบริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชนในการให(ความร?วมมือใน

การดําเนินการ ได(แก? กลุ?มสัจจะสะสมทรัพย+และกองทุนหมู?บ(านหนองยาง  ท่ีให(ผู(นําท่ีเป@นผู(มีวิสัยทัศน+ในการ

บริหาร   มีความซ่ือสัตย+ เสียสละ เป@นท่ียอมรับของคนในชุมชน เป@นผู(นําท่ีสร(างระบบความสัมพันธ+ทางสังคมท่ี

สามารถสร(างปฏิสัมพันธ+ทางสังคมท่ีดีและมีคุณภาพ ก?อให(เกิดความสามัคคีกลมเกลียวในชุมชน มีความคุ(นเคยและ

รู(จักเป@นอย?างดี 2. การมีความไว(เน้ือเช่ือใจต?อคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนในการบริหารการเงินทําให(คน

ในชุมชนนําเงินมาฝากเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป@นสิ่งสะท(อนถึงความเข(มแข็งของทุนทางสังคมท่ีเกิดข้ึน และส?งเสริมความ

เข(มแข็งให(สถาบันการเงินชุมชน   

คําสําคัญ  :  ทุนทางสังคม สถาบันการเงินชุมชน 

 

ABSTRACT 
 

 This research aimed to analyze the social capital and study the relationship of social 

capital with the community financial institution management in Nong Yang village, Moo 5, Cham Rak 

Sub-district, Muang District, Trat Province. The research were qualitative research: In-depth interview 

and participant observation. The results showed that 1) Social capital of Nong Yang has four major 

venture capital, private equity capital,causing the generosity, community engagement, trust and 

networks.  All of these were reflection of the community through events such as the security, 

sports village "Nong Yang Cup" visiting the home of elderly volunteers and SongKran’s day and  

2) the relationship of social capital with of community financial institution management found that 

social capital affects the community financial institution is 3 kinds of social capital on the formation of 

social capital within under the management of community financial institution. The reliance on 
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the community financial institution in financial management and the capital accumulation process 

to be reflection of the of occurred social capital strength promotion. 

Keywords : Social Capital, Community Financial Institution 

 

ความสําคัญของปMญหา 
สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู?บ(านหนองยาง ตําบลชําราก อําเภอเมือง จังหวัดตราด เป@นอีกสถาบัน

การเงินชุมชนหน่ึงท่ีเกิดจากนโยบายของรัฐบาล ท่ีให(โอกาสเข(าถึงแหล?งเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพและรายได(

อย?างท่ัวถึง โดยทําหน(าท่ีเปDดให(บริการธุรกรรมทางการเงินข้ันพ้ืนฐาน เช?น รับฝากเงิน ถอนเงิน กู(ยืมเงิน         

ซ่ึงธุรกรรมเหล?าน้ี อยู?ภายใต(กรอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู?บ(านและชุมชนเมืองแห?งชาติเป@นตัวแทนหรือทํา

ธุรกรรมทางการเงินแทนสถาบันการเงินท่ีสนับสนุน ซ่ึงสถาบันการเงินชุมชนเกิดจากกองทุนหมู?บ(านก?อตั้งครั้งแรก

เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2544  มีจํานวนสมาชิกครั้งแรก จํานวน 318 คน โดยมีคณะกรรมการจํานวน 15 คน 

มีมติท่ีประชุมให(เหลือ 11 คน จนถึงปAจจุบัน ในปv พ.ศ. 2548 ได(รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวด

ในระดับอําเภอ และได(รับรางวัล 3A ได(รับการเพ่ิมทุนจํานวนสมาชิก 100,000 บาท เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

ต?อมากองทุนได(ดําเนินการมาถึงปAจจุบันมีจํานวนสมาชิก 545 คน (ประยุทธ ติ่งเกษม, สัมภาษณ+ 25 กันยายน 2557) 

ต?อมาได(มีการประเมินความพร(อมและจัดตั้งเป@นสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู?บ(านหนองยางในวันท่ี 

2 มีนาคม 2557 และได(รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 ในการประกวดสถาบันการเงินกองทุนหมู?บ(านดีเด?นระดับ

ภาคตะวันออก เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และได(ดําเนินกิจการท่ีเกิดผลประโยชน+ต?อชุมชน โดยได(จัด

สวัสดิการให(กับสมาชิก และชุมชนจากกําไรท่ีเกิดจากการบริหารจัดการท่ีดี  มีปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการสถาบัน

การเงินชุมชนให(สอดคล(องกับวิถีชีวิตการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สอดคล(องต?อการตอบสนองปAญหาชุมชน  

และสอดคล(องกับปAจจัยภายนอกท่ีเข(ามา เช?น ทําการรับฝากนอกสถานท่ี เปลี่ยนวันเวลาในการรับฝากสําหรับ

กรณีพิเศษ  เป@นต(น การจัดการสถาบันการเงินชุมชนเช?นนี้แสดงให(เห็นถึงผลสําเร็จท่ีสะท(อนความเข(มแข็งของ

ชุมชนและทุนทางสังคมท่ีนํามาใช(ในการจัดการ  

สถาบันการเงินชุมชนบ(านหนองยาง ไม?มีการกําหนดบุคคลท่ีเฉพาะเจาะจงตายตัวมารับผิดชอบ กําหนดไว(

แต?แบบหลวม ๆ เฉพาะบางงานเท?าน้ัน เพราะทุกคนในชุมชนมีหน(าท่ีรับผิดชอบช?วยกันรักษาดูแลและเป@นเจ(าของ

ร?วมกัน แต?หากมีการทํางานท่ีต(องการผู(รับผิดชอบในประเด็นงานท่ีเพ่ิมข้ึนมาเป@นครั้งคราว เช?น ปรับปรุงอาคาร

สถานท่ี จัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาก็จะมีการประชุมตกลงกันในเวทีประชุมหมู?บ(าน มีคณะทํางานชุดเดียวกับ

คณะทํางานของชุมชน (ผู(ใหญ?บ(านและแกนนําหลัก) มาทําหน(าท่ีรับผิดชอบเป@นผู(ประสานงานหลัก เน่ืองจาก

สถานท่ีทําการของสถาบันการเงินชุมชน คือศาลาประชุมของหมู?บ(าน นับเป@นกิจกรรมท่ีช?วยสร(างทุนทางสังคมให(

เกิดกับท่ีอ่ืนด(วย   

สถาบันการเงินชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู( สร(างและพัฒนาผู(นําเพ่ิมข้ึนผ?านการแบ?งบทบาทกันทํา

กิจกรรม  เป@นพ้ืนท่ีเช่ือมความสัมพันธ+ของคนในชุมชน ภายใต(การทํางานท่ีอยู?บนฐานวัฒนธรรมชุมชน คือ การ

ช?วยเหลือ เก้ือกูลพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันท่ีเกิดจากระบบความสัมพันธ+แบบเครือญาติท่ีแนบแน?น มีประสบการณ+

ในการทํางานพัฒนากว?า 14 ปv (จากกองทุนหมู?บ(านสู?สถาบันการเงินชุมชน) ทําให(บ(านหนองยางเรียนรู( วิธีการ

ทํางานชุมชนบนฐานการพ่ึงตนเองก?อน แล(วจึงขอรับการสนับสนุนจากภายนอก (ด(านงบประมาณ ด(านความรู( ฯลฯ) 

ทําให(มีกลุ?มกิจกรรมเกิดข้ึนเพ่ือแก(ไขปAญหาและตอบสนองความต(องการของคนในชุมชนท้ังท่ีจัดตั้งเป@นทางการ

และไม?เป@นทางการกว?า 11 กลุ?ม ซ่ึงสะท(อนถึงความเข(มแข็งและทุนทางสังคมท่ีเกิดข้ึน 

สถาบันการเงินชุมชนไม?ใช?เพียงองค+กรท่ีทําหน(าท่ีเพียงเป@นแหล?งเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพและ

รายได(อย?างท่ัวถึงหรือทําหน(าท่ีเปDดให(บริการธุรกรรมทางการเงินข้ันพ้ืนฐานเท?าน้ัน แต?หากยังเสริมสร(าง

ความสัมพันธ+ของชาวบ(านในชุมชนให(มีความสมัคสมานกลมเกลียว  ท่ีก?อให(เกิดทุนทางสังคมให(เกิดข้ึนในชุมชน 

หรือใช(ประโยชน+จากทุนทางสังคมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพของสถาบันการเงินชุมชน ดังน้ันผู(ศึกษาจึงมี

ความสนใจในการศึกษาทุนทางสังคมของหมู?บ(านหนองยาง ในมติกระบวนการของสังคมเพ่ือศึกษาให(เห็นถึงระบบ

ความสัมพันธ+ของทุนทางสังคมของหมู?บ(านหนองยางในการจัดการสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู?บ(านหนองยาง 
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ผู(ศึกษาได(เลือกสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู?บ(านหนองยาง  ตําบลชําราก อําเภอเมือง จังหวัดตราด  

ซ่ึงสถาบันการเงินชุมชนดังกล?าว  ได(พัฒนามาจากการรวมตัวกันของผู(นําชุมชน เครือข?ายในชุมชนและชาวบ(าน    

มีผู(นํา แกนนําท่ีมีวิสัยทัศน+ในการบริหาร มีความซ่ือสัตย+ เสียสละ เป@นท่ียอมรับของคนในชุมชน มีการสร(างระบบ

ความสัมพันธ+ทางสังคมท่ีมีสามารถสร(างปฏิสัมพันธ+ทางสังคมท่ีดีและมีคุณภาพ ก?อให(เกิดความสามัคคี กลมเกลียว

ในชุมชน นอกจากบ(านหนองยางยังมีประวัติศาสตร+ท่ีมีส?วนในการส?งเสริมความรักความสามัคคี คือ ยุทธการบ(าน

ขําราก ท่ีครั้งอดีตเคยเกิดเหตุการณ+ท่ีมีทหารต?างชาติเข(ามาลุกล้ําในเขตชายแดน ทหารไทยได(ขับไล?ทหารต?างชาติ

ออกนอกเขตแดนได(สําเร็จ ซ่ึงนํามาสู?อัตลักษณ+และการส?งเสริมให(เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนในตําบลชําราก 

เกิดความภาคภูมิใจในเหตุการณ+  ซ่ึงมีการจัดงานรําลึกเป@นประจําทุกป0 ท้ังเป@นการสร(างสรรค+เชิงสัญลักษณ+ในการ

สร(างความผูกพัน ความรักในผืนแผ?นดินเกิดคนตน เพ่ือวิเคราะห+ทุนทางสังคมและแบบแผนในการบริหารจัดการท่ีใช(

ทุนทางสังคมว?าเป@นอย?างไร  

โดยหวังว?าผลจากการวิจัยครั้งน้ี ไปเป@นข(อมูลประกอบการตัดสินใจเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง และส?งเสริม

การสถาบันการเงินชุมชนท(องถ่ินให(มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนต?อไป 

 

วัตถุประสงคOของการวิจัย 
1. เพ่ือวิเคราะห+ทุนทางสังคมของหมู?บ(านหนองยาง หมู?ท่ี 5 ตําบลชําราก อําเภอเมือง  จังหวัดตราด 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ+ระหว?างทุนทางสังคมกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนกองทุน

หมู?บ(านหนองยาง หมู?ท่ี 5 ตําบลชําราก อําเภอเมือง จังหวัดตราด 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเป@นการวิจัยเชิงคุณภาพ ในแง?ท่ีเป@นการแสวงหาสาเหตุปAจจัย และวิธีแนวทางในกระบวนการ

จัดการสถาบันการเงินชุมชน ทุนทางสังคมท่ีมีผลต?อสถาบันการเงินชุมชนท่ีเข(มแข็ง การแสวงหาเพ่ือเข(าถึง

กระบวนการท่ีควรจะเป@น ซ่ึงมีฐานะอยู?บนการวิเคราะห+สภาพของความเป@นจริงทางสังคมของปAจจัยต?าง ๆ   

 

เคร่ืองมือวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ีผู(วิจัยการเก็บรวบรวมข(อมูลในการวิจัยครั้งน้ีใช(วิธีการต?าง ๆ ดังน้ี 

1. การสัมภาษณ+ วิธีการสัมภาษณ+ท่ีใช(ในการวิจัยน้ีมีลักษณะเป@นการสัมภาษณ+แบบก่ึงโครงสร(าง 

(Semi –Structured or Guided Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ+ (Interview Guide) เป@นเครื่องมือใน

รูปแบบต?าง ๆ คือ 

      1.1 การสัมภาษณ+เจาะลึก (In-depth Interview) เป@นการใช(แนวสัมภาษณ+แบบเจาะลึก  โดยกําหนด  

การผู(ท่ีให(ข(อมูลในการสัมภาษณ+ (Key-Informants) ผู(วิจัยเลือกท่ีทําการเก็บข(อมูลด(วยการสัมภาษณ+ โดยอาศัย

การสัมภาษณ+จากผู(ให(ข(อมูลหลัก (Key-Informants) เป@นการสุ?มตัวอย?างแบบเฉพาะเจาะจง จากผู(มีส?วนได(ส?วนเสีย

ของสถาบันการเงินชุมชน 
    1.2 การวิจัยเอกสาร เอกสารท่ีจะใช(ในการวิจัยน้ีแบ?งออกเป@น 2 ประเภทคือ                     

         ก. เอกสารชั้นต(น (Primary Data) เป@นข(อมูลที่ได(ผ?านการวิเคราะห+ข(อมูลได(แก?ศึกษาข(อมูล

จากเอกสาร ระเบียบระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข(อง เอกสารทางราชการ หนังสือพิมพ+ อินเตอร+เน็ต โดยมีการศึกษา

ความเป@นมา แนวคิดทฤษฎีและข(อมูลสถิติจากเอกสารท่ีเก่ียวข(องกับปAญหาของงานวิจัย       

       ข. เอกสารช้ันรอง (Secondary Data) เป@นเอกสารท่ีมีการวิเคราะห+ข(อมูลในรูปแบบต?าง ๆ คือ

ตําราทางวิชาการ บทความวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับปAญหาของการวิจัย   

2. การสังเกตการณ+ (Observation) 

      การสังเกตการณ+แบ?งได(เป@นสองชนิดคือ การสังเกตโดยตรง (Direct Observation) หรือสังเกตแบบ

ไม?มีส?วนร?วม (Non-Participant) กับ การสังเกตแบบมีส?วนร?วม (Participant Observation) โดยการสังเกตการณ+

ท่ีจะนํามาใช(ในงานวิจัยน้ีก็คือ การสังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วม เป@นการหาข(อมูลจากการสังเกตโดยตัวผู(วิจัยเอง  

ในฐานะเป@นบุตรของอดีตนายกเทศมนตรีตําบลแห?งหน่ึงและผู(สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีครั้งล?าสุด โดยผู(วิจัย
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ได(มีส?วนร?วมในการช?วยบิดาหาเสียงมาโดยตลอด และ ผู(วิจัยยังเป@นคนพ้ืนเพในท(องท่ีน้ีเกิดและเติบโตในพ้ืนท่ีน้ี 

โดยตลอดจึงรับรู(รับทราบเหตุการณ+ต?างๆท่ีเกิดข้ึนเป@นอย?างดี จึงนําการสังเกตการณ+ท่ีเป@นประโยชน+มาใช(ใน

งานวิจัยช้ินน้ีให(เกิดประโยชน+มากท่ีสุด 

 

การวิเคราะหOข,อมูล 
การวิเคราะห+ข(อมูลในเชิงประวัติศาสตร+ใช(การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร+ โดยเริ่มจากการ

พรรณนาให(เห็นถึงลําดับเหตุการณ+ สถานการณ+ กิจกรรม กรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนของหมู?บ(านของทุนทางสังคมท่ีมีอยู?

ในชุมชนโดยเป@นการวิเคราะห+ข(อมูลเชิงคุณภาพเชิงประวัติศาสตร+ โดยอาศัยการตีความตามกรอบแนวคิดเบ้ืองต(น 

ซ่ึงจะตีความในเชิงเหตุและผลในลักษณะ การวิเคราะห+ความเป@นเหตุและความเป@นผลโดยยกกรณีศึกษาเหตุการณ+

ท่ีเกิดข้ึนแล(ว เช่ือมโยงความสัมพันธ+ของทุนทางสังคมท่ีหนุนเสริมการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนกองทุน

หมู?บ(านหนองยาง หมู?ท่ี 5 ตําบลชําราก อําเภอเมือง จังหวัดตราด 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ทุนทางสังคมในการจัดการสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู?บ(านหนองยาง หมู?ท่ี 5  ตําบล

ชําราก  อําเภอเมือง  จังหวัดตราด วัตถุประสงค+ในการศึกษา คือ 
1. เพ่ือวิเคราะห+ทุนทางสังคมของหมู?บ(านหนองยาง หมู?ท่ี 5 ตําบลชําราก อําเภอเมือง  จังหวัดตราด 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ+ทุนทางสังคมกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู?บ(าน     

หนองยาง หมู?ท่ี 5 ตําบลชําราก อําเภอเมือง จังหวัดตราด 

ข(อค(นพบข(อท่ี 1 ตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 1 สามารถสรุปได(ว?า ทุนทางสังคมของหมู?บ(านหนองยาง ตําบล

ชําราก  อําเภอเมือง จังหวัดตราด ผู(วิจัยพบว?าทุนทางสังคมของหมู?บ(านหนองยางสามารถแบ?งออกเป@น ๓ ทุน ดังมี

รายละเอียดดังน้ี  

1. ทุนทางสังคมในรูปแบบบรรทัดฐานทางสังคม ซ่ึงเกิดจากการสั่งสมความสัมพันธ+ ดังน้ี 

   1.1 ความเช่ือ ค?านิยมท่ีดี จารีตและประเพณี เป@นการแสดงถึงความสัมพันธ+ทางสังคมท่ีทําให(เกิด

การช?วยเหลือซ่ึงกันและกัน เกิดความร?วมมือ การพ่ึงพาอาศัยกัน เป@นวิถีชีวิตท่ีดํารงอยู? ซ่ึงเป@นทุนความเอ้ืออาทร

ช?วยเหลือเก้ือกูลกันท่ีเห็นชัดในหมู?บ(านหนองยาง  การช?วยเหลือกันของคนในชุมชนบ(านหนองยางยังคงอยู?ด(วย

ความมีนํ้าใจให(แก?กันและกัน และมีอยู?ให(เห็นในระยะเวลาท่ีผู(ศึกษาได(พบเห็น เช?น งานศพ  งานวันสงกรานต+ 

   1.2 ความร?วมมือ การพ่ึงพาอาศัยกันและกัน  การรวมกลุ?มกันเพ่ือให(เกิดความร?วมมือ และพ่ึงพา

อาศัยกันมีเห็นอยู?เป@นประจําในหมู?บ(านหนองยาง  ชาวบ(านให(ความร?วมมือในกิจกรรมต?าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท้ัง

งานส?วนรวมและงานส?วนตัว ได(แก?  กิจกรรมส?วนร?วม ส?วนใหญ?เป@นงานบุญ พิธีกรรมและงานพัฒนาหมู?บ(านท่ี

เก่ียวข(องกับงานทางศาสนาในการจัดงานแต?ละครั้ง ชาวบ(านจะมีการประชุมหารือกันก?อน โดยจะใช(ศาลา          

5 ธันวาคม เป@นสถานท่ีประชุม ชาวบ(านหนองยางมีการทําบุญร?วมกันเป@นประจํา งานส?วนบุคคล ท่ีพบเห็นมีการให(

ความร?วมมือไม?น(อยกว?างานส?วนรวม ไม?ว?าจะเป@นงานเก่ียวกับการเกษตรหรือการผลิต   

   1.3 ความเอ้ืออาทร ความห?วงใยกัน ขอชาวบ(านหนองยางเป@นท่ีประจักษ+ ซ่ึงหมู?บ(านการตรวจเยี่ยม

บ(านของกลุ?ม อาสาสมัครดูแลผู(สูงอายุ (อผส.) และ อสม.บ(านหนองยาง หมู?ท่ี 5 ตําบลชําราก อําเภอเมือง จังหวัด

ตราด มีกิจกรรมการออกตรวจเยี่ยมบ(านผู(สูงอายุ ผู(ปBวยติดเตียง ผู(ยากไร(  ซ่ึงได(รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

เทศบาลตําบลชําราก โดยผ?านกลุ?มอาสาสมัครดูแลผู(สูงอายุ (อผส.) 

2. ทุนทางสังคมในรูปแบบเครือข?าย เป@นการรวมกลุ?มท่ีชาวบ(านได(สร(างเครือข?ายได(อย?างเหมาะสม   

จึงมีกลุ?มองค+กรเครือข?ายเกิดข้ึนในชุมชนเพ่ือช?วยเหลือกันเองตามวัตถุประสงค+ มีท้ังเครือข?ายท่ีเป@นทางการและ

กลุ?มไม?เป@นทางการ  เครือข?ายท่ีเกิดจากการรวมตัวกันเพ่ือแก(ไขปAญหาในชุมชนน้ันคือ กลุ?มเครือข?ายสัจจะสะสม

ทรัพย+ และสภาองค+กรชุมชนตําบลชําราก ซ่ึงมีการดําเนินการของเครือข?ายอย?างต?อเน่ืองในหมู?บ(านหนองยางและ

ระดับจังหวัด  

3. ทุนทางสังคมในรูปแบบองค+กรชุมชน เป@นการรวมกลุ?มเป@นสิ่งท่ีชาวบ(านได(นํามาปรับใช(ได(อย?าง

เหมาะสม  เพ่ือแก(ไขปAญหาท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนและหลากหลาย จึงมีกลุ?มองค+กรเกิดข้ึนในชุมชน  
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เพ่ือช?วยเหลือกันเองตามวัตถุประสงค+ มีท้ังกลุ?มท่ีเป@นทางการและกลุ?มไม?เป@นทางการ กลุ?มท่ีไม?เป@นทางการท่ีเกิด

จากการรวมตัวกันเพ่ือแก(ไขปAญหาในชุมชนน้ันคือ กลุ?มวิทยุสื่อสารชุมชน  สําหรับกลุ?มท่ีเป@นทางการ เริ่มต(นเป@น

กลุ?มธรรมชาติหรือกลุ?มท่ีไม?เป@นทางการบ(าง เป@นกลุ?มท่ีหน?วยงานราชการได(จัดตั้งข้ึนบ(าง ซ่ึงมีการดําเนินการอย?าง

ต?อเน่ือง ซ่ึงกลุ?มในหมู?บ(านหนองยางมีหลายกลุ?ม ได(แก? กลุ?มเกษตรกร กลุ?มปุ|ยบ(านหนองยาง กลุ?ม อสม. เป@นต(น

การรวมกลุ?มในหมู?บ(านหนองยาง เป@นการสร(างความเข(มแข็งให(กับหมู?บ(าน โดยอาศัยทุนทางสังคมท่ีมีอยู?ในชุมชน

เพ่ือตอบสนองความต(องการในการแก(ไขปAญหาต?าง ๆ ของชุมชน ท้ังทางด(านอาชีพ สังคม วัฒนธรรม และประเพณี  

ข"อค"นพบข"อท่ี 2 ตามวัตถุประสงคOข"อท่ี 2 สามารถสรุปได(ว?าความสัมพันธ+ทุนทางสังคมกับการบริหารจัดการ

สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู?บ(านหนองยาง ผู(วิจัยพบว?า 
ทุนทางสังคมของหมู?บ(านหนองยาง มีความสัมพันธ+กับการจัดการสถาบันการเงินชุมชนกองทุนบ(าน    

หนองยาง 2 ประการ คือ ทุนทางสังคมภายใต(การบริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชน การมีความไว(เน้ือเช่ือใจ

ต?อคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนในการบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดดังต?อไปน้ี 

1. ทุนทางสังคมภายใต(การบริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู?บ(านหนองยาง ตําบล    

ชําราก อําเภอเมือง จังหวัดตราด  พบว?า ทุนทางสังคมก?อท่ีเกิดข้ึนในการบริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชน

กองทุนหมู?บ(านหนองยาง ตําบลชําราก อําเภอเมือง จังหวัดตราด ก?อรูปทุนทางสังคมให(เกิดความร?วมมือในกิจกรรม

ของสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู?บ(านหนองยาง ผู(นําท่ีได(รับการเลือกจะเป@นผู(มีวิสัยทัศน+ในการบริหาร มีความ

ซ่ือสัตย+ เสียสละ เป@นท่ียอมรับของคนในชุมชน เป@นผู(นําท่ีสร(างระบบความสัมพันธ+ทางสังคมท่ีมีสามารถสร(าง

ปฏิสัมพันธ+ทางสังคมท่ีดีและมีคุณภาพ ก?อให(เกิดความสามัคคี กลมเกลียวในชุมชน มีความคุ(นเคยและรู(จักเป@น 

อย?างดี   

   ทุนทางสังคมส?งผลให(เกิดการรวมกลุ?มคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนเพ่ือท่ีจะทํางานของกองทุน

หมู?บ(านให(ผ?านการประเมินตัวช้ีวัด เสียสละเวลาในการทํางานไปดูงาน ไปอบรมระบบคอมพิวเตอร+ การให(ความ

ร?วมมือในการเป@นคณะกรรมการสถาบันการเงิน มีผลต?อการขับเคลื่อนทุนทางสังคมให(ดําเนินไปอย?างรวดเร็วและ  

มีพลัง ท้ังน้ีกลุ?มคณะกรรมการท่ีเกิดข้ึนล(วนแต?ต(องสมัครใจเข(ามารับหน(าท่ีต?าง ๆ ความสัมพันธ+ท่ีแน?นแฟÑนในระบบ

เพ่ือนบ(านของคนในสังคม ความเห็นอกเห็นใจ เอาใจใส?ต?อส?วนร?วม รวมไปถึงการมีผู(นําท่ีเข(มแข็งน้ัน ล(วนเป@น

ส?วนประกอบท่ีสําคัญท่ีทําให(คนในชุมชนยอมมองเห็นประโยชน+ท่ีสําคัญของการมีสถาบันการเงินชุมชน   

2. การมีความไว(เน้ือเช่ือใจต?อคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนในการบริหารการเงิน พบว?า คนใน

ชุมชนมีความไว(วางใจคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชน ในการตัดสินใจในการนําเงินมาฝากกับสถาบันการเงิน

ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน และให(อํานาจกับคณะกรรมการสถาบันการเงินดําเนินการบางอย?างแทน  
      คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนล(วนเป@นคนท่ีคนในชุมชนให(ความเคารพนับถือ จึงไว(ใจท่ีจะ

ตัดสินใจนําเงินมาฝาก  โดยเช่ือว?าคณะกรรมการได(กระทําเป@นสิ่งท่ีดีและเหมาสม ความยืดหยุ?นในการดําเนินการ 

ใด ๆ ในการดูแลท้ังลูกหน้ี และดูแลให(ลูกหน้ีชําระหน้ีตรงเวลา การประนีประนอม ซ่ึงส?งผลต?อความเช่ือมั่น ความไว(

เน้ือเช่ือใจและความรู(สึกผูกพันต?อกันช?วยลดความขัดแย(งท่ีเกิดข้ึนได( การท่ีชุมชนมีสถาบันการเงินชุมชน ชุมชนเกิด

ความไว(วางใจกัน คนในชุมชนต(องกู(เงิน ชําระเงิน และผลัดกันทําหน(าท่ีคํ้าประกัน ทําให(ชุมชนเกิดความไว(วางใจ 

การเช่ือมั่นกันเพ่ิมมากข้ึน  

 

การอภิปรายผล 
ในการวิเคราะห+ถึงองค+ความรู(ใหม?ท่ีได(จาการวิจัย ผู(วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว?างข(อค(นพบท่ีได(

จากการศึกษาและองค+ความรู(เดิม ดังน้ี 

จากการศึกษา เรื่องทุนทางสังคมในการจัดการสถาบันการเงินชุมชนบ(านหนองยาง ตําบลชําราก อําเภอ

เมือง จังหวัดตราด  ผลการศึกษามีสิ่งท่ีน?าสนใจซ่ึงทําให(ผู(วิจัยพบว?าทุนทางสังคมมีความสําคัญอย?างยิ่งต?อการทําให(

สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู?บ(านหนองยางมีความเข(มแข็งข้ึนได(  ซ่ึงทุนทางสังคมมีปรากฏอยู?แล(วในทุกหมู?บ(าน 

แต?ทุนทางสังคมจะมีในระดับใดน้ัน ข้ึนอยู?กับหลายปAจจัย และอยู?ท่ีหมู?บ(านใดจะเห็นคุณค?าของทุนทางสังคมน้ัน ๆ

และนํามาใช(ในการพัฒนาชุมชนของตนเองให(มีความเข(มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได(อย?างยั่งยืนต?อไป        

จากสภาพของทุนทางสังคมท่ีได(ทําการศึกษาของหมู?บ(านหนองยาง มีสภาพของทุนทางสังคม พบว?า มีการพัฒนา
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ด(านต?าง ๆ มาก เน่ืองจากทุนทางสังคมท่ีเกิดจากกิจกรรมของชุมชนท่ี เอ้ือต?อการพัฒนาทุนทางสังค  มีเครือข?าย  

ในหมู?บ(านท่ีทําหน(าท่ีเป@นกลุ?มอย?างเป@นทางการและไม?เป@นทางการในการพัฒนาหมู?บ(าน และมีกิจกรรมท่ีส?งเสริม

การช?วยเหลือเก้ือกูลกัน สร(างความไว(วางใจกัน  สร(างความรักความผูกพันกันของคนในชุมชนซ่ึงเป@นกิจกรรม

ทางด(านวัฒนธรรมประเพณี การรักษาซ่ึงวิถีชีวิตของชุมชนท่ีดีงาม นอกจากน้ียังมีผู(นําท่ีถือว?าเป@นทุนทางสังคมท่ีมี

ผลต?อการพัฒนาหมู?บ(านและสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู?บ(านกองทุนหมู?บ(านหนองยาง หมู?บ(านหนองยาง       

มีสภาพทุนทางสังคมท่ีแต?มีความสามัคคีเป@นชุมชนท่ีมีความเข(มแข็งและสามารถสามารถพ่ึงตนเองได( มีบุคคลท่ีมี

ศักยภาพมีความสามารถท่ีจะช?วยดูแลและจัดการหมู?บ(าน ซ่ึงสอดคล(องกับการศึกษาของจุติเทพ ยาสมุทร (2543 : 134) 

พบว?า ผู(นําท้ังท่ีเป@นทางการและเป@นผู(นําตามธรรมชาติ ชาวบ(านให(ความเคารพนับถือ เมื่อหลาย ๆ ผู(นํามาร?วมดําเนิน 

กิจกรรมจะเป@นหลักเป@นแกนในการทํากิจกรรมต?างๆ ท่ีมีประโยชน+ต?อชาวบ(านและชุมชนต?อไป ซ่ึงสอดคล(องกับ

การศึกษาของ สุเทพ วงศ+สุภา (2548 : 183) พบว?า การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีในหมู?บ(านท้ังในด(านศาสนา

พิธีกรรมต?าง ๆ เป@นการรวมตัวกันเพ่ือสืบทอดช?วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน เป@นการรวมพลังโดยทุกคนมีส?วนร?วม

ในกิจกรรมต?าง ๆ ของหมู?บ(าน ช?วยเหลือกันเอ้ืออาทรกัน และการท่ีทุกคนมีความรู(สึกรับผิดชอบร?วมกันจะสามารถ

สร(างความเข(มแข็งให(กับหมู?บ(านได(อย?างยั่งยืนและมั่นคงทุนองค+กร เป@นทุนทางสังคมท่ีสร(างสัมพันธ+ทางสังคม การ

รวมกลุ?มเป@นองค+กร เครือข?ายในชุมชนเพ่ือแก(ไขปAญหาของคนในชุมชน ซ่ึงจะทําให(ชุมชนมีความเข(มแข็ง           

ซ่ึงสอดคล(องกับแนวคิดของวรวุฒิ  โรมรัตนพันธ+ (2551 : 185) ได(อธิบายว?า “ทุนทางสังคม” เป@นทุนประเภทหน่ึง  

ท่ีแตกต?างไปจากทุนประเภทอ่ืน ๆ เป@นทุนท่ีเกิดจากระบบความสัมพันธ+ทางสังคมท่ีมีลักษณะของความร?วมมือร?วมใจ

ของคน ทําให(เกิดความสัมพันธ+ระหว?างคนกับคน หรือคนกับสถาบันท่ีตั้งอยู?บนพ้ืนฐานของความไว(วางใจกัน    

ความเอ้ืออาทรช?วยเหลือเก้ือกูลกัน ทุนทางสังคมจึงเป@นเหมือนสมบัติสาธารณะท่ีสมาชิกทุกคนในชุมชนสามารถ

เข(าถึงและใช(ประโยชน+ได(ตลอดเวลา และยังสอดคล(องกับแนวคิดของประเวศ วะสี (2541 : 231) กล?าวถึง “ทุนทางสังคม” 

ว?าเป@นคําท่ีนํามาใช(ในแง?มุมท่ีต?างกัน จึงต(องทําความเข(าใจเรื่องทุนก?อนว?าทุนไม?ได(มีแต?ทุนท่ีเป@นตัวเงินเท?าน้ัน แต?มีทุน

อ่ืน ๆ อีก เช?น ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสิ่งแวดล(อม ซ่ึง “ทุนทางสังคม” หมายถึง ความเป@นกลุ?มก(อน 

ทางสังคม การมีการศึกษาท่ีดี การมีวัฒนธรรม การมีความซ่ือสัตย+สุจริต การมีความรับผิดชอบต?อส?วนรวมการมี

ประสิทธิภาพ 

 

ข"อเสนอแนะ 
 ข"อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การใช(ทุนทางสังคมเพ่ือสร(างความเข(มแข็งให(เกิดข้ึนในสถาบันการเงินชุมชน  ตลอดจนชุมชนหมู?บ(าน

น้ัน คือต(องให(คนในชุมชนรู(และเข(าใจในคุณค?าของทุนทางสังคมท่ีมีอยู?ในชุมชนและใช(ประโยชน+จากทุนทางสังคม 

ท่ีมีอยู?เกิดประโยชน+กับชุมชนสูงสุด  ซ่ึงทุนทางสังคมมีอยู?หลายด(านและมีปรากฏอยู?แล(วในทุกหมู?บ(าน ทุกสังคม  

ซ่ึงคนในชุมชนจะต(องตระหนักถึงคุณค?าของทุนทางสังคมในด(านต?างๆ และพยายามดํารงรักษาทุนทางสังคมท่ีมีใน

ชุมชนหมู?บ(านให(คงอยู?  โดยมีกิจกรรมท่ีสร(างทุนทางสังคมโดยผ?านเครือข?ายในชุมชนท่ีมีอยู?ท่ีเป@นทางการหรือไม?

เป@นทางการก็ตาม  ผ?านทุนทางสังคมในรูปแบบบรรทัดฐานและองค+กรชุมชน เพ่ือทุนทางสังคมของชุมชนหมู?บ(าน

จะสร(างชุมชนให(เกิดความเข(มแข็ง ทําให(กลุ?มองค+กร เครือข?ายต?าง ๆ เข(มแข็ง คนในชุมชนจึงจะต(องนําทุนทาง

สังคมมาใช(อย?างฉลาด บริหารทรัพยากรท่ีมีอยู?ให(เกิดประโยชน+สูงสุด มีคุณค?า ดูแล รักษาทุนทางสังคมท่ีสําคัญของ

ชุมชนให(คงอยู? ชุมชนเห็นพ(องต(องกัน สามารถตอบสนองความต(องการของชุมชนและแก(ปAญหาชุมชนได(ตาม

เปÑาหมายท่ีชุนชนต(องการต?อไป 
 ข"อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตBอไป 

การศึกษาทุนทางสังคมในปAจจุบันบ?งชี้ให(เห็นว?า ทุนทางสังคมเป@นเรื่องของความสัมพันธ+ระหว?างคน

และกลุ?มหรือเครือข?าย  ตลอดจนการเช่ือมโยงไปยังกลุ?มอ่ืน การใช(ประโยชน+จากพลังของทุนทางสังคมในปAจจุบัน

จะเน(นการแก(ไขปAญหาท่ีเก่ียวข(องกับเศรษฐกิจและความเป@นอยู?ท่ีดี ซ่ึงอาจจะสะท(อนถูกกระตุ(น ตลอดจนการ

อธิบายในหลายๆ ทุนทางสังคมมีลักษณะค?อนไปในทางท่ีผู(อยู?กับวิถีชีวิตในชุมชนชนบทและสังคมเกษตรกรรม 

การศึกษาปรากฏการณ+ของทุนทางสังคมในชุมชนน้ัน ควรเปรียบเทียบและวิเคราะห+ปรากฏการณ+ของชุมชนเมือง

ร?วมกับชุมชนชนบทร?วมด(วย  อีกท้ังการศึกษาน้ีเน(นการสังเกตการณ+บางปรากฏการณ+อันข้ึนกับเง่ือนไขเวลาท่ีจะมี
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กิจกรรมทางสังคมต?างๆ เกิดข้ึน ซ่ึงอาจศึกษากิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย หรือกิจกรรมท่ีมีการจัดข้ึนในบางป0ท่ีมี

ผลต?อการสร(างทุนทางสังคม ดังน้ัน จึงอาจเป@นข(อสังเกตหากจะมีการศึกษาในครั้งต?อไป 
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OPERATING  EFFECTIVENESS BASED ON MANDATORY DELEGATED FUNCTIONS OF MUNICIPALITY : 
A CASE STUDY OF KHAO SAMING  SUB-DISTRICT MUNICIPALITY KHAO SAMING DISTICT, 

TRAT PROVINCE 
 

มนูญ  สมุทรชีวะ 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปกครองท(องถ่ิน 
คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี

 
บทคัดยBอ 

 
งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค+ เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลและปAจจัยท่ีมีผลต?อประสิทธิผลในการ

ดําเนินงานตามภารกิจท่ีได(รับการถ?ายโอนของเทศบาลตําบลเขาสมิง การวิจัยจะใช(วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน
ระหว?างการวิจัยเชิงสํารวจและการสัมภาษณ+ในการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมท้ังการสังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วม 
ผลการวิจัยพบว?าประสิทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจท่ีได(รับถ?ายโอนของเทศบาลตําบลเขาสมิงท้ัง 3 ด(าน 
โดยรวมอยู?ในระดับปานกลาง  โดยด(านโครงสร(างพ้ืนฐานมีระดับประสิทธิผลค?อนข(างมาก รองลงมาคือด(าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและการท?องเท่ียว ด(านเศรษฐกิจมีผลน(อยท่ีสุด ส?วนประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานตามภารกิจท่ีได(รับการโอนของเทศบาลตําบลเขาสมิง สามารถแบ?งแยกเป@น 2 กลุ?มใหญ? ๆ คือ ปAจจัยท่ีมี
ผลค?อนข(างสูง ได(แก? ความเป@นธรรม  ในการบริการ ความเพียงพอของการจัดบริการ และความรวดเร็วในการ
ให(บริการตามลําดับ มากไปน(อย ส?วนอีกกลุ?มหน่ึงเป@นปAจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลาง ได(แก? อัธยาศัยในการ
ให(บริการ ส?วนข(อเสนอแนะในการปรับปรุงการให(บริการของเทศบาลตําบลเขาสมิงท่ีมีสัดส?วนสูงสุด 3 ลําดับแรก  
ได(แก? การปรับปรุงการประชาสัมพันธ+ การจัดเก็บขยะมูลฝอย และการจัดเตรียมสถานท่ีรวมถึงอุปกรณ+อํานวย 
ความสะดวก 
คําสําคัญ : ประสิทธิผล  การถ?ายโอนภารกิจ 

 
ABSTRACT 

 
 The purposes of this research was to study the level of effectiveness and factors 
affecting the operating effectiveness based on the mandatory delegated functions of Khao 
Saming Sub district Municipality. The mixed method research approach of the survey research, 
in-depth interview, and participatory observation based on the qualitative research method was 
used in this study. The results identified about the operating effectiveness under the mandatory 
delegated functions of Khao Saming Sub district Municipality was overall shown at the moderate 
level. The first highest level of the operating effectiveness was shown in the aspect of 
infrastructure, the second highest level was shown in the study of religion, culture, society, and 
tourism, and the lowest level was shown in the aspect of economic. The factors affecting the 
operating effectiveness under the mandatory delegated functions of Khao Saming Sub district 
Municipality were divided into two main types. The first highly affecting factors were shown in 
descending order as follows: service fairness, sufficient service, and fast service. Another affecting 
factor with the moderately influencing level was hospitality. The suggestions for the service 
improvement in Khao Saming Sub district Municipality were shown in the following descending 
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order: the improvement of public relations, waste collection, and the preparation of places and 

facilities. 

Keywords : effectiveness, delegated functions mandatory 

 

ความสําคัญของปMญหา 
 การปกครองท(องถ่ินเป@นสภาวะของการเปDดโอกาสให(มีการใช(อํานาจรัฐท่ีหลากหลายกระจายไปยัง

ชุมชนท(องถ่ินต?าง ๆ เพ่ือให(ประชาชนในชุมชนเหล?าน้ันปกครองและดูแลกันเองในขอบเขตพ้ืนท่ีและในภารกิจ      

ท่ีกําหนด เป@นสภาวะของการใช(อํานาจปกครองของรัฐในหลายระดับเพ่ือตอบสนองความต(องการของชุมชนท่ีมี

ความหลากหลายในทางสังคม อุดมการณ+ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยที่ยังคงความเป@นเอกภาพของรัฐและ

อํานาจอธิปไตย และเป@นสภาวการณ+ท่ีองค+กรท่ีดําเนินกิจการสาธารณะในนามของชุมชน (Collective Actions)          

ซ่ึงสามารถดําเนินการได(อย?างอิสระปลอดจากการแทรกแซงโดยองค+กรอ่ืน (วีระศักดิ์  เครือเทพ. 2548 : 9)  

 การกระจายอํานาจสู?ท(องถ่ินจึงเป@นยุทธศาสตร+หน่ึงในการบริหารจัดการบ(านเมืองของรัฐในระบอบ

ประชาธิปไตย โดยมุ?งลดบทบาทของรัฐในส?วนกลาง (Decentralize) ลดเหลือภารกิจหลักท่ี ต(องทําเท?าท่ีจําเป@น 

และให(ประชาชนได(มีส?วนร?วมในการบริหารงานชุมชนท(องถ่ินตามเจตนารมณ+ของประชาชนมากข้ึน การกระจาย

อํานาจสู?ท(องถ่ินจึงเป@นการจัดความสัมพันธ+ทางอํานาจหน(าท่ีใหม?ระหว?างส?วนกลางกับส?วนท(องถ่ินให(สอดคล(องกับ

สภาพการณ+บ(านเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไปในสภาวะท่ีสังคมมีกลุ?ม ท่ีหลากหลาย และมีความต(องการ ความคาดหวัง

จากรัฐท่ีเพ่ิมข้ึน และแตกต?างกัน ขัดแย(งกัน ในขณะท่ีรัฐเองก็มีขีดความสามารถและทรัพยากรท่ีจํากัดในการ

ตอบสนองปAญหาความต(องการท่ีเกิดข้ึนในแต?ละท(องถ่ินได(ทันต?อเหตุการณ+ และตรงกับความต(องการของท(องถ่ิน 

(กระทรวงมหาดไทย. 2543 : 142) 

 การกระจายอํานาจในประเทศไทยมีการดําเนินการอย?างเป@นรูปธรรมชัดเจน เมื่อมีการดําเนินการตาม

เจตนารมณ+ของรัฐธรรมนูญแห?งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกล?าวมีเจตนารมณ+ท่ี

มุ?งหวังให(เกิดการมีส?วนร?วมของประชาชน ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท้ังในระดับท(องถ่ินและระดับชาติ 

โดยมีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจสู?ท(องถ่ิน เป@นกรอบและแผนแม?บทในการกระจาย

อํานาจสู?ท(องถ่ิน และในรัฐธรรมนูญแห?งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได(บัญญัติถึงความสําคัญของการ

กระจายอํานาจการปกครองให(แก?องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินใน หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห?งรัฐ มาตรา 78 

กําหนดว?า รัฐต(องดําเนินงานตามแนวนโยบายด(านการบริการราชการแผ?นดิน โดยกระจายอํานาจให(องค+กรปกครอง

ส?วนท(องถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท(องถ่ินได(เองส?งเสริมให(องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินมีส?วนร?วมใน

การดําเนินการตามแนวในกระบวนการกระจายอํานาจสู?ท(องถ่ินน้ันกลไกท่ีสําคัญประการหน่ึงก็คือ การถ?ายโอน

ภารกิจจากภาครัฐสู?องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน 

 ในการถ?ายโอนภารกิจสู?องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินน้ันดังน้ันรัฐบาลได(ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

กําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให(แก?องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน กําหนดการถ?ายโอนภารกิจให(แก?องค+กร

ปกครองส?วนท(องถ่ินมีรูปแบบการถ?ายโอนไว( 3 ลักษณะคือ ภารกิจท่ีให(องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินดําเนินการเอง

ภารกิจท่ีองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินดําเนินการร?วมกับรัฐ และภารกิจท่ีรัฐยังคงดําเนินการอยู?แต?องค+กรส?วนท(องถ่ิน

สามารถดําเนินการได( ระยะเวลาการถ?ายโอน แบ?งเป@น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1ระยะเวลา 1-4 ปÜ (พ.ศ. 2544-2547) 

โดยองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินท่ีมีความพร(อมสามารถดําเนินการได(และแล(วเสร็จภายใน 4 ปÜ ระยะท่ี 2 ระยะเวลา 

1-10 ปÜ (พ.ศ. 2544 - 2553) นอกจากน้ีคณะกรรมการกระจายอํานาจได(พิจารณาการถ?ายโอนภารกิจท้ังหมด   6  ด(าน 

คือ ด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน ด(านงานส?งเสริมคุณภาพชีวิต ด(านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบร(อย ด(านการวางแผน การส?งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท?องเท่ียว ด(านการบริหารจัดการและการ

อนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล(อม และด(านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปAญญาท(องถ่ิน (วิทยาลัย

พัฒนาการปกครองท(องถ่ิน สถาบันพระปกเกล(า. 2547 : 50-64) 

เทศบาลตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ได(รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป@นเทศบาล         

ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป@นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันท่ี25 พฤษภาคม พ.ศ.2542  

ประกาศราชกิจจานุเบกษาเล?มท่ี 116 ตอนท่ี 9 ก ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ+ 2542  สํานักงานตั้งอยู? หมู? 1 ตําบลเขาสมิง 
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ริมถนนสุขุมวิทห?างจากตัวจังหวัดประมาณ 15 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีครอบคลุมบางส?วนของหมู?ท่ี1ตําบลเขาสมิงและ

บางส?วนของหมู?1ตําบลทุ?งนนทรี มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 1,779 คน แยกเป@นชาย 898 คน และเป@นหญิง 881 คน 

มีพ้ืนท่ี 1.547 ตารางกิโลเมตร (เทศบาลตําบลเขาสมิง. 2555 : 2)   

เทศบาลตําบลเขาสมิงมีหน(าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีของตนเช?นเดียวกับองค+กร

ปกครองส?วนท(องถ่ินรูปแบบอ่ืน โดยนอกจากหน(าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหน(าท่ีของเทศบาล 

ตามกฎหมายแล(ว เทศบาลยังต(องดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะในส?วนของภารกิจท่ีได(รับการถ?ายโอนจาก

ส?วนกลาง ตามแผนการกระจายอํานาจเช?นเดียวกัน โดยเทศบาลมีหน(าท่ีในการนําภารกิจซ่ึงได(รับการถ?ายโอน

ดังกล?าวมาดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต(องการของประชาชนในพ้ืนท่ีและเพ่ือตอบสนอง

ถึงประโยชน+ส?วนรวมของชุมชน แต?อย?างไรก็ตามหากพิจารณาการดําเนินงานถ?ายโอนภารกิจของเทศบาลตําบลเขา

สมิง แล(วยังไม?เป@นท่ีปรากฏผลการดําเนินงานอย?างชัดเจนว?าอยู?ในระดับใดมีปAญหาอุปสรรคอย?างไร จึงทําให(เกิด

ปAญหาหลายประการ ในการดําเนินงาน โดยเฉพาะอย?างยิ่งผู(บริหารก็ไม?สามารถจะปรับปรุงหรือพัฒนาการบริการ

ประชาชนในด(านใดเป@นพิเศษ และไม?ทราบว?าการดําเนินงานในด(านใดเป@นจุดแข็งด(านใดเป@นจุดอ?อนทําให(ขาด    

ตัวช้ีนําท่ีชัดเจนในการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน ผู(ศึกษาวิจัยในฐานะท่ีเป@นบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลเขาสมิง  

มีภูมิลําเนาในเขตเทศบาลตําบลเขาสมิง จึงมีความสนใจศึกษาประสิทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจท่ีได(รับการ

ถ?ายโอนของเทศบาลตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ซ่ึงผลท่ีได(จากการศึกษาสามารถใช( เป@นข(อมูล

พ้ืนฐานในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานในเทศบาลตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

รวมตลอดถึงองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินอ่ืน ๆ ต?อไป 

 

วัตถุประสงคOของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจท่ีได(รับการถ?ายโอนของเทศบาลตําบล    

เขาสมิง  

2. เพ่ือศึกษาปAจจัยท่ีมีผลต?อประสิทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจท่ีได(รับการถ?ายโอนของเทศบาล

ตําบลเขาสมิง 

3. เพ่ือศึกษามาตรการในการปรับปรุงการดําเนินงาน ตามภารกิจท่ีได(รับการถ?ายโอนของเทศบาลตําบล

เขาสมิงให(บรรลุประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเป@นการวิจัยเชิงบูรณาการ (Mixed  Method Model) คือ การวิจัยเชิงสํารวจ และการ

สัมภาษณ+ในการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมท้ังการสังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วม ประชาชนท่ีเป@นเปÑาหมายการวิจัยเชิง

สํารวจ ได(แก? ประชาชนผู(มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด รวม 2 ชุมชน จํานวนท้ังสิ้น 1,087 คน 

(เทศบาลตําบลเขาสมิง. 2557 : 3) การกําหนดขนาดตัวอย?าง (Sample Size)  จะใช(สูตรของทาโร?ยามาเน? (Taro  

Yamame)  คํานวณขนาดของตัวอย?างท่ีเหมาะสมได(จํานวน  292 คน สรุปการสัมภาษณ+เชิงคุณภาพจะอาศัยผู(ให(

ข(อมูลหลักท่ีเก่ียวข(อง เช?น ผู(นําชุมชนและผู(มีส?วนได(ส?วนเสีย 

 

เคร่ืองมือวิจัย 
เครื่องมือวิจัย ได(แก? แบบสอบถาม ประสิทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจท่ีได(รับการถ?ายโอนของ

เทศบาล กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  

การสร(างเครื่องมือวิจัย ได(แก? การหาประสิทธิผลของเครื่องมือ ผู(วิจัยดําเนินการสร(างเครื่องมือตาม

ข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับอํานาจหน(าท่ีและการบริการสาธารณะตามภารกิจ

ท่ีได(รับการถ?ายโอนของเทศบาล 

ข้ันตอนท่ี 2 การสร(างเครื่องมือในการศึกษา 
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ข้ันตอนท่ี 3 นําแบบสอบถามเสนออาจารย+ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต(อง ความเท่ียงตรงตาม

โครงสร(างเน้ือหาครอบคลุมเน้ือหาและความถูกต(องเหมาะสมของภาษา 

ข้ันตอนท่ี 4 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล(วให(ผู(เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต(อง และความครอบคลุม

ของเน้ือหาเพ่ือให(ได(ข(อคําถามท่ีเท่ียงตรงและมีความสมบูรณ+ 

ข้ันตอนท่ี 5 จัดพิมพ+แบบสอบถามฉบับสมบูรณ+เพ่ือใช(ในการเก็บรวบรวมข(อมูลต?อไป 

ข้ันตอนท่ี 6 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ+ไปใช(สัมภาษณ+กลุ?มประชากรและกลุ?มตัวอย?าง 

องค+ประกอบของเครื่องมือวิจัย ประกอบด(วยเน้ือหาสรุป ดังน้ี 

1. การทดสอบความตรงใช(ผู(เช่ียวชาญทางด(านวิจัยและหัวข(อวิจัยจํานวน 3 คน คือ  

  ช่ือ                     สถานภาพ 

      1.1 รศ.ดร.ธงชัย  วงศ+ชัยสุวรรณ    ผู(เช่ียวชาญการวิจัย 

      1.2 ดร.ปรีชา  เป\áยมพงศ+สานต+    ผู(เช่ียวชาญการวิจัย 

      1.3 ดร.เชษฐ+ณรัช  อรชุน    ผู(เช่ียวชาญการวิจัย 

2. การทดสอบความเท่ียงใช(การทดสอบ (Pre-Test) โดยเก็บแบบสอบถาม 30 ชุด ได( ค?าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (α) ของครอนบาค (Cronbach) เท?ากับ 0.93 

 

การวิเคราะหOข,อมูล 
 1. การวิเคราะห+ตัวแปรส?วนบุคคลจะใช(ค?าสถิติเชิงพรรณนา คือ โดยการนํามาแจกแจงความถ่ี (Frequencey) 

คํานวณเป@นค?าร(อยละ (percentage) 

 2. การวิเคราะห+ตัวแปรต(นหรือตัวแปรตามจะใช(ค?าสถิติเชิงพรรณนา โดยนําเสนอในรูปแบบของ และ

ค?าส?วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standaed deviation) 

 ในการศึกษาครั้งน้ี ใช(โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห+ข(อมูล สถิติท่ีใช(เป@นสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ได(แก? ค?าความถ่ี ร(อยละ ค?าเฉลี่ย สําหรับการวัดระดับความเห็นของผู(ตอบแบบสอบถาม 

สร(างข้ึนตามลักษณะการสร(างแบบวัดทัศนคติท่ีเรียกว?า (LikertScale) โดยมีตัวเลือกตอบแบบ 5 ระดับ โดยในแต?

ละระดับกําหนดเกณฑ+การให(คะแนน ดังน้ี 

 

 เกณฑ+การให(คะแนนต?อการตัดสินใจ        ระดับคะแนน 

 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานมากท่ีสุด   5 

 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานมาก   4 

 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานปานกลาง  3 

 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานน(อย   2 

 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานน(อยท่ีสุด  1 

 ส?วนในการตีความค?าเฉลี่ยผลการศึกษาจะใช(เกณฑ+พิจารณาดังน้ี 

 คะแนนระหว?าง 4.51 – 5.00 แสดงว?า เป@นระดับประสิทธิผลสูง 

 คะแนนระหว?าง 3.51 – 4.50 แสดงว?า เป@นระดับประสิทธิผลค?อนข(างสูง  

 คะแนนระหว?าง 2.51 – 3.50 แสดงว?า เป@นระดับประสิทธิผลปานกลาง 

 คะแนนระหว?าง 1.51 – 2.50 แสดงว?า เป@นระดับประสิทธิผลค?อนข(างต่ํา 

 คะแนนระหว?าง 1.00 – 1.50 แสดงว?า เป@นระดับประสิทธิผลต่ํา 

 

การวิเคราะห+ข(อมูลเชิงคุณภาพ ใช(การตีความข(อมูลจากการสัมภาษณ+ เพ่ือเพ่ิมเติมคําอธิบายตารางจาก

การสํารวจให(มีความสมบูรณ+ยิ่งข้ึน โดยการวิเคราะห+ข(อมูลจะนําข(อมูลท่ีได(จากการสัมภาษณ+มาวิเคราะห+ร?วมกับ

ข(อมูลท่ีได(จากการศึกษาเอกสาร ตรวจสอบความสมบูรณ+และความถูกต(องครบถ(วนของข(อมูล จากบันทึกการ

สัมภาษณ+ของผู(ให(ข(อมูลแต?ละประเด็นหลัก และสรุปข(อค(นพบท่ีได(จากการสัมภาษณ+และข(อมูลท่ีได(จากการ

วิเคราะห+เอกสารโดยใช(หลักการตีความ 
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ผลการวิจัย 
 ข-อค-นพบตามวัตถุประสงคOข-อท่ี 1 สามารถสรุปได(ว?าจากการศึกษาความเห็นของประชาชนผู(ตอบ

แบบสอบถามพบว?า ระดับประสิทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจท่ีได(รับถ?ายโอนของเทศบาลตําบลเขาสมิงท้ัง 3 ด(าน

โดยรวมอยู?ในระดับปานกลาง โดยด(านโครงสร(างพ้ืนฐานมีระดับประสิทธิผลค?อนข(างมาก รองลงมาคือด(านการศึกษา

ศาสนาวัฒนธรรมสังคมและการท?องเท่ียว ด(านเศรษฐกิจมีประสิทธิผลน(อยท่ีสุด   

 ข-อค-นพบตามวัตถุประสงคOข-อท่ี 2 สามารถสรุปได(ว?าปAจจัยท่ีมีผลต?อประสิทธิผลในการดําเนินงาน

ตามภารกิจท่ีได(รับการโอนของเทศบาลตําบลเขาสมิง สามารถแบ?งเป@น 2 กลุ?มใหญ? ๆ คือปAจจัยท่ีมีผลค?อนข(างสูง 

ได(แก? ความเป@นธรรมในการบริการ ความเพียงพอของการจัดบริการ และความรวดเร็วในการให(บริการตามลําดับ 

ส?วนอีกกลุ?มหน่ึงเป@นปAจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลาง ได(แก? อัธยาศัยในการให(บริการ  

 ข-อค-นพบตามวัตถุประสงคOข-อท่ี 3 สามารถสรุปได(ว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีมีข(อเสนอแนะในการปรับปรุงการ

ให(บริการของเทศบาลตําบลเขาสมิงท่ีมีสัดส?วนสูงสุด 3 ลําดับแรกได(แก? การปรับปรุงการประชาสัมพันธ+ การจัดเก็บ

ขยะมูลฝอยและการจัดเตรียมสถานท่ีรวมถึงอุปกรณ+อํานวยความสะดวก 

 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษา ประสิทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจท่ีได(รับการถ?ายโอนของเทศบาลตําบลเขาสมิง 

อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีประเด็นท่ีน?าสนใจนํามาอภิปรายผลได(ดังน้ี 

จากการศึกษา ประสิทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจท่ีได(รับการถ?ายโอนของเทศบาล : กรณีศึกษา

เทศบาลตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว?า ประสิทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจ   

ท่ีได(รับถ?ายโอนของเทศบาลตําบลเขาสมิงโดยรวมอยู?ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล(องกับงานวิจัยของนิภาพร      

วงศ+วานิช (2546 : 18) ได(วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการถ?ายโอนภารกิจ ด(านโครงสร(างพ้ืนฐานจากหน?วยงานของรัฐ

ให(แก?องค+การบริหารส?วนตําบล จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว?า ภาพรวมอยู?ในระดับปานกลาง เหตุผลเพราะความพร(อม

ในการถ?ายโอนภารกิจของเทศบาลยังมีความพร(อมท่ีไม?มากนัก เช?นในขณะท่ีมีการถ?ายโอนภารกิจเพ่ิมข้ึน แต?จํานวน

พนักงานยังเท?าเดิม จึงส?งผลให(ประสิทธิผลในการถ?ายโอนภารกิจจึงอยู?ในระดับปานกลาง ส?วนประสิทธิผล ปAจจัยท่ีมีผล

ต?อประสิทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจท่ีได(รับการโอนของเทศบาลตําบลเขาสมิง โดยรวมอยู?ในระดับค?อนข(างสูง 

สอดคล(องกับงานวิจัยของ สมชาย วงศ+เกษม (2549 : 22) ได(ศึกษาประสิทธิภาพการถ?ายโอนภารกิจสู?องค+การบริหาร

ส?วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว?า ปAจจัยท่ีผลต?อประสิทธิภาพอยู?ในระดับมาก เน่ืองจากเทศบาล    

มีความเป@นธรรมในการบริการและสามารถแก(ปAญหาความเดือดร(อนของประชาชนได(ทันท?วงที 

 

ข-อเสนอนแนะ 
ข-อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากข(อค(นพบท่ีได(จากการศึกษาพบว?า ประสิทธิผลด(านการศึกษาในเรื่องของการประชาสัมพันธ+แหล?ง

ท?องเท่ียว และการบริการอินเทอร+เน็ตตําบล อยู?ในระดับค?อนข(างต่ํา ผู(วิจัยเห็นว?าควรมีข(อเสนอแนะท่ีเป@นนัยในเชิง

นโยบายท่ีสําคัญ ดังน้ี 

1. การประชาสัมพันธ+แหล?งท?องเท่ียวของเทศบาลมีข(อจํากัดด(านงบประมาณ ดังน้ันจึงมีการประชาสัมพันธ+

แบบปากต?อปาก หรือควรมีการประชาสัมพันธ+ให(กับเด็ก เพ่ือท่ีจะจะได(นําไปบอกต?อพ?อแม? ตลอดจนอาจมีการ

ประชาสัมพันธ+ระหว?างการแจกเบ้ียยังชีพก็ได(เพ่ือท่ีจะได(ไม?เป@นการเสียงบประมาณ 

2. การให(บริการอินเตอร+เน็ตของเทศบาลฟรี ดังน้ันเทศบาลจึงควรดําเนินการร?วมกับองค+กรภาคเอกชน

เพ่ือท่ีจะได(นํามาบริการประชาชนให(ท่ัวถึงและรวดเร็วกว?าท่ีเป@นเพราะบางทีอินเตอร+เน็ตฟรีก็ช(าไม?ทันต?อ       

ความต(องการของประชาชน 
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ข"อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตBอไป 

หลังจากท่ีได(ดําเนินการศึกษา ประสิทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจท่ีได(รับการถ?ายโอนของเทศบาล 

: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราดเป@นท่ีเรียบร(อยแล(ว ผู(ศึกษาเห็นว?าควรมีการดําเนินวิจัย

หลังจากน้ี คือ 

1. ควรมีการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจท่ีได(รับการถ?ายโอนของเทศบาลอ่ืน ๆ 

ของจังหวัดตราดหรือจังหวัดใกล(เคียง เพ่ือนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบว?าแตกต?างกันอย?างไร เพ่ือท่ีจะได(นํามา

ปรับปรุง 

2. ควรมีการศึกษาเรื่องเดียวกันน้ีในมิติอ่ืน ๆ เช?น การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต?างของปAจจัย       

ท่ีส?งผลต?อประสิทธิผลในการบริหารงาน ในการให(บริการสาธารณะขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินพ้ืนท่ีเช่ือมโยง  

แต?ละท(องถ่ิน หรือการศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินในด(านอ่ืน ๆ เป@นการ

เฉพาะอาทิ ประสิทธิผลด(านการบริหารงานบุคคลหรือด(านการบริหารการคลัง เป@นต(น  
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ปMญหาและการจัดการความขัดแย3งระหวBางนักการเมืองกับข3าราชการประจําในการบริหารงานขององคOการ

บริหารสBวนตําบล : กรณีศึกษาองคOการบริหารสBวนตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
PROBLEMS AND CONFLICT MANAGEMENT IN SUB-DISTRICT ADMINISTRATION 

ORGANIZATION BETWEEN POLITICIANS AND GOVERNMENT OFFICERS : A CASE STUDY  

OF NONG BUA SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION,  

MUEANG DISTRICT, CHANTHABURI PROVINCE 
 

วรวิช  กอบกิจวัฒนา 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปกครองท(องถ่ิน 

คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี

 

บทคัดยBอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษาสาเหตุ รูปแบบ ผลกระทบและวิธีการจัดการความขัดแย(ง

ระหว?างนักการเมืองกับข(าราชการประจําในการบริหารงานขององค+การบริหารส?วนตําบลหนองบัว อําเภอเมือง 

จังหวัดจันทบุรี วิธีการศึกษาจะใช(การวิจัยเชิงคุณภาพแนวกรณีศึกษา การเก็บรวบรวมข(อมูลใช(การศึกษาเอกสาร 

การสัมภาษณ+แบบเจาะลึกและการสังเกตแบบมีส?วนร?วม ผลการวิจัยพบว?ารูปแบบของความขัดแย(งมีลักษณะ    

ท่ีเกิดจากการสะสมความขัดแย(งระหว?างนายกองค+การบริหารส?วนตําบลหนองบัวกับปลัดองค+การบริหารส?วนตําบล 

ในรูปแบบของโครงการต?าง ๆ เป@นประจําตั้งแต?อดีตจนถึงปAจจุบัน สาเหตุความขัดแย(งเกิดจากค?านิยมการบริหารงาน

ท่ีแตกต?างกัน ปAญหาการสื่อสารข(อมูลในองค+กร ผลประโยชน+ตําแหน?งหน(าท่ีการงาน ส?วนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีผลเสีย

มากกว?าผลดีคือ ทําให(องค+กรเกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคี ต?างคนต?างอยู? ทําให(งานขาดประสิทธิภาพ 

ส?งผลกระทบต?อท้ังส?วนตนและองค+การบริหารส?วนตําบลหนองบัว ส?วนวิธีการจัดการความขัดแย(งท่ีเป@นไปได(มีอยู? 

มี 4 รูปแบบ ได(แก? การไกล?เกลี่ย การไต?สวน การประนีประนอมและการเจรจา แต?การประนีประนอมเป@นวิธีท่ี

ได(ผลมากท่ีสุด      

คําสําคัญ : ความขัดแย(ง นักการเมือง ข(าราชการประจํา 

 

ABSTRACT 

 
 The research aimed to study about the causes of problems, types, impacts, and 

conflict management between a politicians and government officers in the administrative work 

of Nong Bua Sub-district Administration Organization in Mueang District, Chanthaburi. The 

qualitative research approach was used in this research. The data were collected from the 

study of document paper, in-depth interview, and participatory observation. The research 

outcomes were identified about accumulated conflict types between the Chief Ezecutive of 

Nong Bua Sub-district Administration Organization and the Chief Administrator of Nong Bua    

Sub-district Administration Organization. The conflicts were caused by the different value of 

work, communication breakdown, in the organization, and conflicts of interest in different job 

responsibilities. The impact negatively resulted in each individual staff and Nong Bua Sub-district 

Administration Organization itself. The possible conflict management was classified into 4 types: 

mediation, inquisition, compromise, and negotiation. However, the negotiation was considered 

to be the best conflict management. 

Keywords : Conflicts, Politicians, Government Officers 
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ความสําคัญของปMญหา 
 ในการบริหารงานขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค+การบริหารส?วน

ตําบล พ.ศ.2537 แก(ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 60 น้ัน ให(นายกองค+การบริหารส?วนตําบลควบคุมและ

รับผิดชอบในการบริหารราชการขององค+การบริหารส?วนตําบลตามกฎหมาย และเป@นผู(บังคับบัญชาของพนักงานส?วน

ตําบล และลูกจ(างองค+การบริหารส?วนตําบล มาตรา 60/1 ให(มีปลัดองค+การบริหารส?วนตําบลคนหน่ึงเป@นผู(บังคับบัญชา

พนักงานส?วนตําบลและลูกจ(างองค+การบริหารส?วนตําบลรองจากนายกองค+การบริหารส?วนตําบล และรับผิดชอบ

ควบคุมดูแลราชการประจําขององค+การบริหารส?วนตําบล ให(เป@นไปตามนโยบายและมีอํานาจหน(าท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย

กําหนดหรือตามท่ีนายกองค+การบริหารส?วนตําบลมอบหมาย (ชาชิวัฒน+  ศรีแก(ว. 2537 : 9) 

 การกระจายอํานาจการปกครองส?วนท(องถ่ิน หมายถึง การมอบอํานาจให(ท(องถ่ินจัดทํากิจการหรือบริการ

สาธารณะอย?างมีอิสระภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ เช?น การกําหนดนโยบายการบริหาร การบริหารบุคคล 

การเงินและการคลัง เพ่ือคุ(มครองประโยชน+ของประชาชนในท(องถ่ิน โครงสร(างขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินแบ?ง

ออกเป@น 2 ฝBาย คือ ฝBายนักการเมือง และฝBายข(าราชการประจํา 1) ฝBายสภาท(องถ่ินมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน 

ทําหน(าท่ีเป@นฝBายนิติบัญญัติ ซ่ึงควบคุมและตรวจสอบฝBายบริหาร 2) ฝBายบริหารท(องถ่ินมาจากการเลือกตั้งจาก

ประชาชน ทําหน(าท่ีกําหนดนโยบายและบริหารกิจการตามกฎหมายในองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินน้ัน 

 สําหรับฝBายข(าราชการท่ีประจําจะมีโครงสร(างทางเจ(าหน(าท่ีอีกส?วนหน่ึงเรียกว?า พนักงานองค+กรปกครอง

ส?วนท(องถ่ิน ทําหน(าท่ีนํานโยบายของฝBายบริหารไปปฏิบัติให(เกิดผลสําเร็จ องค+การบริหารส?วนตําบล ถือเป@นองค+กร

ปกครองส?วนท(องถ่ินอีกรูปแบบหน่ึงตามแนวความคิดของหลักการกระจายอํานาจการปกครอง โดยมีหลักการสําคัญ คือ 

รัฐบาลกลางได(ให(อํานาจหรือการกระจายอํานาจ (decentralization) ไปให(ประชาชนในท(องถ่ินมีส?วนร?วมในการ

ปกครองเป@นองค+กรท่ีมีฐานะเป@นนิติบุคคล มีอํานาจในการบริหารงาน มีงบประมาณและรายได(เป@นของตนเอง และมี

โครงสร(างการบริหาร ซ่ึงประกอบด(วยผู(บริหารและสมาชิกสภาองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินท่ีได(รับการเลือกตั้ง

โดยตรงจากประชาชน มีข(าราชการประจําคือ “พนักงานส?วนตําบล” ช?วยเหลือการปฏิบัติงานประจํานํานโยบายของ

นักการเมืองไปปฏิบัติ องค+การบริหารส?วนตําบลเป@นองค+กรหน่ึงในสังคมท่ีไม?อาจหลีกเลี่ยงปAญหาความขัดแย(งได( 

เพราะต(องรับผิดชอบในการพัฒนาการบําบัดทุกข+ บํารุงสุขของประชาชน รวมถึงการแก(ไขปAญหาของชุมชนในท(องถ่ิน

อยู?ตลอดเวลา การแข?งขันกันในฐานะตัวแทนของประชาชน ประสบการณ+ทํางาน บทบาทอํานาจหน(าท่ีของแต?ละฝBาย 

การกระจายอํานาจการบริหารงาน ปAญหาภาวะผู(นํา ปAญหาการทุจริต ปAญหาการแสวงหาผลประโยชน+ความไม?โปร?งใส

ในการบริหารงาน ความไม?เป@นธรรม ความไว(วางใจระหว?างกัน ปAจจัยทางการเมืองท(องถ่ิน ระบบราชการ วัฒนธรรม

ในการบริหารงาน ทัศนคติ รวมถึงสังคมวัฒนธรรม สังคมเครือญาติ ความหลากหลายและซับซ(อนในองค+กร ประกอบ

กับระเบียบกฎหมายขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก(ไขอยู?ตลอดเวลา ไม?ว?ากฎหมาย

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การเข(ามาดํารงตําแหน?งทางการเมืองของนักการเมืองท(องถ่ิน เป@นต(น ย?อมส?งผลให(เกิด

ปAญหาความขัดแย(งแทบท้ังสิ้น (โกวิทย+  พวงงาม. 2546 : 5)  

 การบริหารงานในองค+การบริหารส?วนตําบลมักจะเกิดความขัดแย(งระหว?างผู(บริหาร ซ่ึงเป@นนักการเมือง

ท(องถ่ินกับพนักงานองค+การบริหารส?วนตําบล ซ่ึงเป@นข(าราชการประจําในลักษณะผู(บังคับบัญชามีความขัดแย(งกับ

ผู(ใต(บังคับบัญชา อันเน่ืองจากสาเหตุความแตกต?างในสถานภาพ เปÑาหมาย ค?านิยม หรือการรับรู( ทัศนคติ ความเช่ือ 

นอกจากน้ันการควบคุมท่ีเข(มงวดย?อมทําให(ผู(ปฏิบัติงานมีการระมัดระวังตนเองมากข้ึน กล?าวคือ ผู(ปฏิบัติงานเหล?าน้ีจะ

ให(ความสําคัญไปท่ี “ความถูกต(อง” “ไม?ผิดระเบียบ” มากกว?าจะคํานึงถึงการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

ดังน้ันความล?าช(าก็จะกลายเป@นปAญหาต?อมา เป@นเหตุให(ข(าราชการไม?สามารถตอบสนองความต(องการของ ผู(บริหารได(

หลายๆ กรณี (อรุณ  รักธรรม. 2546 : 14)  

 นอกจากน้ีความขัดแย(งระหว?างนักการเมืองกับข(าราชการประจํามักเกิดจากผลประโยชน+ และจะมีความ

รุนแรงมากกว?าการขัดแย(งกันในเรื่องอ่ืน ดังคํากล?าวท่ีว?า “ผลประโยชน+ทําให(เกิดความขัดแย(ง” (Conflict Interest)      

ถ(านักการเมืองต(องการแสวงหาผลประโยชน+แต?ไปติดอยู?ท่ีข(าราชการประจํา นักการเมืองจะหาทางกลั่นแกล(งข(าราชการ

ประจําโดยอ(างว?า “ไม?สนองนโยบาย” นักการเมืองไม?มีวินัยเหมือนข(าราชการประจําจึงมีความกล(าสูง แต?ข(าราชการ

บางคนแม(จะมีวินัยบังคับ แต?ก็อาศัยความเจนจัดแสวงหาผลประโยชน+อย?างแนบเนียน ข(าราชการประเภทน้ีเป@นพวก
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ฉลาดแกมโกง ในท่ีสุดก็เกิดการโยกย(ายข(าราชการประจําท่ีมีความขัดแย(งกับนักการเมือง และไม?ตอบสนองนักการเมือง

ได(ในทุกเรื่อง (อรุณ  รักธรรม. 2546 : 20) 

 องค+การบริหารส?วนตําบลหนองบัว อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เริ่มก?อตั้งตามประกาศของ

กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 ตามโครงสร(างอํานาจหน(าท่ีขององค+การบริหารส?วนตําบล เกือบ

แทบทุกแห?งจะประกอบด(วยโครงสร(าง 3 ส?วน คือ ปลัด คลัง ช?าง ซ่ึงเป@นผู(ปฏิบัติงานมาตั้งแต?ต(น คนภายในองค+กรยัง

น(อยมีด(วยกัน 3 คน นอกน้ันก็จะเป@นผู(บริหารและสมาชิกสภา ซ่ึงการทํางานหรือการดําเนินงานดังกล?าวยังแทบจะไม?

พบความขัดแย(งหรือมีบ(างก็ไม?มาก (อรุณ รักธรรม. 2546 : 20) 

 การทํางานเป@นไปตามคําสั่งจากส?วนกลางแทบท้ังสิ้น คือทํางานตามคําสั่งจากส?วนกลางหรือคอยรับคําสั่ง

จากนายอําเภอน้ันเอง แต?ต?อมาเมื่อคณะกรรมการกระจายอํานาจการปกครองให(แก?องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินเรื่อยมา 

เพ่ือให(การบริหารงานราชการแผ?นดินมีความรวดเร็วทันต?อเหตุการณ+สนองความต(องการตรงปAญหาท่ีแท(จริงส?วนกลาง

เริ่มถ?ายโอนภารกิจอํานาจหน(าท่ีลงมาให(ท(องถ่ินอย?างต?อเน่ือง บุคลากรท่ีปฏิบัติหน(าท่ีในองค+การบริหารส?วนตําบลเริ่ม

มีมากข้ึน จากท่ีมี 3 ส?วน คือ ปลัด คลัง ช?าง ก็เพ่ิมเป@น 4 – 5 ส?วน ตามแต?ละอํานาจหน(าท่ี พนักงานหรือสมาชิก

แม(กระท่ังผู(บริหาร เริ่มมีบทบาทมากข้ึน เริ่มมีความรู(เรื่องกฎหมายและระเบียบมากข้ึน  

 จากการสังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วมพบว?า องค+การบริหารส?วนตําบลหนองบัว อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด

จันทบุรี เริ่มเห็นขัดแย(งกันระหว?างนักการเมืองกับข(าราชการประจํา ชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน ในปf พ.ศ. 2554  อันเน่ือง     

มาจากนักการเมืองบางท?านต(องการแสวงหาทําโครงการแต?ไปติดอยู?ท่ีข(าราชการประจําบางท?าน โดยอ(างว?าทํา

ตามระเบียบ  นักการเมืองจึงต(องโยกย(ายท่ีทํางานและบางคนก็สับเปลี่ยนตําแหน?งบ?อยครั้ง ปAญหาเหล?าน้ีทําให(

เกิดความขัดแย(งกันระหว?างนักการเมืองกับข(าราชการประจําท่ีเกิดข้ึนเสมอในองค+การบริหารส?วนตําบลหนองบัว 

อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จากสาเหตุในลักษณะดังกล?าวน้ัน ทําให(มีผลกระทบต?อการปฏิบัติราชการ ส?งผล

กระทบต?อประชาชนผู(รับบริการ จนทําให(การบริหารงานไม?มีประสิทธิภาพ 

 ผู(ศึกษาในฐานะท่ีเป@นข(าราชการประจํามี จึงสนใจศึกษาสาเหตุและรูปแบบของปAญหารวมท้ังการจัดการ

ความขัดแย(งทางการเมือง ตลอดจนผลกระทบของความขัดแย(งท่ีเกิดข้ึนในองค+การบริหารส?วนตําบล จากกรณีศึกษา 

องค+การบริหารส?วนตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพ่ือเป@นข(อมูลพ้ืนฐานให(กับองค+การบริหารส?วนตําบล 

สามารถนําไปใช(ประโยชน+ในการปÑองกันและจัดการความขัดแย(งในองค+กรของตนเองต?อไป 

 

วัตถุประสงคOของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของความขัดแย(งระหว?างนักการเมืองกับข(าราชการประจําในการบริหารงานของ

องค+การบริหารส?วนตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 2. เพ่ือศึกษารูปแบบของความขัดแย(งระหว?างนักการเมืองกับข(าราชการประจําในการบริหารงานของ

องค+การบริหารส?วนตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 3. เพ่ือศึกษาผลกระทบของความขัดแย(งระหว?างนักการเมืองกับข(าราชการประจําในการบริหารงาน

ขององค+การบริหารส?วนตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 4. เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย(งระหว?างนักการเมืองกับข(าราชการประจําในการบริหารงานของ

องค+การบริหารส?วนตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการดําเนินจะใช(การวิจัยเชิงประวัติศาสตร+แนวเศรษฐศาสตร+การเมืองโดยใช(การวิจัยเอกสารและ

การสัมภาษณ+เป@นหลัก มีวิธีการ ดังน้ี 

1. การวิจัยเอกสาร เอกสารทางประวัติศาสตร+ท่ีจะใช(ในการวิจัยน้ีจะแบ?งออกเป@น 2 ประเภท คือ 

                  ก. เอกสารช้ันต(น (Primary Data) เป@นข(อมูลท่ียังไม?ได(ผ?านการวิเคราะห+ข(อมูล ได(แก? เอกสาร  

การประชุม บันทึกการประชุม หนังสือพิมพ+  อินเตอร+เน็ท  เป@นต(น 

                  ข. เอกสารช้ันรอง (Secondary Data) เป@นเอกสารท่ีมีการรวิเคราะห+ข(อมูลในรูปแบบต?าง ๆ คือ 

ตําราทางวิชาการ บทความทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ+  เป@นต(น 
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 ในการตรวจสอบความถูกต(องของข(อมูลจะใช(วิธีวิเคราะห+เอกสารว?าเอกสารทางประวัติศาสตร+น้ันเป@น

เอกสารจริงแท(หรือไม? โดยใช(การวิพากษ+ 2 รูปแบบ คือ  

  ก. การวิพากษ+ภายนอก เป@นการตรวจสอบหลักฐาน พบว?า เอกสารท่ีนํามาใช(วิจัยเป@นเอกสารจริง 

 ข. การวิพากษ+ภายใน เป@นการตรวจสอบข(อมูลในเอกสาร พบว?า หลักฐานท่ีได(จากการตรวจสอบน้ัน

ยังไม?มีความชัดเจนหรือมีนํ้าหนักเพียงพอ เพราะเอกสารในการบันทึกมีลักษณะการเขียนท่ีเป@นการแต?งเรื่องข้ึนมา

ทําให(ได(ข(อมูลท่ีบิดเบือนจากความเป@นจริง 

 2. การสัมภาษณ+แบบเจาะลึก (In-depth interview) ประวัติศาสตร+จากคําบอกเล?า (Oral History) 

เป@นการสัมภาษณ+แบบไม?เป@นทางการหรือไม?มีโครงสร(าง (Informal or unstructured Interview ) คือ มีเพียง

คําถามวิจัยเป@นแนวสัมภาษณ+ การสัมภาษณ+ในท่ีน้ีจะกําหนดผู(ให(ข(อมูลหลัก ได(แก? ผู(อาวุโสท่ีรู(เรื่องเก่ียวกับหัวข(อ

วิจัยอย?างดี ได(แก? 1) รองนายก อบต.  2) สมาชิกสภา อบต.  3) หัวหน(าส?วนราชการ  4) พนักงานส?วนตําบล 

 3. การตรวจสอบข(อมูลในการสัมภาษณ+แบบประวัติศาสตร+จากคําบอกเล?าในท่ีน้ีจะใช(รูปแบบการ

ตรวจสอบ คือ 

    3.1 การตรวจสอบโดยใช(แหล?งข(อมูลท่ีต?างกันระหว?างเอกสารและการสัมภาษณ+แบบประวัติศาสตร+

บอกเล?า พบว?า ข(อมูลท่ีได(จากเอกสารน้ัน ไม?ว?าจะเป@นเอกสารชนิดใดก็ตามน้ัน พบว?าจะไม?มีความขัดแย(งกันใน

ด(านการปฏิบัติงานหรือการกระทําหน(าท่ีในด(านต?างๆ แต?การสัมภาษณ+แบบประวัติศาสตร+จากคําบอกเล?าน้ันกลับ

เป@นไปในด(านตรงกันข(าม คือ มีการขัดแย(งหรือไม?ลงรอยกันในด(านการปฏิบัติงานไม?ว?าจะเป@นด(านความคิดเห็น

หรือการปฏิบัติหน(าท่ี 

    3.2 การตรวจสอบโดยใช(ผู(สัมภาษณ+ท่ีมีจุดยืนต?างกัน พบว?า บุคคลท่ีอยู?ใกล(ชิดหรือท่ีเป@นพรรคพวก

ของตัวเองต?างก็ตอบเป@นแนวทางท่ีดีหรือไม?มีข(อเสียในตัวของผู(บริหาร ซ่ึงอาจจะมีผลประโยชน+หรือความสนิท

สนมเป@นการส?วนตัว แต?ในด(านกลับกันผู(ท่ีมีจุดยืนท่ีอยู?ด(านตรงข(ามก็มองเห็นแต?ด(านเสียของผู(บริหารเช?นเดียวกัน 

 

เคร่ืองมือวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช(ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ+  

 การสร(างเครื่องมือวิจัย ผู(ศึกษาได(สร(างแบบสัมภาษณ+จากวัตถุประสงค+ของการวิจัย แนวคิดและ

เอกสารท่ีเก่ียวข(องโดยใช(รูปแบบคําถามปลายเปDด 

 
การวิเคราะหOข5อมูล 

การวิเคราะห+ข(อมูลในเชิงประวัติศาสตร+ใช(การตีความจากฐานความเช่ือว?าเหตุการณ+ในอดีต มีผลต?อ

เหตุการณ+ในปAจจุบันและอนาคต ดังน้ี 

1. เป@นการวิเคราะห+ข(อมูลเชิงคุณภาพ โดยอาศัยการตีความกรอบเศรษฐศาสตร+การเมือง โดยการ

วิเคราะห+ข้ันตอนของกิจกรรมต?าง ๆ ว?ามีความเก่ียวเน่ืองกับผลประโยชน+และอํานาจหน(าท่ี 

2. เป@นการวิเคราะห+ข(อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีการจัดกลุ?ม (grouping) และเช่ือมโยงสาเหตุ 

 
ผลการวิจัย 

ข(อค(นพบ ตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 1 สามารถสรุปว?า ความขัดแย(งระหว?างนักการเมืองกับข(าราชการ

ประจํา ในองค+บริหารส?วนตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีรูปแบบการสะสมความขัดแย(งมาตั้งแต?

อดีตมาจนถึงปAจจุบันกล?าวคือ 

 สถานการณ+ความขัดแย(งระหว?างนายกอบต. และปลัดอบต. จนมีการสั่งโยกย(ายเกิดจากการสะสม      

ความขัดแย(ง ประจําทุกป0ในการบริหารงานโครงการต?าง ๆ ขององค+การบริหารส?วนตําบลหนองบัว ได(แก? 

โครงการวันเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม (วันพ?อ) โครงการวันแม?แห?งชาติ โครงการอนุรักษ+ปBาชายเลน โครงการ

ปล?อยสัตว+นํ้า และโครงการวันสงกรานต+ (วันผู(สูงอายุ) ความขัดแย(งแค?ปรากฎในเรื่องของปAญหาเบิกจ?าย

ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ?ายของโครงการต?าง ๆ  กล?าวคือ จากโครงการ ท้ังหมดท่ีกล?าวไว(แล(วข(างต(น พบว?า    

มีการเบิกจ?ายงบประมาณ เกินความจําเป@น ซ่ึงโครงการทุกโครงการท่ีกล?าวมา ปลัดอบต.บอกว?าไม?ได(แต?ไม?ได(
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เพราะอะไรผิดระเบียบข(อไหนก็ไม?ได(บอกนายกอบต. ซ่ึงก็ทําให(เกิดความเครียดสะสมกันมาเรื่อย ๆ เพราะว?าปลัดอบต. 

ไม?มีการเสนอทางออกให(กับ นายกอบต. ว?าเหตุผลเป@นอย?างไร หรือควรทําอย?างไร จึงทําให(นายกอบต.เกิด

ความเครียดสะสมกันมานาน เมื่อมาพบกับโครงการถมดิน ก็เกิดความขัดแย(งข้ึนอีก ซ่ึงเหตุการณ+ครั้งน้ีทําให(นายกอบต.

เครียดมาก เพราะปลัด อบต.ไม?สนองนโยบายให(กับนายกอบต. จึงทําให(นายกอบต. เกิดระเบิดออกมา ส?วนปลัดอบต.

ก็พบว?า หลายครั้งท่ีนายกอบต.มอบนโยบายให(ไปปฏิบัติหรือมีนโยบายให(ทําโครงการเหล?าน้ี แต?ว?าปลัดอบต.ก็ได(มี

การช้ีแจงกับนายกอบต. ไปแล(วบางส?วน แต?บางครั้งนายกอบต. ก็ไม?เข(าใจเก่ียวกับข้ันตอนการทํางาน ท่ีความมีความ

ละเอียดซับซ(อน และก็มีกฎระเบียบมากมาย จึงทําให(ปลัดอบต.เกิดความเบ่ือหน?าย แล(วก็ทําให(หลายครั้งท่ีปลัด

ไม?สื่อสารกับนายกอบต. อาจเป@นเพราะว?าบอกไปนายกอบต. ก็ไม?รู(เรื่องอะไร ก็เลยบอกเพียงว?าให(กลับไปพิจารณา

ใหม? ผลท่ีตามมาก็ส?งผลให(ปลัดอบต. ต(องเปลี่ยนท่ีทํางานใหม? 

 จากสถานการณ+ความขัดแย(งท่ีสะสมมาเป@นประจําทุกปU ในการบริหารงานขององค+การบริหารส?วน

ตําบลหนองบัว ได(มีแต?โครงการวันเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม (วันพ?อ) โครงการวันแม?แห?งชาติ โครงการอนุรักษ+

ปBาชายเลน โครงการปล?อยสัตว+นํ้า และโครงการวันสงกรานต+ (วันผู(สูงอายุ) ซ่ึงมาจากสาเหตุจากความขัดแย(งในเรื่อง

ของปAญหาเบิกจ?ายข(อบัญญัติงบประมาณรายจ?ายของโครงการต?าง ๆ  ซ่ึงปลัดอบต.พิจารณาแล(วเห็นว?า มีการ

เบิกจ?ายท่ีไม?มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการให(เบิกจ?ายได( และเป@นค?าใช(จ?ายท่ีไม?เก่ียวข(องและไม?เหมาะสม และเป@น

การใช(งบประมาณท่ีฟุBมเฟFอยเกินความจําเป@น ไม?ประหยัด ไม?มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการให(เบิกจ?าย เป@นการไม?

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงปAญหาดังกล?าวทําให( พัฒนามาเป@นรูปแบบความขัดแย(งระหว?างนายก

องค+การบริหารสภาตําบลหนองบัวในฐานะฝBายการเมือง และปลัดองค+การบริหารส?วนตําบลในฐานะฝBาย

ข(าราชการประจํา โครงสร(างความขัดแย(งดังกล?าวได(สะสมในเชิงประมาณ จบถึงจุดหน่ึงได( ปะทุแสดงออกมาเป@น

ความขัดแย(งท่ีแตกหักระหว?างท้ังสองฝBายในโครงการถมดิน หมู? 8 บ(านเนินโพธ์ิบน โดยนายกอบต. หนองบัวสั่ง

ย(ายปลัดอบต. ในท่ีสุด 

 ข(อค(นพบ ตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 2 สามารถสรุปว?า สาเหตุความขัดแย(งระหว?างนักการเมืองกับ

ข(าราชการประจําเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ ได(แก? จากค?านิยมการบริหารงานท่ีแตกต?างกัน ปAญหาการสื่อสารข(อมูล

ในองค+กร และปAจจัยจากเรื่องผลประโยชน+ตําแหน?งหน(าท่ีการงาน กล?าวคือ สาเหตุความขัดแย(งระหว?าง

นักการเมืองกับข(าราชการประจําในเรื่องของค?านิยมในการบริหารน้ัน ค?านิยมการบริหารงานท่ีแตกต?างระหว?าง

นายกอบต. และปลัดอบต. หนองบัว ถือว?าเป@นสาเหตุหลักของความขัดแย(งระหว?างฝBายการเมือง และฝBายบริหาร 

กล?าวคือ นายกอบต. มีความค?านิยมในการบริหาร โดยมุ?งตอบสนองฐานเสียงเป@นหลัก และปลัดอบต. มีค?านิยมใน

การบริหารท่ียึดถือระเบียบเป@นสําคัญ ส?วนปAญหาการสื่อสารข(อมูลในองค+กรท่ีแตกต?างระหว?างนายกอบต. และ

ปลัด อบต. หนองบัว ถือว?าเป@นสาเหตุความขัดแย(งระหว?างฝBายการเมือง และฝBายข(าราชการประจําโครงการถม

ท่ีดิน หมู? 8 บ(านเนินโพธ์ิ กล?าวคือ นายกอบต. กําหนดโครงการโดยมิได(ปรึกษาหารือกับปลัดอบต. ในฐานะข(าราชการประจํา

ในขณะท่ีปลัดอบต. ก็ไม?ได(เสนอทางออกในการทําโครงการท่ีผิดระเบียบข(อวินัย  ส?วนผลประโยชน+ท่ีแตกต?างกัน

ระหว?างนายกอบต. และปลัดอบต. ท่ีหนองบัว ถือว?าเป@นสาเหตุอีกประการหน่ึงท่ีก?อให(ความขัดแย(งระหว?างฝBาย

การเมืองและฝBายบริหาร กล?าวคือ นายกอบต. มุ?งผลประโยชน+คือการรักษาฐานเสียงจากประชาชนเพ่ือโอกาส

ตําแหน?งนายกสมัยหน(า ส?วนปลัดอบต. เน(นผลประโยชน+การปกปÑองตนเองโดยการยึดกฎระเบียบข(อวินัย เพ่ือมิให(

โดนฟÑองร(องจนเสียตําแหน?งหน(าท่ี 

 ข(อคนพบ ตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 3 สามารถสรุปผลกระทบของความขัดแย(งทางการเมือง             

ท้ังนักการเมืองและข(าราชการประจํา เห็นว?าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีผลเสียมากกว?าผลดีส?งผลกระทบต?อท้ังส?วนตน

และองค+การบริหารส?วนตําบลหนองบัว ผลกระทบของความขัดแย(งท่ีเกิดข้ึนระหว?างนายกกับปลัด ช?วยให(การ

ตัดสินใจดีข้ึน กล?าวคือ เมื่อผู(ตัดสินใจได(รับข(อมูลท่ีมีมุมมองแตกต?างไปจากตน  ซ่ึงอาจขัดแย(งกัน  แต?การมีข(อมูล

ท่ีหลากหลาย  ครอบคลุมมากข้ึน ย?อมช?วยให(การตัดสินใจดีข้ึนกว?าเดิม และความขัดแย(งกันท่ีเกิดข้ึนระหว?าง

นักการเมืองท(องถ่ินกับข(าราชการประจําน้ัน ก?อให(เกิดผลกระทบในทางลบท่ีตามมาต?อการบริหาร งานของ

องค+การสภาตําบลหนองบัว ก็คือ การบริหารงานในองค+การบริหารส?วนตําบลหนองบัว เกิดความคิดแย(งกันระหว?าง

ผู(บริหารซ่ึงเป@นนักการเมืองท(องถ่ินกับพนักงานองค+การบริหารส?วนตําบลซ่ึงเป@นข(าราชการประจํา ในลักษณะ
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ผู(บังคับบัญชามีความขัดแย(งกับผู(ใต(บังคับบัญชา อันเน่ืองจากความแตกต?างในสถานภาพ เปÑาหมาย ค?านิยม   
หรือการรับรู( นอกจากน้ันการควบคุมท่ีเข(มงวดย?อมทําให(ผู(ปฏิบัติงานมีการระมัดระวังตนเองมากข้ึน 

 ข(อค(นพบ ตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 4 สามารถสรุปพบว?า ปAญหาความขัดแย(งระหว?างนักการเมืองกับ
ข(าราชการประจําในการบริหารงานขององค+การบริหารส?วนตําบลหนองบัว โดยหลักการมีวิธีการความขัดแย(ง
ระหว?างนักการเมืองกับข(าราชการประจํา มี 4 รูปแบบ ได(แก? การไกล?เกลี่ย การไต?สวน การประนีประนอม และ
การเจรจา  แต?วิธีจัดการกับความขัดแย(งท่ีได(ผลมากท่ีสุดก็คือ การประนีประนอมน้ันว?านักการเมืองกับข(าราชการ
ประจําต(องการแสวงหาความลงตัวในการจัดการความขัดแย(ง ด(วยความเช่ือว?าการเกิดความขัดแย(งไม?ส?งผลดี
อย?างแน?นอน จึงนิยมการประนีประนอม คือเป@นลักษณะของการแก(ปAญหาแบบยืนยันรักษาผลประโยชน+ของตน 
ขณะเดียวกันก็ให(ความร?วมมือท่ีจะแก(ปAญหา โดยใช(วิธีการเจรจาต?อรองเพ่ือให(ท้ังสองฝBายได(รับประโยชน+หรือเกิด
ความพึงพอใจบ(างในลักษณะพบกันครึ่งทาง ถึงแม(จะเป@นวิธีการท่ีไม?มีใครแพ(หรือชนะเด็ดขาดก็ตาม จึงอาจเป@น
การใช(อํานาจอิทธิพลของกลุ?มมาเจรจาตกลงกันภายใต(ข(อจํากัดด(านเวลา สาเหตุเพราะต?างฝBายต?างทํางานร?วมกัน 
นักการเมืองเป@นผู(กําหนดนโยบายข(าราชการประจําและเป@นผู(นํานโยบายไปปฏิบัติให(เกิดเป@นผลสัมฤทธ์ิตาม
วัตถุประสงค+ของนักการเมืองท่ีวางไว( ดังน้ันวิธีการสร(างความสมานฉันท+กันระหว?างนักการเมืองกับข(าราชการ
ประจํา จึงนิยมใช(วิธีการจัดการกับความขัดแย(งวิธีการประนีประนอมมากท่ีสุด  

 
การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัย ปAญหาและการจัดการความขัดแย(งระหว?างนักการเมืองกับข(าราชการประจําใน
การบริหารงานขององค+การบริหารส?วนตําบล : กรณีศึกษาองค+การบริหารส?วนตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี ผู(วิจัยได(วิเคราะห+สามารถนํามาเปรียบเทียบระหว?าง ข(อค(นพบท่ีได(จากการศึกษา และองค+ความรู(เดิมจาก
เน้ือหาบทท่ี 2 ดังน้ี 

 1. ปAจจัยด(านค?านิยมการบริหารงานท่ีแตกต?างกัน เป@นสาเหตุอย?างหน่ึงท่ีทําให(เกิดสถานการณ+ต?อ
ความขัดแย(งทางการเมืองระหว?างนายกและปลัดท่ีมาจากปAญหาค?านิยม ซ่ึงปAญหาของความขัดแย(งท่ีเกิดข้ึน
ระหว?างนายก อบต. กับปลัดอบต. น้ัน เป@นความขัดแย(งท่ีเกิดข้ึนจากการค?านิยมการบริหารงานท่ีแตกต?างกัน
หลายๆ เรื่อง ซ่ึงจะเห็นได(จากนายกอบต. มีสภาพการทํางานท่ีไม?ได(มีวินัยไม?เป@นไปตามระเบียบเพราะเป@น
ข(าราชการเมือง จึงมีการปฏิบัติงานท่ีแตกต?างกับปลัดอบต. ซ่ึงปลัดฯต(องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและยึดระเบียบเป@นท่ีตั้ง จึงมีค?านิยม อุดมการณ+ และแนวทางท่ีแตกต?างกันไป  มีข(อค(นพบว?าการศึกษา
ในงานวิจัยช้ินน้ี สอดคล(องกับ นักคิดคนสําคัญ ท่ีมีอธิพลต?อการมองว?า ค?านิยม เจมส+ โค และคณะ เห็นว?า 
สาระสําคัญของระบบสังคมท่ีมีปAจจัยรากฐานความขัดแย(ง ในค?านิยม แนวทาง ความช่ืนชอบ ซ่ึงความขัดแย(งใน
ลักษณะน้ีอาจเกิดข้ึนในบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือขัดแย(งกับบุคคลอ่ืน หรือระหว?างคนใดคนหน่ึงกับกลุ?มใดกลุ?ม
หน่ึง หรือหลายๆกลุ?มของบุคคลหรือนิติบุคคล หรือระหว?างกลุ?มบุคคลหลายคนท่ีอยู?ในกลุ?มหน่ึงกับอีกกลุ?มหน่ึง 
หรืออีกหลายๆกลุ?มของบุคคล 

 2. ปAจจัยด(านปAญหาการสื่อสารข(อมูลในองค+กร เป@นอีกมิติหน่ึงท่ีนําไปสู?กระบวนการของการเกิดความ
ขัดแย(งทางการเมืองในองค+การบริหารส?วนตําบลหนองบัว ปAจจัยด(านการรับรู(ข(อมูลข?าวสารท่ีแตกต?างน้ี ผล
การศึกษาครั้งมีข(อค(นพบว?า การสื่อสารไม?เช่ือมโยงข(อมูลท่ีไม?ตรงกับต(นทาง ในลักษณะของการแต?งเรื่องดีให(เป@น
เรื่องเลวร(ายบ(าง ใส?ร(ายปÑายสีกันบ(าง หรือแม(กระท่ังการยุยงส?งเสริมให(ทะเลาะกันเองบ(าง  ล(วนอยู?ในเง่ือนไขของ
ประเด็นปAจจัยด(านการรับรู(ข(อมูลข?าวสารท่ีแตกต?างกันสอดคล(องกับงานวิจัยของจีรพงษ+ โชติอัครนิตย+ (2552 : 42) 
ท่ีได(ศึกษาปAจจัยสาเหตุของความขัดแย(ง และแบบแผนของการบริหารความขัดแย(งท่ีเกิดข้ึนในสํานักงานเทศบาล
ตําบลโคกโพธ์ิ  ผลการศึกษาพบว?า สาเหตุส?วนใหญ?ของความขัดแย(งได(แก? เรื่องการติดต?อสื่อสารท่ีผิดพลาด
คลาดเคลื่อนในการทํางาน อันส?งผลต?ออํานาจหน(าท่ีในการปฏิบัติงาน จึงเป@นปมความขัดแย(งมาจนถึงปAจจุบัน 

 3. ปAจจัยด(านผลประโยชน+ในตําแหน?งหน(าท่ีการงานท่ีแตกต?าง กล?าวคือ วันชัย วัฒนศัพท+ และคณะ
ได(อธิบายถึงปAจจัยต?างๆ ท่ีมีผลต?อความขัดแย(งทางสังคม จากความต(องการหรือผลประโยชน+การแข?งขันกัน 
เพ่ือให(ได(มาซ่ึงผลประโยชน+หรือความต(องการ ต?างๆ ท่ีมีอยู?ไม?จํากัดกับปริมาณของทรัพยากรท่ีมีอยู?อย?างจํากัด    
ก็นําไปสู?ปAญหาความขัดแย(งได( ซ่ึงสอดคล(องกับโครงการถมดิน ท่ีเก่ียวข(องกับผลประโยชน+ทางการเมือง             
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1) ผลประโยชน+ส?วนตัวของผู(เก่ียวข(อง คือ นายกได(รับประโยชน+ในฐานเสียงจากประชาชนทําให(ประชาชนช่ืนชอบ 

ครั้งหน(าก็สามารถเป@นนายกได(อีก 2) ผลประโยชน+ส?วนรวมของชุมชน คือ ทําให(ประชาชนได(รับผลประโยชน+ 

ประชาชนปลอดภัยเก่ียวกับชีวิตและทรัพย+สิน ประชาชนได(รับความสะดวกสบาย 3) ผลประโยชน+ทางด(านวัตถุ

เงินทอง คือ นายกฯ อาจมีผลประโยชน+ท่ีเก่ียวกับเรื่องของรับเหมา เป@นเปอร+เซ็น 4) ผลประโยชน+ท่ีไม?ใช?วัตถุ

โดยตรง คือ นายก ได(ฐานเสียงจากประชาชน เมื่อมีการเลือกตั้งครั้งหน(า ก็อาจจะได(เป@นนายกอีกสมัยต?อไป ส?วน

ตําแหน?งหน(าท่ีการงาน เป@นปAจจัยสาเหตุจากความขัดแย(งระหว?างนายกกับปลัด โครงการถมดินเก่ียวข(องกับ

ตําแหน?งหน(าท่ีการงาน กล?าวคือ 1) ตําแหน?งทางการเมืองนายกก็ได(ฐานเสียงจากประชาชน เมื่อนายกฯ หมดสมัย 

นายก็จะสามารถมีหน(าท่ีตําแหน?งทางการเมืองอีกสมัยหน่ึง 2) ตําแหน?งทางสังคม เมื่อโครงการถมดินน้ีสําเร็จ

ลุล?วงไปได(ด(วยดี นายกฯ เป@นท่ียอมรับของประชาชนตลอดไป เพราะว?านายกฯ เป@นท่ียอมรับของคนในสังคม 

สอดคล(องกับงานวิจัยของ สุวรรณ  พฤคณา (2548 : 22) ได(ศึกษาวิจัยเรื่อง ปAจจัยและผลกระทบของความขัดแย(ง

ทางการเมืองระหว?างนักการเมืองท(องถ่ินกับพนักงานองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินในจังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา พบว?า

ปAจจัยท่ีก?อให(เกิดความขัดแย(งทางการเมือง เกิดจากความแตกต?างด(านทัศนคติ เปÑาหมาย บทบาท ตําแหน?งหน(าท่ี

การงาน เป@นส?วนใหญ? 

 

ข"อเสนอแนะ 
 ข"อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการข(อค(นพบท่ีได(จากการศึกษา ผู(วิจัยเห็นว?าควรมีข(อเสนอแนะท่ีเป@นนัยเชิงนโยบาย เพ่ือนําไปสู?

การพัฒนาในการจัดการความขัดแย(งภายในองค+การบริหารส?วนตําบลอีกครั้งหน่ึง ดังน้ี  

 1. ควรจัดการอบรมสัมมนาร?วมกันระหว?างระหว?างนักการเมืองกับข(าราชการประจํา เพ่ือเป@นเวทีใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู( รวมท้ังกฎ ระเบียบ ข(อบังคับและแนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือให(ทุกฝBาย เข(าใจบทบาท

หน(าท่ีของตนเอง 

 2. ในด(านการใช(อํานาจหน(าท่ีการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการกําหนดตําแหน?ง การบรรจุ การแต?งตั้ง 

การย(าย การโอน การเลื่อนระดับ ควรลดบทบาทการใช(อํานาจของนักการเมืองท(องถ่ินลง ให(เป@นในรูปของ

คณะกรรมการพนักงานองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินแทน เพ่ือเป@นการถ?วงดุลการใช(อํานาจของนักการเมืองท(องถ่ิน 

 ข"อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตBอไป 
 หลังจากท่ีได(ดําเนินการวิจัย เรื่องปAญหาและการจัดการความขัดแย(งระหว?างนักการเมืองกับ

ข(าราชการประจําในการบริหารงานขององค+การบริหารส?วนตําบล : กรณีศึกษาองค+การบริหารส?วนตําบลหนองบัว 

อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป@นท่ีเรียบร(อยแล(ว ผู(วิจัยเห็นว?าควรมีการดําเนินวิจัยหลังจากน้ีคือ 

 1. ควรทําการศึกษาในเรื่องของความขัดแย(งน้ีในองค+กรปกครองท(องถ่ินอ่ืนหรือในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือจะ

ได(เปรียบเทียบกับความขัดแย(งในองค+การบริหารส?วนตําบล ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดจันทุบรี 

 2. ควรจะทําการศึกษาสาเหตุท่ีทําให(เกิดความขัดแย(งในกลุ?มนักการเมืองท(องถ่ิน ระหว?างฝBาย

ผู(บริหารท(องถ่ินกับฝBายสมาชิกสภาท(องถ่ิน หรือความขัดแย(งระหว?างนักการเมืองท(องถ่ินกับกํานัน ผู(ใหญ?บ(าน 

หรือกลุ?มพนักงานองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินในตําแหน?งผู(บริหารกับตําแหน?งผู(ปฏิบัติ 

 3. ควรมีการศึกษาประเมินผลปAญหาและการจัดการความขัดแย(งระหว?างนักการเมืองกับข(าราชการประจํา

ในการบริหารงานขององค+การบริหารส?วนตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีอีกครั้ง เมื่อระยะเวลาผ?านไป

นับแต?งานวิจัยน้ีจบลงแล(ว 1 ปj (ประมาณเดือนมกราคม พ.ศ. 2558) 
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ปMจจัยท่ีมีผลกระทบตBอการมีสBวนรBวมของประชาชนในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท@องถิ่น 

เพ่ือรองรับการเข@าสูBประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาองคOการบริหารสBวนตําบลทBาโสม   

อําเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด 

FACTORS  AFFECTING  PEOPLE  PARTICIPATION  IN  LOCAL  DEVELOPMENT PLAN  FOR  

ASEAN  COMMUNITY  PREPARATION : A  CASE  STUDY  OF THASOM  SUB-DISTRICT 

ADMINISTRATION  ORGANIZATION  KHAO  SAMING  DISTRICT, TRAT  PROVINCE 
 

วันทนา ขาวคม 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท(องถ่ิน 

คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี

 

บทคัดยBอ 
 

 งานวิจัยเรื่องน้ีมี วัตถุประสงค+ เ พ่ือศึกษาระดับการมีส?วนร?วมของประชาชน และปAจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ+ต?อการมีส?วนร?วมของประชาชนในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ินเพ่ือรองรับการเข(าสู?

ประชาคมอาเซียนขององค+การบริหารส?วนตําบลท?าโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด การศึกษาใช(การวิจัยเชิง

ผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงสํารวจ และการสัมภาษณ+ในการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งการสังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วม 

ผลการศึกษา พบว?า กลุ?มตัวอย?างมีส?วนร?วมปานกลางในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ินเพ่ือรองรับการเข(าสู?

ประชาคมอาเซียนขององค+การบริหารส?วนตําบลท?าโสมในภาพรวม แต?เมื่อพิจารณาในรายประเด็นพบว?ากลุ?ม

ตัวอย?างดังกล?าวมีส?วนร?วมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ินแบ?งออกเป@นกิจกรรม 2 กลุ?ม คือ การมีส?วนร?วม

ในระดับปานกลาง ได(แก? มีส?วนร?วมในการรับรู(ข?าวสารและมีส?วนร?วมในการประชุม ประชาคมหมู?บ(าน ส?วนอีก

กลุ?มหน่ึงเป@นการมีส?วนร?วมค?อนข(างน(อย ได(แก? มีส?วนร?วมในการติดตามประเมินผลแผน ส?วนปAจจัยท่ีมีความสัมพันธ+

ต?อการมี ส?วนร?วมได(แก? ความตระหนักในประโยชน+ ความยึดมั่น ผูกพันต?อท(องถ่ิน ภาวะผู(นํา และความตระหนัก

ในผลกระทบต?อการเข(าสู?ประชาคมอาเซียน 

คําสําคัญ : การมีส?วนร?วม การจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน 

 

ABSTRACT 
 

The  research  was  aimed  at  studying  the  level  of  people  participation and  

factors concerning to the people participation in the process of the local development 

planning for the ASEAN Community preparation in Thasom Sub-district Administration 

Organization in Khao Saming District in Trat. The survey research, in-depth interview, and 

participatory observation based on the mixed method research approach were employed in 

this study. The research findings identified the moderate level of people participation in the 

process of the local development planning for the ASEAN Community preparation in Thasom 

Sub-district Administration Organization. When the individual aspect of the participation was 

analyzed, it revealed that the sample group showed their moderate level of the people 

participation which was divided into 2 types of the participation. The participation in information 

awareness and community meeting was shown in the moderate level. The participation in 

following –up and evaluating the plan was shown in the lowest level. The factors affecting the 

people participation were the realization of benefits, commitment and faith in the local 

community, leadership, the local development planning. 

Keywords : participation  local development planning 
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ความสําคัญของปMญหา 
องค+การบริหารส?วนตําบล (อบต.) ในปAจจุบันจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค+การ

บริหารส?วนตําบล พ.ศ.2537 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล?ม 111 ตอนท่ี 53 ก ลงวันท่ี 2 
ธันวาคม  2537  ตามความในพระราชบัญญัติฉบับน้ีได(ก?อให(เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ?นดินเป@น
อย?างมาก  ท้ังน้ีอันเน่ืองจากการกระจายอํานาจจากรัฐบาลสู?องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินในระดับตําบล/หมู?บ(าน
ซ่ึงใกล(ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดเพ่ือเปรียบเทียบกับรูปแบบการบริหารราชการส?วนท(องถ่ินอ่ืน ๆ ว?าจะเป@น
องค+การบริหารส?วนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ท้ังน้ีเพ่ือให(องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินมี
อํานาจอิสระในการบริหารงานและปกครองตนเองภายใต(กฎหมายบัญญัติอย?างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถกําหนดแผนงานโครงการ และกิจกรรมเพ่ือแก(ไขปAญหาต?างๆท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตําบล/หมู?บ(าน ได(อย?าง
สอดคล(องกับปAญหาและความต(องการของประชาชนในตําบล/หมู?บ(านอย?างแท(จริง 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว?าด(วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน พ.ศ. 2548  
ได(กําหนดให(องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินมีหน(าท่ีในการพัฒนาท(องถ่ินและจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง เพ่ือเป@น
กรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนา และเพ่ือมุ?งไปสู?สภาพการท่ีต(องการในอนาคต โดยสามารถจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยู?อย?างจํากัดได(อย?างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน+สูงสุด (กรมการปกครองส?วนท(องถ่ิน. 2548 : 29) 
อย?างไรก็ดี แม(ว?าองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินจะมีอํานาจหน(าท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต?องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน     
ส?วนใหญ?ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ+ ดังน้ันเพ่ือให(การดําเนินงาน
ขององค+กรเป@นไปอย?างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร?งใส และเกิดประโยชน+สูงสุดแก?ท(องถ่ินของตน 
แผนพัฒนาท(องถ่ิน จึงเป@นเครื่องมือท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีจะทําให(องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินสามารถดําเนินงาน
ตามเปÑาหมายท่ีวางไว(  จึงจําเป@นต(องกําหนดแผนท่ีสามารถตอบสนองต?อการทํางานเพ่ือท(องถ่ิน และสามารถบ?งช้ี
ความสําเร็จของแผนได(  (กรมส?งเสริมการปกครองท(องถ่ิน. 2548 : 29)  ท่ีสําคัญแผนพัฒนาท(องถ่ินขององค+กร
ปกครองส?วนท(องถ่ินยังใช(เป@นกรอบและแนวทางในการบริหารงานของท(องถ่ินให(มีความคล?องตัว สอดคล(องกับ
ศักยภาพของท(องถ่ิน สามารถตอบสนองปAญหาความต(องการของประชาชนได(อย?างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สอดคล(องกับนโยบายของคณะผู(บริหาร ยุทธศาสตร+การพัฒนาอําเภอ ยุทธศาสตร+การพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ  อีกท้ังเป@นกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคตขององค+กรปกครอง 
ส?วนท(องถ่ิน โดยกําหนดสภาพการณ+ท่ีต(องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและ
วิเคราะห+ข(อมูลอย?างรอบด(านและเป@นระบบ  ท้ังน้ีจะต(องสอดคล(องกับศักยภาพของท(องถ่ิน ปAญหาและความต(องการ
ของประชาชนในท(องถ่ินด(วย แผนพัฒนาท(องถ่ินจึงมีความสําคัญต?อองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินเป@นอย?างยิ่ง ท้ังน้ี
เน่ืองจากเป@นแผนพัฒนาท่ีมุ?งไปสู?สภาพการณ+ท่ีต(องการให(เกิดข้ึนในอนาคต เป@นกรอบในการกําหนด ทิศทางการ
พัฒนาขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินให(มุ?งไปสู?สภาพการอันพึงประสงค+ได(อย?าง เท?าทันกับการเปลี่ยนแปลง  
โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู?อย?างจํากัดได(อย?างมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน จึงเป@นการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินท่ีต(องกําหนดถึงสภาพการณ+ท่ีต(องการจะบรรลุและ
แนวทางในการท่ีจะทําให(บรรลุถึงสภาพการณ+น้ัน (องค+การบริหารส?วนตําบลบางรักน(อย. 2552 : 5) 

นอกจากน้ีการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ินท่ีดีจะต(องตั้งอยู?บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห+
ข(อมูลอย?างรอบด(านและเป@นระบบ ท้ังน้ีเพ่ือให(แผนพัฒนาท(องถ่ินขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินสามารถนําไปสู?
การแก(ไขปAญหาและตอบสนองความต(องการของประชาชนในท(องถ่ินได(อย?างแท(จริง ท่ีผ?านมาการดําเนินการตาม
แผนขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินหลายแห?งพบว?า องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินยังไม?สามารถแก(ไขปAญหา       
ท่ีเกิดข้ึนกับประชาชนในท(องถ่ินได(เท?าท่ีควร ประชาชนยังประสบกับปAญหาท่ีดินทํากิน รายได(ไม?เพียงพอต?อการ
ดํารงชีพตกงาน ประชาชนจากภาคชนบทต(องอพยพเข(ามาทํางานในเมืองหลวง ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
นอกจากน้ีการจัดทําแผนขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินท่ีผ?านมาถูกกําหนดข้ึนโดยบุคลากรในองค+กรปกครอง
ส?วนท(องถ่ินเป@นหลัก ขาดการมีส?วนร?วมจากประชาชนในชุมชน มีผลให(แผนพัฒนาท(องถ่ินเมื่อนํามาปฏิบัติ       
ไม?สามารถแก(ไขปAญหาท่ีเกิดข้ึนกับประชาชนได(อย?างแท(จริง ประชาชนยังคงเผชิญกับปAญหาต?าง ๆ มาอย?างต?อเน่ือง 
จากปAญหาท่ีกล?าวมาข(างต(นจึงจําเป@นต(องรีบดําเนินการแก(ไขเร?งด?วน องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินในฐานะท่ีเป@น
หน?วยงานท่ีใกล(ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด รับรู(และอยู?ในสถานการณ+เช?นเดียวกับประชาชน ย?อมทําหน(าท่ีในการ
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แก(ไขปAญหาและช?วยเหลือประชาชนได(ดีกว?าหน?วยงานอ่ืน ขณะเดียวกันองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินจะต(อง
ปรับเปลี่ยนพัฒนาองค+กรให(มีความยืดหยุ?น มีความพร(อมท่ีจะทํางานเพ่ือประชาชนยิ่งข้ึน มีความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานด(วยความโปร?งใสตรวจสอบได(  และเปDดโอกาสให(ประชาชนเข(ามามีส?วนร?วมในการแสดงความคิดเห็น 
ความต(องการได(อย?างเต็มท่ี (กรมส?งเสริมการปกครองท(องถ่ิน. 2548 : 31) 

ในปAจจุบันถือว?า “ประชาคมอาเซียน (Association of South EastAsian Nations : ASEAN)”     
ได(เข(ามาเป@นส?วนหน่ึงในวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมถึงการมีบทบาทท่ีนับวันจะยิ่งเห็นชัดมากยิ่งข้ึน ไม?ว?าจะเป@น
ด(านวัฒนธรรม ด(านสังคม หรือด(านเศรษฐกิจ ซ่ึงทุกภาคส?วนได(ให(ความสําคัญและพยายามปรับตัวกันอย?างแข็งขัน 
โดยกําหนดนโยบายการพัฒนาในด(านต?าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวให(สอดคล(องกับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตวันน้ี “องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน” ได(มีส?วนเก่ียวข(องและถือเป@นฐานสําคัญใหญ?ระดับพ้ืนท่ีในการ
พัฒนาและสร(างความมั่นคงให(แก?ประชาชน ชุมชน และพ้ืนท่ีทุกมิติของอาเซียน ซ่ึงปAจจุบันคงต(องยอมรับว?าส?วน
ใหญ?อาจจะเห็นว?าเรื่องประชาคมอาเซียนเป@นเรื่องท่ีไม?เก่ียวข(อง สัมพันธ+กับองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน และไม?
สามารถเห็นใน “ความเช่ือมโยง” ของการปกครองท(องถ่ิน องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินและประชาคมอาเซียน 
กระท่ังในแวดวงของผู(บริหารท(องถ่ิน สมาชิกสภาท(องถ่ิน หรือ ข(าราชการท(องถ่ินเอง บางส?วนอาจจะมองว?า
ประชาคมอาเซียนเป@นเรื่องท่ี “ห?างไกล” กับองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน พ้ืนท่ี และประชาชนในเขตความ
รับผิดชอบของตนเองส?งผลให(หลายพ้ืนท่ียังไม?ตื่นตัว และขาดการเตรียมความพร(อมในการรับมือกับประชาคม
อาเซียนท่ีกําลังจะมาถึง (สถาบันพระปกเกล(า. 2557 : 28) 

องค+การบริหารส?วนตําบลท?าโสมเป@นองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินรูปแบบหน่ึง จัดตั้งเมื่อวันท่ี 23  
กุมภาพันธ+ พ.ศ. 2540 ตั้งอยู?ถนนสายแสนตุ(ง-บางกระดาน โดยมีอาณาเขตทิศเหนือติดต?อกับ ตําบลแสนตุ(ง    
อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ทิศใต(ติดต?อกับตําบลบางปDด อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ทิศตะวันออกติดต?อกับ
ตําบลคลองใหญ? อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด และตําบลวังกระแจะ อําเภอเมือง จังหวัดตราด ทิศตะวันตก
ติดต?อกับแม?นํ้าเวฬุ มีเน้ือท่ี 92.8 ตารางกิโลเมตร แบ?งเขตการปกครองเป@น 5 หมู?บ(าน ได(แก? หมู?ท่ี 1 บ(านท?าโสม 
หมู?ท่ี 2  บ(านละมีบ  หมู?ท่ี 3 บ(านสลัก หมู?ท่ี 4 บ(านอ?างกะปBอง และหมู?ท่ี 5 บ(านนํ้าตก พ้ืนท่ีส?วนใหญ?เป@นพ้ืนท่ี
ราบ และมีภูเขาเป@นบางส?วน ประชาชนส?วนใหญ?ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช?น สวนผลไม( สวนยางพารา ไร?
สับปะรด  ส?วนด(านท่ีติดกับแม?นํ้าเวฬุประกอบอาชีพ เลี้ยงหอยนางรม เลี้ยงหอยแครง และอาชีพประมงชายฝAáง 
การคมนาคมทางบกมีเส(นทางหลัก คือถนนสายแสนตุ(ง - บางกระดาน ซ่ึงเป@นเส(นทางไปสู?แหล?งท?องเท่ียวเกาะ
ช(าง การคมนาคมทางอากาศมีสนามบิน 1 แห?ง เป@นของเอกชน และเส(นทางคมนาคมทางนํ้ามีท?าเทียบเรือสําหรับ
ข้ึน-ลงเรือประมง  ทุนทางสังคม มีกลุ?มกองทุนหมุนเวียน และกลุ?มองค+กรต?าง ๆ ท่ีจัดตั้งโดยประชาชน (องค+การ
บริหารส?วนตําบลท?าโสม. 2557 : 3) 

องค+การบริหารส?วนตําบลท?าโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด อยู?ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนซ่ึงได(รับ
ผลกระทบจากการเปDดประชาคมอาเซียน การเปDดประชาคมอาเซียนจะต(องมีการเคลื่อนย(ายแรงงานเข(ามาทํางาน
ในพ้ืนท่ีมากข้ึน อาจก?อให(เกิดผลท่ีตามมาดังน้ี ปAญหาโรคระบาด การใช(ทรัพยากรมากข้ึน ปAญหาสิ่งแวดล(อม 
ปAญหาอาชญากรรม เป@นต(น ซ่ึงปAญหาเหล?าน้ีองค+การบริหารส?วนตําบลท?าโสม จะต(องจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง 
เพ่ือเป@นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนา และเพ่ือมุ?งไปสู?สภาพการณ+ท่ีต(องการในอนาคต และให(การจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยู?อย?างจํากัดมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน+สูงสุด ควรต(องตระหนักว?าบทบาทขององค+การ
บริหารส?วนตําบลท?าโสมในเรื่องประชาคมอาเซียน คือ ทําอย?างไรประชาชน ชุมชน พ้ืนท่ีสามารถดํารงอยู?ได(อย?าง
มีเสถียรภาพภายใต(บริบทของประชาคมอาเซียน เพราะองค+การบริหารส?วนตําบลท?าโสม ไม?ต?างกับเจ(าของบ(านท่ี
จะต(องมีหน(าท่ีให(ความคุ(มครอง ดูแล ส?งเสริม และสนับสนุนให(สมาชิกในครอบครัวสามารถท่ีจะ “อยู?รอด”      
“อยู?ได(” และ“อยู?ดี” ได(ในกระแสแห?งความเปลี่ยนแปลง ซ่ึงในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ินขององค+การ
บริหารส?วนตําบลท?าโสมมีข้ันตอนดังน้ี คือการประชาสัมพันธ+วันเวลาการจัดประชุม การประชุมประชาคมหมู?บ(าน 
การประชุมประชาคมตําบล  การประชุมของคณะกรรมการจัดทําแผน และการประชุมสภาท(องถ่ิน จากการจัด
ประชุมประชาคมหมู?บ(าน และประชุมประชาคมตําบลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาขององค+การบริหารส?วนตําบลท?าโสม
ท่ีผ?านมาประชาชนส?วนใหญ?ยังไม?เห็นถึงความสําคัญในการเข(าร?วมประชุมประชาคมทําให(เข(ามามีส?วนร?วมน(อย 
จึงเป@นสาเหตุให(บางแผนงาน/โครงการท่ีเป@นปAญหาท่ีสําคัญ ไม?ถูกบรรจุอยู?ในแผนพัฒนาท(องถ่ินทําให(ไม?มี
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งบประมาณในการดําเนินงาน ส?งผลให(การจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ินยังไม?ครอบคลุมกับปAญหาความต(องการของ

ประชาชนอย?างแท(จริง 

 ดังน้ัน จากความสําคัญของปAญหาองค+การบริหารส?วนตําบลท?าโสม จะต(องมองไกลกว?าท่ีทําอยู?ใน

ปAจจุบันในการส?งเสริมการมีส?วนร?วมของประชาชนต?อการร?วมคิด ร?วมทํา ร?วมพัฒนาท(องถ่ิน ผู(วิจัยในฐานะ       

ท่ีปฏิบัติหน(าท่ีเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงระดับการมีส?วนร?วมของประชาชน

และปAจจัยท่ีมีความสัมพันธ+ต?อการมีส?วนร?วมของประชาชนในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน เพ่ือท่ีจะนําไป

แก(ไขปรับปรุงในการพัฒนาการมีส?วนร?วมอันเป@นประโยชน+ต?อการบริหารงานต?อไป 
 
วัตถุประสงคOของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส?วนร?วมของประชาชนในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ินเพ่ือรองรับ

การเข(าสู?ประชาคมอาเซียนขององค+การบริหารส?วนตําบลท?าโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

2. เพ่ือศึกษาปAจจัยท่ีมีความสัมพันธ+ต?อการมีส?วนร?วมของประชาชนในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา

ท(องถ่ิน เพ่ือรองรับการเข(าสู?ประชาคมอาเซียนขององค+การบริหารส?วนตําบลท?าโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิจัยในท่ีน้ีจะใช(การวิจัยเชิงบูรณาการ (Mixed Method) ระหว?าง วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ คือ การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และการสัมภาษณ+ในเชิงคุณภาพ ประชากรท่ีเป@นเปÑาหมาย

การวิจัย  ได(แก? ประชากรท่ีมีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ป0ข้ึนไปท่ีอาศัยอยู?ในพ้ืนท่ีตําบลท?าโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัด

ตราด  รวมท้ังสิ้น 3,215 คน   
 การกําหนดขนาดตัวอย?าง (Sample Size) จะใช(สูตรของทาโร?ยามาเน (Taro Yamane) คํานวณ

ขนาดของตัวอย?างท่ีเหมาะสมดังน้ี 

  n     =             N 

                                1+Ne
2
 

  n     =       ขนาดตัวอย?าง 

  N    =       ขนาดประชากร 

  e     =       ความคลาดเคลื่อนในการสุ?มตัวอย?าง  ± 0.5% 

จะได(  n     =     3,215 

        1+3,215×(0.05)
 2 

          
 =    3,215 

 
   

9.04 

         =  356 

 ดังน้ัน  จํานวนกลุ?มตัวอย?างท้ังหมดท่ีใช(ในการวิจัยครั้งน้ี มีจํานวนท้ังสิ้น 356 คน 

 ส?วนเทคนิคการสุ?มตัวอย?าง (Sample Technique) ให(ได(รายช่ือตามกรอบการสุ?ม (Sampling  Frame)  

ใช(การสุ?มแบบ 2 ข้ันตอน (Two-Stage Sampling) คือข้ันท่ี 1 จะใช(การสุ?มตัวอย?างแบบสัดส?วน (Proportional  

Random Sampling) และข้ันท่ี 2 การสุ?มเชิงระบบ (Systematic Random Sampling) ดังน้ี 

 ข้ันท่ี 1 ในการสุ?มแบบสัดส?วนจะพิจารณาสัดส?วนของตัวอย?าง จําแนกตามหมู?บ(านในตําบลท?าโสม จะใช(

หลักการแบ?งสัดส?วนตามการเทียบบัญญัติไตรยางศ+    

สูตร =  จํานวนกลุ?มตัวอย?างท้ังหมด × จํานวนประชากรในแต?ละหมู?บ(าน  
                       

                                            จํานวนประชากรท้ังหมด  

 

 ข้ันท่ี 2 การสุ?มเชิงระบบ (Systematic random  sampling) 

     สูตร =              จํานวนประชากรท้ังหมด  

                                         ขนาดของกลุ?มตัวอย?างท่ีต(องการ  
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เคร่ืองมือวิจัย  
เครื่องมือวิจัย ได(แก? แบบสอบถาม (Questionnaire)   

 การสร(างเครื่องมือวิจัย ได(แก? สร(างแบบสอบถามจากวัตถุประสงค+ของการวิจัย แนวคิดและเอกสาร  
ท่ีเก่ียวข(อง โดยใช(รูปแบบคําถามท้ังปลายปDด และปลายเปDด   

 องค+ประกอบของเครื่องมือวิจัย  ประกอบด(วยเน้ือหาสรุปดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป@นแบบสอบถามเก่ียวกับข(อมูลท่ัวไปลักษณะแบบปลายปDด (Close - Ended) และเลือกตอบ 

(Check - List) เก่ียวกับข(อมูลท่ัวไปของกลุ?มตัวอย?าง ได(แก? เพศ การศึกษา อาชีพ และลักษณะแบบปลายเปDด 
(Open - Ended) ได(แก?อายุ และรายได(ต?อเดือน 

 ตอนท่ี 2 เป@นแบบสอบถามแบบมาตรวัดแบบให(คะแนนลักษณะคําถามแบบปลายปDด (Close - Ended)  
และเลือกตอบ (Check - List) เก่ียวกับปAจจัยท่ีมีความสัมพันธ+ต?อการมีส?วนร?วมของประชาชนในกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ินเพ่ือรองรับการเข(าสู?ประชาคมอาเซียนขององค+การบริหารส?วนตําบลท?าโสม อําเภอเขาสมิง  
จังหวัดตราด ประกอบด(วย ความตระหนักในประโยชน+ ความยึดมั่นผูกพันต?อท(องถ่ิน ภาวะผู(นํา และความตระหนัก
ถึงผลกระทบต?อการเข(าสู?ประชาคมอาเซียน      

ตอนท่ี 3 เป@นแบบสอบถามแบบมาตรวัดแบบให(คะแนนลักษณะคําถามแบบปลายปDด (Close-Ended)  
และเลือกตอบ (Check - List) เก่ียวกับระดับการมีส?วนร?วมของประชาชนในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา
ท(องถ่ินเพ่ือรองรับการเข(าสู?ประชาคมอาเซียนขององค+การบริหารส?วนตําบลท?าโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด   
ประกอบด(วย การรับรู(ข?าวสาร การเข(าร?วมประชุมประชาคมหมู?บ(าน และการติดตามประเมินผลแผน 

ตอนท่ี 4 เป@นลักษณะคําถามแบบปลายเปDด (Open - Ended)  เก่ียวกับความคิดเห็นและข(อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเก่ียวกับปAจจัยท่ีมีความสัมพันธ+ต?อการมีส?วนร?วมของประชาชนในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน 
เพ่ือรองรับการเข(าสู?ประชาคมอาเซียนขององค+การบริหารส?วนตําบลท?าโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

 การทดสอบเครื่องมือจะใช(การทดสอบความตรง (Validity) และความเท่ียง (Reliability) ดังน้ี       
 1. การทดสอบความตรง (Validity) ใช(ผู(เช่ียวชาญทางด(านวิจัยและหัวข(อวิจัย จํานวน 3 คน โดยการ

ทดสอบเครื่องมือท่ีจะใช(การทดสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยการนําแบบสอบถามให(ท้ัง       
3 ท?านตรวจสอบ เมื่อรับเครื่องมือกลับคืนจากผู(เช่ียวชาญนําข(อแก(ไขท้ังหมดมาปรับปรุงตามข(อเสนอแนะของ
ผู(เช่ียวชาญ แล(วนําเสนออาจารย+ท่ีปรึกษา เพ่ือปรับปรุงแก(ไขให(เหมาะสม  

 2. การทดสอบความเท่ียงตรง (Reliability) ใช(การทดลองไปเก็บแบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด  แล(วนํามา
วิเคราะห+ด(วยค?าสถิติ แอลฟBา ของครองแบช ซ่ึงค?าสถิติมีค?า 0 -1.0 ค?าท่ีใช(ได(ต(องเกิน 0.7 โดยค?าสถิติท่ีได(จาก
การไปทดลองเก็บแบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด มีค?า 0.89  

 หลังจากน้ันจะใช(แนวการสัมภาษณ+ โดยการสัมภาษณ+เจาะลึก (In-depth Interview) เป@นการใช(    
แนวสัมภาษณ+ โดยกําหนดผู(ให(ข(อมูลในการสัมภาษณ+ (Key-Informants) และการสังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วม 
 
การวิเคราะหOข5อมูล 

สําหรับสถิติท่ีใช(ในการวิเคราะห+ข(อมูลผู(วิจัยเลือกใช(สถิติในการวิเคราะห+เพ่ือให(สอดคล(องกับลักษณะ
ข(อมูลและตอบวัตถุประสงค+ ดังน้ี 
 1. การวิเคราะห+ตัวแปรส?วนบุคคลข(อมูลท่ัวไปของผู(ตอบแบบสอบถาม ได(แก? เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  อาชีพ และรายได( วิเคราะห+ข(อมูลโดยใช(สถิติเชิงพรรณนา ความถ่ี ร(อยละ 

2. การวิเคราะห+ตัวแปรต(นหรือตัวแปรตามจะใช(ค?าสถิติเชิงพรรณนา โดยนําเสนอในรูปแบบค?าเฉลี่ย  
และส?วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สําหรับการวัดระดับความต(องการของผู(ตอบแบบสอบถาม สร(างข้ึนตามลักษณะการสร(างแบบวัด
ทัศนคติท่ีเรียกว?า (Likert  Scale) โดยมีตัวเลือกตอบแบบ 5 ระดับโดยในแต?ละระดับกําหนดเกณฑ+การให(คะแนน  
ดังน้ี 
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 เกณฑ+การให(คะแนนของระดับความคิดเห็น                  ระดับคะแนน 

  ระดับเห็นด(วยมาก     5 

  ระดับเห็นด(วยค?อนข(างมาก    4 

  ระดับเห็นด(วยปานกลาง     3 

  ระดับเห็นด(วยค?อนข(างน(อย    2 

  ระดับเห็นด(วยน(อย     1 

 เกณฑ+การให(คะแนนของระดับการมีส?วนร?วม                  ระดับคะแนน 

  ระดับมีส?วนร?วมมาก     5 

  ระดับมีส?วนร?วมค?อนข(างมาก    4 

  ระดับมีส?วนร?วมปานกลาง    3 

  ระดับมีส?วนร?วมค?อนข(างน(อย    2 

  ระดับมีส?วนร?วมน(อย     1 

 การตีความช?วงค?าเฉลี่ยจะแบ?งคะแนนออกเป@น 5 ระดับ ดังน้ี (ชัยยนต+ ประดิษฐ+ศิลป†. 2555 :  

429-431)  

  ค?าเฉลี่ย           การตีความ 

  4.50 - 5.00    เห็นด(วยมาก/มีส?วนร?วมมาก 

  3.50 - 4.49    เห็นด(วยค?อนข(างมาก/มีส?วนร?วมค?อนข(างมาก 

  2.50 - 3.49    เห็นด(วยปานกลาง/มีส?วนร?วมปานกลาง 

  1.50 - 2.49    เห็นด(วยค?อนข(างน(อย/มีส?วนร?วมค?อนข(างน(อย 

  1.00 - 1.49    เห็นด(วยน(อย/มีส?วนร?วมน(อย 

 3. การทดสอบสมมุติฐาน ได(แก? ความตระหนักในประโยชน+ ความยึดมั่นผูกพันต?อท(องถ่ิน ภาวะผู(นํา  

และความตระหนักในผลกระทบต?อการเข(าสู?ประชาคมอาเซียน โดยใช(ค?าสหสัมพันธ+เป0ยร+สัน (Pearson’s r)       

(ชัยยนต+ ประดิษฐศิลป†. 2555 : 275-277) 

  ค?าสหสัมพันธ+                 การตีความ 

  0.01-0.25      มีความสัมพันธ+ต่ํา 

  0.26-0.50      มีความสัมพันธ+ปานกลาง 

  0.51-0.75      มีความสัมพันธ+สูง 

  0.76-1.00      มีความสัมพันธ+สูงมาก 

 
ผลการวิจัย 

 ข(อค(นพบตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 1 สามารถสรุปได(ว?า การมีส?วนร?วมของประชาชนในกระบวนการ

จัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน เพ่ือรองรับการเข(าสู?ประชาคมอาเซียนขององค+การบริหารส?วนตําบลท?าโสม อําเภอเขาสมิง  

จังหวัดตราด พบว?ากลุ?มตัวอย?างประชาชนในเขตองค+การบริหารส?วนตําบลท?าโสม มีส?วนร?วมปานกลางในภาพรวม  

แต?เมื่อพิจารณาในรายประเด็นจะพบว?ากลุ?มตัวอย?างดังกล?าว มีส?วนร?วมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน  

เพ่ือรองรับการเข(าสู?ประชาคมอาเซียนขององค+การบริหารส?วนตําบลท?าโสม แบ?งออกเป@น 2 กลุ?ม คือกลุ?มมีส?วนร?วม

ปานกลาง ได(แก? การมีส?วนร?วมในการรับรู(ข?าวสาร และการเข(าร?วมในการประชุมประชาคมหมู?บ(าน ส?วนอีกกลุ?ม

เป@นการมีส?วนร?วมค?อนข(างน(อย ได(แก? การมีส?วนร?วมในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท(องถ่ิน 

 จากประสบการณ+และการสังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วม พบว?าด(านการมีส?วนร?วมของประชาชน 

เปรียบเทียบกับเมื่อครั้งท่ียังไม?มีการกระจายอํานาจลงสู?องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน ประชาชนไม?มีสิทธิเข(าไปมีส?วน

ร?วม การกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาท(องถ่ิน การทํากิจกรรม/โครงการในตําบลถูกกําหนดโดยรัฐบาลหรือ

ส?วนภูมิภาคผ?านผู(ว?าราชการจังหวัด นายอําเภอ และกํานันผู(ใหญ?บ(าน ประชาชนเป@นเพียงผู(คอยรับผลกระทบท่ีจะ

ตามมาส?วนใหญ?กิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีไม?ตรงกับความต(องการหรือไม?สนองตอบกับความต(องการท่ี

แท(จริงของประชาชน อันก?อให(เกิดปAญหาและผลกระทบต?อวิถีชีวิตและความเป@นอยู?ของประชาชนในตําบล แต?เมื่อได(
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มีการกระจายอํานาจลงสู?องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินแล(ว ประชาชนสามารถเข(าไปมีส?วนร?วมในการพัฒนาท(องถ่ิน

ของตนเองได(ตั้งแต?กระบวนการกําหนดนโยบาย และการวางแผนพัฒนาท(องถ่ิน มีส?วนในการร?วมคิด ร?วมตัดสินใจ ร?วม

ดําเนินการ และร?วมตรวจสอบ การมีส?วนร?วมของประชาชนมีผลกระทบในทิศทางท่ีดีข้ึนในเชิงบวก แต?อย?างไรก็ตาม

ประชาชนยังมีความคิดว?าการพัฒนาท(องถ่ินตั้งแต?กระบวนการการกําหนดนโยบาย และการวางแผนพัฒนาท(องถิ่น 

คือการมีส?วนในการร?วมคิด ร?วมตัดสินใจ ร?วมดําเนินการ และร?วมตรวจสอบเป@นหน(าที่ของเจ(าหน(าท่ี

องค+การบริหารส?วนตําบลท่ีจะต(องดําเนินการร?วมกับผู(บริหาร สมาชิกสภาองค+การบริหารส?วนตําบล กํานัน 

ผู(ใหญ?บ(าน และคณะกรรมการหมู?บ(าน โดยประชาชนไม?ต(องเข(ามามีส?วนร?วมก็ได( เพราะคิดว?าได(เลือกตัวแทน

เข(ามาทํางานแล(ว ตัวแทนท่ีเลือกเข(ามาคงทําหน(าท่ีในการเสนอปAญหาความต(องการได(ดีกว?า ประกอบกับประชาชน

ไม?ได(มีความเดือดร(อนมากถึงกับต(องพ่ึงหน?วยงานรัฐเพียงอย?างเดียว เพราะทุกวันน้ีก็มีอาชีพมีงานทําสามารถ

พ่ึงพาตนเองได(ในระดับหน่ึง ซ่ึงในแต?ละท(องถ่ินย?อมมีบริบทของตัวเองท่ีแตกต?างกัน จึงส?งผลให(การเข(าร?วมอยู?เพียง

ในระดับปานกลางเท?าน้ัน 

 ข(อค(นตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 2 สามารถสรุปได(ว?าปAจจัยท่ีมีความสัมพันธ+ต?อการมีส?วนร?วมของ

ประชาชนในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน เพ่ือรองรับการเข(าสู?ประชาคมอาเซียนขององค+การบริหารส?วน

ตําบลท?าโสม  อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ได(แก? ความตระหนักในประโยชน+ ความยึดมั่นผูกพันต?อท(องถ่ิน ภาวะ

ผู(นํา และความตระหนักในผลกระทบต?อการเข(าสู?ประชาคมอาเซียน  

 จากประสบการณ+และการสังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วม พบว?า ปAจจัยท้ังสี่มีความสัมพันธ+ต?อการมีส?วน

ร?วมของประชาชาชนในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ินขององค+การบริหารส?วนตําบลท?าโสม เน่ืองจาก

เหตุผล ดังน้ี 

 ความตระหนักในประโยชน+ มีความสัมพันธ+ต?อการมีส?วนร?วมของประชาชนในกระบวนการจัดทํา

แผนพัฒนาท(องถ่ินเพ่ือรองรับการเข(าสู?ประชาคมอาเซียนขององค+การบริหารส?วนตําบลท?าโสม เพราะว?าการท่ีจะ

ทําให(ปAญหาของชุมชนได(รับการแก(ไข พัฒนาชุมชนได(ตรงกับความต(องการของชุมชน ได(รับการจัดสรรทรัพยากร

อย?างท่ัวถึงและเป@นธรรม และทําให(ชุมชนพ่ึงตนเองได( ล(วนต?อส?งผลให(ประชาชนและชุมชนได(รับประโยชน+ท้ัง

ทางตรงและทางอ(อมจากการเข(าร?วมในการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน เน่ืองจากประชาชนมองว?าถ(าเราเข(าร?วม

ประชุมประชาคมก็จะทําให(ปAญหาได(รับการแก(ไขได(อย?างทันท?วงที อย?างไรก็ตามความสัมพันธ+ท่ีกล?าวมาข(างต(นอยู?

เพียงในระดับปานกลางเท?าน้ัน 

 ความยึดมั่นผูกพันต?อท(องถ่ิน มีความสัมพันธ+ต?อการมีส?วนร?วมของประชาชนในกระบวนการจัดทํา

แผนพัฒนาท(องถ่ิน เพ่ือรองรับการเข(าสู?ประชาคมอาเซียนขององค+การบริหารส?วนตําบลท?าโสม พบว?าการท่ีจะมี

ความรับผิดชอบต?อชุมชน ความเป@นเจ(าของชุมชน เป@นข(อตกลงของคนในชุมชน คนในชุมชนปฏิบัติร?วมกัน และ

เป@นการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยมองว?าถ(าเราเข(าร?วมในการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ินก็จะทําให(ชุมชนได(รับ

การพัฒนาทําให(ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู?ในสภาพแวดล(อมท่ีดี และชุมชนได(รับการพัฒนาโดยคน

ในชุมชน ท่ีต(องการจะเห็นการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตนเอง อย?างไรก็ตามความสัมพันธ+ท่ีกล?าว

มาข(างต(นอยู?เพียงในระดับปานกลางเท?าน้ัน 

 ภาวะผู(นํา มีความสัมพันธ+ต?อการมีส?วนร?วมของประชาชนในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน 

เพ่ือรองรับการเข(าสู?ประชาคมอาเซียนขององค+การบริหารส?วนตําบลท?าโสม ก็เพราะว?าประชาชนท่ีมีคุณลักษณะ 

ท่ีซื่อสัตย+โปร?งใส  มีความรอบรู(  มีทักษะในการสื่อสาร มีความมุ?งมั่นในการทํางาน และมีความรับผิดชอบต?อชุมชน 

จะมีความสามารถในการชักชวนให(ประชาชนเข(ามามีส?วนร?วมได(มากกว?า เพราะมีความสามารถในการสร(าง

กระบวนการมีส?วนร?วม เพราะถ(าประชาชนท่ีเข(ามามีส?วนร?วมในการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ินขาดคุณลักษณะของ

ผู(นําท่ีดีก็จะทําให(ประชาชนไม?ให(ความไว(วางใจในการทํางานร?วมกันจากเหตุผล ต?าง ๆ ดังกล?าวส?งผลถึงภาวะผู(นํา

ท่ีมีอํานาจต?อรอง การผลักดันนโยบายต?าง ๆ กับหน?วยงานภาครัฐ อย?างไรก็ตามความสัมพันธ+ท่ีกล?าวมาข(างต(น 

อยู?เพียงในระดับปานกลางเท?าน้ัน 

 ความตระหนักในผลกระทบต?อการเข(าสู?ประชาคมอาเซียน มีความสัมพันธ+ต?อการมีส?วนร?วมของ

ประชาชนในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ินเพ่ือรองรับการเข(าสู?ประชาคมอาเซียนขององค+การบริหารส?วน

ตําบลท?าโสม เพราะตระหนักถึง ปAญหาการรุกรานท่ีดินทํากิน ปAญหาแรงงานข(ามชาติ ปAญหาโรคติดต?อโรคระบาด
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ท่ีมากับประเทศในกลุ?มอาเซียน ปAญหาการสื่อสารท่ีอาจก?อให(เกิดความเข(าใจไม?ตรงกัน และปAญหาการค(ายาเสพติด

ข(ามชาติ เน่ืองจากกลุ?มตัวอย?างมองว?าการเปDดประชาคมอาเซียนจะต(องมีการเคลื่อนย(ายแรงงานเข(ามาทํางาน  

ในพ้ืนท่ีมากข้ึน ส?งผลกระทบต?อการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนจึงต(องร?วมกันกําหนดนโยบายการพัฒนา

ในด(านต?างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปรับตัวให(สอดคล(องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อย?างไรก็ตาม

ความสัมพันธ+ท่ีกล?าวมาข(างต(นอยู?เพียงในระดับปานกลางเท?าน้ัน  

 

การอภิปรายผล 
 ในการวิเคราะห+ถึงองค+ความรู(ใหม?ท่ีได(จากการวิจัย ผู(วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว?างข(อค(นพบ  

ท่ีได(จากการศึกษาและองค+ความรู(เดิม ดังน้ี 

 จากผลการศึกษาพบว?าปAจจัยกําหนดท่ีมีความสัมพันธ+ต?อการมีส?วนร?วมของประชาชน ในการกระบวนการ

จัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน  เพ่ือรองรับการเข(าสู?ประชาคมอาเซียนขององค+การบริหารส?วนตําบลท?าโสม อําเภอเขาสมิง  

จังหวัดตราด ได(แก? ความตระหนักในประโยชน+ ความยึดมั่นผูกพันต?อท(องถ่ิน ภาวะผู(นํา และความตระหนักใน

ผลกระทบต?อการเข(าสู?ประชาคมอาเซียน ผลการศึกษาดังกล?าวสอดคล(องกับข(อสรุป แสวง รัตนมงคลมาส 

(2543 : 10) ได(กล?าวถึง การมีส?วนร?วม หมายถึงกระบวนการซ่ึงประชาชนเข(ามามีส?วนเก่ียวข(องในข้ันตอนต?าง 

ๆ ของกิจกรรมของสังคม และประชาชนท่ีเข(าร?วมได(ใช(ความพยายามบางอย?างส?วนตัว เช?น ความคิด ความรู( 

ความสามารถ แรงงาน ตลอดจนทรัพยากรของตนต?อกิจกรรมน้ัน ๆ ในการแสดงความคิดเห็นตัดสินใจกําหนดนโยบาย 

กําหนดเปÑาหมายและแผนงาน ดําเนินการในกระบวนการจัดการ และร?วมหนุนช?วยทรัพยากรการบริหาร  และการ

ท่ีประชาชนเข(ามามีส?วนร?วม มีเหตุผล 3 ประการคือ   

 1. มีจุดร?วมในอุดมการณ+เดียวกัน (Common Ideology) 

 2. มีจุดร?วมในผลประโยชน+ (Common Interest) 

 3. ยึดติดกับตัวบุคคล (Personality) 

 นอกจากน้ี ผลการศึกษานี้ยังสอดคล(องกับการศึกษาการมีส?วนร?วมของประชาชนของ จุฑามาศ  

ศรีสิริพรพันธ+ (2548 : 6) ท่ีนําเสนอว?าปAจจัยพ้ืนฐานในการมีส?วนร?วมของประชาชน คือ  

 1. ปAจจัยของสิ่งจูงใจ จากสภาพความเป@นจริงของชาวบ(านท่ีจะเข(าร?วมกิจกรรมในกิจกรรมหน่ึง ๆ ท้ัง

ในแง?การร?วมแรง ร?วมทรัพยากร หรือ อ่ืน ๆ น้ันมีเหตุผลอยู? 2 ประการ ดังน้ี 

  1.1 การมองเห็นว?าจะได(รับประโยชน+จากสิ่งตอบแทนในสิ่งท่ีตนทําไป ซ่ึงถือเป@นเรื่องการกระตุ(น

ให(เกิดมีสิ่งจูงใจ 

  1.2 การได(รับการบอกกล?าว หรือชักชวนจากเพ่ือนบ(านเข(าร?วม โดยมีสิ่งจูงใจเป@นตัวนํา ซ่ึงถือว?า

เป@นเรื่องของการก?อให(เกิดมีสิ่งจูงใจ 

 2. ปAจจัยโครงสร(างของช?องทางในการเข(ามามีส?วนร?วม แม(ว?าชาวบ(านเป@นจํานวนมาก จะเห็น

ประโยชน+ของการเข(ามามีส?วนร?วมในกิจกรรมการพัฒนา แต?ก็ไม?อาจเข(าร?วมกิจกรรมได( เน่ืองจากการเข(ามามีส?วน

ร?วมน้ัน มิได(จัดรูปแบบสัมพันธ+ท่ีเหมาะสม เช?น ภาวะผู(นํา ลักษณะการทํางาน กฎระเบียบ แบบแผน เป@นต(น ดังน้ัน

ปAจจัยพ้ืนฐานทางด(านโครงสร(างของช?องทางในการเข(ามามีส?วนร?วมจึงควรมีลักษณะ ดังน้ี 

     2.1 เปDดโอกาสให(ทุกคน และทุกกลุ?มในชุมชนมีโอกาสเข(าร?วมในการพัฒนาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

โดยการเข(าร?วมอาจอยู?ในรูปของการมีส?วนร?วมโดยตรง หรือ โดยตัวแทนก็ได( 

     2.2 ควรมีกําหนดเวลาท่ีแน?ชัด เพ่ือให(ผู(เข(าร?วมสามารถกําหนดเง่ือนไขของตนเองได( 

     2.3 กําหนดกิจกรรมท่ีมีลักษณะท่ีแน?นอน 

 3. ปAจจัยอํานาจในการส?งเสริมกิจกรรมของการมีส?วนร?วม โดยปกติท่ีผ?านมาในกิจกรรมหน่ึง ๆ แม(ว?า

ประชาชนจะเห็นด(วยและมีโอกาสเข(าร?วม แต?ไม?อาจกําหนดเปÑาหมาย วิธีการ หรือผลประโยชน+ของกิจกรรม 

เพราะสิ่งเหล?าน้ีเจ(าหน(าท่ีของรัฐเป@นผู(กระทํา 
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ข"อเสนอแนะ 

ข"อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากข(อค(นพบท่ีได(จากการศึกษา พบว?ากลุ?มตัวอย?างยังมีส?วนร?วมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา

ท(องถ่ินค?อนข(างน(อยในเรื่องการติดตามประเมินผลแผน ผู(วิจัยเห็นว?าควรมีข(อเสนอแนะท่ีเป@นนัยยะในเชิงนโยบาย

ท่ีสําคัญ ดังน้ี 

 1. หน?วยงานควรให(ความรู(หรือวิธีการเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท(องถ่ิน เพ่ือให(

ประชาชนเห็นถึงความสําคัญและมีส?วนร?วมในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท(องถ่ินมากข้ึน 

 2. เจ(าหน(าท่ีต(องมีความรู(ความเข(าในและสามารถอธิบายเมื่อประชาชนมาสอบถามข(อมูลเก่ียวกับแผนงาน/

โครงการต?าง ๆ ของ อบต. 

 3. ควรมีการประชาสัมพันธ+ผลการจัดซ้ือจัดจ(าง และรายงานผลการดําเนินงานประจําป[ตามช?องทาง 

ต?าง ๆ เพ่ือให(ประชาชนรับทราบ และมีส?วนร?วมในการติดตามประเมินผลแผนอย?างท่ัวถึง 

 4. พิจารณาแต?งตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ(างท่ีมาจากภาคประชาชนให(มากข้ึน 

 5. สร(างความตระหนักให(ประชาชนเห็นความสําคัญของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท(องถิ่น

และเข(ามามีส?วนร?วมมากข้ึน 

 6. ผู(บริหารควรให(ความสําคัญและพูดชักชวนให(ประชาชนมามีส?วนร?วมในการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาท(องถ่ิน  

 7. หน?วยงานอธิบายถึงประโยชน+ท่ีประชาชนจะได(รับอย?างชัดเจน เพ่ือกระตุ(นความสนใจในการ      

มีส?วนร?วมในการติดตามประเมินผลแผน 

ข"อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตBอไป 

 หลังจากท่ีได(ดําเนินการวิจัยเรื่อง ปAจจัยท่ีมีผลกระทบต?อการมีส?วนร?วมของประชาชนในกระบวนการ

จัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน เพ่ือรองรับการเข(าสู?ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา : องค+การบริหารส?วนตําบลท?าโสม  

อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เป@นท่ีเรียบร(อยแล(ว ผู(วิจัยเห็นว?าควรมีการดําเนินการวิจัยหลังจากน้ีคือ 

 1. ควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเจาะลึก ในด(านการมีส?วนร?วมของประชาชนในกระบวนการ

จัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน และมีการสัมภาษณ+แบบเจาะลึก เพ่ือให(ได(มาซ่ึงคําตอบเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีการศึกษา

เชิงปริมาณไม?สามารถทําได( 

 2. ควรศึกษาการมีส?วนร?วมของประชาชนในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน ในอีก 3-5 ป[

ข(างหน(าน้ี เพ่ือให(ทราบถึงหากมีการเปลีย่นเปลี่ยนแปลงผู(นําท(องถ่ินและการเปลีย่นเชิงนโยบายจะมผีลกระทบต?อ

การมีส?วนร?วมของประชาชนในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ินในอนาคตหรือไม? 
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คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี

 

บทคัดยBอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ?งหมายเพ่ือศึกษาการดํารงอยู? กระบวนการและปAจจัยท่ีมีผลเก่ียวกับการสืบทอด 

อัตลักษณ+ของคนอีสานในชุมชนสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในการศึกษาจะใช(ระเบียบวิธีวิจัยเชิง

ประวัติศาสตร+อันประกอบด(วยจากคําบอกเล?า การสนทนากลุ?ม การวิจัยเอกสารและการสังเกตการณ+ ในการ

สัมภาษณ+กําหนดผู(ให(ข(อมูลหลักท่ีสําคัญได(แก? ผู(อาวุโส ปราชญ+ชาวบ(าน กํานันผู(ใหญ?บ(าน ผู(นําชุมชน หลังจากน้ัน

นําข(อมูลมาทําการวิเคราะห+ ตีความและสร(างข(อสรุปเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว?าคนในชุมชนสะตอนยังคงสืบ

ทอดอัตลักษณ+ของคนอีสานตามฮีตสิบสองและคองสิบสี่ได(เป@นส?วนใหญ?ไว(ได( โดยมีฮีตสิบสองขาดหายไปสอง

คงเหลือฮีตสิบและคองสิบสี่ขาดหายไปห(าคงเหลือคองเก(า ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ส?วนใหญ?ท่ีชาวสะตอนยังคง

รักษาไว(ได(น้ัน มีกระบวนการการทํากิจกรรมโดยอาศัยกลไกลท่ีสําคัญคือวัดและชุมชน เช?น การจัดประเพณีฮีตสิบ

สองคองสิบสี่ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา ส?วนปAจจัยท่ีมีผลต?อการสืบทอดประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ได(แก? การมี

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมท้ังโดยตรงและโดยอ(อม ความเช่ือสิ่งท่ีอยู?เหนือธรรมชาติท่ีสามารถให(ท้ังคุณและโทษแก?

ผู(ปฏิบัติและไม?ปฏิบัติตาม และการผนวกประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ เข(ากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส?วนปAจจัย

ท่ีเป@นอุปสรรคต?อการสืบทอดฮีตสิบสองและคองสิบสี่ส?วนน(อย มีสาเหตุมาจากการไม?มีเวลาเข(าร?วมกิจกรรม ขาดผู(นํา

ท่ีมีความรู( ความเข(าใจในกระบวนการ ข้ันตอนท่ีถูกต(อง การยอมรับเอากระแสวัฒนธรรมต?างถ่ินเข(ามาเผยแพร?การศึกษา 

การกดทับทางสังคม และบทบาทของสมาชิก ในครอบครัวท่ีเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน+ จึงทําให(บางฮีตสิบสอง

และบางคองสิบสี่ ไม?ได(รับการยอมรับและสูญไปในท่ีสุด 

คําสําคัญ : การสืบทอด  อัตลักษณ+ 

 

ABSTRACT 
 

  The purpose of this research was to investigate the existence, process, and factors 

relating to the inheritance of the Isan people’s identity in the area of Saton Community in 

Soidow District in Chanthaburi Province. The historical research approach with the study from 

the saying, focus group discussion, document paper, and observation was employed in this 

research. The key informants were the elders, local intellectuals, sub-district headmen, village 

headmen, and local community leaders. The collected data were then analyzed, interpreted, 

and created for the qualitative summary. 

The research results revealed that people in the Saton Community have mostly 

showed their inheritance of the Isan people’s identity based on traditions and customs known 

as Heet 12 Kong 14 (Heet-Kong). There are two missing aspects of Heet 12 and five missing 

aspects of Kong 14. There are still ten aspects of Heet 12 and nine aspects of Kong 14 left.   

The majority of Heet 12 Kong 14 which has been maintained is consisted of activities done in 

the temple and in the community. The important religious activity; for example, is usually held 

in the temple. The factors affecting the inheritance of Heet 12 Kong 14 are the direct and 
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indirect socialization, beneficial and harmful superstition, and combination of Heet 12 Kong 14 

with Buddhist doctrines. The factors which were considered as the difficulties of holding the 

traditions and customs were the lack of activity attendance, community leaders who does not 

show their knowledge and understanding of the correct activity process and step, streams of 

non-local culture which have been spread out in the community, education, strain factors, and 

changing family roles caused by the globalization. These factors have influenced the acceptance   

of Heet 12 Kong 14 and have brought the extinction of traditions and customs.   

Keywords : Reproduction, Identity 

 
ความสําคัญของปMญหา 

ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนับตั้งแต?แรกเริ่ม มีการพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร+ร?วมกันกับอาณาจักรล(านช(างซึ่งได(สถาปนาขึ้นที่ฝAáงซ(ายของแม?นํ้าโขง ในราวพุทธศตวรรษที่ 19 

และเป@นส?วนหน่ึงของราชอาณาจักรลาวทําให(คนในภาคอีสาน มีความเป@นลาวร?วมกันกับคนท่ีอยู?ในดินแดนลาว 

ท้ังทางด(าน เช้ือชาติ ภาษา ธรรมเนียม ประเพณี  คติความเช่ือ  รวมถึงจารีต  ต?อมาในช?วงต(นพุทธศตวรรษท่ี 24 

อํานาจของรัฐไทยเริ่มขยายอิทธิพลมายังบริเวณภาคอีสาน และได(เข(าครอบครองเป@นผลสําเร็จในป0พ.ศ.2436 

โดยรัฐไทยได(ทําการปฏิรูปมณฑลเทศาภิบาลผนวกภาคอีสานเข(ามาเป@นส?วนหน่ึงของรัฐไทย ส?งผลให(อีสาน      

ถูกแบ?งแยกออกจากดินแดนลาวโดยเด็ดขาด โดยรัฐไทยได(เข(ามาจัดการปกครองรูปแบบใหม?เพ่ือกระชับความสัมพันธ+

ระหว?างหัวเมืองอีสานกับส?วนกลางให(มากข้ึน พร(อมกับได(ถ?ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีจากส?วนกลางให(    

คนพ้ืนเมือง ผนวกอีสานเข(าเป@นอันเดียวกันกับภูมิศาสตร+รัฐไทยท้ังทางด(านกายภาพและความรู(สึกสํานึกของผู(คน 

อย?างไรก็ดีคนอีสานถือได(ว?าเป@นคนไทยที่มีอัตลักษณ+อันโดดเด?นเป@นลักษณะของกลุ?มตนที่มีความแตกต?างจาก

คนไทยในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  ไม?ว?าจะเป@นภาษา การแต?งกาย อาหาร ความเชื่อ ประเพณี และวิถีชีวิตแต? สิ่งที่สะท(อน 

อัตลักษณ+ทางวัฒณธรรมของตนอีสานท่ีเด?นชัดท่ีสุดคือ ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ (นาฏนภา ชลิตานนท+.  

2524 : 198)  
ฮีตสิบสองและคองสิบสี่ จึงเป@นขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานท่ีปฏิบัติสืบต?อกันมาจนถึง

ปAจจุบัน  ซ่ึงเป@นวัฒนธรรมท่ีแสดงถึงความเป@นชาติเก?าแก?และเจริญรุ?งเรืองมานาน อันเป@นเอกลักษณ+ของคนอีสาน

และท(องถ่ินอีสาน  ท่ีทําให(คนอีสานสามารถดํารงเผ?าพันธุ+ของตนมาได(จนถึงปAจจุบัน  เมื่อคนอีสานมีการอพยพ

ย(ายถ่ินฐานไปยังท่ีอ่ืนหรือไปยังภาคอ่ืน ๆ ก็ได(นําเอาหลักปฏิบัติฮีตสิบสองคองสิบสี่ไปเป@นแบบแผนในการดําเนินชีวิต

ด(วยฮีตสิบสองจึงหมายถึงประเพณีท่ีประชาชนในภาคอีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสต?าง ๆ ท้ังสิบสองเดือนของ   

แต?ละป0 เป@นการผสมผสานพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับเรื่องผีและพิธีกรรมทางการเกษตร เข(ากับพิธีกรรมทางพุทธ

ศาสนา นักปราชญ+โบราณได(วางฮีตสิบสองไว(ดังน้ี  (ปรีชา  พินทอง. 2534 : 2) 

1. เดือนอ(าย – บุญเข(ากรรม    2. เดือนยี่ – บุญคูณลาน  3. เดือนสาม – บุญข(าวจ่ี 

4. เดือนสี่ – บุญพระเวส         5. เดือนห(า – บุญสงกรานต+ 6. เดือนหก – บุญบ้ังไฟ 

7. เดือนเจ็ด – บุญซําฮะ         8. เดือนแปด – บุญเข(าพรรษา 9. เดือนเก(า – บุญข(าวประดับดิน 

10. เดือนสิบ – บุญข(าวสาก     11. เดือนสิบเอ็ด – บุญออกพรรษา 12. เดือนสิบสอง – บุญกฐิน 

คองสิบสี่ เป@นคําและข(อปฏิบัติคู?กับฮีตสิบสอง  คอง แปลว?า แนวทาง  หรือ ครรลอง  ซ่ึงหมายถึง 

ธรรมเนียมประเพณี หรือแนวทาง และ สิบสี่ หมายถึง ข(อวัตรหรือแนวทางปฏิบัติสิบสี่ข(อ ดังน้ันคองสิบสี่จึง

หมายถึง ข(อวัตรหรือแนวทางท่ีประชาชนทุกระดับ นับตั้งแต?พระมหากษัตริย+ ผู(มีหน(าท่ีปกครองบ(านเมือง 

พระสงฆ+ และคนธรรมดาสามัญพึงปฏิบัติสิบสี่ข(อ 

1. เมื่อได(ข(าวใหม?หรือผลหมากรากไม(ใหม?ให(บริจาคทานแด?ท?านผู(มีศีล แล(วตนเองจึงบริโภค  

2. อย?าโกหกหกอิจฉา ริษยา อย?าปลอมแปลงเงินตราอย?าพูดคําหยาบ  

3. ให(ทํารั้วกําแพงล(อมวัดวาอารามและบ(านเรือนของตน แล(วปลูกหอบูชาเทวดาไว(ในสี่มุมบ(าน 

4. ล(างเท(าก?อนข้ึนบ(าน  

5. วันพระ วันโกน ให(บูชาเตา บันได ประตู  

 



 116 วารสารบณัฑิตวิทยาลยั   ปีที1 2  ฉบบัที1 1  ตลุาคม 2557 – มีนาคม 2558 

6. ล(างเท(าให(สามีก?อนนอน  

7. ถึงวันพระเอาดอกไม(ธูปเทียนขอขมาสามี ผู(เฒ?าผู(แก?    

8. วันพระให(นิมนต+พระสงฆ+มาสวดมนต+ท่ีบ(าน  

9. เมื่อพระภิกษุมาบิณฑบาต อย?าให(พระคอยนานแต?งตัวให(เรียบร(อย ห(ามโดนบาตรฯ 

10. เมื่อพระภิกษุเข(าปริวาสกรรมให(จัดดอกไม( ธูปเทียน ขันธ+ห(า ขันธ+แปด และเครื่องอัฐบริขาร      

ไปถวาย  

11. เมื่อเห็นพระภิกษุเดินผ?านมาให(น่ังลงยกมือไหว(แล(วค?อยเจรจา  

12. อย?าเหยียบเงาพระภิกษุ  

13. อย?านําอาหารท่ีเป@นเดนให(พระภิกษุ หรือสามีรับประทาน  

14. อย?าเสพกามคุณในวันพระ วันเข(าพรรษา วันออกพรรษา วันมหาสงกรานต+ และวันเกิดของตน 

 ดังน้ัน  ฮีตสิบสองคองสิบสี่ท่ีกล?าวมาข(างต(นจึงเป@นครรลองหรือเป@นแบบแผนในการดําเนินชีวิตของ

คนอีสาน ท่ีได(ยึดถือเป@นแนวทางปฏิบัติตลอดมาจนถึงปAจจุบัน และเป@นประเพณีท่ีประชาชนในภาคอีสาน

ประพฤติปฏิบัติกันมาในโอกาสต?าง ๆ  ท้ังสิบสองเดือนของแต?ละปg ท่ีเป@นการผสมผสานพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับเรื่องผี

และพิธีกรรมทางการเกษตร  เข(ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา จึงเกิดเป@นประเพณีและวัฒนธรรมของคนอีสาน   

ท่ีคนอีสานใช(เป@นข(อปฏิบัติในการอยู?ร?วมกันของคนในชุมชน  

หมู?บ(านสะตอนอําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  ก็เป@นอีกหมู?บ(านหน่ึงท่ีอยู?ในภาคตะวันออกซ่ึงมีคน

อีสานอพยพเข(ามาอยู?อาศัยในพ้ืนท่ีแห?งน้ีเป@นจํานวนมาก เพราะหนีความแห(งแล(งจากทางภาคอีสานเพ่ือมาหา

แหล?งท่ีทํากินท่ีมีความอุดมสมบูรณ+กว?าทางภาคอีสาน ซ่ึงก็ได(บริเวณตรงพ้ืนท่ีสะตอนเป@นท่ีเป@นท่ีทํากินและ       

มีความอุดมสมบูรณ+ มีความเหมาะสมท่ีจะตั้งเป@นชุมชนอีสานข้ึนมา และเมื่อมีการอพยพของประชากรเพ่ิมมากข้ึน

จึงได(ตั้งเป@นชุมชนข้ึนมาและเป@นชุมชนอีสานขนาดใหญ? ท่ีมีคนอีสานอพยพเข(ามายู?เป@นจํานวนมากและคนอีสาน

ในชุมชนสะตอน ยังคงรักษาวิถีชีวิต ประเพณี  วัฒนธรรม ความเช่ือในเรื่องเหนือธรรมชาติ อันเป@นมรดกตกทอด

มาจากบรรพบุรุษไว(อย?างเหนียวแน?น  

สะตอนเป@นพ้ืนท่ีติดชายแดนท่ีมีแนวเขตติดต?อกับเขตประเทศกัมพูชา ท่ีมีคนอีสานอาศัยอยู?เป@น

จํานวนมากท่ียังคงรักษาประเพณีฮีตสิบสองและคองสิบสี่อยู? และปAจจุบันสะตอนก็ยังคงรักษาประเพณีฮีตสิบสอง

และคองสิบสี่ เช?น ประเพณีบุญเผวด ประเพณีบุญบ้ังไฟ ประเพณีบุญข(าวประดับดิน ประเพณีบุญข(าวสาก ซ่ึงเป@น

ประเพณีท่ีสืบทอดมาจากทางภาคอีสานและคนอีสานกลุ?มน้ียังคงรักษาไว( และรักษากันไว(อย?างไร ทําไมจึงต(อง

รักษาไว( 

ดังน้ันผู(วิจัยจึงมีความสนใจท่ีอยากศึกษาการสืบทอดอัตลักษณ+ของคนอีสานในชุมชนสะตอน อําเภอ     

สอยดาว  จังหวัดจันทบุรีว?ามีกระบวนการในการสืบทอดกันมาอย?างไรและมีปAจจัยและเง่ือนไขอะไรท่ีทําให(การสืบ

ทอดอัตลักษณ+ตามประเพณีฮีตสอบสองคองสิบสี่ยังคงอยู?และสูญหายไป 

ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจะทําให(ตระหนักถึงคุณค?าทางวัฒนธรรมตามประเพณีฮีตสิบสองคองสบิ

สี่และการสืบทอดอัตลักษณ+ของคนอีสานในชุมชนสะตอน ตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ตลอดท้ัง

ได(นําองค+ความรู(ท่ีได( จากการศึกษาไปเช่ือมโยงหรือเผยแพร?ไปสู?หน?วยงานของภาครัฐ เช?น สภาวัฒนธรรมประจําตําบล  

สถานศึกษาเพ่ือก?อให(เกิดประโยชน+กับชุมชน สังคม ประเทศชาติอย?างยั่งยืนสืบไป 

 

วัตถุประสงคOของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาอัตลักษณ+ท่ียังคงสืบทอดของคนอีสานในชุมชนสะตอน ตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว  

จังหวัดจันทบุรี  

 2. เพ่ือศึกษากระบวนการสืบทอดอัตลักษณ+ตามตามประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ของคนอีสานใน

ชุมชนสะตอน ตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุร ี 

 3. เพ่ือศึกษาปAจจัยและเง่ือนไขท่ีมีผลต?อการสืบทอดอัตลักษณ+ตามประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ของ 

คนอีสานในชุมชนสะตอน ตาํบลสะตอน  อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  
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วิธีดําเนินการวิจัย  
การเก็บรวบรวมข(อมูลในการวิจัยครั้งน้ีจะใช(วิธีต?าง ๆ ดังน้ี 

1. การสัมภาษณ+แบบประวัติศาสตร+จากคําบอกเล?า (Oral History)เป@นการสัมภาษณ+แบบไม?มีโครงสร(าง 

ซ่ึงผู(วิจัยใช(วิธีน้ีเพราะผู(วิจัยต(องการข(อมูลท่ีละเอียดลึกซ้ึงเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ของกลุ?มชน  

และข(อมูลดังกล?าวเป@นข(อมูลท่ียังไม?มีผู(ใดรวบรวมมาก?อน ข(อมูลท่ีได(จากการสัมภาษณ+ผู(วิจัยจะนํามาวิเคราะห+

เพ่ือให(เห็นภาพและเข(าใจปรากฏการณ+ทางวัฒนธรรมของประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ของชุมชน 

   ก. การสัมภาษณ+แบบไม?เป@นทางการ เป@นการสัมภาษณ+แบบเปDดกว(างไม?จํากัดคําตอบมีความยืดหยุ?นและ

ผู(วิจัยต(องการให(ผู(ถูกสัมภาษณ+มีอิสระในการเล?าเรื่องและให(ผู(สัมภาษณ+เองได(มองเห็นภาพและลําดับเหตุการณ+ได(

ถูกต(อง 

   ข. การสัมภาษณ+ท่ีมีแนวสัมภาษณ+แบบเจาะลึก การสัมภาษณ+ในท่ีน้ีผู(สัมภาษณ+จะกําหนดผู(ให(ข(อมูล    

ในการสัมภาษณ+เป@นการเฉพาะเจาะจง  (Key Informants)  ได(แก? ผู(อาวุโสท่ีรู(เรื่องเก่ียวกับหัวข(อวิจัยเป@นอย?างดี  

คือ ผู(นําชุมชน และปราชญ+ในชุมชน ผู(นําในการประกอบพิธีกรรม ผู(นําการอพยพ 

2. การสนทนกลุ?ม (Focus Group) ผู(วิจัยใช(การสนทนากลุ?มในการเก็บรวบรวมข(อมูลโดยใช(กับกลุ?ม

ชาวบ(านผู(รู(เรื่องราวของชุมชนเป@นอย?างดีปราชญ+ชุมชน ผู(นําในการประกอบพิธีกรรม เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง

ของข(อมูลท่ีได(รับตามวัตถุประสงค+ของการวิจัย แล(วศึกษาหาความเข(าใจของชุมชนตามกรอบรูปแบบท่ีสร(างข้ึนว?า

มีความเป@นจริงมากน(อยเพียงใดโดยดําเนินการวางแผนการสนทนา  เวลา  สถานท่ี  ผู(ร?วมสนทนา  จัดเตรียมแนว

คําถาม  นัดหมาย  เชิญสมาชิก  จัดสนทนากลุ?มบันทึกเทป  จดบันทึกโดยคัดเลือกผู(ร?วมสนทนากลุ?มท่ีมี

ลักษณะร?วม (Homogenous) มีผู(ร?วมสนทนาจํานวน 6-10  คน 

3. การวิจัยเอกสาร เอกสารท่ีใช(ในการวิจัยน้ีแบ?งเป@น 2 ประเภท คือ 

   ก. เอกสารช้ันต(น (Primary Data) เป@นข(อมูลท่ียังไม?ได(ผ?านการวิเคราะห+และสังเคราะห+ข(อมูลใน

ส?วนน้ีได(จากการเก็บรวบรวมเอกสารจากทางราชการ เช?น เอกสารในการตั้งชุมชนสะตอน ประวัติชุมชนสะตอน 

เป@นต(น 

   ข. เอกสารช้ันรอง (Secondary Data) เป@นข(อมูลท่ีผ?านการวิเคราะห+มาแล(วระดับหน่ึง เอกสาร  

ช้ันรองเหล?าน่ีท่ีสําคัญ เช?น ตํารา บทความทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ+ อินเตอร+เน็ตท่ีเก่ียวข(อง 

เป@นต(น 

 
เคร่ืองมือวิจัย 

ได(ใช(แนวสัมภาษณ+แบบทําการบันทึกข(อมูลลงในสมุดบันทึก และบางกรณีใช(เครื่องมือบันทึกเสียง 

เพ่ือช?วยในการบันทึกข(อมูล และถามตอบตามแนวสัมภาษณ+  แนวสัมภาษณ+ท่ีใช(มีลักษณ+ดังน้ี 

1. สัมภาษณ+เก่ียวกับการอพยพเข(ามาของคนอีสานในพ้ืนท่ีสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  

2. คนอีสานท่ีอพยพเข(ามาในพ้ืนท่ีสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได(สืบทอดอะไรมาบ(าง 

3. มีกระบวนการในการสืบทอดอย?างไร 

4. มีปAจจัยเง่ือนไขอะไรท่ีต(องมีการสืบทอดอัตลักษณ+ ตามประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ของชุมชน

อีสาน  ในสะตอน  อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 

 

การวิเคราะหOข:อมูล 
การวิเคราะห+ข(อมูลในเชิงคุณภาพท่ีใช(ในงานวิจัยเป@นการตีความในลักษณะต?าง ๆ คือ 

1. การตีความเพ่ือวิเคราะห+ข(อมูลท่ีได(จากการสังเกตและการสัมภาษณ+เพ่ือให(เห็นภาพเก่ียวกับพิธีกรรม 

ความเช่ือเก่ียวกับประเพณฮีีตสิบสองคองสิบสี่แล(วนําข(อมูลท่ีได(มาสร(างข(อสรุป 

2. การตีความในเชิงเหตุและผลในลักษณะเปรียบเทียบความคิดเห็นของคนในชุมชน และของสมาชิก      

ในชุมชนเก่ียวกับการสืบทอดอัตลักษณ+และการดํารงอยู?ของฮีสิบสองและคองสิบสี่ของคนอีสานในชุมชนสะตอน 

รวมท้ังปAจจัยท่ีมีผลท่ีทําให(การสืบทอดอัตลักษณ+ตามประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ของคนอีสานในชุมชนสะตอน 

ตลอดจนแนวทางในการทําให(ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ดํารงอยู?ในชุมชนสะตอนต?อไป 
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ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการสืบทอดอัตลักษณ+ของคนอีสานในชุมชนตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

พบว?า คนในชุมชนบ(านสะตอนยังคงสืบทอดอัตลักษณ+ตามประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบสี่คองสิบสี่เป@นส?วนใหญ?  

ไว(ได(โดยมีฮีตสิบสองขาดหายไปสองคงเหลือสิบและคองสิบสี่ขาดหายไปห(าคงเหลือเก(า ประเพณีฮีตสิบสองและ

คองสิบสี่ ท่ีคนอีสานในชุมชนบ(านสะตอน ท่ียังคงสืบอยู?ในปAจจุบันน้ันได(แก? ประเพณีบุญเดือนอ(าย – บุญเข(ากรรม  

เดือนสาม – บุญข(าวจ่ี   เดือนสี่ – บุญพระเผวด   เดือนห(า – บุญสงกรานต+   เดือนหก – บุญบ้ังไฟ  เดือนแปด – 

บุญเข(าพรรษา  เดือนเก(า – บุญข(าวประดับดิน  เดือนสิบ – บุญข(าวสาก  เดือนสิบเอ็ด – บุญออกพรรษา และ

เดือนสิบสอง – บุญกฐิน 

ประเพณีฮีตสิบสองในบางฮีตท่ียังคงอยู?เพราะเก่ียวข(องกับพระพุทธศาสนา ท้ังหมด 6 ฮีต หรือ 6 เดือน 

คือ เดือนอ(าย  เดือนสาม เดือนสี่ เดือนแปด เดือนสิบเอ็ด และเดือนสิบสอง เป@นประเพณีท่ีเก่ียวกับการทํามาหากิน 

เพ่ือความอุดมสมบูรณ+ของผลผลิตจากไร?นา ตลอดจนความบริบูรณ+ของฝนมี 3 ฮีต หรือ 3 เดือน คือเดือนยี่ เดือนหก 

เดือนสิบ  เป@นประเพณีที่เก่ียวกับขวัญกําลังใจ ในการดําเนินชีวิตของคนในสังคมหรือในหมู?บ(านให(อยู?เย็นเป@นสุข  

มี 1 ฮีต หรือ 1 เดือน คือ เดือนห(า และประเพณีท่ีเก่ียวกับความกตัญ•ู และระลึกถึงบรรพบุรุษด(วยการเซ?นไหว( 

มี 2 ฮีต หรือ 2 เดือน คือ เดือนเก(า กับเดือนสิบ ซ่ึงสามารถบันดาลทําให(เกิดผลและร(ายแก?ผู(ท่ีปฏิบัติและ        

ไม?ปฏิบัติตาม จึงยังคงมีการสืบทอดความเช่ือเช?นน้ีมา 

คองสิบสี่ขาดหายไปห8าคงเหลือเก8าและยังมีการสืบทอดในชุมชนสะตอนได8แกB                          
คองท่ีหน่ึง เมื่อได(ข(าวใหม?หรือผลหมากรากไม(ใหม?ให(บริจาคทานแด?ท?านผู(มีศีล แล(วตนเองจึงบริโภค  

   คองท่ีสอง อย?าโกหกหกอิจฉา ริษยา อย?าปลอมแปลงเงินตราอย?าพูดคําหยาบ  

คองท่ีสาม ให(ทํารั้วกําแพงล(อมวัดวาอารามและบ(านเรือนของตน แล(วปลูกหอบูชาเทวดาไว(ในสี่มุมบ(าน 

คองท่ีสี่ ล(างเท(าก?อนข้ึนบ(าน คองท่ีเก(า เมื่อพระภิกษุมาบิณฑบาต อย?าให(พระคอยนานแต?งตัว ให(เรียบร(อย 

ห(ามโดนบาตรฯ คองท่ีสิบ เมื่อพระภิกษุเข(าปริวาสกรรมให(จัดดอกไม( ธูปเทียน ขันธ+ห(า ขันธ+แปด และเครื่องอัฐบริขาร

ไปถวาย คองท่ีสิบสอง อย?าเหยียบเงาพระภิกษุ  คองท่ีสิบสาม อย?านําอาหารท่ีเป@นเดนให(พระภิกษุ หรือสามีรับประทาน 

คองท่ีคงยังมีการสืบทอดเพราะเก่ียวกับพระพุทธศาสนาและเป@นข(อปฏิบัติระหว?างประชาชนกับพระภิกษุใน

พระพุทธศาสนา 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 1 สามารถสรุปได(ว?าในชุมชนบ(านสะตอนยังคงสืบทอดอัตลักษณ+

ตามประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบสี่คองสิบสี่เป@นส?วนใหญ?ไว(ได(โดยวัดและชุมชนเป@นกลไกลท่ีสําคัญ 

1. วัด เป@นไกลท่ีสําคัญท่ีทําให(ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่อยู?ในชุมชนบ(านสะตอน เพราะวัด              

มีความสัมพันธ+อันใกล(ชิดกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน จัดเป@นสถาบันหน่ึงท่ีมีความสําคัญต?อคนในชุมชนเป@นอย?างมาก 

ถ(าพิจารณาในฐานะน้ี จะพบว?า วัดซ่ึงเป@นสถานท่ีสําคัญของพระพุทธศาสนามีความสําคัญต?อประเพณีทางสังคม

และวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข(องกับธรรมชาติ ปAญหาและความเป@นอยู?ท้ังปAจเจกชนและสังคมโดยส?วนรวมในส?วนท่ี

เก่ียวกับความเป@นอยู?และต?อเน่ืองของสังคม โดยทําหน(าท่ีเป@นพลังท่ีสร(างสรรค+ เป@นสถาบันขัดเกลาทางสังคม 

ปลูกฝAงวัฒนธรรมและจริยธรรมให(แก?คนในสังคม ก?อให(เกิดความรู(สึกร?วมทางวัฒนธรรมและความรู(สึกเป@นชาติ 

นอกจากน้ี ยังมีบทบาทสําคัญในส?วนท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ+ระหว?างสมาชิกในสังคม ในการกําหนดแนวทาง

ความสัมพันธ+ และการปฏิบัติต?อกันระหว?างสมาชิกในสังคม ท้ังทําหน(าท่ีเป@นกลไกควบคุมพฤติกรรมของสมาชิก 

ในสังคมอีกด(วย พระพุทธศาสนาทําหน(าท่ี ปลูกผังและถ?ายทอดความรู( การสร(างการเรียนรู(ให(เกิดข้ึนกับคนใน

ครอบครัวและชุมชนเป@นสถานท่ีการถ?ายทอด สืบสานประเพณี และเป@นสถานท่ีขัดเกลาทางสังคม โดยทําหน(าท่ี

ถ?ายทอดปลูกฝAงวัฒนธรรม เริ่มจากการเป@นแบบอย?างในการประพฤติดีปฏิบัติท่ีดีให(เด็กจนเป@นความเคยชิน ซึมซับ

จนกลายเป@นคุณสมบัติอย?างหน่ึงของเด็กโดยไม?รู(ตัว วัดมีพระสงฆ+เป@นผู(แทนของวัดท่ีท่ีคอยอบรมสั่งสอนคนและ

เป@นผู(ถ?ายทอดความรู(ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ให(กับคนในชุมชน และเห็นว?าเป@นสิ่งท่ีดีงามนํามาปฏิบัติ ถ?ายทอด 

อาจออกมาในรูปแบบกิจกรรมต?าง ๆ ของชุมชนเช?นกิจกรรมงานบุญเผวด งานบุญเข(าพรรษา ออกพรรษาและ 

งานบุญวันสําคัญในทางพุทธศาสนา เพ่ือธํารงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไว( ซ่ึงเป@นกระบวนการ

ถ?ายทอดประเพณี ฮีตสิบสองและคองสิบสี่ 
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2. ชุมชน เป@นอีกกลไกลในกระบวนการสืบทอดประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ โดยสมาชิกในชุมชน เช?น

ผู(นําชุมชน ปราชญ+ชุมชน ผู(อาวุโสในชุมชน เป@นผู(ถ?ายทอดความรู(ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีของฮีตสิบสอง

ครองสิบสี่โดยสืบทอดผ?านเรื่องราวความเช่ือทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงผู(นําชุมชน ปราชญ+ชาวบ(านเป@นผู(ถ?ายทอด

ผ?านกิจกรรมของชุมชนและปลูกฝAงความเช่ือสิ่งท่ีอยู?เหนือธรรมชาติผ?าน  เรื่องเล?าปรัมปราท่ีถ?ายทอดสืบต?อกันมา

จากการบอกเล?าของคนรุ?นก?อนมาสู?คนรุ?นหลังอย?างเช?น การเช่ือถือ เกรงขามหรือกลัวในสิ่งท่ีเข(าใจว?า อยู?เหนือ 

ธรรมชาติหรือใน สิ่งลึกลับ อันไม?สามารถจะทราบด(วยเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร+ และสิ่งน้ันอาจจะให(ดีหรือร(าย

แก?ผู(ท่ีเช่ือถือก็ได( เมื่อมีความรู(สึกเช?นน้ันก็สําแดงความเช่ือหรือความรู(สึกน้ันออกมา เป@นรูปพิธีรีตอง ประกอบไป

ด(วยคาถาและเวทมนตร+เพ่ืออํานวยประโยชน+แก?ผู(เช่ือถือในทางดี เพ่ือให(เกิดความ เป@นสิริมงคล ปÑองกันเหตุร(าย 

หรือมิให(อุบาทว+จัญไรเข(ามาเบียดเบียน ถ(าลูกหลานไม?ปฏิบัติตามฮีต จะทําให(เกิดไม?สบายเกิดเรื่องร(าย ๆ ข้ึน    

ในครอบครัวทําให(ครอบครัวอยู?กันไม?สงบสุขเพราะวิญญาณบรรพบุรุษมากระทํามาบันดาลให(เกิดเช?นน้ันจึงขอ

ยกตัวอย?างในฮตีสิบสอง เรื่องบุญข(าวสากเป@นฮีตท่ีสิบในประเพณีอีสานเป@นบุญท่ีทําเพ่ืออุทิศให(แก?ผู(ตายวิญญาณ

บรรพบุรุษและเปรต  เพราะเช่ือว?าดวงวิญญาณบรรพบุรุษจะมีความหิว กําลังรอรับส?วนบุญจากงานน้ี ถ(าหาก

ลูกหลานบ(านเรือนไหนไม?ทําบุญอุทิศไปให( เมื่อวิญญาณบรรพบุรุษไม?ได(รับส?วนบุญเพราะลูกๆหลาน ๆ ไม?ทําบุญ

ให(วิญญาณบรรพบุรุษก็จะกระทําดลบันดาลให(เป@นไปต?าง ๆ นานา คนอีสานท่ีอาศัยอยู?ในชุมชนสะตอนมีความเช่ือ

เช?นน้ันจึงได(มีการทําบุญข(าวสากข้ึนในเดือนสิบของทุกป0  โดยการพาลูกๆหลาน ๆ ปฏิบัติให(ดูให(เห็นอยู?บ?อย ๆ 

จากการท่ีคนรุ?นก?อนทําให(เห็นและได(มีส?วนร?วมในการทํากิจกรรมอยู?บ?อย ๆ จนเกิดการจดจําและซึมซับและ

เรียนรู(โดยอัตโนมัติซ่ึงเป@นกระบวนการของการถ?ายทอดฮีตสิบสองและคองสิบสี่โดยไม?ต(องไปเรียนรู(ในสถาบัน 

การศึกษา              

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 2 ปAจจัยท่ีมีผลต?อการสืบทอดประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ได(แก?     

การมีกระบวนการขัดเกลาทางสังคมท้ังโดยตรงและโดยอ(อม ความเช่ือสิ่งท่ีอยู?เหนือธรรมชาติท่ีสามารถให(ท้ังคุณ

และโทษแก?ผู(ปฏิบัติและไม?ปฏิบัติตามและการผนวกประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ เข(ากับหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา 

1. กระบวนการขัดเกลาทางสังคมทั้งโดยตรงและโดยอ(อม การสืบทอดประเพณีฮีตสิบสิงคองสิบสี่ 

ไม?ใช?เพียงแค?เป@น การถ?ายทอดจากคนรุ?นหน่ึงไปสู?คนอีกรุ?นหน่ึงเท?าน้ัน แต?มันเป@นกระบวนของการเรียนรู(  

กระบวนการพัฒนาโดยการเปลี่ยนแปลง การปรับแต?ง การตีความหมายใหม? การสร(างสรรค+ใหม? การถ?ายทอด  

การสืบทอด เหตุเพราะฮีตสิบสองคองสิบสี่เป@นสิ่งท่ีเกิดมาจากการเรียนรู(จากภูมิปAญญาของบรรพบุรุษของคน    

ในชุมชน คนในชุมชนสะตอนจึงพยายามท่ีจะต?อสู(ดิ้นรนเพ่ือท่ีจะรักษาอัตลักษณ+อันเป@นแบบแผนของความคิด 

ความเช่ือ วิถีทาง และแนวปฏิบัติของตนเองไว(  โดยอาศัยกระบวนการในการสืบทอดทางวัฒนธรรมซ่ึงเป@น

กระบวนการท่ีมีลักษณะเป@นการไหลเวียนอย?างต?อเน่ืองกันไปอย?างไม?รู(จบ  

       การถ?ายทอดหรือการสืบทอดประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่  โดยการเรียนรู(จากบรรพบุรุษ โดยผ?าน

กระบวนการเลี้ยงดูเด็กและการขัดเกลาของคนในครอบครัว คนในครอบครัวเช?นปูB ย?า ตา ยาย พ?อ แม? ท่ีทําหน(าท่ี

ปลูกฝAงถ?ายทอดปลูกฝAงวิธีปฏิบัติตามฮีตสิบสองและคองสิบสี่  เริ่มจากถ?ยทอดการเรียนรู(และฝíกตนเองให(เห็น

คุณค?าจึงเป@นวิธีการท่ีดี และควรทําตั้งแต?วัยเด็ก ด(วยการปลูกจิตสํานึกให(เห็นคุณค?าในประเพณีของตนและ

อยากจะรักษาและหวงแหนเอาไว( และผู(ใหญ?หรือคนในครอบครัวทําเป@นแบบอย?างให(เด็กเลียนแบบจนเป@นความ

เคยชินซึมซับจนกลายเป@นคุณสมบัติอย?างหน่ึงของเด็กโดยไม?รู(ตัว ผู(ใหญ? หรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงผู(รู(ในประเพณีฮีตสิบ

สองคองสิบสี่ท่ีสั่งสมไว( เห็นว?าเป@นสิ่งท่ีดีงามจึงนํามาปฏิบัติ ถ?ายทอด ออกมาในรูปแบบกิจกรรมต?าง ๆ ของชุมชน  

เพ่ือธํารงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไว(  

2. ความเช่ือสิ่งท่ีอยู?เหนือธรรมชาติท่ีสามารถให(ท้ังคุณและโทษแก?ผู(ปฏิบัติและไม?ปฏิบัติตาม สําหรับ

คนอีสานความเช่ือในสิ่งท่ีอยู?เหนือธรรมชาติ หรือผี คือวิญญาณของผู(ท่ีล?วงลับไปแล(ว หรือท่ีมีอยู?แล(วโดยไม?ทราบ

ว?ามีมาแต?เมื่อใดหรือมีมาอย?างไร ผีเหล?าน้ีประกอบด(วยผีประเภทต?าง ๆ เช?น ผีนา ผีปBา ผีเขา ผีบ(าน ผีหมู?บ(าน    

ผีปูBย?าตายาย ผีฟÑา ผีแถน และผีอ่ืน ๆ หรือแม(กระท่ังผีท่ีเกิดจากการกระทําของบุคคล เช?น ผีปอบ ความเช่ือเรื่อง

ผีอันเป@นความเช่ือท่ีมีมาแต?เดิม ผสมผสานกับความเช่ือในพระพุทธศาสนา จนแทบจะแยกกันไม?ออกว?าพิธีกรรม

ใดเกิดจากความเช่ือในพระพุทธศาสนา หรือพิธีกรรมใดเกิดจากความเช่ือเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติของชาวอีสาน 
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เข(ามาผูกพันในการประกอบอาชีพ ซ่ึงว?ามีความสําคัญต?อการดําเนินชีวิตของชาวอีสาน การทํานาอันเป@นอาชีพ   

ท่ีข้ึนอยู?กับสภาพของธรรมชาติดินฟÑาอากาศ จะได(ผลหรือไม?ได(ผลข้ึนอยู?กับธรรมชาติ และสิ่งท่ีนับว?ามีความสําคัญ

ต?อการทํานาก็คือนํ้า นํ้าท่ีได(จากนํ้าฝน ซ่ึงชาวอีสานเช่ือว?ามีผีเป@นผู(คอยบันดาลให(ฝนตก ฝนจะตกต(องตามฤดูกาล

หรือไม? มีนํ้าเพียงพอหรือไม? ข้ึนอยู?กับอํานาจดลบันดาลของผีแถน ก?อนลงมือทํานาเมื่อย?างเข(าฤดูฝนจึงต(องมี

พิธีกรรมขอฝนจากผีแถน เพ่ือให(ฝนตกต(องตามฤดูกาล มีนํ้ามากพอท่ีจะได(ทํานา เมื่อได(นํ้าฝนแล(ว ก?อนลงมือ

หว?านข(าวกล(าก็จะมีพิธีไหว(ผีระจําท่ีนา หรือท่ีชาวบ(านเรียกว?าผีตาแฮก เพ่ือข(าวกล(าจะได(เจริญงอกงามไม?ถูก

รบกวนจากศัตรูข(าว ได(ข(าวเต็มเม็ด เต็มหน?วย เพ่ือความอยู?รอดในการดําเนินชีวิต เมื่อถึงฤดูเก็บเก่ียวก็มีพิธีสู?ขวัญ

ลานนวดข(าว สู?ขวัญข(าวเพ่ือเป@นสิริมงคลมีข(าวได(พอกินตลอดปV ก?อนท่ีจะถึงฤดูกาลทํานาในปVต?อไป ซ่ึงล(วนแต?เป@น

ความเช่ือท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีอยู?เหนือธรรมชาติ                                                                                                                                                       

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 3 สามารถสรุปได(ว?า ปAจจัยและเง่ือนไขท่ีเป@นอุปสรรคต?อการสืบ

ทอดอัตลักษณ+ของคนอีสานในชุมชนตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีข(อค(นพบใน 3 ประเด็นดังน้ี 

1. การปรับเปลี่ยนวีถีปฏิบัติของคนในชุมชนให(สอดคล(องกับการเปลี่ยนไปของสังคม การเปลี่ยนแปลง                                    

อย?างรวดเร็วของสังคม จากสังคมเกษตรกรรมไปสู?สังคมอุตสาหกรรม ทําให(สังคมท่ีเคยอยู?กันแบบเรียบง?ายกลับกลาย 

เป@นการดิ้นรนแบบปากกัดตีนถีบเพ่ือหาเลี้ยงชีพและครอบครัว ส?งผลให(คนในชุมชนจํานวนไม?น(อยต(องเข(าทํางาน

ในโรงงานอุตสาหกรรมท้ังในพ้ืนท่ีและต?างถ่ิน การเปลี่ยนแปลงดังกล?าวนอกจากจะส?งผลต?อการดําเนินชีวิตแล(ว 

ความเช่ือและหลักปฏิบัติท่ีดํารงอยู?คู?วิถีชีวิตอย?างฮีต คองท่ีชาวบ(านได(ถือปฏิบัติกันมาเป@นเวลาช(า                                                                                                           

2. การขาดผู(นําในการสืบสานและความไม?ต?อเน่ืองของผู(นําในการสืบสานฮีต คอง ได(แก? กํานัน ผู(ใหญ?บ(าน 

ผู(นําทางศาสนา มัคทายก หรือบุคคลท่ีมีความน?าเช่ือถือ แต?ปAญหาท่ีพบคือ กลุ?มคนเหล?าน้ีก็มีหน(าท่ีอ่ืนท่ีต(อง

รับผิดชอบ จึงทําให(ไม?มีเวลาเข(าร?วมกิจกรรมในชุมชน และผู(ท่ีมีความรู(ความเข(าใจเก่ียวกับฮีต คองบางคนก็อายุ

มากแล(ว ซ่ึงเป@นข(อจํากัดในการถ?ายทอด เน่ืองจากต(องอาศัยท้ังความรู( ความจําและความคล?องตัว เช?น การ

อธิบายถึงความเป@นมา บทสวดในงานพิธีต?าง ๆ การนําปฏิบัติในพิธีกรรมต?าง ๆ จึงทําให(ขาดการเรียนรู(และฝíกหัด

ในบางข้ันตอน ส?วนหนุ?มสาวท่ีสามารถนํากิจกรรมได(ก็อาจขาดความน?าเช่ือถือ เพราะว?าจะต(องสั่งสมท้ังความรู(

และประสบการณ+ให(เพียงพอเสียก?อน ดังน้ันเมื่อขาดผู(นําท่ีรู(กระบวนการ ข้ันตอน หรือวิถีปฏิบัติที่ถูกต(อง  จึงส?งผล 

ให(กิจกรรมบางอย?างของฮีต คองเปลี่ยนแปลงหรือขาดหายไป และความไม?ต?อเน่ืองของผู(นํา เช?น ถ(าผู(นําชุมชน 

ยังเป@นคนอีสานและเป@นคนท่ียึดมั่นในฮีตคองอยู?และคนอีสานยังมีบทบาทต?อชุมชนอยู? หรือถ(าเมื่อเปลี่ยนข้ัวผู(นํา

ของชุมชนท่ีไม?ใช?กลุ?มของคนอีสานและคนอีสานไม?มีบทบาทในชุมชน ก็ทําให(มีผลต?อการดํารงอยู?หรือสูญหายไป

ของฮีต คองได( 

3. การรับวัฒนธรรมต?างถ่ินมาเผยแพร? ก?อให(เกิดการเปลี่ยนแปลงอย?างรวดเร็วในชุมชน การรับวัฒนธรรม-

ต?างถิ่นเข(ามาโดยไม?ได(ปรับให(สอดคล(องกับวิถีการดําเนินชีวิต ทําให(วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนชุมชนสูญ เสียไป 

เกิดการรับค?านิยมและแนวการปฏิบัติท่ีอาจไม?เหมาะสม วัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามและหลากหลาย ในสังคม

สูญหายไป หรืออาจถูกบิดเบือนไปจากหลักการดั้งเดิมท่ีดี และถูกละเลยมิได(นํามาประยุกต+ใช(ให(เป@นประโยชน+ต?อ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเท?าท่ีควร ฮีต คอง ได(รับอิทธิพลจากกระบวนการทางวัฒนธรรมด(วย

เช?นกัน เมื่อคนในชุมชนไปทํางานในชุมชนอ่ืน เกิดการซึมซับและรับเอาวัฒนธรรมจากชุมชนอ่ืน  มาเผยแพร?ใน

ชุมชนแห?งน้ี ซ่ึงส?งผลให(ฮีต คองท่ีเป@นวัฒนธรรมดั้งเดิมถูกแทนท่ีด(วยวัฒนธรรมใหม?ท่ีคนในชุมชนเห็นว?าทันสมัย 

จนในท่ีสุดวัฒนธรรมใหม?ก็ได(รับการยอมรับว?าถูกต(องเหมาะสม 

4. บทบาทของสมาชิกในครอบครัวท่ีเปลี่ยนไป  สมัยก?อนผู(ชายถือเป@นช(างเท(าหน(า ส?วนผู(หญิงถือเป@น

ช(างเท(าหลัง กล?าวคือ ถ(าผู(ชายหรือหัวหน(าครอบครัวขาดการเป@นหัวหน(าครอบครัวท่ีดี แล(วจะทําให(ฐานะความเป@นอยู?

ของครอบครัวไม?ดีตามไปด(วย ท่ีเป@นเช?นน้ีก็เพราะว?าในอดีต คนส?วนใหญ?มีอาชีพ ทําไร? ทํานา จึงต(องอาศัยกําลัง

ของผู(ชายเป@นหลักในการกรํางานหนัก ดังน้ัน ครอบครัวจะกินดีอยู?ดีหรือไม?ก็ข้ึนอยู?กับหัวหน(าครอบครัว และน่ีคือ

เหตุผลในการให(ความเคารพสามีในสมัยก?อน แต?ในปAจจุบันท้ังผู(ชายและผู(หญิงต?างได(รับโอกาสทางสังคมอย?าง

เสมอภาค มีสิทธิในการได(รับศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีเท?าเทียมกัน ทําให(สัมพันธภาพระหว?างสามีภรรยา

เปลี่ยนไป เช?น คองท่ีว?าให(ล(างเท(าให(สามีก?อนเข(านอน คนอีสานเช่ือว?าสามีเป@นหัวหน(าครอบครัวและก?อนผู(ชาย 

จะแต?งงานแล(วมาเป@นหัวหน(าหรือผู(นําครอบครัวน้ัน ต(องผ?านการบวชเรียนเขียนอ?านผ?านการขัดเกลาทางด(านจิตใจ
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ก?อนอย?างน(อยหน่ึงป0ถึงสามป0 ถึงจะสามารถลาสิกขาออกมาครองเรือนได( เมื่อลาสิกขาออกมานิสัยของความเป@น

พระยังมีอยู?ส?วนหน่ึง เมื่อแต?งงานมีครอบครัวแล(วผู(ชายก็จะเป@นหัวหน(าครอบครัว ภรรยาต(องให(ความเคารพ    

ในความเป@นพระส?วนหน่ึง ต(องให(ความเคารพและเกรงใจ ซ่ึงเป@นหน(าท่ีของภรรยาท่ีต(องปฏิบัติต?อสามี มีความเช่ือว?า

การทําเช?นน้ันจะทําให(ครอบครัวมีความสุขมีความเจริญรุ?งเรือง ในปAจจุบันผู(ชายและผู(หญิงมีสิทธิเท?าเทียมกัน   

ท้ังด(านการศึกษา หน(าท่ีการงาน จึงทําให(บางฮีตสูญหายไปเพราะไม?มีความเหมาะสมกับกับสมัยปAจจุบัน   

5. ทุนทางวัฒนธรรม  คือความรู(หรือภูมิปAญญาท่ีสั่งสมมาในอดีตและถ?ายทอดมายังรุ?นต?อรุ?นเมื่อมีการ

หลั่งไหลเข(ามาของกระแสโลกาภิวัตน+ไม?ว?าจะเป@นการคมนาคมท่ีมีความสะดวกข้ึน การศึกษาท่ีสูงข้ึนและการ

เปลี่ยนแปลงอาชีพซ่ึงแต?เดิมวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพต(องอาศัยแรงงานคน แต?พอโลกเจริญข้ึนการผลิต     

ท่ีเดิมเคยใช(แรงงานคนแต?ปAจจุบันหันมาพ่ึงเครื่องจักรกลใช(ในการผลิตและเพ่ิมผลผลิตท่ีมีความสะดวกสบาย และ

ทันสมัยข้ึน จึงทําให(ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ท่ีเป@นความรู(ภูมิปAญญาของบรรพบุรุษท่ีได(สั่งสมมาเปลี่ยนแปลงไป  

6. การศึกษา ในปAจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ทําให(วิถีทางความคิดเปลี่ยนไปมีความคิดที่แตกต?างกัน   

มีความเช่ือทางด(านวิทยาศาสตร+มากข้ึน เช่ือในสิ่งท่ีสามารถพิสูจน+ได(ว?ามีจริง จะไม?มีความเช่ือหากพิสูจน+ไม?ได( 

ประเพณี ฮีตสิบสอง ใช(หลักทางพระพุทธศาสนาในการประกอบพิธีกรรมและปฏิบัติสืบทอดกันมานาน ส?วนคองสิบสี่ 

เป@นส?วนหน่ึงของประเพณีฮีตสิบสอง ใช(หลักทางพระพุทธศาสนาเหมือนกัน แต?ต?างกันตรงท่ีคองสิบสี่ไม?เหมาะสม

กับสังคมในปAจจุบัน เพราะบางคองไม?สามารถนํามาใช(ได(กับวิถีชีวิตในสังคมในปAจจุบัน เช?น การกราบเท(าสามี   

ในวันพระ ในสมัยก?อนเช่ือว?าจะทําให(มีความเจริญในชีวิตเพราะก?อนท่ีจะแต?งงานผู(ชายต(องผ?านการบวชเรียนพระ

ก?อนถือว?าเป@นผู(นําครอบครัว แต?ปAจจุบันการปฏิบัติน้ีไม?มีแล(วเพราะความเจริญทางด(านการศึกษาและเทคโนโลยี 

ทําให(ความเช่ือเปลี่ยนแปลงไป  

7. กระแสโลกาภิวัตน+ คือความก(าวหน(าทางด(านเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมภายใต(ระบบ

ทุนนิยม โลกถือเป@นหัวใจสําคัญของโลกาภิวัตน+ ระบบการสื่อสารช?วยส?งผ?านประสบการณ+ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม

วัตถุนิยมจากภายนอกมาผนวกรวมเข(ากับท(องถ่ิน ก?อให(เกิดการเปลี่ยนแปลงอย?างรวดเร็ว ท้ังทางด(านเศรษฐกิจ 

สังคม การคมนาคมขนส?ง เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงระหว?างปAจเจกบุคคล ชุมชน ค?านิยม 

และระบบคุณค?าต?าง ๆ ในชุมชนสะตอนซ่ึงสะท(อนลักษณะของโลกาภิวัตน+  ซ่ึงก?อให(เกิดความฉาบฉวยช่ัวแล?น    

ท้ังในแง?ของรสนิยมการบริโภคและการใช(ชีวิตของคนในชุมชนสะตอน อีกท้ังยังทําให(บางสิ่งบางอย?างเลือนหายไป

จากจิตสํานึกของคนในชุมชนอีกด(วย อาทิ ความรู(สึกสงบ ความต?อเน่ืองมั่นคง ความผูกผันลึกซ้ึงระหว?างคนใน

ชุมชนด(วยกันรวมถึงความผูกพันกับเวลาและสถานท่ี  และผลของกระแสโลกาภิวัตน+มีผลต?อการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด 

เปลี่ยนวิธีมองความจริง เปลี่ยนแบบแผนในการใช(ชีวิตประจําวันของคนในชุมชนสะตอนและเปลี่ยนแบบแผน

ประเพณีต?าง ๆ เช?น ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ท่ีคนในชุมชนสะตอนเคยปฏิบัติสืบทอดกันมา การเข(ามาของ

กระแสโลกาภิวัตน+ต(องแลกด(วยการสูญเสียของวัฒนธรรมท(องถ่ินและก?อให(เกิดปมด(อยทางวัฒนธรรมต?อคนหนุ?ม

สาวชาวสะตอน โดยเฉพาะวัยรุ?นท้ังชายและหญิงเกิดความรู(สึกอับอายในรากเหง(าวัฒนธรรมของตน รู(สึกอาย   

ในความเป@นคนอีสานและไม?กล(าท่ีจะบอกกับใครว?าตนเป@นคนอีสาน อายท่ีจะพูดภาษาท(องถ่ินของตัวเอง แต?มี

ความกระตือรือร(นท่ีจะรับวัฒนธรรมจากภายนอกชุมชนเข(ามาแทนท่ี อย?างเช?นการพูดจะไม?พูดภาษาถ่ินแต?จะพูด

ภาษากลางแทน เพราะเห็นว?ามันคือสัญญาลักษณ+ของชีวิตท่ีทันสมัย ทําให(เยาวชนในชุมชนปฏิเสธวัฒนธรรม

ดั้งเดิมของตน จึงเป@นสาเหตุให(ฮีตสิบสองคองสิบสี่หายไป  

8. การกดทับทางสังคม  เกิดข้ึนจากการปฏิสังสรรค+ระหว?างตัวเรากับบุคคลอ่ืนโดยผ?านการมองตนเอง

และคนอ่ืนมองเรา น้ันหมายถึงเรามองคนอ่ืนอย?างไร และเราถูกคนอ่ืนมองอย?างไร ในจังหวัดจันทบุรีเป@นจังหวัด 

ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อัตลักษณ+ของผู(คนจึงหลากหลายตามไปด(วย เพราะมีประชากรหลากหลาย

กลุ?มหลากหลายชาติพันธุ+ ซ่ึงเป@นกลุ?มชนท่ีมีความแตกต?างจากคนในพ้ืนท่ีซ่ึงเป@นชนกลุ?มใหญ?ในจังหวัดจันทบุรี  

ซ่ึงมีความแตกต?างทางด(านศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี คนอีสานก็เป@นอีกกลุ?มท่ีมีความต?าง 

เป@นกลุ?มเล็ก ๆ ท่ีอพยพย(ายถ่ินฐานเข(ามาอยู?ในจังหวัดจันทบุรี  กลุ?มคนอีสานท่ีอาศัยอยู?ในชุมชนสะตอน กลุ?มคน

เหล?าน้ี  คนในพ้ืนท่ีจันทบุรีจะให(ภาพกลุ?มคนเหล?าน้ีในแง?ลบเสมอและพยายามผลักกลุ?มคนอีสานเหล?าน้ีเป@นคน 

ไม?ดีในสังคม ถูกมองว?าเป@นพวกคอมมิวนิสต+ท่ีอพยพมาหนีจากการตามจับของทางราชการ และถูกมองว?าเป@นกลุ?ม

คนหล(าหลัง สกปรก น?าสมเพชเวทนา เป@นพวกอดอยาก พวกหิวโหย ถูกมองว?าเป@นพวกยากจน ไม?ทันสมัย    
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เป@นอคติท่ีคนในพ้ืนท่ีสร(างข้ึนมาท้ังสิ้นไม?ยอมรับตัวตนท่ีแท(จริงของกลุ?มคนอีสาน อีกท้ังยังมีความหวาดระแวง  

ในความต?างทางด(านอัตลักษณ+ จนกลายเป@นการกดทับอัตลักษณ+ของกลุ?มคนอีสานส?งผลให(กลุ?มคนอีสาน          

มีความรู(สึกว?าไม?สามารถดํารงอยู?อย?างมีเกียรติได(และกลายเป@นรู(สึกว?าตนเองเป@นพลเมืองช้ันสองของจังหวัด

จันทบุรี เกิดความรู(สึกอายทําให(มีผลต?อการสืบทอดประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่  

 

การอภิปรายผล  
ในการวิเคราะห+องค+ความรู(ใหม?ท่ีได(จากการวิจัย ดังน้ี   
จากผลการศึกษาพบว?า การสืบทอดฮีตสิบสองและคองสิบสี่ซ่ึงเป@นหลักประพฤติปฏิบัติของคนอีสาน 

ยังคงดํารงอยู?ในชุมชุนบ(านสะตอนได(จนถึงปAจจุบัน เป@นเพราะวัฒนธรรมหรือประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่น้ันได(รับ

การยอมรับในสังคมน้ัน และสังคมหรือชุมชนน้ันเห็นคุณค?าของวัฒนธรรมหรือประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่น้ัน   

จึงได(มีการสืบทอดต?อกันมา การสืบทอดประเพณีคือการนําประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ท่ีเป@นประเพณีของชาวอีสาน 

ซ่ึงปกติน้ันก็มีการประพฤติปฏิบัติกันอยู?แล(วเป@นปกติของทางภาคอีสานแต?ชุมชนสะตอนเป@นคนอีสานท่ีอาศัยอยู?

ในภาตะวันออก ได(นําเอาประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่มาเป@นหลักในการประพฤติปฏิบัติน้ันเป@นการนํามาทําซํ้าอีก

ครั้งคือการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมน้ันเอง ซ่ึงผู(วิจัยพบว?ามีความสอดคล(องกับแนวคิดของ วิลเลียมส+ เบอร+มิ่งแฮม 

นักทฤษฎีวิพากษ+รุ?นหลังและนักวัฒนธรรมศึกษาสํานักเบอร+มิงแฮม (กาญจนา แก(วเทพ และสมสุข หินวิมาน. 2551 : 

67-69) ได(อธิบายถึงกระบวนการสืบทอดหรือกระบวนการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม ท้ังน้ี วิลเลี่ยมส+ ได(กล?าวถึง 

วัฒนธรรมทุกอย?างท่ีมีอยู?  ในช?วงเวลาหน่ึง สถานท่ีหน่ึงจะมีเฉพาะคนท่ีอยู?ในช?วงเวลาและสถานท่ีน้ันเท?าน้ันท่ีจะ

เข(าถึงและสัมผัสวัฒนธรรมดังกล?าวได( หากวัฒนธรรมท่ีได(รับการบันทึกหรือผลิตซํ้าเพ่ือสืบทอดต?อเน่ืองหรือ

วัฒนธรรมน้ันจะถือเป@นวัฒนธรรมแห?งยุคสมัย ซ่ึงถือเป@นส?วนหน่ึงของประเพณีในการเลือกสรรท่ีผู(คนในสังคมจะมี

การจัดระบบ และให(ความสําคัญกับวัฒนธรรมท้ังหลายไว(ประเพณีในการเลือกสรรจะทําหน(าท่ีคัดเลือกให(วัฒนธรรม

บางอย?างเท?าน้ันท่ีจะได(รับการผลิตซํ้าไปยังคนรุ?นหลังต?อไป ดังเช?น ในชุมชนบ(านสะตอนก็จะมีประเพณีฮีตสิบสอง

คองสิบสี่ท่ีได(รับการเผยแพร?และผลิตซํ้ามาอย?างต?อเน่ือง  โดยท่ีบุคคลากรในชุมชนบ(านสะตอนผู(รับเอาฮีตสิบสอง

คองสิบสี่ได(ให(ความสําคัญ สามารถรับรู(เข(าใจในเน้ือหาสาระ ความหมาย และเห็นคุณค?าของฮีตสิบสองคองสิบสี่

ของคนในชุมชนบ(านสะตอนร?วมกัน      
ฮีตสิบสองคองสิบสี่ได(รับการเผยแพร?และผลิตซํ้ามาอย?างยาวนานนับแต?เริ่มมีการก?อตั้งหมู?บ(านสะตอน 

อย?างเป@นทางการจนกระท้ังมาถึงปAจจุบัน บางฮีตบางคอง อาจจะลดลงและเปลี่ยนแปลงไปบ(างตามกาลเวลา แต?ก็

มีบางฮีต  บางคองเท?าน้ันท่ีได(รับการเผยแพร?และผลิตซํ้า เช?น ฮีตบุญเดือนหก-หรือประเพณีบุญบ้ังไฟของชาว  

สะตอนซ่ึงอยู?ใน  ฮีตสิบสอง คองท่ีหน่ึง คือ  เมื่อได(ข(าวใหม?หรือผลหมากรากไม(ใหม?ให(บริจาคทานแด?ท?านผู(มีศีล

แล(วตนเองจึงบริโภคท่ียังคงทําการสืบทอดกันมาผ?านระยะเวลาท่ียาวนาน 

จากการนําเสนอการสืบทอดประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่เปรียบเทียบกับแนวคิดการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม

ของเรย+บอนด+ วิลเลี่ยม สามารถสรุปได(ว?า การผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม หมายถึง การปกปÑอง ดํารงรักษา หรือเพ่ิมพูน

วัฒนธรรมท่ีมีการผลิตข้ึนในกลุ?มสังคม เมื่อเกิดการผลิตและสร(างความหมายทางวัฒนธรรมใหม?ข้ึนมา สมาชิกจะ

ทําการคัดเลือกความคิด ความเช่ือ ค?านิยมหรือการปฏิบัติท่ีเหมาะสมและทําการผลิตซํ้าด(วยวิธีการต?าง ๆ จนเกิด

การยอมรับเป@นบรรทัดฐานเพ่ือการอยู?ร?วมกันท่ีแสดงถึงความเป@นหน่ึงเดียวของกลุ?มและ สร(างความแตกต?าง

ระหว?างกลุ?ม  วัฒนธรรมใดท่ีมีการผลิตข้ึนแล(วไม?ได(รับการยอมรับ วัฒนธรรมน้ันก็จะตายไปในท่ีสุด ท้ังน้ี สถาบัน

หรือบุคคลท่ีมีอํานาจจะเป@นผู(ช้ีขาดความยืนยงของวัฒนธรรม และแต?ละกลุ?มสังคมก็จะมีแนวทางปฏิบัติด(าน

วัฒนธรรมแตกต?างกันไป   

เรย+บอนด+ วิลเลี่ยม ยังอธิบายต?อไปอีกว?า วัฒนธรรมใดท่ีมีการผลิตข้ึนมาแล(วไม?ได(รับการยอมรับ 

วัฒนธรรมน้ันก็จะตายไปในท่ีสุด ซ่ึงสอดคล(องกับบางฮีตบางคองท่ีอยู?ในฮีตสิบสองคองสิบสี่ของคนอีสานท่ีอยู?ใน

ชุมชนบ(านสะตอน เช?น  ฮีตสิบสอง ท่ีเป@นประเพณีปฏิบัติของคนอีสานในสะตอนมีสิบสองเดือน หายไปสอง

คงเหลือสิบ และคองสิบสี่ ท่ีเป@นแบบแผนในการดําเนินชีวิตมีสิบสี่ข(อหายไปห(าคงเหลือเก(าแสดงให(เห็นว?าฮีตสิบ

สองและคองสิบสี่ ท่ีหายไปสองน้ันมีการผลิตข้ึนมาแต?ไม?ได(รับการยอมรับหรือไม?เข(ากับสภาพแวดล(อมของสังคม
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น้ันเมื่อไม?ได(รับการยอมรับก็ไม?มีการผลิตข้ึนมาอีก  ฮีต คอง น้ันก็จะตายไปในท่ีสุดกล?าวคือไม?มีการสืบทอดอัต
ลักษณ+ของคนอีสานต?อไป 

ข#อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากข(อค(นพบท่ีได(จากการวิจัยครั้งน้ี ผู(วิจัยเห็นว?าควรมีข(อเสนอแนะท่ีเป@นนัยยะในเชิงนโยบายท่ีสําคัญ

ดังน้ี  
1. ความไม?ต?อเน่ืองของผู(นํา เช?น เมื่อมีการเปลี่ยนผู(นําของชุมชนเดิมผู(นําชุมชนเป@นกลุ?มคนอีสานและ

กลุ?มคนอีสานมีบทบาทในชุมชนเมื่อมีการเปลี่ยนข้ัวของผู(นําซ่ึงไม?ใช?คนอีสานมาเป@นผู(นําและมีบทบาทในชุมชน 
จึงส?งผลให(กิจกรรมในสิบสองเดือนของฮีตและคองไม?ได(รับการสานต?อให(มีความต?อเน่ือง 

2. ควรนําประเพณีฮีตสิบสองและคองสิบสี่ บรรจุเป@นหลักสูตรท(องถ่ินในการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝAง
และสร(างจิตสํานึกให(เห็นคุณค?าแลหวงแหนในประเพณีของตน 

3. ผู(นําชุมชนควรตระหนักถึงสําคัญของฮีตสิบสองและคองสิบสี่ และเป@นผู(ขับเคลื่อนในการดําเนินกิจกรรม
ตามฮีตสิบสองและคองสิบสี่ 

4. ควรท่ีจะรวบรวมบันทึกฮีตสิบสองและคองสิบสี่ไว(เป@นลายลักษณ+อักษรเพ่ือให(คนรุ?นหลังท่ีมาศึกษา
จะได(รู(ความหมาย ได(เข(าใจและเห็นคุณค?าในฮีตสิบสองและคองสิบสี่ 

5. ควรให(การศึกษาแก?คนในชุมชนเพื่อให(รู(เท?าทันของการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการหลั่งไหล
เข(ามาของวัฒนธรรมตามกระแสโลกาภิวัตน+ 

6. ผู(นําชุมชนควรท่ีจะมีนโยบายในการอนุรักษ+ ฟFGนฟู ส?งเสริมและมีการประชาสัมพันธ+ เก่ียวกับงาน
ประเพณีในแต?ละเดือนในเชิงท?องเท่ียวทางวัฒนธรรมเพ่ือดึงดูดความสนใจให(อยากมาดูมาศึกษาและเป@นแหล?ง
เรียนรู(ของชุมชนและทําให(คนในชุมชนอยากหวงแหนรักษาให(ดํารงค+อยู?ในชุมชนต?อไป 

ข#อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตBอไป 
ควรมีการทําวิจัยโดยใช(กระบวนการมีส?วนร?วมในการสืบทอดอัตลัษณ+ ของคนอีสานในชุมชนบ(านสะตอน       

อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
1. ควรมีการทําวิจัยเพ่ือหาแนวทางการสืบทอดอัตลักษณ+ ของคนอีสานในชุมชนบ(านสะตอน อําเภอ

สอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 
2. ควรมีการทําวิจัยเพ่ือศึกษา เพ่ือพัฒนารูปแบบฮีตสิบสองคองสิบสี่ เพ่ือส?งเสริมการท?องเท่ียวในชุมชน

บ(านสะตอน อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 
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ผลกระทบและมาตรการแก,ไขเกีย่วกับแรงงานตBางด,าว ในเขตอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
THE IMPACT AND RESOLUTION MEASURES ON IMMIGRATION IN SOI DAO DISTRICT, 

CHANTHBURI PROVINCE 
 

สุธี จันดา 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท(องถ่ิน 

คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี

 

บทคัดยBอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษากระบวนการการเข(าเมืองมาทํางาน ผลกระทบและมาตรการ ในการ

แก(ไขแรงงานต?างด(าว ในเขตอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี การศึกษาเป@นการวิจัยเชิงผสมผสาน ระหว?างเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ คือ การวิจัยเชิงสํารวจและการสัมภาษณ+เจาะลึก รวมท้ังการสังเกตการณ+ แบบมีส?วนร?วม       

ข(อค(นพบท่ีได(ศึกษาพบว?า กระบวนการเข(ามาของแรงงานต?างด(าวน้ันมีท้ังในรูปแบบท่ีถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 

ผลกระทบจากแรงงานต?างด(าวในเขต อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีท้ัง 4 ด(านของผลกระทบ คือ ทางด(านความมั่นคง 

สังคม เศรษฐกิจ และสาธารณสุข อยู?ในระดับปานกลาง ส?วนมาตรการในการแก(ไขปAญหาแรงงานต?างด(าว ในเขต

อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีควรเน(นเรื่องมาตรการท่ีสําคัญคือ การใช(แรงงานในพ้ืนท่ี มีการจัดอบรมแรงงาน

ต?างด(าว ชุมชนท่ีมีแรงงานต?างด(าวอยู?ควรท่ีจะมีศูนย+ท่ีคอยให(คําช้ีแจง แนะนํา การดูแลตรวจสอบแรงงานต?างด(าว

โดยมีการตรวจสอบอย?างเคร?งครัด คนในชุมชนต(องมีความเข(าใจเก่ียวกับแรงงานต?างด(าว การให(ความรู(กับแรงงาน-

ต?างด(าวในด(านกฎหมาย แรงงานต?างด(าวว?าควรงดของมึนเมาในขณะปฏิบัติงาน นายจ(างควรกํากับดูแลแรงงานต?างด(าว 

ให(อยู?ในกฎระเบียบและการดูแลอย?างเข(มงวดเก่ียวกับแรงงานต?างด(าวของส?วนราชการ 

คําสําคัญ : แรงงานต?างด(าว ผลกระทบ 
 

ABSTRACT 

 
The purposes of this research were to study the process of entering into the city for 

work, impacts, and resolution measures on immigration in the area of Soi Dao District in 

Chanthaburi Province. The mixed method of quantitative and qualitative were used in this 

study. The survey research, in-depth interview, and participant observation were employed in 

this research. The findings identified the following 4 impacts of both legal and illegal 

immigration in Soi Dao district in Chanthaburi province : security, society, economy, and public 

health, which were shown overall at the moderate level. The resolution measures on the 

immigration in Soi Dao District in Chanthaburi Province were mainly focused on using the local 

labours and having trainings for the immigrants. The immigration center for guiding and 

monitoring should be set up in the community where the immigrants settled down. The local 

people needed to have a good understanding of the immigration. The knowledge of law 

should be trained to the immigrants. They should avoid drinking alcohol at work. The 

immigrants should be inspected by their employers and strictly regulated by government 

sector. 

Keywords :  Foreign Labour, Impact     
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ความสําคัญของปMญหา 
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีเป@นพ้ืนท่ีท่ีติดต?อกับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยในพ้ืนท่ีอําเภอสอยดาว 

มีพ้ืนท่ีติดกับจังหวัดพระตะบองและเมืองไพลินของราชอาณาจักรกัมพูชา แนวพรมแดนส?วนใหญ?เป@นคลองลําห(วย

และสันปAนนํ้าของทิวเขาบรรทัด และหลักเขตจํานวน 17 หลัก การส?งเสริมการค(าชายแดน จากปAจจุบันท่ีจังหวัด

ได(เปDดจุดผ?อนปรน เพ่ือการค(าชายแดนกับกัมพูชามีท้ังหมด 5 จุด ได(แก? 1) จุดผ?อนปรนบ(านผักกาด อ.โปBงนํ้าร(อน 

2) จุดผ?อนปรนบ(านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โปBงนํ้าร(อน 3) จุดผ?อนปรนบ(านบึงชะนังล?าง ต.เทพนิมิต อ.โปBงนํ้าร(อน 

4) จุดผ?อนปรนบ(านซับตารี ต.ทุ?งขนาน อ.สอยดาว 5) จุดผ?อนปรนบ(านสวนส(ม ต.สะตอน อ.สอยดาว ทางจังหวัด

เห็นควรให(มีการผลักดันจุดผ?อนปรนบ(านแหลมและบ(านผักกาด ให(ปรับฐานะเป@นจุดผ?านแดนถาวร เพ่ือให(

ประชาชนตามแนวชายแดนท้ังสองประเทศ ติดต?อเข(าออกได(อย?างถูกต(องตามกฎหมายและสามารถอยู?ได(หลายวัน 

รวมท้ังสามารถส?งออกและนําเข(าสินค(าได(อย?างถูกต(อง ตามระเบียบกฎหมายและพิธีการศุลกากร จากการเปDด  

จุดผ?านแดนถาวรและจุดผ?อนปรนเพ่ิมข้ึน ทําให(การไปมาหาสู?กันระหว?างสองประเทศมีความสะดวกยิ่งข้ึน รวมถึง

การไหลเวียนของสินค(าจํานวนมหาศาลของทุก ๆ วัน และท่ีสําคัญการท่ีประเทศไทยขาดแคลนแรงงานเป@น

จํานวนมากอยู?แล(ว ก็ยิ่งไปหนุนเสริมให(แรงงานกัมพูชาเข(ามาทํางานในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน (วัชรินทร+ ยงศิริ.

2547 : 78-83)  
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะแก?การประกอบอาชีพในเชิงเกษตร 

เช?น พืชไร? พืชสวน ได(แก? ข(าวโพด มันสําปะหลัง อ(อย ทุเรียน ลําไย กระท(อน เงาะ มะขามหวาน น(อยหน?า มะม?วง 

มะละกอ ยางพาราเป@นต(น โดยอําเภอสอยดาว มีพ้ืนท่ีการปกครอง 5 ตําบล ได(แก? ตําบลปะตง ตําบลทรายขาว 

ตําบลทับช(าง ตําบลทุ?งขนาน และตําบลสะตอน ซ่ึงคนส?วนใหญ?ในอําเภอสอยดาวประกอบอาชีพในเชิงเกษตร 

เป@นจํานวนมาก คนในอําเภอสอยดาวในวัยท่ีใช(แรงงานก็มีไม?มากพอต?อภาคเกษตร ดังน้ันจึงจําเป@นท่ีจะต(องพ่ึงพา

แรงงานต?างด(าวเป@นจํานวนมากเพราะแรงงานต?างด(าวค?าแรงจะถูกกว?าคนไทยและการหาแรงงานต?างด(าวก็จะหา

ได(ง?าย เน่ืองจากอําเภอสอยดาวมีช?องทางการผ?านเข(าออกของแรงงานต?างด(าว เน่ืองจากมีการติดต?อทางธุรกิจกับ

ประเทศกัมพูชาอยู?ตลอด โดยเฉพาะในช?วงหน(าผลไม(นายจ(างหรือผู(ประกอบการจําเป@นต(องการแรงงานเป@น

จํานวนมากเพ่ือท่ีจะได(เก็บเก่ียวผลผลิตได(ตามท่ีตลาดต(องการ ซ่ึงในท่ีน้ีแรงงานในท(องถ่ินน้ันมีจํานวนไม?เพียงพอ 

เน่ืองจากแรงงานได(มุ?งเข(าสู?โรงงานอุตสาหกรรม ทําให(นายจ(างและผู(ประกอบการ จําเป@นต(องพ่ึงพาแรงงานต?างด(าว

เป@นหลักในการเก็บเก่ียวผลผลิต ซ่ึงจะเห็นได(ว?าแรงงานต?างด(าวน้ันได(เข(ามามีบทบาทมากในเชิงเกษตรในอําเภอ

สอยดาว ซ่ึงเหตุผลท่ี 1 อําเภอสอยดาวเป@นอําเภอท่ีท่ีทําการเกษตรและมีการขาดแคลนแรงงานเป@นจํานวนมาก 

เหตุผลท่ี 2 อําเภอสอยดาวท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับชายแดนกัมพูชา และเป@นพ้ืนท่ีเมืองหน(าด?านท่ีมีช?องทางการติดต?อกัน

ระหว?างประเทศท่ีมีจุดผ?านแดนได(สะดวก เหตุผลท่ี 3 เป@นพ้ืนท่ีท่ีมีความอ?อนไหวและเสี่ยงต?อความมั่นคง 

สาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ เหตุผลท่ี 4 จํานวนแรงงานต?างด(าวท่ีเข(ามาทํางานตามประเภทท้ัง 3 เหตุผล 

ข(างต(น จะทําให(ผู(วิจัยสามารถดําเนินการวิจัยได(ครบทุกกลุ?ม 

ผู(วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องกระบวนการเข(าเมืองมาทํางานของแรงงานต?างด(าวมีผลกระทบ

ทางด(านความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ และสาธารณสุข ของแรงงานต?างด(าวท่ีมีต?อประชาชนและเพ่ือเป@นมาตรการ

ในการแก(ไขปAญหาแรงงานต?างด(าวในเขตอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี 
 

วัตถุประสงคOของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการการเข(าเมืองมาทํางานของแรงงานต?างด(าวในเขตอําเภอสอยดาวจังหวัด

จันทบุร ี

 2. เพ่ือศึกษาผลกระทบทางด(านความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ และสาธารณสุข ของแรงงานต?างด(าว   

ท่ีมีต?อประชาชนในเขตอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุร ี

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางเพ่ือเป@นมาตรการในการแก(ไขปAญหาแรงงานต?างด(าวในเขตอําเภอสอยดาว 

จังหวัดจันทบุร ี
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วิธีดําเนินการวิจัย 
วิธีการดําเนินการวิจัย  ใช(การวิจัยเชิงบูรณาการระหว?าง วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ 

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) และการสัมภาษณ+ในเชิงคุณภาพ  

การวิจัยเชิงปริมาณจะใช(การวิจัยเชิงสํารวจโดยมีกลุ?มประชากร ได(แก? ประชาชนผู(มีสิทธิเลือกตั้ง    

ในเขตอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี รวม 5 ตําบลท่ีมีแรงงานต?างด(าวอาศัยอยู?ในพ้ืนท่ี ได(แก? ตําบลปะตง ตําบล

ทรายขาว ตําบลทุ?งขนาน ตําบลสะตอน ตําบลทับช(าง ซ่ึงมีผู(มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนท้ังสิ้น 26,572 คน 

การกําหนดขนาดตัวอย?างใช(สูตรของ  ทาโร?  ยามาเน?  ซ่ึงคิดเป@น  394  ราย  และเทคนิคการสุ?มจะใช(

การสุ?มแบบสุ?มแบบสองข้ันตอน (Two - stage sampling) คือ ข้ันแรกจะใช(การสุ?มแบบสัดส?วน  และข้ันท่ีสอง 

จะใช(การสุ?มเชิงระบบ  (Systematic  sampling)  

 

เคร่ืองมือวิจัย 

เครื่องมือวิจัย  ได(แก? แบบสอบถามเก่ียวกับผลกระทบและมาตรการแก(ไขเก่ียวกับแรงงานต?างด(าว  

ในเขต อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

การสร(างเครื่องมือวิจัย  การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ผู(วิจัยดําเนินการสร(างเครื่องมือตามข้ันตอน 

ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับผลกระทบและมาตรการแก(ไขเก่ียวกับแรงงาน

ต?างด(าว 

ข้ันตอนท่ี 2 การสร(างเครื่องมือในการศึกษา 

ข้ันตอนท่ี 3 นําแบบสอบถามเสนออาจารย+ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต(อง ความเท่ียงตรงตาม

โครงสร(างเน้ือหาครอบคลุมเน้ือหาและความถูกต(องเหมาะสมของภาษา 

ข้ันตอนท่ี 4 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล(วให(ผู(เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต(อง และความครอบคลุม

ของเน้ือหาเพ่ือให(ได(ข(อคําถามท่ีเท่ียงตรงและมีความสมบูรณ+ 

ข้ันตอนท่ี 5 จัดพิมพ+แบบสอบถามฉบับสมบูรณ+เพ่ือใช(ในการเก็บรวบรวมข(อมูลต?อไป 

ข้ันตอนท่ี 6 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ+ไปใช(สัมภาษณ+กลุ?มประชากรและกลุ?มตัวอย?าง 

องค+ประกอบของเครื่องมือวิจัย  ประกอบด(วยเน้ือหาสรุป  ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เป@นแบบสอบถามเก่ียวกับข(อมูลท่ัวไปลักษณะแบบปลายปDด (Close - end) และเลือกตอบ 

(Check - list) ได(แก? เพศ สถานภาพ จํานวนบุตร ตําบล การศึกษา อาชีพ และลักษณะแบบปลายเปDด (Open - end) 

ได(แก? อายุ รายได(ต?อป| และระยะเวลาท่ีอยู?อาศัย 

ตอนท่ี 2 เป@นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปDด (Close - end) และเลือกตอบ (Check - list) 

เก่ียวกับผลกระทบแรงงานต?างด(าว ในเขต อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยใช(คําถามปลายปDดท้ัง 4 ด(าน 40 ข(อ  

ได(แก? 1) ด(านสังคม  2) ด(านสาธารณสุข  3) ด(านความมั่นคง  4) ด(านเศรษฐกิจ 

 ตอนท่ี 3 เป@นแบบสอบถามลักษณะปลายเปDด (Open – ended) เก่ียวกับความคิดเห็นและข(อเสนอแนะ

เก่ียวกับผลกระทบและมาตรการแก(ไขเก่ียวกับแรงงานต?างด(าวในเขต อําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี โดยใช(

คําถามปลายเปDด 

 
การวิเคราะหOข:อมูล 

1. การวิเคราะห+ตัวแปรส?วนบุคคล (ตัวแปรต(น)  จะใช(ค?าสถิติเชิงพรรณนา คือ โดยการนํามาแจกแจง

ความถ่ี ( Frequency) คํานวณเป@นค?าร(อยละ (Percentage) แล(วนําเสนอในรูปตารางความเรียง 
2. การวิเคราะห+ตัวแปรตามจะใช(ค?าสถิติพรรณนาโดยนําเสนอในรูปแบบของ ( X ) และค?าส?วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
ในการศึกษาครั้งน้ี  ใช(โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห+ข(อมูล สถิติท่ีใช(เป@นสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ได(แก? ค?าความถ่ี ร(อยละ ค?าเฉลี่ย สําหรับการวัดระดับปAจจัยท่ีมีผลต?อการตัดสินใจของ 
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ผู(ตอบแบบสัมภาษณ+ สร(างข้ึนตามลักษณะการสร(างแบบวัดทัศนคติท่ีเรียกว?า (Likert Scale) โดยมีตัวเลือก   

แบบตอบ 5 ระดับ  โดยในแต?ละระดับกําหนดเกณฑ+การให(คะแนนดังน้ี 

เกณฑ+ให(ค?าแบบคําถามเชิงบวก        ระดับคะแนน 

มากท่ีสุด                          5 
มาก                                     4 
ปานกลาง               3 
น(อย                                                2 
น(อยท่ีสุด                          1 

เกณฑ+ให(ค?าแบบคําถามเชิงลบ         ระดับคะแนน 

น(อยท่ีสุด                          1 
น(อย                          2 
ปานกลาง               3 
มาก                                                4 
มากท่ีสุด                          5 

ในการตีความค?าเฉลี่ยแบ?งออกเป@น  5  ระดับ  ดังน้ี 

คBาเฉลี่ย       การตีความ 
คะแนนระหว?าง  4.50 – 5.00     ระดับมากท่ีสุด 

คะแนนระหว?าง  3.50 – 4.49     ระดับมาก 
คะแนนระหว?าง  2.50 – 3.49     ระดับปานกลาง 
คะแนนระหว?าง  1.50 – 2.49     ระดับน(อย 
คะแนนระหว?าง  1.00 – 1.49     ระดับน(อยท่ีสุด 

 
การวิจัยในเชิงคุณภาพ 
การเก็บรวบรวมข>อมูล ในการเก็บรวบรวมข(อมูลจะใช(วิธีการวิจัยในรูปแบบต?าง ๆ ดังน้ี 
1. การวิจัยเอกสาร เอกสารท่ีจะใช(ในการวิจัยน้ีจะแบ?งออกเป@น 2 ประเภท คือ 

    ก. เอกสารช้ันต(น (Primary Data) เป@นข(อมูลท่ียังไม?ได(ผ?านการวิเคราะห+ข(อมูล ได(แก? การเก็บ

รวบรวมจากแนวการสัมภาษณ+เก่ียวกับผลกระทบของแรงงานต?างด(าว ในเขตชุมชน อําเภอสอยดาว จังหวัด

จันทบุรี ท่ีมีแรงงานต?างด(าวอาศัยอยู? 

    ข. เอกสารช้ันรอง (Secondary Data) เป@นเอกสารท่ีมีการรวิเคราะห+ข(อมูลในรูปแบบต?างๆ คือ 

ข(อมูลทางกายภาพของพ้ืนท่ีและข(อมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวข(อง ไม?ว?าจะเป@น แผนท่ีแสดงตําแหน?งท่ีตั้ง ข(อมูลจํานวน

ประชากร จํานวนแรงงานต?างด(าวท่ีถูกกฎหมายจากสํานักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี ข(อมูลคดีความท่ีเกิดข้ึนจาก

แรงงานต?าง โดยแหล?งข(อมูลดังกล?าว ได(แก? เอกสารทางราชการ หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ+ งานวิจัยท่ีเก่ียวข(อง 

รวมถึงข(อมูลจากหน?วยงานท่ีเก่ียวข(อง 

2. การสัมภาษณ+ วิธีการสัมภาษณ+ท่ีจะใช(ในการวิจัยน้ีมีลักษณะเป@นการสัมภาษณ+แบบก่ึงโครงสร(าง 

(Semi - Structured or Guided Interview)  โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ+ (Interview Guide) เป@นเครื่องมือ 

ในรูปแบบต?าง ๆ คือ 

     การสัมภาษณ+ประวัติศาสตร+จากคําบอกเล?า (Oral History) เป@นการสัมภาษณ+แบบไม?เป@นทางการ

หรือไม?มีโครงสร(าง (Informal or unstructured Interview) คือ มีเพียงคําถามวิจัยเป@นแนวสัมภาษณ+  การสัมภาษณ+

ในท่ีน้ีจะกําหนดผู(ให(ข(อมูลหลัก ได(แก? ผู(ท่ีรู(เรื่องเก่ียวกับแรงงานต?างด(าวเป@นอย?างดี โดยมีกลุ?มผู(ให(ข(อมูลหลัก 

(Key-Informants) ได(แก?  กลุ?ม 1 ประชาชนท่ีอาศัยอยู?ในบริเวณท่ีมีแรงงานต?างด(าว กลุ?ม 2 นายจ(างท่ีจ(าง

แรงงานต?างด(าว 
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การตรวจสอบข+อมูล การตรวจสอบข(อมูลในท่ีน้ีจะใช(รูปแบบ ดังน้ี  
1. การตรวจสอบการสัมภาษณ+โดยใช(แหล?งข(อมูลท่ีต?างกันระหว?างเอกสารและการสัมภาษณ+แบบ

ประวัติศาสตร+บอกเล?า โดยผู(ให(สัมภาษณ+จะถ?ายทอดความรู(สึกท่ีแท(จริงเก่ียวกับแรงงานต?างด(าวท่ีเข(ามาในอําเภอ

สอยดาว ซ่ึงสามารถนํามาเป@นการตรวจสอบข(อมูลระหว?างเอกสารและข(อมูลจากการให(สัมภาษณ+แบบประวัติศาสตร+

บอกเล?าได(ว?าตรงกันหรือมีข(อแตกต?างกันแต?ประการใด 

2. การตรวจสอบโดยใช(ผู(สัมภาษณ+ท่ีมีจุดยืนต?างกัน ในการวิจัยน้ีจะใช(ผู(ให(ข(อมูลหลักท่ีมีจุดยืนต?างกัน 

เช?น กลุ?มผู(ประกอบการเรือประมง นักวิชาการแรงงาน เจ(าหน(าท่ีตํารวจ เป@นต(น 

 
การวิเคราะหOข+อมูล  

 การวิเคราะห+ข(อมูลเชิงคุณภาพ จะใช(การตีความข(อมูลจากการสัมภาษณ+ เพ่ือเพ่ิมเติมคําอธิบายตาราง

จากการสํารวจให(มีความสมบูรณ+ยิ่งข้ึน โดยการวิเคราะห+ข(อมูลจะนําข(อมูลท่ีได(จากการสัมภาษณ+มาวิเคราะห+

ร?วมกับข(อมูลท่ีได(จากการศึกษาเอกสาร ตรวจสอบความสมบูรณ+และความถูกต(องครบถ(วนของข(อมูล จากบันทึก

การสัมภาษณ+ของผู(ให(ข(อมูลแต?ละประเด็นหลัก และสรุปข(อค(นพบท่ีได(จากการสัมภาษณ+และข(อมูลท่ีได(จากการ

วิเคราะห+เอกสาร 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องผลกระทบและมาตรการแก(ไขเก่ียวกับแรงงานต?างด(าวในเขตอําเภอสอยดาว จังหวัด

จันทบุรี สรุปผลการวิจัยได(ดังน้ี 

ข(อค(นพบข(อท่ี 1 ตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 1 ศึกษากระบวนการการเข(าเมืองมาทํางานของแรงงานต?างด(าว

ในเขต อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  

สารมารถสรุปได(ว?า กระบวนการการได(มาหรือการเข(าเมืองมาทํางานของแรงงานต?างด(าวก?อนนโยบาย

ของคณะรักษาความสงบแห?งชาติ (คสช.) ซ่ึงการได(มาของแรงงานคือนายจ(างท่ีจะประสงค+ท่ีต(องการท่ีจะจ(าง

แรงงานต?างด(าวเข(ามาทํางานโดยถูกต(องตามกฎหมายน้ัน นายจ(างจะต(องไปท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัดเพ่ือยื่น

คําร(องขอโคตาท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัดว?าต(องการท่ีจะจ(างแรงงานต?างด(าวเข(ามาทํางานในสถานประกอบการ

ของนายจ(างหรือขอนําแรงงานต?างด(าวมาทํางานในประเทศไทย เมื่อนายจ(างได(ยื่นคําร(องเพ่ือขอโควต(าเมื่อได(รับ

โควต(า แล(วนายจ(างจะต(องยื่นคําร(องขออนุญาตทํางานแทนคนต?างด(าวท่ีสํานักงานจังหวัด และขอรับใบอนุญาต

ทํางานโดยนายจ(างต(องตรียมหลักฐานแสดงความจําเป@นในการจ(างแรงงานต?างด(าว เช?น หนังสือจดทะเบียนพาณิชย+ 

สัญญาเช?า โฉนดท่ีดิน แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีทํางาน และดําเนินตามข้ันตอนต?างๆให(ถูกต(องตามกฎหมาย

ของกระทรวงแรงงานเก่ียวกับการจ(างคนต?างด(าวเข(ามาทํางาน 

กระบวนการการได(มาหรือการเข(าเมืองมาทํางานของแรงงานต?างด(าวนโยบายของคณะรักษาความสงบ

แห?งชาติ (คสช.) ซ่ึงการได(มาของแรงงานคือนายจ(างท่ีจะประสงค+ท่ีต(องการท่ีจะจ(างแรงงานต?างด(าวเข(ามาทํางาน

โดยถูกต(องตามกฎหมายโดยนายจ(างท่ีต(องการจ(างแรงงานต?างด(าวเข(าทํางานต(องดําเนินการจดทะเบียนแรงงาน

ต?างด(าว ณ ศูนย+บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห?งชาติ (คสช.) 

โดยจะทําเสร็จภายในท่ีเดียวไม?ยุ?งยากคือจะต(องกรอกข(อมูลทะเบียนประวัติของคนซ่ึงไม?มีสัญชาติไทย สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ(าน (กรณีนายจ(างเป@นบุคคลธรรมดา) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล (กรณีนายจ(างเป@นนิติบุคคล) โดยให(นายจ(างกรอกข(อมูลในแบบทะเบียนประวัติของคนซ่ึงไม?มีสัญชาติไทย

ให(ถูกต(องครบถ(วน โดยใช(แนบข(อมูลทะเบียนประวัติ 1 ใบ ต?อคนต?างด(าว 1 คน ส?วนเอกสารของนายจ(างให(    

เซ็นรับรองสําเนาถูกต(องให(ครบทุกหน(าและจัดเรียงเอกสารให(ครบตามท่ีกําหนด เพ่ือยื่น ณ ศูนย+บริการเบ็ดเสร็จ

พร(อมกับคนต?างด(าวผิดกฎหมาย โดยต(องนําคนต?างด(าวท่ีผิดกฎหมายพร(อมแบบข(อมูลลงทะเบียนประวัติท่ีกรอก

ข(อมูลเรียบร(อยแล(วและเอกสารของนายจ(างให(นายจ(างไปลงทะเบียนและรายงานคนต?างด(าว ณ ศูนย+บริการเบ็ดเสร็จ

เพ่ือรับบัตรคิวแล(วให(นายจ(างพาคนต?างด(าวไปพบเจ(าหน(าท่ีสาธารณสุขเพ่ือช่ังนํ้าหนัง เก็บปAสสาวะและกินยา  

เพ่ือตรวจโรคหลังจากตรวจโรคเสร็จแล(วนายจ(างพาคนต?างด(าวเข(ารับการจัดทําทะเบียนประวัติกับเจ(าหน(าท่ี

กรมการปกครอง เพ่ือถ?ายรูปและพิมพ+ลายน้ิวมือเมื่อเสร็จแล(วก็ชําระเงินหลังจากท่ีชําระเมื่อนายจ(างและคนต?างด(าว
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ดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติและชําระค?าธรรมเนียม ณ ศูนย+บริการเบ็ดเสร็จเรียบร(อยแล(วจะได(รับเอกสาร

เอกสาร ท.ร. 38/1 และบัตรประจําตัวคนซ่ึงไม?มีสัญชาติไทย และใบเสร็จรับเงินเป@นหลักฐาน คนต?างด(าวผิดกฎหมาย

ท่ีจดทะเบียนแล(วจะได(รับอนุญาตให(อยู?เป@นการช่ัวคราวและทํางานเป@นการช่ัวคราว ไม?เกิน 60 วันและคนต?างด(าว

ทํางานกับนายจ(างให(ตรงตามสถานท่ีและประเภทกิจการท่ีได(รับอนุญาต 

กระบวนการการได(มาของแรงงานต?างด(าวท่ีผิดกฎหมาย แรงงานต?างด(าวท่ีต(องการเดินทางเข(ามา

ทํางานในประเทศไทยน้ัน จะมีกลุ?มนายหน(าเป@นบุคคลสําคัญท่ีจะนําพาพวกเขาเดินทางเข(ามาแสวงหาชีวิตใหม? 

ในประเทศไทยได(โดยสาเหตุท่ีแรงงานต?างด(าวต(องลักลอบเดินทางเข(ามาทํางานแบบผิดกฎหมายน้ัน อาจเป@น

เพราะสภาพทางเศรษฐกิจในประเทศของแรงงานต?างด(าวน้ันไม?มีความเจริญ ซ่ึงแรงงานต?างด(าวน้ันก็ต(องจํายอม

ลักลอบเข(ามาทํางานโดยผ?านนายหน(าเหล?าน้ี และนายหน(าเหล?าน้ีก็จะเป@นผู(จัดการการเดินทางท้ังหมดของ

แรงงานต?างด(าว เริ่มตั้งแต?เรื่องการเดินทาง จัดหาท่ีพัก และการหางานให(ทํา แรงงานท่ีเข(ามาหางานทําในประเทศไทย 

โดยแรงงานท่ีลักลอบเข(ามาทํางานเหล?าน้ีมีความจําเป@นอย?างยิ่งท่ีต(องพ่ึงพิงนายหน(าเหล?าน้ี คนท่ีทําหน(าท่ีเป@น

นายหน(าส?วนใหญ?บ(างก็เป@นคนท่ีแรงงานรู(จักไม?ว?าจะเป@นญาติพ่ีน(อง เพ่ือน หรือคนในหมู?บ(านเดียวกัน หรือเป@นคน

ท่ีไม?รู(จักกันมาก?อน แต?ได(รับการแนะนําให(ไปติดต?อ  หรือนายหน(าเองเป@นผู(ท่ีเข(าไปชักชวนและเสนองานให(ทํา  

ซ่ึงมีท้ังแบบท่ีไปหาถึงหมู?บ(านหรือนัดหมายให(มาเจอกันท่ีชายแดนโดยในขบวนการนายหน(า นายหน(าจะทํางานได(

ต(องมีความสัมพันธ+หรือมีความสามารถในการติดต?อกับเจ(าหน(าท่ีของรัฐบางคนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช?น  

การจ?ายส?วยค?าผ?านทาง จนถึงการเป@นหุ(นส?วนในการนําพาแรงงานเข(าเมืองหลายครั้งเจ(าหน(าท่ีรัฐเองเป@นผู(นํา

แรงงานข(ามชาติเหล?าน้ีเดินทางข(ามชายแดน เข(ามาหางานทําในเมืองใหญ? การจ?ายเงินให(นายหน(าเพ่ือหลบหนี 

เข(าเมืองมาหางานทํามิได(เป@นหลักประกันความปลอดภัย เพราะแรงงานข(ามชาติต(องเดินทางแบบหลบซ?อน      

ในรูปแบบต?าง ๆ เช?น ซ?อนตัวอยู?ในรถขนส?งสิ่งของ พืชผักต?างๆ ซ่ึงค?อนข(างยากลําบากอันตรายและเสี่ยงต?อการ

เกิดอุบัติเหตุถึงข้ันเสียชีวิต แรงงานหญิงหลายคนเสี่ยงต?อการถูกข?มขืน ล?วงละเมิดทางเพศจากนายหน(าหรือ

เจ(าหน(าท่ีรัฐเมื่อถูกจับกุมได( ขบวนการนายหน(าบางส?วนทําหน(าท่ีเป@นเสมือนพวกค(าทาสในอดีต แรงงานต?างด(าว

โดยเฉพาะผู(หญิงมักจะถูกนายหน(าหลอกไปขายให(แก?สถานบริการ และบังคับให(แรงงานหญิงเหล?าน้ีค(าบริการ 

ทางเพศหรือขายบริการให(แก?ชาวประมงท่ีต(องออกทะเลเป@นเวลานานอีกด(วย 

ส?วนกระบวนการนําแรงงานต?างด(าวเข(ามาทํางานในอําเภอสอยดาวน้ัน ซ่ึงในเขตอําเภอสอยดาวน้ีเป@นเขต 

อนุโลมด(วยเหตุท่ีว?าให(อําเภอสอยดาวเป@นเขตอนุโลมในการนําแรงงานต?างด(าวเข(ามาทํางานน้ันเน่ืองจากอําเภอ

สอยดาวน้ันเป@นอําเภอท่ีติดกับชายแดนกัมพูชาและใกล(จุดผ?านแดน ในการนําแรงงานต?างด(าวเข(ามาและประกอบ

กับอําเภอสอยด(าวน้ันทําอาชีพเกษตรกรรมเป@นจํานวนมากทําให(พ้ืนท่ีในเขตอําเภอสอยดาวน้ันขาดแคลนแรงงาน

ในภาคเกษตรกรรมในช?วงหน(าเก็บเก่ียวผลผลิต นายจ(างจําเป@นต(องการแรงงานเป@นจํานวนมากในการเก็บเก่ียว

ผลผลิตและไว(ใช(สําหรับทําเกษตรกรรมและอําเภอสอยดาวซ่ึงกระบวนการเข(ามาทํางานของแรงงานต?างด(าว     

ในอําเภอสอยดาว พบว?า แรงงานต?างด(าวท่ีเข(ามาทํางานในอําเภอสอยดาวกับผู(ประกอบการ จะเข(ามาโดยเจาะจง

ท่ีจะมาทํางานประเภทใดประเภทหน่ึงเป@นประจํากับนายจ(างหรือผู(ประกอบการท่ีต(องการแรงงานต?างด(าว     

เป@นประจํา โดยนายจ(างจะรับแรงงานต?างด(าวมาทํางานประจําตามประเภทของงานท่ีจะทําโดยแล(วแต?ละประเภท

ของงาน ว?าต(องการแรงงานมากน(อยแค?ไหนแต?ส?วนใหญ?คนในอําเภอสอยดาวจะต(องการแรงงานต?างด(าว         

ในประเภทรับจ(างเก็บผลผลิตโดยต(องการแรงงานต?างด(าวเป@นจํานวนมาก ซ่ึงประเภทในการเข(ามาทํางานของ

แรงงานต?างด(าวในอําเภอสอยดาว มีด(วยกัน 3 ประเภท คือ 1) ประเภทผู(ประกอบการภาคเกษตรกรรม 2)ประเภท 

รับจ(างเก็บผลผลิต 3) ประเภทอ่ืน ๆ  ใน 3 ประเภทน้ีส?วนใหญ?แรงงานต?างด(าวท่ีเข(ามาเป@นจํานวนมากจะอยู?ใน

ประเภทท่ี 2 ประเภทรับจ(างเก็บผลผลิตโดยการเข(ามาของแรงงานต?างด(าวในการนําแรงงานต?างด(าวเข(ามารับจ(าง

หรือเป@นคนงานของผู(ประกอบการโดยแรงงานท่ีได(มาน้ันจะมาแบบ 7 วันก็จริงแต?จะอยู?ได( 6 วันโดยในวันท่ี 6 

จะต(องกลับไปตอกบัตรหรือการตรวจสอบเอกสารหรือเป@นการตรวจสอบแรงงานของ ตม.ในการตรวจสอบแต?ละ

ครั้งฝAáงไทยจะเสียเงินครั้งละ 15 บาทต?อคน ส?วนฝAáงกัมพูชาจะเสียเงินครั้งละ 25 บาทต?อคน ซ่ึงการเข(ามาของ

แรงงานต?างด(าวเป@นการเข(ามาแบบนักท?องเท่ียวโดยการเข(ามาแบบน้ีของแรงงานต?างด(าวท่ีเข(ามาทํางานใน 

อําเภอสอยดาวโดยไปกลับ 6 วันครั้งก็ไม?มีปAญหาต?อผู(ประกอบการในเขตอําเภอสอยดาวอยู?แล(วเพราะว?าอําเภอ

สอยดาวน้ันอยู?ใกล(จุดผ?านแดนของแรงงานต?างด(าวซ่ึงทําให(การไปกลับ 6 วันน้ันสะดวก และด(วยเหตุน้ีจึงทําให(
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แรงงานต?างด(าวน้ันเข(ามาทํางานในอําเภอสอยเป@นจํานวนมากเพราะว?าอยู?ไม?ไกลจากบ(านเกิดของตนเองมาก  

และไม?ต(องไปดิ้นรนหางานทําเองตามจังหวัดต?างๆเพราะการเข(ามาของแรงงานในท่ีน้ีแรงงานท่ีเข(ามาทํางานน้ัน

นายจ(างหรือผู(ประกอบการจะเป@นผู(ท่ีจะหางานมาให(แรงงานต?างด(าวข้ึนอยู?กับว?าผลผลิตท่ีต(องการน้ันจะมี      

มากน(อยแค?ไหน 

ข"อค"นพบข"อท่ี 2 ตามวัตถุประสงคOข"อท่ี 2  
เพ่ือเปรียบเทียบผลกระทบและมาตรการแก(ไขเก่ียวกับแรงงานต?างด(าวในเขต อําเภอสอยดาว จังหวัด

จันทบุรี จําแนกตามตัวแปรพ้ืนฐาน โดยใช(การทดสอบสมมุติฐานด(วยค?า t-test และ F-test สามารถสรุปผลการ

ทดสอบสมมุติฐาน จําแนกตามตัวแปรพ้ืนฐานท่ีมี ผลกระทบและมาตรการแก(ไขเก่ียวกับแรงงานต?างด(าวในเขต 

อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได(ตามตารางดังน้ี 

 

สมมุติฐานการวิจัย                                                                                 ผลการทดสอบ 

1. ผลกระทบเก่ียวกับแรงงานต?างด(าวแตกต?างกันตามเพศ                                     ไม?ยอมรับสมมุติฐาน 

2. ผลกระทบเก่ียวกับแรงงานต?างด(าวแตกต?างกันตามอายุ                                     ไม?ยอมรับสมมุติฐาน 

3. ผลกระทบเก่ียวกับแรงงานต?างด(าวแตกต?างกันตามสถานภาพสมรส                 ไม?ยอมรับสมมุติฐาน 

4. ผลกระทบเก่ียวกับแรงงานต?างด(าวแตกต?างกันตามระดับการศึกษา                  ไม?ยอมรับสมมุติฐาน 

5. ผลกระทบเก่ียวกับแรงงานต?างด(าวแตกต?างกันตามอาชีพ                                     ยอมรับสมมุติฐาน 

6. ผลกระทบเก่ียวกับแรงงานต?างด(าวแตกต?างกันตามรายได(                                     ยอมรับสมมุติฐาน 

7. ผลกระทบเก่ียวกับแรงงานต?างด(าวแตกต?างกันตามตําบล                                      ยอมรับสมมุติฐาน 

8. ผลกระทบเก่ียวกับแรงงานต?างด(าวแตกต?างกันตามระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน      ยอมรับสมมุติฐาน 

 
ข"อค"นพบข"อท่ี 3 ตามวัตถุประสงคOข"อท่ี 3 
เพ่ือศึกษาแนวทางเพ่ือเป@นมาตรการในการแก(ไขปAญหาแรงงานต?างด(าวในเขต อําเภอสอยดาว จังหวัด

จันทบุรี สรุปได(ว?า กลุ?มตัวอย?างของประชาชนทางด(านสังคม ด(านสาธารณะสุข ด(านความมั่นคง ด(านเศรษฐกิจ   

มีความเห็นว?า ควรใช(แรงงานคนในพ้ืนท่ีมากกว?าท่ีจะไปพ่ึงพาแรงงานต?างด(าว และควรให(มีการจัดอบรมแรงงาน-

ต?างด(าวก?อนท่ีจะเข(ามาอยู?ในเมืองไทยหรืออยู?ในชุมชนต?าง ๆ และควรให(ชุมชนน้ันๆท่ีมีแรงงานต?างด(าวอยู?ควรท่ี

จะมีศูนย+ท่ีคอยให(คําช้ีแจงและคอยดูแลตรวจสอบแรงงานต?างด(าว โดยมีการตรวจสอบอย?างเคร?งครัดท้ังในด(าน 

ยาเสพติด การดื่มสุรา หรือ ในด(านสภาพความเป@นอยู?ในปAจจุบัน เพ่ือจะช?วยในการลดผลกระทบทางด(านต?าง ๆ 

ในสังคมได(ไม?มากก็น(อยโดยให(ผู(ประกอบการหรือนายจ(างคอยตรวจสอบเองด(วยหรือคนในชุมชนคอยช?วยกันดูแล

สอดส?อง เพ่ือเป@นการลดปAญหาในระดับหน่ึงหรือเบ้ืองต(นและผู(นําในชุมชนต(องมีคําช้ีแจงและระเบียบท่ีชัดเจน  

ให(ปฏิบัติในชุมชนโดยคนในชุมชนต(องมีความเข(าใจเก่ียวกับแรงงานต?างด(าว โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม 

จริยธรรม ในการอยู?ร?วมกันและทางด(านสาธารณะสุข มีความเห็นว?าได(รับปAญหาการดูแลไม?ท่ัวถึงทางด(านสาธารณะสุข

อันเน่ืองมาจากรัฐต(องแบกรับภาระค?าใช(จ?ายของแรงงานต?างด(าว ท่ีลักลอบเข(ามาทํางานควรจะมีการจัดระเบียบ

การเบิกค?ารักษาพยาบาล เพราะจะเป@นเพียงภาระของคนไทยท่ีจะต(องนําภาษีของคนไทยไปรักษาแรงงานต?างด(าว

ในแต?ละปgจะต(องใช(งบประมาณเป@นจํานวนมาก โดยจะต(องตั้งข(อกําหนดให(ชัดเจนเก่ียวกับค?ารักษาพยาบาลของ

แรงงานต?างด(าว และแรงงานต?างด(าวอาจจะนําโรคต?าง ๆ เข(าสู?ประเทศหรือติดต?อกับคนในชุมชนได(และทางด(าน

ความมั่นคงควรมีการออกกฎระเบียบหรือแจ(งข(อมูลข?าวสารให(ทราบว?าแรงงานต?างด(าวไม?ควรออกจากท่ีพักอาศัย

ในช?วงเวลาใดและให(ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนน้ัน ท่ีแรงงานงานต?างด(าวอาศัยอยู?ก็จะทําให(เกิดความไม?ปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย+สิน และก็จะช?วยลดปAญหายาเสพติดท่ีแฝงมากับแรงงานต?างด(าวด(วยซ่ึงแรงงานต?างด(าวท่ีเข(ามา

ทํางานทุกคนท่ีเข(ามาทํางานต(องข้ึนทะเบียนทุกคนก?อนท่ีจะเข(ามาทํางานในประเทศ เพ่ือง?ายต?อการควบคุมและ

บังคับใช(กฎหมายและควรตรวจสอบประวัติของแรงงานต?างด(าวก?อนเข(ามาทํางาน และทางด(านเศรษฐกิจแรงงาน

ต?างด(าวช?วยลดค?าเงินในอัตราการจ(างท่ีน(อยลง เพ่ือลดผลกระทบทางด(านด(านเศรษฐกิจและแรงงานต?างด(าว

สามารถช?วยในการผลิตสินค(าจํานวนน(อยให(ได(มากข้ึน พร(อมท้ังราคาจ(างแรงงานต?างด(าวยังถูกกว?าราคาจ(างแรงงานไทย

แต?ทางด(านผลผลิตหรืองานฝgมืออาจจะด(อยกว?าแรงงานงานไทย เพราะแรงงานต?างด(าวจะไม?ค?อยมีทักษะในการ
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ผลิตสินค(าซ่ึงก็จะทําให(สินค(าด(อยคุณภาพ ซ่ึงควรท่ีจะมีการพัฒนาฝ0มือหรือการจัดอบรมให(กบแรงงานต?างด(าว  
ในด(านคุณภาพของสินค(าเพ่ือท่ีจะทําให(สินค(าส?งออกของไทยน้ันได(ยกระดับข้ึนและมีคุณภาพมากข้ึนอีกด(วย   
ส?วนด(านนโยบายแรงงานต?างด(าวเดิมเป@นนโยบายท่ีไม?มีระเบียบและไม?สามารถตรวจสอบได(อย?างชัดเจน ซ่ึงทําให(
มีการลักลอบเข(ามาโดยผิดกฎหมายของแรงงานต?างด(าวและอาจมีผลกระทบทางด(านต?าง ๆ ตามมาส?วนนโยบาย
แรงงานต?างด(าวท่ีคณะรักษาความสงบแห?งชาติ (คสช.) เสนอเป@นนโยบายท่ีมีการตรวจสอบได(อย?างชัดเจนและ   
มีความเข(มงวดในการบังคับใช(กฎหมายแรงงานต?างด(าว จึงทําให(แรงงานต?างด(าวท่ีลักลอบเข(ามาทํางานโดยผิด
กฎหมายหรือผู(ท่ีจะลักลอบนําแรงงานต?างด(าวเข(ามาทํางานโดยผิดกฎหมาย เกิดความเกรงกลัวต?อนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห?งชาติ(คสช.) จึงทําให(แรงงานต?างด(าวท่ีลักลอบเข(ามาทํางานภายในประเทศต(องกลับไปข้ึน
ทะเบียนโดยถูกต(องตามกฎหมาย ก?อนท่ีจะกับเข(ามาทํางานภายในประเทศเพ่ือให(เป@นระเบียบเรียบร(อยมากข้ึน 
 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่อง ผลกระทบและมาตรการแก(ไขเก่ียวกับแรงงานต?างด(าวในเขตอําเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี โดยทําการเก็บข(อมูลจาการออกแบบสอบถามจํานวน 394 ตัวอย?างสามารถอภิปรายผลได(ดังน้ี 

จากกลุ?มตัวอย?าง 394 คนจากกลุ?มท่ีเป@นประชากรในพ้ืนท่ีอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงมีผู(มีสิทธิ
เลือกตั้งจํานวน 26,572 คน พบว?า ส?วนใหญ?ท่ีตอบแบบสอบถามเป@นเพศหญิงมากกว?าเพศชาย โดยคิดเป@น    
เพศหญิง จํานวน 213 ราย คิดเป@นร(อยละ 54.10 และเพศชาย จํานวน 181 ราย คิดเป@นร(อยละ 45.90 เน่ืองจาก
คนในอําเภอสอยดาวมีผู(มีสิทธ์ิเลือกตั้งท่ีเป@นเพศหญิงมากกว?าเพศชาย ซ่ึงทําให(การเก็บข(อมูลในครั้งน้ีเป@นการ 
เก็บข(อมูลแบบสุ?มดังน้ันจึงมีจํานวนเพศหญิงมากว?าเพศชายส?วนใหญ?จะอยู?ในช?วงอายุน(อยกว?าหรือเท?ากับอายุ   
39 ป0เต็ม จํานวน 237 คน คิดเป@นร(อยละ 60.20 และในช?วงอายุมากกว?า 39 ป0ข้ึนไป จํานวน 157 คน  คิดเป@นร(อยละ 
39.80 จะเห็นได(ว?าการเก็บข(อมูลแบบสอบถามครั้งน้ีกลุ?มผู(ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุน(อยกว?าหรือเท?ากับอายุ   
39 ป0เต็มมีจํานวนมากกว?า ผู(ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกว?า 39 ป0ข้ึนไป อาจเป@นเพราะผู(ตอบแบบสอบถาม
สามารถอ?านตอบแบบสอบถามได(ดีกว?าผู(ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 39 ป0ข้ึนไป และประชากรส?วนใหญ?มีสถานภาพ
สมรส มากท่ีสุด จํานวน 222 คน คิดเป@นร(อยละ 56.30 รองลงมาได(แก?โสด จํานวน 139 คน คิดเป@นร(อยละ 35.30 
หม(าย/หย?าร(าง จํานวน 338 คน คิดเป@นร(อยละ 8.4 ตามลําดับ เน่ืองจากคนในอําเภอสอยดาวส?วนใหญ?น้ันจะอยู?กัน
เป@นแบบครอบครัว โดยผู(ตอบแบบสอบถามส?วนใหญ?จึงเป@นผู(ท่ีมีสถานภาพท่ีสมรสแล(วมากกว?า และรองลงมา    
ก็จะเป@นสถานภาพโสดอาจจะเป@นนักศึกษาหรือกลุ?มคนที่ยังไม?ได(จดทะเบียนสมรสและสุดท(ายหม(าย/หย?าร(าง
ซึ่งมีจํานวนน(อยท่ีสุด อาจจะเป@นการจดทะเบียนกันแล(วก็เลิกกันไปหรือมีเรื่องทะเลาะกันจึงจําเป@นต(องหย?า
หรือไม?ก็ฝBายใดฝBายหน่ึงเสียชีวิตหรือหนีไปมีครอบครัวใหม? ซ่ึงกลุ?มประชากรส?วนใหญ?มีระดับการศึกษาในระดับ
จํานวน 116 คน คิดเป@นร(อยละ 29.40 รองลงมาได(แก? ประถมศึกษา จํานวน 108 คน คิดเป@นร(อยละ 27.40 ปริญญาตรี 
จํานวน 102 คน คิดเป@นร(อยละ 25.90 ปวส./อนุปริญญา จํานวน 49 คน คิดเป@นร(อยละ 12.40 ไม?ได(เรียนหนังสือ 
จํานวน 15 คน คิดเป@นร(อยละ 3.80 และสูงกว?าปริญญาตรี จํานวน 4 คน คิดเป@นร(อยละ 1.00 ซ่ึงส?วนใหญ?จะมี
รายได(เฉลี่ยต?อเดือนน(อยกว?าหรือเท?ากับ 12,000 บาท และกลุ?มประชากรส?วนใหญ?อาศัยอยู?ในตําบลทรายขาว
มากท่ีสุด รองลงมาได(แก? ตําบลปะตง และตําบลทุ?งขนาน และประชากรส?วนใหญ?จะอยู?ในอําเภอสอยดาว     
น(อยกว?าหรือเท?ากับ 25 ป0 มากท่ีสุด 

จากการพิจารณาความคิดเห็นของกลุ?มตัวอย?างของผลกระทบและมาตรการแก(ไขเก่ียวกับแรงงาน- 
ต?างด(าวในเขตอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ในด(านสังคม ด(านสาธารณะสุข ด(านความมั่นคง ด(านเศรษฐกิจ   
จะพบว?า กลุ?มตัวอย?างจะค?อนข(างเห็นด(วยกับ 3 อันดับแรกของแต?ละด(านซ่ึงกลุ?มตัวอย?างได(ทําการตอบแบบสอบถาม
ว?ามีผลกระทบของแรงงานต?างด(าวต?อกลุ?มตัวอย?าง ซ่ึงสาเหตุท่ีกลุ?มตัวอย?างเห็นด(วยอาจจะยังยึดติดกับคําว?า
แรงงานต?างด(าวหรือแรงงานข(ามชาติ ซ่ึงคําพวกน้ีก็จะเป@นคําท่ีคนมองแล(วมีความหมายในทางไม?ดีต?อสังคม     
ต?อชุมชนซ่ึงจะมองในทางเชิงลบมากกว?าเชิงบวกหรือกลุ?มตัวอย?างอาจจะประสบกับตัวเองโดยตรงเลยก็ได(   
เพราะพ้ืนท่ีอําเภอสอยดาวน้ันอยู?ติดกับชายแดนและมีแรงงานต?างด(าวเป@นจํานวนมากจึงค?อนข(างเห็นด(วยกับ
ผลกระทบของแรงงานต?างด(าวใน 3 อันดับแรก ซ่ึงสอดคล(องกับผลงานวิจัยของศรีนคร วงศ+ใจ (2543 : 111 – 112) 
ทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากแรงงานพม?าผิดกฎหมายในประเทศไทย : กรณีศึกษาอําเภอแม?สอด จังหวัดตาก 
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เสนอว?าผลกระทบต?อสังคม ได(แก? 1) ปAญหาทางด(านสาธารณสุข ท้ังในด(านการให(บริการ ภาระค?ารักษาพยาบาล 
ตลอดจนปAญหางานอนามัยแม?และเด็ก  2) ปAญหาโสเภณี โดยแรงงานผิดกฎหมายท่ีขายบริการส?วนใหญ?ทํางาน
ตามโรงงานอุตสาหกรรม  3) ปAญหาการปราบปรามผู(หลบหนีเขาเมืองท่ีมีอุปสรรคจากอาณาเขตติดต?อของท้ังสอง
ประเทศท่ีกว(างขวาง ยากต?อการตรวจตราของเจ(าหน(าท่ี และกําลังของเจ(าหน(าท่ีก็ไม?เพียงพอกับปAญหาท่ีเพ่ิมข้ึน 
4) ปAญหายาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน (ยาบ(า) ซ่ึงระบาดในกลุ?มผู(ใช(แรงงาน นักเรียน นักศึกษา และ
สอดคล(องกับงานวิจัยของบุญธรรม ภักดี (2538 : 5) ทําการศึกษาผลกระทบจากการหลบหนีเข(าเมืองของแรงงาน
ต?างชาติในอําเภอแม?สาย จังหวัดเชียงราย พบว?า ประชาชนในเขตอําเภอแม?สาย จังหวัดเชียงราย ได(รับผลกระทบ
จากการเคลื่อนย(ายแรงงานจากพม?า ท้ังด(านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง เช?น เงินตราของประเทศต(องไหล
ออกนอกประเทศ มีปAญหาอาชญากรรม โสเภณี ความสงบเรียบร(อย และความบาดหมางระหว?างรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลพม?า เช่ือว?าการปราบปรามผู(ลักลอบเข(าเมือง โดยผิดกฎหมายยังหละหลวมท้ังฝBายปฏิบัติและฝBายนโยบาย 
เช่ือว?าฝBายปฏิบัติได(รับผลตอบแทน จากการละเว(นการปฏิบัติหน(าท่ีอีกด(วย และสอดคล(องกับงานวิจัยของมาลีวรรณ  
เลาะวิถี (2541 : 10) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการอนุญาตให(แรงงานต?างชาติผิดกฎหมายทํางานต?อ
การจ(างแรงงานไทยในจังหวัดลําพูน ผลการศึกษาพบว?า 1) กลุ?มตัวอย?างท้ังหมด มีความเห็นว?าปAจจุบันแรงงานไทย
มีอัตราการว?างงานท่ีสูง แต?แรงงานไทยยังปฏิเสธการทํางานในอาชีพท่ีใช(แรงงานหนัก สกปรกและเสี่ยงอันตราย 
จึงมีความจําเป@นท่ีจะต(องจ(างแรงงานต?างชาติ 2) ลูกจ(างและประชาชนท่ัวไปเห็นว?าการจ(างแรงงานต?างชาติเป@นการ
แย?งงานคนไทย และไม?เห็นด(วยกับการจ(างแรงงานต?างชาติ 3) นายจ(างหรือเจ(าของสถานประกอบการ ลูกจ(างและ
ประชาชนท่ัวไปส?วนใหญ?เห็นว?าขณะน้ันประเทศไทยยังอยู?ในสภาวะขาดแคลนแรงงานในระดับล?าง เพราะแรงงานไทย
มีค?าจ(างท่ีสูในขณะท่ีแรงงานต?างชาติมีค?าจ(างท่ีถูกกว?า และมีความขยัน อดทน ไม?เก่ียงงาน อย?างไรก็ตาม ในแง?ของ
ความจําเป@นในการใช(แรงงานต?างด(าวยังข้ึนอยู?กับขนาดและประเภทของกิจการอีกด(วย แต?ก็ยอมรับว?าแรงงานต?างชาติ
อาจก?อให(เกิดผลกระทบ ในเรื่องความมั่นคงแห?งชาติ การสาธารณสุขและปAญหาสังคม สําหรับจังหวัดลําพูน 
ในขณะน้ันไม?มีความจําเป@นต(องจ(างแรงงานต?างชาติ 4) กลุ?มตัวอย?างส?วนใหญ?เห็นว?าการจ(างแรงงานต?างชาติจะส?งผล
กระทบต?อแรงงานไทยทําให(คนไทยตกงาน และขาดความมั่นคงในการทํางาน ทําให(นายจ(างไม?ให(ความสําคัญในการ
พัฒนาฝgมือแรงงานไทยในท(องถ่ิน 
 
ข"อเสนอแนะ 
 ข"อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษาเรื่องผลกระทบและมาตรการแก(ไขเก่ียวกับแรงงานต?างด(าว ในเขตอําเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี พบว?า จากผลกระทบท่ีกลุ?มตัวอย?างเห็นว?าเพ่ิมมากข้ึนเก่ียวกับแรงงานต?างด(าวท่ีควรมีการแก(ไข
ปAญหาอย?างมาก ได(แก?  

1. ผลกระทบทางด(านสังคมและความมั่นคงปAญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
   ควรจะมีการตรวจการเข(ามาของแรงงานต?างด(าวเหล?าน้ีให(เข(มงวด เมื่อมีการผ?านเข(าเมืองมีการตรวจ

เอกสารและอาวุธต?าง ๆ ท่ีพกติดตัวรวม ถึงตรวจแหล?งท่ีพักอาศัยท่ีมีแรงงานต?างด(าวอาศัยอยู?มาก ๆ เพ่ือความ
ปลอดภัยของคนในชุมชนสําหรับ 

2. ผลกระทบด(านสาธารณะสุข 
     แรงงานต?างด(าวทุกคนต(องมีบัตรในการรักษาสุขภาพด(วยและสถานท่ีอยู?อาศัยของแรงงานต?างด(าว

ต(องถูกสุขลักษณะ ไม?แออัด และเป@นระเบียบเรียบร(อย 
3. ผลกระทบทางด(านเศรษฐกิจ 

     ภาระการว?างงานสะสมของคนไทยควรมีการแบ?งงานท่ีชัดเจนสําหรับอาชีพท่ีแรงงานต?างด(าวทําได( 
และนายจ(างก็ไม?ควรท่ีจะพ่ึงแรงงานต?างด(าวมากจนเกินไป เพียงเพราะราคาต่ํากว?าแรงงานไทยแต?สินค(าอาจจะผลิต
ได(จํานวนมากก็จริง แต?สําหรับคุณภาพแล(วอาจด(อยคุณภาพลงและอาจจะส?งผลต?อตลาดภายนอกได(อีกด(วย 

 
 
 



 133 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   ป0ท่ี 2  ฉบับท่ี 1  ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 

ข"อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตBอไป 

1. มีการขยายพ้ืนท่ีในการทําวิจัยให(กว(างขวางมากข้ึน เช?น การศึกษาถึงผลกระทบของแรงงานต?างด(าว

ในอําเภอต?าง ๆ ของจังหวัดจันทบุรี  เพ่ือทําการเปรียบเทียบถึงผลกระทบของแรงงานต?างด(าวในพ้ืนท่ีในอําเภอต?าง ๆ 

และจะทําให(ได(มาซ่ึงมาตรฐานในการช้ีวัดเก่ียวกับเรื่องผลกระทบของแรงงานต?างด(าว 

2. ควรทําวิจัยในเชิงคุณภาพเจาะลึกในด(านผลกระทบของแรงงานต?างด(าว เพ่ือให(ได(มาซ่ึงคําตอบ

เพ่ิมเติมในประเด็นท่ีการศึกษาในเชิงปริมาณไม?สามารถทําได( 

3. ควรศึกษาเก่ียวกับแรงงานต?างด(าวเพ่ิมเติมในอีก 3-5 ป0ข(างหน(า หลังจากท่ีมีการเปDดประชาคมอาเซียน 

เพ่ือให(ทราบถึงกลุ?มของแรงงานต?างด(าวว?าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางใดบ(าง 
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การปฏิสัมพันธOระหวBางทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคมและทุนการเมืองในกระบวนการเลือกต้ังทDองถิ่น : 

กรณีศึกษาเทศบาลแหBงหนึ่งในภาคตะวันออก 

INTERACTION OF ECONOMIC, SOCIAL, AND POLITICAL CAPITALS IN THE LOCAL ELECTION 

PROCESS : A CASE STUDY OF THE MUNICIPALITY IN THE EASTERN THAILAND 

 

เสฎฐวุฒิ  ป™อกตัง 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท(องถ่ิน 

คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี

 

บทคัดยBอ 

 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษาทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคมและทุนการเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง 

ท(องถ่ินของเทศบาลแห?งหน่ึงในภาคตะวันออก วิธีการศึกษาใช(ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร+ โดยใช(

เอกสารช้ันต(น การสังเกตการณ+และการสัมภาษณ+เจาะลึก (In-depth Interview) ผลการวิจัย พบว?า ฐานทางเศรษฐกิจ

และโครงสร(างอํานาจของผู(สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลแห?งหน่ึงในภาคตะวันออก แบ?งเป@นกลุ?มใหญ? ๆ 

ได( 2 กลุ?ม คือ กลุ?มอํานาจอดีตนายก และกลุ?มอํานาจอดีตกํานัน ส?วนการปฏิสัมพันธ+ระหว?างทุนเศรษฐกิจ      

ทุนสังคมและทุนการเมืองในกระบวนการเลือกตั้งท(องถ่ิน ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลแห?งหน่ึงใน   

ภาคตะวันออก พบว?า จากการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงท่ีผ?านมาท้ังหมดรวม 3 ครั้งน้ันในการเลือกตั้งครั้งที่ 1 

และครั้งท่ี 2 ไม?มีผู(ลงสมัครรับเลือกตั้งแข?งขันกับกลุ?มอํานาจอดีตนายก แต?ในการเลือกตั้งครั้งท่ี 3 มีกลุ?มอํานาจ

อดีตกํานันลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแข?งกับกลุ?มอํานาจอดีตนายก ดังน้ันจึงเกิดการแข?งขันทางการเมือง

ท่ีต(องอาศัยทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคมและทุนการเมือง 

คําสําคัญ : การเลือกตั้ง โครงสร(างอํานาจ ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม ทุนการเมือง 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to study interaction of economic, social, and 

political capital in the local election process of the municipality in the eastern Thailand. The 

qualitative historical research was employed by the use of primary sources, participatory 

observation, and in-depth interview. The research findings identified the 2 major political 

groups of the mayoral candidates: old power structures of the former mayors and sub-district 

headmen. The Interaction between the economic bases and structure of authority in the 

process of mayoral elections revealed the following results. According to the 3 elections for 

the mayor, there were no candidates completing with the group of the former mayors in the 

first and second elections. However in the third dection, the group of the previous sub-district 

headmen became rival candidates of the former mayors. Therefore, the political competition 

based on the economic, social, and political capitals were arisen in the mayoral elections. 

Keywords : Election, Structure of Authority, Economic Capital, Social Capital, Political Capital 

 

ความสําคัญของปMญหา 

พ้ืนท่ีการเมืองไทยหลังการเปลี่ยนการปกครอง พ.ศ. 2475 น้ันถูกสร(างข้ึนท่ีส?วนกลางคือเมืองหลวง

เป@นสําคัญอันเป@นผลสืบเน่ืองมาจากการรวมศูนย+อํานาจเข(าสู?ส?วนกลางตั้งแต?สมัยการปฏิรูปการปกครองในสมัย

รัชกาลท่ี 5 ภายใต(พ้ืนท่ีทางการเมืองในเมืองหลวงน้ันตั้งอยู?บนโครงสร(างอํานาจท่ีถูกปกครองโดยชนช้ันนํา ทหาร
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ตํารวจและพลเรือนซ่ึงได(สถาปนาโครงสร(างอํานาจท่ีเรียกว?า “ระบอบอามาตยาธิปไตย” ข้ึนมาดังน้ันเวทีทางการเมือง

ท่ีมีการช?วงชิงต?อรองและตกลงกันเรื่องงบประมาณจึงเกิดข้ึนในระบบราชการเป@นหลัก (Riggs.1966 : 24) 
กระท่ังถึงเหตุการณ+ 14 ตุลาคมพ.ศ.2516 ซ่ึงถือเป@นการเปลี่ยนแปลทางการเมืองท่ีมีความสําคัญต?อ

พัฒนาการของทุนนิยมไทยเน่ืองจากเป@นการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองจากเผด็จการทหารของระบอบอามาตยาธิปไตย

ไปสู?ประชาธิปไตยรัฐสภาของนายทุน (Anderson. 1990 : 3 อ(างถึงในชัยยนต+ ประดิษฐศิลป†. ม.ป.ป. : 1) การยกระดับ

การพัฒนาทุนนิยมไทยในอีกข้ันหน่ึงก็คือการผสานระหว?างทุนกับประชาธิปไตยเข(าด(วยกันทําให(เกิดระบบรัฐสภา

ซ่ึงเปDดช?องทางสู?อํานาจทางการเมืองให(แก?นายทุนท(องถ่ินในต?างจังหวัดให(ทําบทบาทในฐานะท่ีเป@นฐานของการ

จัดตั้งรัฐบาลในระดับชาติการเข(ามามีบทบาทของนายทุนท(องถ่ินได(สร(างระบบเลือกตั้งท่ีมีฐานอยู?บนการซ้ือสิทธิ

ขายเสียง (Money Politics) ภายใต(พรรคธุรกิจการเมือง (Business Party) (Anderson. 1990 : 15-16 ; Mcvey. 

2000 : 3, 10 อ(างถึงในชัยยนต+ ประดิษฐศิลป†. 2542 : 1)  

กระบวนการเลือกตั้งดังกล?าวมีผลให(พ้ืนท่ีทางการเมืองไทยได(ขยายจากส?วนกลางไปสู?ภูมิภาคคือ   

การเกิดเวทีทางการเมืองในต?างจังหวัดข้ึนดังน้ันจังหวัดต?าง ๆ จึงได(มีการปรับเปลี่ยนโครงสร(างอํานาจจากเดิม 

ท่ีตั้งอยู?บนชนช้ันนําข(าราชการแต?เพียงฝBายเดียวไปสู?โครงสร(างอํานาจท่ีผนวกเอานักธุรกิจการเมืองเข(าไปเป@นส?วนหน่ึง

ของชนช้ันนําด(วย (Ruth Mcvey. 2000 : 19)  

ต?อมาเมื่อมีการ “กระจายอํานาจ” ไปสู?ท(องถ่ินโดยการตราพระราชบัญญัติองค+การบริหารส?วนตําบล

พ.ศ. 2537 และการกําหนดนโยบายการกระจายอํานาจไปสู?ท(องถ่ินตั้งแต?รัฐธรรมนูญฉบับป0 พ.ศ. 2540 เป@นต(น

มาจนกระท่ังถึงปAจจุบันจะพบว?าพ้ืนท่ีทางการเมืองได(เริ่มขยายจากระดับจังหวัดมาสู?ท(องถ่ินอันได(แก?พ้ืนท่ีของ

องค+การบริหารส?วนตําบลและเทศบาลการขยายพ้ืนท่ีทางการเมืองสู?ท(องถ่ิน 

นอกจากน้ียังเป@นท่ียอมรับกันอย?างกว(างขวางในวงวิชาการและสังคมท้ังท่ีเห็นว?าเป@นรัฐธรรมนูญ   

พ.ศ. 2540 ได(ให(ความสําคัญกับการกระจายอํานาจไปยังองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินอย?างเป@นรูปธรรม โดยสาระ 

สําคัญของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ต(องการกระจายอํานาจให(แก?องค+การปกครองส?วนท(องถ่ินมากยิ่งข้ึน นักวิชาการ

ด(านการปกครองท(องถ่ินในประเทศไทยต?างเห็นตรงกัน รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เป@นจุดเปลี่ยนการกระจายอํานาจ

ในประเทศไทย (อเนก เหล?าธรรมทัศน+. 2543 : 5-7) 

ชัยยนต+ ประดิษฐศิลป† และชัยณรงค+ เครือนวน (2552 : 2-5) ได(อธิบายว?าอย?างไรก็ตามเป@นท่ีน?าจับ

ตามองของนักวิชาการและสังคมอย?างกว(างขวาง โดยเห็นว?าเวทีการเมืองไทย นับตั้งป0 พ.ศ. 2540 เป@นต(นมากําลัง

จะขยับจากการเมืองในชาติไปสู?ระดับจังหวัด โดยเฉพาะในองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินอย?างกว(างขวาง เน่ืองจาก

เง่ือนไขการกระจายอํานาจตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ทําให(องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินมีศักยภาพมากข้ึนในการ

บริหารจัดการไม?ว?าจะเป@นอํานาจหน(าท่ี งบประมาณ บุคลากรองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินจึงตกเป@นเวทีการเมือง

สําคัญของกลุ?มผู(มีอํานาจทางการเมืองในท(องถ่ินท่ีพยายาม เข(ามาแทรกแซงยึดกุมอํานาจและการวางรากฐาน

อํานาจ ในองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน เพ่ือสถาปนาอํานาจการเมืองภายในจังหวัดของกลุ?มชนช้ันผู(มีอํานาจทาง

การเมือง เน่ืองจากการเมืองท(องถ่ินเป@นรากฐานสําคัญของการเมืองระดับชาติและเป@นช?องทางสําคัญใน

กระบวนการสะสมทุนของนักธุรกิจการเมืองท่ีขยายตัวจากการเมืองระดับชาติเข(าสู?การเมืองท(องถ่ิน 

การวิจัยของ ชัยยนต+ ประดิษฐศิลป† และชัยณรงค+ เครือนวน (2552 : 3-4) ได(ช้ีให(เห็นจากงานวิจัยว?า 

ในปAจจุบันเวทีการเมืองไทยกําลังจะขยับจากการเมืองในระดับชาติไปยังการเมืองท(องถ่ินอย?างเห็นได(ชัด         

โดยงานวิจัยได(ช้ีให(เห็นลักษณะการเมืองในท(องถ่ินจะมีพฤติกรรมหรือกระบวนการทางการเมืองอย?างไรน้ัน

ย?อมข้ึนอยู?กับโครงสร(างอํานาจท(องถ่ินท่ีจะเป@นโครงสร(างในการกําหนดความสัมพันธ+เชิงอํานาจและแบบแผน 

ของพฤติกรรมทางการเมืองประชาชนในท(องถ่ิน แต?อย?างไรก็ดีถึงแม(ว?าการศึกษาเก่ียวกับการเมืองท(องถ่ินจะมี

ความสําคัญต?อการเมืองระดับชาติและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย แนวทางการศึกษา

การเมืองท(องถ่ินท่ีผ?านมาถูกวิจารณ+ว?า มีโจทย+วิจัยท่ีคับแคบไม?น?าสนใจ มีความซํ้าซ(อนเหมือนกันเพียงแต?   

เปลี่ยนพ้ืนท่ีกรณีศึกษาเพ่ือให(เกิดความแตกต?างกันบ(างและด(วยเง่ือนไขหลักของกระแสการศึกษาปAจจุบัน 

จากปรากฏการณ+ดังกล?าวจะเห็นได(ว?า การเลือกตั้งได(เข(ามามีบทบาทในท(องถ่ินตั้งแต?พ้ืนท่ีทาง

การเมืองของประเทศได(ขยายมาสู?ระดับจังหวัดและลงมาถึงระดับตําบลในปAจจุบัน จากความสําคัญของปAญหาวิจัย 
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ข(อจํากัดและเง่ือนไขข(างต(นได(สร(างแรงจูงใจในการศึกษาวิจัยการเมืองท(องถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลแห?งหน่ึงใน 
ภาคตะวันออก กับกระบวนการการเลือกตั้งท(องถ่ินว?ามีความสัมพันธ+กันอย?างไร 

จากผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแห?งหน่ึงในภาคตะวันออก  มีปรากฏการณ+ใหม?ๆ   
ท่ีเกิดข้ึนหลายอย?างท่ีต(องศึกษา อาทิเช?น การซ้ือสิทธิขายเสียง การแข?งขันระหว?างข้ัวอํานาจในตําบล การเข(ามา 
มีส?วนร?วมของกลุ?มต?าง ๆ ทางการเมือง  การเข(ามาแทรกแซงของผู(กว(างขวางในพ้ืนท่ี การย(ายคนเข(ามาในพ้ืนท่ี 
การได(รับผลประโยชน+หรือผลตอบแทนจากผู(สมัคร การใส?ร(ายปÑายสีอีกฝBายให(เสียหาย การพนันกับการเลือกตั้ง 
ปAจจัยต?างๆเช?นน้ีทําให(เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในตําบล  ดังน้ัน ผู(ศึกษาจึงอยากศึกษาฐานทางเศรษฐกิจการเมือง
ของผู(สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและศึกษาความสัมพันธ+ระหว?างกลุ?มต?างๆในท(องถ่ินของผู(สมัครรับเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแห?งหน่ึง ว?ามีความสัมพันธ+ด(านเศรษฐกิจ ด(านการเมือง ด(านสังคม ด(านอํานาจ 
และผลประโยชน+กันอย?างไร โดยมีความสัมพันธ+กันอย?างไร ดังน้ัน ผู(ศึกษาจะใช(แนวทางการศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร+
การเมืองมาเป@นกรอบในการวิเคราะห+กรณีเทศบาลตําบลแห?งหน่ึงในภาคตะวันออก ดังกล?าวมาข(างต(น เพ่ือเป@น
ประโยชน+ต?อการพัฒนาการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลในตําบลอ่ืน ๆ ต?อไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงคOของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคมและทุนการเมืองของผู(สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาล
แห?งหน่ึงในภาคตะวันออก 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ+ระหว?างทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคมและทุนการเมืองกับกระบวนการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลแห?งหน่ึงในภาคตะวันออก 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการดําเนินการวิจัยเชิงประวัติศาสตร+แนวเศรษฐศาสตร+การเมืองในท่ีน้ีจะพิจารณาหัวข(อเก่ียวกับ
การเก็บรวบรวมข(อมูล การตรวจสอบข(อมูลและวิเคราะห+ข(อมูล ดังน้ี 

1. การเก็บรวบรวมข(อมูล 
   การเก็บรวบรวมข(อมูลในการวิจัยเชิงประวัติศาสตร+มีวิธีการดังน้ี 
   1.1 การวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) 
        ก. เอกสารช้ันต(น (Primary Data) เป@นข(อมูลท่ีได(ผ?านการวิเคราะห+ข(อมูล ได(แก?หนังสือพิมพ+

ท(องถ่ิน เอกสารทางราชการ และ แผ?นประชาสัมพันธ+ในการหาเสียงของผู(สมัคร ในการตรวจสอบความถูกต(อง
ของข(อมูลจะใช(วิธีวิเคราะห+เอกสารว?าเอกสารทางประวัติศาสตร+น้ันเป@นเอกสารจริงแท(หรือไม? โดยใช(การวิพากษ+ 
2 รูปแบบ คือ 1) การวิพากษ+ภายนอก เป@นการตรวจสอบหลักฐาน พบว?าเอกสารท่ีนํามาใช(วิจัยเป@นเอกสารจริง 
2) การวิพากษ+ภายใน เป@นการตรวจสอบข(อมูลในเอกสาร พบว?าเอกสารท่ีนํามาใช(วิจัยมีเน้ือหาของเอกสารท่ีมี
ความน?าเช่ือถือ เพราะเป@นเอกสารข(อมูลจริงมาจากความจริงไม?ได(มีการบิดเบือนข(อเท็จจริง 

   1.2 การสัมภาษณ+เจาะลึก (In-depth Interview) 
           การสัมภาษณ+ในท่ีน้ีจะใช(การสัมภาษณ+แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป@นวิธีการหลัก 

คือ การสัมภาษณ+เจาะลึกจะมุ?งรวบรวมข(อมูลรายละเอียดแบบเจาะลึก เพ่ือนําข(อมูลมาอ(างอิงและอธิบาย        
ในประเด็นการวิจัยถึงวัตถุประสงค+ของการวิจัยในครั้งนี้ โดยผู(วิจัยใช(วิธีการเข(าไปหาข(อมูลในพ้ืนท่ี (Field 
Research) และสัมภาษณ+ผู(ท่ีให(ข(อมูลหลัก (Key-Informat) ดังน้ี 

           1.2.1 กลุ?มอํานาจอดีตนายกเทศมนตรี 
        1) นาย  ช. นามสมมุติ   อดีตนายกเทศมนตรี 
        2) นาย  ส. นามสมมุติ   อดีตประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล 
        3) นาย  สม. นามสมมุติ   สมาชิกสภาเทศบาล 
           1.2.2 กลุ?มอํานาจนายกเทศมนตรีคนใหม? 
        1) นาย  ป. นามสมมุติ   นายกเทศมนตรีคนปAจจุบัน 
        2) นาย  ร. นามสมมุติ   รองนายกเทศมนตรี 
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        3) นาย  จ. นามสมมุติ   รองนายกเทศมนตรี 
           1.2.3 กลุ?มข(าราชการท(องถ่ิน 
        1) นาย  อ. นามสมมุติ   กํานัน 
        2) นาย  ช. นามสมมุติ   ผู(ใหญ?บ(าน หมู?ท่ี 2 
        3) นาย  พ. นามสมมุติ   ผู(ใหญ?บ(าน หมู?ท่ี 6 
           1.2.4 กลุ?มประชาชนผู(มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล 
        1) นาย  บ. นามสมมุติ   ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี หมู?ท่ี 5 
        2) นาย  ก. นามสมมุติ   ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี หมู?ท่ี 3 
        3) นาย  บช. นามสมมุติ  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี หมู?ท่ี 2 

   1.3 การสังเกตการณ+ (Observation) 
          การสังเกตการณ+แบ?งได(เป@นสองชนิดคือ การสังเกตโดยตรง (Direct Observtion) หรือสังเกต

แบบไม?มีส?วนร?วม (Non-participant) กับ การสังเกตแบบมีส?วนร?วม (Participant odservation) โดยการ
สังเกตการณ+ท่ีจะนํามาใช(ในงานวิจัยน้ีก็คือ การสังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วม เป@นการหาข(อมูลจากการสังเกต   
โดยตัวผู(วิจัยเองในฐานะเป@นบุตรของอดีตนายกเทศมนตรีตําบลแห?งหน่ึงและผู(สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ครั้งล?าสุด โดยผู(วิจัยได(มีส?วนร?วมในการช?วยบิดาหาเสียงมาโดยตลอด และ ผู(วิจัยยังเป@นคนพ้ืนเพในท(องท่ีน้ีเกิด
และเติบโตในพ้ืนท่ีน้ีโดยตลอดจึงรับรู(รับทราบเหตุการณ+ต?างๆท่ีเกิดข้ึนเป@นอย?างดี จึงนําการสังเกตการณ+ท่ีเป@น
ประโยชน+มาใช(ในงานวิจัยช้ินน้ีให(เกิดประโยชน+มากท่ีสุด 

2. การตรวจสอบข(อมูล 
      การตรวจสอบข(อมูลในการสัมภาษณ+แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ในท่ีน้ีจะใช(รูปแบบการ

ตรวจสอบ คือ 
   2.1 การตรวจสอบโดยใช(แหล?งข(อมูลท่ีต?างกัน เช?น เอกสาร การสัมภาษณ+แบบเจาะลึก การสังเกตการณ+

แบบมีส?วนร?วม 
     2.2 การตรวจสอบโดยใช(ผู(สัมภาษณ+ท่ีให(ข(อมูลหลักท่ีมีจุดยืนต?างกันเช?น กลุ?มอดีตนายกเทศมนตรี 

กลุ?มนายกเทศมนตรีคนใหม? กลุ?มข(าราชการท(องถ่ินและกลุ?มประชาชนผู(มีสิทธิเลือกตั้ง 
 
การวิเคราะหOข-อมูล 

การวิเคราะห+ข(อมูลในเชิงประวัติศาสตร+จะใช(การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร+โดยเริ่มจากการ
พรรณนาให(เห็นลําดับเหตุการณ+และวิเคราะห+เชิงสาเหตุในประวัติสาสตร+ ดังน้ี 

1. เป@นการวิเคราะห+ข(อมูลเชิงคุณภาพ เชิงประวัติศาสตร+ แนวเศรษฐศาสตร+การเมืองโดยอาศัยการ
ตีความตามกรอบเศรษฐศาสตร+การเมืองโดยศึกษาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจการเมืองของผู(สมัครรับเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแห?งหน่ึงในภาคตะวันออก 

2. เป@นการวิเคราะห+ข(อมูลเชิงคุณภาพ เชิงประวัติศาสตร+ แนวเศรษฐศาสตร+การเมืองโดยอาศัยการ
ตีความตามกรอบเศรษฐศาสตร+การเมืองซ่ึงถือว?ากระบวนการเลือกตั้งท(องถ่ินกรณีศึกษาเทศบาลแห?งหน่ึง        
ในภาคตะวันออกเป@นกระบวนการท่ีมีความสัมพันธ+กับโครงสร(างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท่ีเก่ียวข(อง
กับผู(สมัคร 

ผลการวิจัย 
 ข(อค(นพบข(อท่ี 1 ตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 1 การศึกษาทุนเศรษฐกิจทุนสังคมและทุนการเมืองของผู(สมัคร
รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลแห?งหน่ึงในภาคตะวันออก  สามารถสรุปในเชิงเศรษฐศาสตร+การเมืองได(ว?า 

ภายใต(การเปลี่ยนแปลงทางด(านเศรษฐกิจ ด(านสังคม ด(านการเมืองและโครงสร(างอํานาจ มีผลทําให(
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของกลุ?มการเมืองในเขตเทศบาลตําบลแห?งหน่ึงอย?างเด?นชัด การสถาปนาตัว
ของกลุ?มการเมืองในเขตเทศบาลตําบลแห?งหน่ึงมีแบบแผนและบริบทท่ีเด?นชัดโดยกลุ?มการเมืองในเขตเทศบาล
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ตําบลแห?งหน่ึงในภาคตะวันออกแบ?งเป@นกลุ?มโครงสร(างอํานาจทางการเมืองใหญ?ๆได( 2 กลุ?มคือ กลุ?มอํานาจ   

อดีตนายก  และกลุ?มอํานาจอดีตกํานัน 

โดยข้ัวอํานาจทางการเมืองท้ังสองข้ัวได(มีการสถาปนาตัวบนพ้ืนฐานความขัดแย(งทางการเมือง ท้ังท่ีใน

อดีตเคยเป@นกลุ?มโครงสร(างอํานาจเดียวกันเคยเป@นพันธมิตรทางการเมืองกัน โดยความขัดแย(งท่ีทําให(กลุ?ม

การเมืองท้ังสองกลุ?มในเขตเทศบาลตําบลแห?งหน่ึงเกิดปมเหตุความขัดแย(งแตกหักกันอย?างชัดเจน  เกิดมาจากการ

เลือกตั้งกํานันในตําบลแห?งหน่ึง 

     การศึกษาฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร(างอํานาจของผู(สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแห?งหน่ึง 

ผู(วิจัยได(ศึกษาข้ัวอํานาจท่ีมีบทบาททางการเมืองในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเป@นหลัก ซ่ึงประกอบด(วย      

กลุ?มอํานาจอดีตนายก กับกลุ?มอํานาจอดีตกํานันโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

     1.1 ทุนเศรษฐกิจ 
          1.1.1 กลุ?มอํานาจอดีตนายก ในช?วงยุคเริ่มแรกของการสถาปนากลุ?มของกลุ?มอํานาจอดีตนายกน้ัน 

มีลักษณะประเภท “เงินน(อยแต?ได(รับการหนุนช?วย” ผู(สมัครประเภทน้ีนับได(ว?าเป@นผู(สมัครท่ีพอจะมีบารมีและ

ได(รับการยอมรับ ซ่ึงเกิดจากเคยลงสมัครเลือกตั้งมาหลายครั้ง และได(รับความนิยมจากประชาชนพอสมควรจน   

มีบารมีและได(รับการยอมรับ  ทําให(พรรคการเมือง นักการเมืองระดับชาติ คือ สส.ป.(นามสมมุติ) หรือนักการเมือง

ระดับท(องถ่ิน คือ นายกองค+การบริหารส?วนจังหวัด เห็นความสําคัญ เมื่อเป@นเช?นน้ีพรรคการเมืองหรือนักการเมือง

ก็จะส?งเงินไปหนุนช?วยในการลงเลือกตั้ง เพราะเล็งเห็นประโยชน+จากการช?วยเหลือผู(สมัครจากฐานเสียงในท(องถ่ิน

ท่ีต?อไปจะกลายเป@นฐานเสียงของตน 

         แต?ในการเลือกตั้งครั้งล?าสุดเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนภายในตําบล เกิดการสถาปนากลุ?มอํานาจ

ใหม?ข้ึนมา กลุ?มพรรคการเมืองหรือนักการเมืองท่ีเคยสนับสนุนย(ายข(างไปสนับสนุนกลุ?มการเมืองใหม?  ทําให(กลุ?ม

อํานาจอดีตนายกต(องพ่ึงพาตนเองในการเลือกตั้งหนน้ี มีลักษณะประเภท “มีเงินพ่ึงตนเอง” กล?าวคือ สามารถ

ช?วยตนเองได(ทางการเงินโดยไม?ต(องพ่ึงพาเงินจากพรรคหรือนักการเมืองหรือนักธุรกิจอ่ืนๆ 

          1.1.2 กลุ?มอํานาจอดีตกํานัน กลุ?มอํานาจอดีตกํานันน้ันเป@นกลุ?มการเมืองท่ีสถาปนาข้ึนมาใหม?

หลังเกิดความขัดแย(งข้ึน โดยฐานะด(านเศรษฐกิจของกลุ?มอํานาจอดีตกํานันน้ัน มีลักษณะประเภท “เงินน(อยแต? 

ถูกหิว” เป@นผู(สมัครท่ีอยู?ภายใต(สังกัดของผู(มีช่ือเสียงในพรรคการเมืองหรือภายใต(นายทุนของพรรคหรือนักการเมือง

ระดับท(องถ่ินบ(าง ซ่ึงในกลุ?มอํานาจอดีตกํานันน้ัน ตัวอดีตกํานัน ผู(ลงชิงตําแหน?งนายกเทศมนตรีน้ัน ได(รับการ

ช?วยเหลือด(านเงินทุนจาก สส.ป. (นามสมมุติ) และ สจ. ในเขตอําเภอแห?งหน่ึง และเงินทุนจากกลุ?มเสื้อแดง ในการ

ลงทุนแทนอดีตกํานันท่ีฐานะทางด(านการเงินไม?ค?อยจะดีนักแต?ตัวอดีตกํานันเป@นคนมีช่ือเสียงและเป@นท่ียอมรับ

พอสมควรจึงได(รับการสนับสนุนจากกลุ?มการเมืองต?างๆ ทําให(ฐานด(านเศรษฐกิจและเงินทุนของกลุ?มอํานาจอดีต

กํานันอยู?ในระดับท่ีมั่นคง 
     1.2 ทุนสังคม 
          1.2.1 กลุ?มอํานาจอดีตนายก ได(ทําการสร(างฐานทางสังคม ทุนทางสังคม โดยการนําของ นาย ช.       

(นามสมมุติ) ซ่ึงดํารงตําแหน?งนายกเทศมนตรีอยู?ในขณะน้ัน ก็ได(สร(างฐานทางด(านทุนสังคมไว(มากในขณะดํารง

ตําแหน?ง ไม?ว?าจะเป@นการบริจาคเงินช?วยเหลือชาวบ(านท่ียากจนและขาดแคลน บริจาคเงินช?วยท่ีประสบภัยนํ้าท?วม 

ช?วยงานวัดต?างๆในตําบลเป@นประธานในการทอดกฐินทอดผ(าปBา เป@นต(น 
          งานทางสังคมท่ีสําคัญของกลุ?มอดีตนายกท่ีมีบทบาทในสังคม  คือ  การก?อตั้งกลุ?ม อปพร.ซ่ึง 

นาย ช. เป@นผู(ก?อตั้งและได(เข(าร?วมในการเป@นสมาชิก อปพร.ด(วย และดํารงตําแหน?งประธาน อปพร.ตําบลแห?งหน่ึง 

ซ่ึงการก?อตั้งกลุ?ม อปพร. น้ัน ส?งผลให( นาย ช. เป@นท่ีรู(จักและเป@นท่ียอมรับของคนในตําบลมากยิ่งข้ึนและเป@นท่ี

นับหน(าถือตาของในตําบลและในส?วนราชการเมื่อ กลุ?ม อปพร. เป@นรูปเป@นร?างมั่นคงและภายในกลุ?มมีความเข(มแข็งแล(ว 

นาย ช. นายกเทศมนตรีขณะน้ัน ก็ยังไม?หยุดสร(างฐานทางสังคมและฐานคะแนนเสียงของตน โดยเริ่มมีการเข(ามา

สนับสนุน กลุ?มสตรีอาสา กลุ?มอาชีพต?างๆ เช?น กลุ?มเกษตรแปรรูปผลไม( กลุ?มทํานํ้าสํารอง กลุ?มปุ|ยอินทรีย+ชีวภาพ 

เป@นต(น 

          1.2.2 กลุ?มอํานาจอดีตกํานัน จําเป@นต(องมีฐานทางสังคม ทุนทางสังคม ท่ีแข็งแกร?งด(วยในการท่ี

จะลงชิงตําแหน?งนายกเทศมนตรีกับ นาย ช. ซ่ึงในสมัยการทํางานของ นาย ป. (นามสมมุติ) ในตอนท่ีเป@นกํานัน
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อยู?น้ัน ยังได(ดํารงตําแหน?งประธานชมรมผู(สูงอายุของตําบลด(วยอีกตําแหน?งหน่ึง  ซ่ึงในองค+กรชมรมผู(สูงอายุน้ัน  

มีสมาชิกมากแถบจะทุกครัวเรือนทุกบ(านของตําบลท่ีมีผู(สูงอายุอาศัยอยู? จึงเป@นช?องทางและเป@นกลยุทธ+ท่ีสําคัญของ 

นาย ป. ท่ีจะอาศัยผู(สูงอายุในสะสมทุนทางสังคมและการสร(างฐานทางสังคมของกลุ?มของตนและฐานทางสังคม 

ทุนทางสังคมท่ีสําคัญของกลุ?มอํานาจอดีตกํานันอีกอย?างท่ีสําคัญ คือ กลุ?มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู?บ(าน 

หรือท่ีเรียกกันสั้นๆว?า “อสม.” โดยการนําของ สจ. ท่ีให(การสนับสนุน นาย ป. มาตลอด เป@นอีกตัวแปรหน่ึงท่ีทํา

ให(ฐานทางสังคมของกลุ?มอํานาจอดีตกํานันมีความแข็งแกร?งมากยิ่งข้ึน โดย สจ. คนน้ีดํารงตําแหน?งประธาน อสม. 

ของตําบลแห?งหน่ึงอยู?จึงใช(ความใกล(ชิดในการทํางานช?วยเหลือฝBายกลุ?มอํานาจอดีตกํานันซ่ึงการทํางานระหว?าง

กลุ?มชมรมผู(สูงอายุและกลุ?ม อสม. ทํางานควบคู?กันมาช?วยเหลือกันมาตลอด  สิ่งน้ีเองจึงเป@นสิ่งท่ีสําคัญของการ

สะสมทุนของกลุ?มอํานาจอดีตกํานัน  
     1.3 ทุนการเมือง 
          ทุนการเมือง หมายถึง การมีหรือเคยมีตําแหน?งและประสบการณ+ทางการเมืองระดับต?างๆมาก?อน 

ซ่ึงประสบการณ+และตําแหน?งทางการเมืองท่ีมีหรือเคยมีน้ี นอกจากจะสะท(อนถึงทักษะทางการเมืองแล(วยั้งเป@นตัวช้ี

แสดงส?วนหน่ึงว?าผู(ลงสมัครรับเลือกตั้งจะมีโอกาสแพ(หรือชนะมากกว?า เพราะสามารถดูได(จากฐานคะแนนเสียง 

คะแนนนิยมหรือดูได(จากความมีประสบการณ+และความความกว(างขวางของการเป@นนักการเมืองท(องถ่ินมาก?อน  

(พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. 2537 : 49) 

          1.3.1 กลุ?มอํานาจอดีตนายก กลุ?มอํานาจอดีตนายกน้ันโดยการนําของ นาย ช. (นามสมมุติ) น้ัน 

มีฐานด(านการเมืองในลักษณะท่ีเป@น “ผู(สมัครแบบผูกขาด” หมายถึง ผู(สมัครท่ีเคยได(รับการเลือกตั้งมากกว?า      

3 ครั้งข้ึนไป ผู(สมัครประเภทน้ีกล?าวได(ว?าเป@นนักการเมืองท่ีเปรียบประดุจผู(รับสัมปทานการเมือง ลงสมัครเลือกตั้ง

ครั้งไหนก็มักจะได(รับเลือกตั้งทุกครั้งไป เป@นผู(ท่ีมีฐานการเมือง ฐานเสียงมั่นคงแน?นหนามาก 

                      1.3.2 กลุ?มอํานาจอดีตกํานัน กลุ?มอํานาจอดีตกํานันน้ันโดยการนําของ นาย ป. (นามสมมุติ) น้ัน

มีฐานด(านการเมืองในลักษณะท่ีเป@น “พวกหน(าใหม?” หมายถึง เป@นกลุ?มการเมืองท่ีสถาปนาอํานาจข้ึนมาใหม?

ภายหลังเกิดความขัดแย(งกับกลุ?มอํานาจอดีตนายก ซ่ึงในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป@นนายกเทศมนตรีเทศบาล

ตําบลแห?งหน่ึงน้ันถือเป@นการลงเล?นการเมืองในสนามท(องถ่ินเป@นครั้งแรกของอดีตกํานันตําบลแห?งหน่ึง แต?ถึงอดีต

กํานันจะเป@น “ พวกหน(าใหม? ” ในการลงเลือกตั้งในระดับท(องถ่ิน แต?ไม?ใช?ใหม?ในระดับท(องท่ีหรือฝBายปกครอง 

กล?าวคือ เป@นกํานันตําบลแห?งหน่ึงอยู? 2 สมัย ทําให(มีฐานการเมืองพอสมควร แต?ก็ไม?กว(างขวางมากนัก 

     1.4 เครือขBายทางการเมือง 
          1.4.1 กลุ?มอํานาจอดีตนายก จากความมีช่ือเสียงในฐานะทุนทางสังคมและความมั่นคงทางด(าน

ฐานเศรษฐกิจ ทําให(กลุ?มอดีตนายกในขณะน้ันซ่ึงเป@นผู(ท่ีมีความรู( ความสามารถ เป@นผู(มีบารมี มีอํานาจและ

ประสบความสําเร็จในหน(าท่ีการงานและการดํารงชีวิตและเป@นท่ียอมรับของคนในตําบลและมีช่ือเสียงออกไป   

ในตัวจังหวัด ทําให(กลุ?มอํานาจอดีตนายกมีโอกาสรู(จักและสนิทสนมกับกลุ?มนักการเมืองท(องถ่ินด(วยกันมากข้ึน    

มีการร?วมมือระหว?างกันกับ อบต.และเทศบาลต?าง ๆ มากข้ึนเกิดเป@นเครือข?ายทางการเมืองข้ึนและท่ีสําคัญได(

ร?วมงานกับ อบจ.หลายครั้งหลายหนจนมีความสนิทสนมกับ นายก อบจ. จนเกิดความร?วมมือกันในหลายด(านและ

ช?วยเหลือซ่ึงกันและกันมาโดยตลอดนอกจากน้ันโดยเฉพาะกลุ?มนักการเมืองระดับชาติได(มีโอกาสรู(จักกับ ส.ส. ป. 

(นามสมมุติ)  สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรในจังหวัดแห?งหน่ึง  ในนาม พรรค ไทยรักไทย (ในสมัยน้ันตอนน้ีเปลี่ยนมา

เป@น พรรค เพ่ือไทย ) ซ่ึง ส.ส. ป. จําเป@นต(องหาหัวคะแนนในท(องถ่ิน เพ่ือรักษาฐานคะแนนเสียงของตนเอง จําเป@น 

ต(องมีเครือข?ายทางการเมืองเป@นผู(บริหารท(องถ่ินต?างๆ เช?นเดียวกันกับ นาย ช. ก็ต(องการหาคนท่ีมีอิทธิพล มีบารมี 

มีอํานาจ ในการท่ีจะรักษาฐานคะแนนเสียงของตนเองเช?นกัน จึงเกิดเกิดผลประโยชน+ต?างตอบแทนข้ึนกันระหว?าง

ท้ังสองฝBาย 

          1.4.2 กลุ?มอํานาจอดีตกํานัน  มองว?าเมื่อมีฐานทางเศรษฐกิจ ฐานทางสังคมและทุนทางสังคม 

ท่ีมั่งคงแล(วไม?เพียงพอกับการท่ีจะลงชิงชัยต?อสู(กับ นาย ช. ได( ถ(ายังไม?มีเครือข?ายทางการเมืองท่ีแข็งแกร?งพอและ

คอยช?วยสนับสนุนกลุ?มของตน จึงเริ่มมองหากลุ?มการเมืองท่ีจะเข(ามาสนับสนุนช?วยเหลือกลุ?มของตน ซ่ึงใน

ช?วงแรกน้ันมีเพียง สจ.ในเขตอําเภอแห?งหน่ึงเท?าน้ันท่ีช?วยเหลือ นาย ป. มาตลอดตั้งแต?สมัยนายป. ดํารงตําแหน?ง 
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กํานันตําบลแห?งหน่ึง เพราะมีความสนิทสนมกันมานาน ทํางานร?วมกันมาโดยตลอดในชมรมผู(สูงอายุและใน  

ชมรม อสม. 

ต?อมาก็ได(มีกลุ?มนักการเมืองระดับชาติติดต?อให(เป@นหัวคะแนน น่ันคือ ส.ส. ป. (นามสมมุติ ) 

สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรในจังหวัดแห?งหน่ึงในขณะน้ัน ซ่ึงเป@นผู(สนับสนุน นาย ช. ด(วย แต?เน่ืองจากส.ส. ป. 

จําเป@นต(องหาหัวคะแนน หาฐานเสียงให(ตนมีความมั่นคง เพราะ ในระยะหลังกระแสของพรรคประชาธิปAตย+เริ่มมา

แรงในจังหวัดแห?งหน่ึง  จึงจําเป@นต(องสร(างหัวคะแนน สร(างฐานเสียงของตนเองให(มากๆ จึงเข(ามาสนับสนุน นาย 

ป. ด(วยและเครือข?ายทางการเมืองท่ีสําคัญของกลุ?มอํานาจอดีตกํานันและเป@นตัวแปรท่ีสําคัญกับการเลือกตั้งใน

ครั้งน้ี คือ การได(รับการสนับสนุนจากกลุ?มเสื้อแดง หรือเรียกสั้นๆว?า “กลุ?ม นปช.” หรือท่ีเรียกกันอย?างเป@น

ทางการว?า “แนวร?วมประชาธิปไตยต?อต(านเผด็จการแห?งชาติ” โดยการนําเข(ามาของ สจ. ซ่ึงเป@นรู(กันดีในอําเภอ

แห?งหน่ึงว?า สจ. ท?านน้ีเป@นแกนนําของกลุ?มเสื้อแดง โดยการเข(ามาช?วยเหลือของกลุ?มเสื้อแดงในครั้งน้ี มิได(ช?วย

ผสานงานคนเสื้อแดงในตําบลเท?าน้ัน แต?มีการช?วยสนับสนุนเงินทุนในการหาเสียงอีกด(วยซ่ึงเงินทุนเป@นสิ่งสําคัญ

มากในการเลือกตั้งในปAจจุบัน ดังน้ัน เมื่อกลุ?มอํานาจอดีตกํานันมีความพร(อมท้ังทางด(านฐานทางเศรษฐกิจ ฐาน

ทางสังคม ทุนทางสังคมท่ีมีความมั่งคงและเครือข?ายอํานาจทางการเมืองท่ีแข็งแกร?งแล(ว จึงพร(อมท่ีจะลงชิงชัยใน

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบล 

ข(อค(นพบข(อท่ี 2  ตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 2 การศึกษาความสัมพันธ+ระหว?างทุนเศรษฐกิจทุนสังคมและ

ทุนการเมืองกับกระบวนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลแห?งหน่ึงในภาคตะวันออก สามารถสรุปในเชิง

เศรษฐศาสตร+การเมืองได(ว?า 

การศึกษาถึงการเมืองท(องถ่ินของกระบวนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี พบว?า มีการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งผู(บริหารท(องถ่ินโดยตรงท่ีผ?านมาท้ังหมดรวม 3 ครั้ง  คือ 

คร้ังท่ี 1 วันท่ี  25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2548  ในการเลือกตั้งครั้งน้ีเป@นครั้งแรกขององค+การบริหาร 

ส?วนตําบลแห?งหน่ึงท่ีนําการใช(ระบบการเลือกตั้งผู(บริหารท(องถ่ินโดยตรงมาใช(ในการเลือกผู(บริหารท(องถ่ินเป@น 

ครั้งแรกซ่ึงในการเลือกตั้งผู(บริหารท(องถ่ินโดยตรงขององค+การบริหารส?วนตําบลในครั้งน้ี มีผู(สมัครลงเลือกตั้ง    

ในตําแหน?ง นายกองค+การบริหารส?วนตําบลเพียงท?านเดียว คือ นาย ช. (นามสมมุติ) และมีทีมงานท่ีลงสมัครเป@น

สมาชิกองค+การบริหารส?วนตําบลแห?งหน่ึงร?วมทีมด(วย 

ซ่ึงผลการเลือกตั้งในวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 น้ี นาย ช. ได(รับความไว(วางใจจากประชาชนให(

ทําหน(าท่ี นายกองค+การบริหารส?วนตําบล และสมาชิกองค+การบริหารส?วนตําบล ในทีมก็ได(การรับเลือกได(รับ

ความไว(วางใจรับใช(ประชาชน ยกทีม 

คร้ังท่ี 2 วันท่ี  21  กันยายน  พ.ศ. 2551 องค+การบริหารส?วนตําบลแห?งหน่ึง ได(ดําเนินการยกฐานะ

จากองค+การบริหารส?วนตําบลให(เป@นเทศบาลตําบลเหตุเน่ืองมาจากการยกฐานะจากองค+การบริหารส?วนตําบล  

ยกฐานะเป@นเทศบาลตําบลน้ัน ทําให(สมาชิกสภาองค+การส?วนตําบล และฝBายบริหารต(องสิ้นสุดลงด(วย ทําให( นาย ช. 

(นามสมมุติ) นายกเทศมนตรีองค+การบริหารส?วนตําบลบริหารงานในตําแหน?งได(เพียง 3 ปfเศษเท?าน้ัน จึงต(องมีการ

จัดการเลือกตั้งข้ึนใหม? เพ่ือจะหาคนท่ีจะเข(ามาเป@นนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล

ต?อไป 

ซ่ึงการเลือกตั้งเทศบาลตําบลแห?งหน่ึงครั้งแรกน้ี มีเพียง นาย ช. อดีตนายกเทศมนตรีองค+การบริหาร

ส?วนตําบล ลงรับเลือกตั้งในตําแหน?งนายกเทศมนตรีตําบลเพียงท?านเดียวไม?มีผู(สมัครคนอ่ืนลงแข?งขัน ซ่ึงนาย ช.  

มีทีมงานผู(สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตําบลในนามทีมเดิมลงรับเลือกตั้งในครั้งน้ี 

ผลการเลือกตั้งในวันท่ี 21  กันยายน  พ.ศ. 2551  น้ี นาย ช. อดีตนายกเทศมนตรีองค+การบริหารส?วนตําบล 

ได(รับความไว(วางใจให(ได(ดํารงตําแหน?ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลและผู(สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตําบลในทีม 

นาย ช. ก็ได(รับความไว(วางใจจากประชาชนท้ังสองเขตแบบยกทีมเช?นกัน 

ข:อสังเกตจากการเลือกต้ังท่ีผBานมาท้ัง 2 คร้ังจากการเลือกตั้งผู(บริหารท(องถ่ินโดยตรงท้ังสองครั้งท่ี

ผ?านมาจะสังเกตได(ว?ามีผู(สมัครลงชิงตําแหน?งนายกเทศมนตรีเพียงท?านเดียว คือ นาย ช. (นามสมมุติ) น้ันเกิดจาก

ปAจจัยท่ีสําคัญหลายปAจจัย อาทิเช?น ผลงานต?างๆท่ีเคยทํางานมาซ่ึงจะเห็นได(ชัดจากการเข(ามาทํางานของนาย ช. 
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ในสมัยท่ีดํารงตําแหน?งในการบริหาร ซ่ึงประชาชนในเขตตําบลให(การยอมรับ เช?น การสร(างถนนลาดยางและถนน

คอนกรีต การพัฒนาระบบนํ้าดิบ การส?งเสริมด(านการศึกษาและกีฬาต?อเยาวชนท่ีคลาดแคลนและมีความสามารถ  

ปAจจัยสําคัญท่ีการเลือกตั้งท้ังสองครั้งของตําบลไม?มีผู(สมัครลงแข?งขันกับนาย ช. ก็คือ ปAจจัยด(าน

โครงสร(างอํานาจท(องถ่ินและปAจจัยเครือข?ายอํานาจทางการเมือง ซ่ึงปAจจัยท้ังสองปAจจัยน้ีเป@นเรื่องผลประโยชน+

ต?างตอบแทนทางการเมืองท้ังสิ้นอีกปAจจัยหน่ึงคือ การท่ีชนช้ันนําหรือกลุ?มโครงสร(างอํานาจท(องถ่ินของตําบลหรือ

กลุ?มเครือข?ายอํานาจในเขตตําบลน้ันยังคงเป@นกลุ?มก(อนเดียวกันอยู? โดยท่ียังไม?เกิดปมความขัดแย(งกันข้ึน ซ่ึงกลุ?ม

เครือข?ายอํานาจของนาย ช. ก็ถูกแบ?งสรรตําแหน?งตามท่ีเหมาะสมทุกคนทําให(ทุกคนพอใจจึงไม?มีเหตุความขัดแย(ง

ในการช?วงชิงอํานาจเกิดข้ึน 

คร้ังท่ี 3 วันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 นาย ช. (นามสมมุติ) นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล และ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแห?งหน่ึง หมดวาระการบริหารงาน เพราะ ครบวาระการดํารงตําแหน?ง 4 ป0 โดยต(อง

จัดการเลือกตั้งกันใหม? 

ในการเลือกตั้งครั้งน้ี นาย ช. ก็ลงเลือกตั้งในตําแหน?งนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแห?งหน่ึง เช?นเดิม

แต?ในการเลือกตั้งครั้งน้ีได(มีอดีตกํานัน คือ นาย ป. (นามสมมุติ) ได(ลงสมัครแข?งขันแย?งชิงตําแหน?งนายกเทศมนตรี

จากปมความขัดแย(งท่ีเกิดข้ึนระหว?างตนกับนาย ช. ซ่ึงเป@นนายกเทศมนตรี 

การลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของอดีตกํานัน นาย ป. ในครั้งน้ี ได(ก?อให(เกิดการสถาปนา

อํานาจของกลุ?มการเมืองใหม?ในตําบลโดยการนําของ นาย ป. ซ่ึงการสถาปนาอํานาจของกลุ?มกํานัน ได(รับการ

ช?วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายฝBาย 

การสถาปนาอํานาจของกลุ?มการเมืองใหม?น้ัน เกิดจากสาเหตุปมความขัดแย(งในการเลือกกํานัน  ทําให(

เกิดความแตกแยกของกลุ?มโครงสร(างอํานาจเดิมท่ีบางคนไม?พอใจในเรื่องดังกล?าว ทําให(กลุ?มโครงสร(างอํานาจเดิม

ท่ีเป@นกลุ?มข้ัวอํานาจเดียวกันแตกแยกออกเป@นสองฝBาย 

ระบบการทุจริตเลือกต้ัง : กรณีศึกษาเทศบาลแหBงหนึ่งในภาคตะวันออก 
ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในครั้งน้ี ซ่ึงเป@นการเลือกตั้งท่ีมีผู(แข?งขันเกิดข้ึนเป@นครั้งแรก  ทําให(แต?

ละฝBายต(องการท่ีจะชนะการเลือกตั้ง เพราะเป@นแหล?งผลประโยชน+ท่ีมีมากมายจากการได(ดํารงตําแหน?ง

นายกเทศมนตรี จึงทําให(การเลือกตั้งครั้งน้ี ต?างฝBายต?างหาวิธีการท่ีจะทําให(ฝBายของตนชนะการเลือกตั้ง ซ่ึงแต?ละ

ฝBายต?างก็หาเสียงตามท่ีกฎหมายได(วางกรอบอํานาจของผู(สมัครไว( แต?ในความเป@นจริงการหาเสียงท่ีถูกต(อง    

ตามกรอบของกฎหมายน้ันเป@นเพียงการสร(างภาพของนักการเมืองท้ังสิ้น ซ่ึงการหาเสียงเลือกตั้งในปAจจุบันเป@น   

ท่ีรู(กันดีว?าแทบจะไม?มีให(เห็นว?าการเลือกตั้งเป@นไปด(วยดีตามกรอบของกฎหมายเลย เพราะฉะน้ัน วิธีการท่ีจะทํา

ให(ผู(สมัครแต?ละฝBายชนะการเลือกตั้งได(จึงมีแต?เพียงระบบการทุจริตเลือกตั้งเท?าน้ัน ท่ีจะเป@นเครื่องมือในการช?วย

ให(ผู(สมัครชนะการเลือกตั้งได(โดยง?ายจากกรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแห?งน้ีและจาก

การศึกษาระบบการทุจริตเลือกตั้ง ของ อาจาร+ยพิชายรัตนดิลก ณ ภูเก็ต พบว?า แนวทางการทุจริตเลือกตั้งในการ

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีของตําบลแห?งหน่ึงน้ัน ผู(วิจัยพอจะสรุปออกเป@นแนวทางใหญ? ๆ ได(ออกเป@น 2 แนวทาง 

คือ 1) กรรมวิธี กลไก  และกระบวนการทุจริตหาเสียง  2) กรรมวิธี กลไก และกระบวนการทุจริตซ้ือ – ขายเสียง 

การเมืองกับชาติพันธุO : กรณีศึกษาเทศบาลแหBงหนึ่งในภาคตะวันออก 
ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแห?งหน่ึง จะสังเกตได(ว?าผู(สมัครท้ังสองฝBายมีเช้ือชาติหรือ

ชาติพันธ+ท่ีแตกต?างกัน เกิดในภูมิลําเนาหรือในท(องถ่ินท่ีแตกต?างกัน วัฒนธรรมท่ีแตกต?างกัน กล?าวคือ นาย ช. 

(นามสมมุติ) ภูมิลําเนาเดิมของบิดามารดาก?อนท่ีจะย(ายมาอยู?จังหวัดแห?งหน่ึงคือ จังหวัดราชบุรี เป@นคนไทยท่ีมี

เช้ือสายมอญ ส?วนอีกฝBายคือ นาย ป. (นามสมมุติ) เป@นคนในท(องถ่ินเดิมของท(องท่ีน้ี บิดามารดาเกิดและโตมา  

ในท(องท่ีตําบลแห?งหน่ึงเป@นชนเผ?าดั้งเดิมโดยมีเช้ือสายชองมาตั้งแต?เกิด เมื่อ นาย ป. ตัดสินใจลงรับสมัครเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแห?งหน่ึง ทําให(มีความได(เปรียบมากกว?า นาย ช.เพราะ นาย ป. เป@นคนท่ีเกิดใน

ภูมิลําเนาแห?งน้ีและเป@นคนท่ีมีเช้ือชาติหรือชาติพันธุ+ของคนในท(องถ่ิน ซ่ึงประชาชนในเขตอําเภอแห?งหน่ึงหรือใน

ตําบลแห?งหน่ึง ส?วนใหญ?เป@นคนท่ีมีเช้ือสายชอง เป@นชนในท(องถ่ินเดิมท่ีมีมากอยู?ในแถบน้ี ซ่ึงผลจากการท่ี

ประชาชนในตําบลแห?งหน่ึงส?วนใหญ?มีเช้ือสายชอง ทําให(เกิดปรากฎการณ+ทางชาตินิยมเกิดข้ึน ชาตินิยม คือ 

อุดมการณ+ท่ีสร(างและบํารุงรักษาชาติ การแสดงอัตลักษณ+ของกลุ?มของมนุษย+และการช่ืนชมความยิ่งใหญ?ของชาติ
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ตนเอง ซ่ึง นาย ป.ท่ีมีเช้ือสายชองเช?นเดียวกันกับชาวบ(านส?วนใหญ?ในตําบลจึงเกิดความช?วยเหลือทางการเมือง

เกิดข้ึน เพราะ กลุ?มชาติพันธุ+เดียวกันจะมีความรู(สึกผูกพันทางสายเลือด การท่ีประชาชนสนับสนุนคนท่ีมีเช้ือสาย 

เช้ือชาติเดียวกันจึงถือว?าเป@นการสนับสนุนความยิ่งใหญ?ของชนชาติตนเองน่ันเอง 

ผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีแหBงหนึ่ง ในวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ซ่ึงเป@นการเลือกตั้งระบบ

ผู(บริหารท(องถ่ินโดยตรงเป@นครั้งท่ี 3 ของตําบล ในวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 นับเป@นครั้งแรกของเทศบาลตําบล

แห?งหน่ึง ท่ีในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีมีผู(สมัครลงแข?งขันชิงตําแหน?งนายกเทศมนตรี นับว?าเป@นการเกิดการ

แข?งขันทางการเมืองเป@นครั้งแรกเกิดข้ึน ซ่ึงในการแข?งขันชิงตําแหน?งนายกเทศมนตรีในครั้งน้ีทําให(เกิด

ปรากฏการณ+ใหม?ๆท่ีเกิดข้ึนหลายอย?างท่ีไม?เคยเกิดข้ึนมาก?อน เพราะการเลือกตั้งท่ีผ?านมามีผู(สมัครเพียงท?านเดียว 

การเลือกตั้งท่ีผ?านมาจึงไม?มีปAญหาอะไรมากมายนัก  
จากปAจจัยทางด(านโครงสร(างอํานาจภายในตําบลท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมท่ีมีเพียงกลุ?ม

โครงสร(างอํานาจเพียงกลุ?มอํานาจเดียว  แต?ด(วยเหตุขัดแย(งภายในกลุ?มโครงสร(างอํานาจจนทําให(เกิดการสถาปนา

กลุ?มอํานาจใหม?ข้ึนน้ัน  ส?งผลกระทบให(การเลือกตั้งภายในตําบลเกิดการแข?งขันทางการเมืองข้ึนเป@นครั้งแรก 

หลังจากท่ีแต?เดิมไม?มีผู(สมัครแข?งขันเลย ซ่ึงการเลือกตั้งเมื่อมีการแข?งขันเกิดข้ึน จึงได(เกิดการสร(างฐานเสียงของ

แต?ละกลุ?มข้ึน โดยได(ใช(ทรัพยากรในพ้ืนท่ีอย?างเต็มท่ี แต?ละกลุ?มต?างมีทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคมและทุนการเมือง      

ท่ีคล(ายกันบางและแตกต?างกันไปบ(างทําให(เกิดการแข?งขันท่ีรุนแรงข้ึน ประกอบกับมีระบบการทุจริตการเลือกตั้ง  

การทุจริตหาเสียง การทุจริตซ้ือ-ขายเสียง การทุจริตลงคะแนนเสียง การได(รับผลประโยชน+หรือผลตอบแทนจาก

ผู(สมัคร การใส?ร(ายปÑายสีอีกฝBายให(เสียหาย การพนันกับการเลือกตั้ง และปAจจัยทางด(านชาติพันธุ+ ปAจจัยท่ีกล?าวมา

น้ีจึงเข(ามามีผลต?อการแพ(ชนะในการเลือกตั้งเมื่อมีการการแข?งขันข้ึน ปAจจัยต?างๆเช?นน้ีทําให(เกิดการเปลี่ยนแปลง

ข้ึนในตําบล จากสาเหตุโครงสร(างอํานาจท่ีเปลี่ยนไปและการเข(ามาของระบบการทุจริตการเลือกตั้งส?งผลให(เกิด

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ?ภายในตําบลแห?งหน่ึง 

ผลการเลือกตั้งวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 นาย ป. (นามสมมุติ) อดีตกํานัน ชนะการเลือกตั้งในครั้งน้ี  

ได(คะแนน 1,410 คะแนน ส?วน  นาย ช. (นามสมมุติ) อดีตนายกเทศมนตรี ได(คะแนน 890 คะแนน  โดยท่ีสมาชิก

สภาเทศบาลในเขตเลือกตั้งท่ี 1 ทีมกลุ?มอํานาจอดีตกํานันชนะการเลือกตั้งยกทีม  ส?วนในเขตเลือกตั้งท่ี 2 ทีมกลุ?ม

อํานาจอดีตนายกชนะการเลือกตั้ง 5 ท?าน  ทีมกลุ?มอํานาจอดีตกํานันได(รับการเลือกตั้ง 1 ท?าน ทําให(อดีตกํานัน 

คือ นาย ป. ชนะการเลือกตั้งได(เป@นนายกเทศมนตรีเทศบาลแห?งหน่ึง 

 

การอภิปรายผล 

ในการวิเคราะห+ถึงองค+ความรู(ใหม?ท่ีได(จากการวิจัย ผู(วิจัยสามารถอภิปรายเปรียบเทียบกับองค+ความรู(

เก?าเรื่องโครงสร(างอํานาจท(องถ่ิน ดังน้ี 

1. แนวคิดโครงสร(างอํานาจแบบระบบเครือญาติ 

      มีความเช่ือว?าการต?อสู(ทางการเมืองเป@นผลมาจากความขัดแย(งทางสายเลือดระหว?างกลุ?มญาติ ๆ  

แต?ข(อค(นพบจากการศึกษาจากงานวิจัยน้ีไม?สอดคล(องกับแนวคิดโครงสร(างอํานาจแบบระบบเครือญาติ  เน่ืองจาก

ความขัดแย(งระหว?างกลุ?มอดีตนายกกับกลุ?มนายกใหม?เป@นความขัดแย(งทางด(านการเมืองเป@นหลัก คือ การแข?งขัน

ช?วงชิงตําแหน?งนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแห?งหน่ึง  เพ่ือหวังผลทางการเมืองมากกว?าความขัดแย(งทางสายเลือด 

2. แนวคิดโครงสร(างอํานาจแบบชนช้ัน 

      แนวคิดน้ีจะมองว?าการต?อสู(แข?งขันเพ่ือช?วงชิงตําแหน?งนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแห?งหน่ึง  

เป@นปรากฏการณ+ทางการเมืองท่ีสะท(อนความขัดแย(งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองระหว?างชนช้ันต?าง ๆ จาก

ข(อค(นพบของการวิจัยน้ี พบว?า กลุ?มอดีตนายก  เป@นกลุ?มนักการเมืองอาชีพหรือเครือข?ายการเมืองในท(องถ่ินของ

ตําบล เป@นกลุ?มโครงสร(างอํานาจเดิมของตําบลและเป@นกลุ?มท่ีมาจากเศรษฐกิจการปลูกพืชเศรษฐกิจทาง

การเกษตร เช?น สวนทุเรียน สวนมังคุด สวนยาง เป@นหลัก  ส?วนกลุ?มนายกใหม? บางส?วนก็เป@นกลุ?มนักการเมืองเก?า

ท่ีย(ายข(างมาจากฝAáงกลุ?มอดีตนายกและกลุ?มนักการเมืองท(องท่ีและเป@นกลุ?มท่ีมาจากเศรษฐกิจการปลูกพืช

เศรษฐกิจทางการเกษตรเช?นเดียวกับกลุ?มอดีตนายก  ซ่ึงก?อนท่ีจะเตรียมตัวลงสู(ในสนามเลือกตั้งครั้งน้ีมีการสะสม

ทุนทางสังคม สะสมความมั่งค่ังจากกลุ?มทุนผู(ท่ีมีฐานะร่ํารวยในตําบล  จนพัฒนามาเป@นชนช้ันนายทุน แต?ความ
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ขัดแย(งทางการเมืองในการช?วงชิงตําแหน?งนายกเทศมนตรีตําบลแห?งหน่ึง พบว?า ไม?มีข(อมูลท่ีช้ีให(เห็นว?าเกิดมา
จากการช?วงชิงผลประโยชน+ทางเศรษฐกิจ ถึงแม(ว?าท้ังสองกลุ?มมีฐานทางเศรษฐกิจอย?างเดียวกัน คือ การทํา
เกษตรกรรม เพราะ การทําเกษตรกรรมรายได(หรือผลประโยชน+จะเป@นลักษณะท่ีว?าของใครของมัน ซ่ึงจะไม?ทําให(
เกิดความขัดแย(งได(  แต?ท่ีจะก?อให(เกิดความขัดแย(งช?วงชิงผลประโยชน+กัน คือ ท้ังสองกลุ?มทางการเมืองต?างมาจาก
ชนช้ันนําในตําบล กล?าวคือ เป@นกลุ?มอดีตนักการเมืองท(องถ่ิน นักการเมืองท(องท่ี ท้ังสองฝAáง จากงานวิจัยน้ีจึงพบว?า 
แนวคิดโครงสร(างอํานาจแบบชนช้ันมีความสอดคล(องกับงานวิจัยน้ี 

3. แนวคิดโครงสร(างอํานาจแบบอุปถัมภ+ 
      กลุ?มอุปถัมภ+เป@นความสัมพันธ+เชิงส?วนตัวระหว?างนายกับลูกน(อง  โดยนายมีหน(าท่ีท่ีจะปกปÑองและ

ให(ความก(าวหน(าแก?ลูกน(องในขณะท่ีลูกน(องต(องแสดงความจงรักภักดีในการรับใช(นาย  ข(อค(นพบจากการวิจัย
เรื่องการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแห?งหน่ึง  สะท(อนให(เห็นว?า  กลุ?มอํานาจหรือข้ัวอํานาจแต?ละข้ัว
ถึงแม(จะตั้งกันโดยความสัมพันธ+อย?างไม?เป@นทางการ  แต?ความสัมพันธ+ภายในกลุ?มข้ัวอํานาจท้ังสองกลุ?มมิได(มี
ลักษณะของความเป@นนายกับลูกน(องหรือแบบอุปถัมภ+เป@นหลัก  เน่ืองจากผู(ท่ีอยู?ในทีมการเมืองของแต?ละข้ัว
อํานาจรวมตัวกันข้ึนมาเพ่ือผลประโยชน+ของแต?ละคน  และความสัมพันธ+ดังกล?าวมิได(มีลักษณะของความคงทน
ถาวรแบบระบบอุปถัมภ+ท่ีผูกผันกันด(วยค?านิยม ความจงรักภักดี และการเป@นท่ีใหญ?ท่ีมากด(วยบารมี 

4. แนวคิดกลุ?มยุทธศาสตร+ 
      แนวคิดกลุ?มยุทธศาสตร+มีลักษณะคล(ายคลึงกับกลุ?มผลประโยชน+ (Interest Group) หรือกลุ?มพลัง

ทางสังคม (Pressure Group) การรวมตัวกันของข้ัวอํานาจภายในตําบลยังอยู?ในรูปแบบท่ีไม?เป@นทางการ ข(อค(นพบ
จากการวิจัยพบว?า แนวคิดกลุ?มยุทธศาสตร+ยังไม?สอดคล(องกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแห?งหน่ึง  
จากการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแห?งหน่ึง  พบว?าผู(สมัครคนท่ีอยู?กลุ?มเดียวกัน  แต?เป@นสมาชิกพรรค
การเมืองหรือกลุ?มการเมืองระดับชาติท่ีต?างพรรคต?างพวกต?างฝBายกันไป  ตัวอย?างเช?น  ท้ังในกลุ?มนายกใหม?และ
กลุ?มอดีตนายก  มีท้ังฝBายท่ีสนับสนุนพรรคเพ่ือไทยและสนับสนุนพรรคประชาธิปปAตถ+  มีท้ังฝBายท่ีอยู?กลุ?มนปช
(เสื้อแดง) ฝBายพันธมิตร (เสื้อเหลือง) และฝBาย กปปส. ซ่ึงแต?ละกลุ?มทางการเมืองมีแนวคิด  นโยบาย  ความเช่ือ  
ทัศนคติ ท่ีแตกต?างกันออกไป 

5. แนวคิดกลุ?มการเมืองแบบฝAกใฝBในท(องถ่ิน 
      ข(อค(นพบจากการศึกษาการวิจัยเรื่องการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแห?งหน่ึง  สอดคล(อง

กับแนวคิดกลุ?มฝAกใฝB  เน่ืองจาก 
      5.1 กลุ?มอํานาจในตําบลแห?งหน่ึงไม?ว?าจะเป@นกลุ?มอดีตนายกหรือกลุ?มนายกใหม? ไม?ได(มีความหมาย

ภายในกลุ?มแบบนายกับลูกน(องโดยตรง  แต?มีลักษณะของการเป@นเครือข?ายระหว?างบุคคลต?างๆโดยมีผลประโยชน+
และอุดมการณ+ร?วมกันบางอย?าง 

      5.2 กลุ?มข้ัวอํานาจในตําบลแห?งหน่ึง  เป@นการรวมตัวแบบไม?เป@นทางการโดยข้ึนกับหัวหน(ากลุ?ม  
คือ เป@นการรวมตัวกันโดยอาศัยความสัมพันธ+รูปแบบต?าง ๆ ท่ีไม?จําเป@นต(องจดทะเบียนตามกฎหมาย เช?น  
ความสัมพันธ+ทางเครือญาติ  ความผูกพันทางด(านความเป@นเพ่ือนเป@นพวกพ(องเดียวกัน  ความสัมพันธ+แบบนับถือ
กันเป@นพ่ีเป@นน(อง  ความสัมพันธ+แบบลูกพ่ีลูกน(อง เป@นต(น 
 
ข"อเสนอแนะ 

ข"อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากข(อค(นพบท่ีได(จากการศึกษาในงานวิจัย ผู(วิจัยเห็นว?าควรมีข(อเสนอแนะท่ีเป@นนัยยะในเชิงนโยบาย

ท่ีสําคัญดังน้ี 
1. การเลือกตั้งผู(บริหารท(องถ่ินน้ัน ไม?ว?าจะเป@น องค+การบริหารส?วนจังหวัด เทศบาลและองค+การ

บริหารส?วนตําบล ผู(วิจัยเห็นสมควรว?าควรเสนอแนวทางการปรับปรุงการเลือกตั้งผู(บริหารท(องถ่ิน โดยเสนอให(มี
การปรับปรุงแบบการเลือกตั้งให(สอดคล(องกับบริบทของแต?ละจังหวัดแต?ละตําบล ซ่ึงมีโครงสร(างอํานาจทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต?ละพ้ืนท่ีท่ีแตกต?างกันออกไป กล?าวคือ ให(มีการเลือกตั้งผู(บริหารท(องถ่ิน
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โดยตรงหรือโดยทางอ(อมแบบเดิมก็ได( ให(เหมาะสมกับบริบทของแต?ละพ้ืนท่ี โดยอาศัยกรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ท่ีเปDดโอกาสให(ท(องถ่ิน 

      ในกรณีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีครั้งน้ีพบว?าคะแนนเสียงของประชาชนน้ันถูกชักจูงได(ง?าย    
โดยกลุ?มท่ีสามารถแทรกแซงความคิดของประชาชน  เป@นผลให(ฝBายท่ีปฏิบัติตามกฎหมายของคณะกรรมการ    
การเลือกตั้ง (กกต.) ถูกสร(างภาพพจน+ว?าเป@นคนท่ีไม?ดี ถูกใส?ร(ายปÑายสี ทําให(ส?งผลกระทบต?อคะแนนเสียงท่ีออกมา 
แต?ถ(ากลับไปใช(การเลือกตั้งโดยอ(อมซ่ึงนายกเทศมนตรีมาจากสมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึงประชาชนเป@นผู(เลือกสมาชิก
สภาเทศบาลของแต?ละเขตเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล แต?ละเขตน้ัน ประชาชนจะอยู?ใกล(ชิดกับ
ข(อมูลท่ีเป@นข(อมูลจริงไม?บิดเบือนปÑายสีมากกว?าข(อมูลท่ีถูกสร(างข้ึนผ?านสื่อต?างๆในการเลือกตั้ง 

2. ในการเข(ามาควบคุมการเลือกตั้งในท(องถ่ินของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในอนาคต ต(องมี
การเรียนรู(ระบบการเมืองในระดับท(องถ่ินอย?างเท?าทัน เพราะระบบการเลือกตั้งในท(องถ่ินมีการพัฒนาไปอย?าง
รวดเร็วโดยเฉพาะระบบธุรกิจการเมืองในระบบการเมืองท(องถ่ิน ท่ีแพร?ขยายจากการเมืองระดับชาติสู?การเมือง
เมืองระดับท(องถ่ินและใช(ได(อย?างมีประสิทธิภาพในการเลือกตั้งท้ังระดับชาติและระดับท(องถ่ินดังน้ัน ในการเข(ามา
ควบคุมการเลือกตั้งในอนาคต กกต. ต(องมีมาตรการและวิธีการท่ีจะสามารถควบคุมการเลือกตั้งในท(องถ่ินให(มี
ความโปร?งใสและอยู?ภายใต(เง่ือนไขแห?งความยุติธรรมของบทบัญญัติของกฎหมาย 

     การสร(างความเช่ือมั่นของ กกต. ในสายตาประชาชนเนื่องจาก กกต. นั้นเป@นองค+กรอิสระ แต?ยัง
ไม?สามารถแสดงบทบาทเป@นท่ีประจักษ+แก?สาธารณะได( แม(จะมีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยการจัดการเลือกตั้ง 
แต?ก็สมควรสอดส?องดูแล กํากับการเลือกตั้งให(เป@นไปตามกรอบของกฎหมายให(เรียบร(อยมากกว?าท่ีเป@นอยู? ซ่ึงยัง
พบว?าประชาชนยังไม?มีความเช่ือมั่นในการทํางานการตัดสินใจถึงความเป@นกลางท่ีแท(จริง กกต.บางครั้งถูกมองว?า
เป@นเครื่องมือในการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพของนักการเมือง ดังน้ัน กกต. ควรแสดงจุดยืนให(ชัดเจนจึงจําเป@นอย?าง
ยิ่งท่ีจะต(องสร(างความเช่ือมั่นให(กับ กกต. ความโปร?งใส และเป@นกลางท่ีแท(จริง พร(อมตรวจสอบได( และสร(าง
ผลงานให(เป@นท่ียอมรับแก?สาธารณชนในด(านประสิทธิภาพการทํางาน การตัดสินใจและความเป@นกลางเพ่ือผล   
ในระยะยาว  

ข"อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตBอไป 

หลังจากท่ีได(ดําเนินการวิจัยเรื่อง ปฏิสัมพันธ+ระหว?างทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคมและทุนการเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้งท(องถ่ิน:กรณีศึกษาเทศบาลแห?งหน่ึงในภาคตะวันออก  เป@นท่ีเรียบร(อยแล(วผู(วิจัยเห็นว?าควรมี
การดําเนินวิจัยหลังจากน้ีคือ 

1. ศึกษาความสัมพันธ+ระหว?างองค+การบริหารส?วนจังหวัด เทศบาลและองค+การบริหารส?วนตําบลท่ีมี
โครงสร(างอํานาจทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท่ีแตกต?างกันเพ่ือเปรียบเทียบลักษณะท่ีแตกต?างกันให(เห็นภาพ
ท่ีชัดเจนข้ึนในการปรับปรุงรูปแบบการเลือกตั้งของเทศบาลตําบลแห?งหน่ึงในอนาคตต?อไป 

2. เสนอให(มีการวิจัยเก่ียวกับชนช้ันผู(มีอํานาจทางการเมืองและโครงสร(างอํานาจท(องถ่ินในภูมิภาคอ่ืน ๆ 
ของประเทศไทย เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต?างเพ่ือพัฒนาไปสู?การสร(างองค+ความรู(ใหม?ทางทฤษฎี 
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การสร%างวิสัยทัศนOเมืองนBาอยูBและยุทธศาสตรOการพัฒนาของภาคประชาชนในเขตเทศบาล 

ตําบลปากน้ําประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

HEALTHY CITY VISION AND DEVELOPMENT STRATEGY OF POPULA SECTOR 

 IN PAKNAMPRASAE TUMBON  MANICIPAL AREA, KLAENG DISTRICT,  

RAYONG PROVENCE 

 

อาทิตยา  สุขประเสริฐ 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท(องถ่ิน 

คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

 

บทคัดยBอ 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ?งหมายเพ่ือศึกษาวิสัยทัศน+ ยุทธศาสตร+และมาตรการขับเคลื่อนเมืองน?าอยู?ของ

ภาคประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง การศึกษาใช(การวิจัยเชิงผสมผสาน

(Mixed Method) คือการวิจัยเชิงสํารวจและการสัมภาษณ+ในการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมท้ังการสังเกตการณ+แบบ      

มีส?วนร?วม ผลการศึกษาพบว?าวิสัยทัศน+เมืองน?าอยู?ภาคประชาชนน้ันต(องการให(ชาวตําบลปากนํ้าประแสในอนาคต  

มีรายได(ท่ียั่งยืน มีระบบการจัดการให(ประแสปลอดจากขยะท้ังบนบกและในนํ้า มีสถานท่ีท?องเท่ียวเชิงอนุรักษ+        

ท่ีสมบูรณ+ มีการปลอดจากยาเสพติดของภาคประชาชนน้ัน จะเน(นการมีส?วนร?วมในการส?งเสริมการท?องเท่ียว      

การสร(างจิตสํานึกรักษ+สิ่งแวดล(อมและการรณรงค+ปÑองกันสารเสพติดโดยให(ประชาชนมีส?วนในการเสนอความคิดเห็น  

ส?วนยุทธศาสตร+การพัฒนาโดยมีการบริหารจัดการท่ีมีผู(นําเสียสละและยุติธรรม ส?วนมาตรการขับเคลื่อนเมือง   

น?าอยู?ของภาคประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแสน้ัน จะเน(นการเคลื่อนไหวพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีการ

จัดบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยทางสังคมด(วยภาคประชาชน จะต(องสามารถเข(าถึงข(อมูล

ข?าวสารเก่ียวกับการขับเคลื่อนเมืองน?าอยู?ได(อย?างแท(จริง 

คําสําคัญ : เมืองน?าอยู? วิสัยทัศน+ ยุทธศาสตร+การพัฒนา มาตรการขับเคลื่อนภาคประชาชน 

 

ABSTRACT 

 

 The objectives of this research were to study the visions, strategies, and measures 

that drove the public sector, which was in the municipality of Paknam Prasae, Klaeng district, 

Rayong province, for the creation for a healthy city. The study employed the Method research 

approach which consisted the survey-based method and the interview for the qualitative 

research approach as well as the participatory observation method. The findings indicated that 

1) The visions of the public sector’s healthy city were that the residents of Paknam Prasae should 

have sustainable income. 2) It should have a good system in order to be free from garbage 

found in both on land and the waterways. 3) It should provide a well-organized eco-tourism 

attraction. 4) It should be a drug-free zone. For the public sector, it required their co-operation 

for the tourism promotion with the focus on environmental conservation and an anti-drug 

compaign with the public recommendations. As for the development strategies, they required 

a leader with his sacrifice and faimess. For the measures that drove the creation for the healthy 

city by the public sector in the municipality of Paknam Prasae, they required the high-quality 

public management of the green zones and a high level of safety in which that people can gain 

access to the related information regarding the drive behind the creation of the healthy city. 

Keywords : Healthy City, Vision, Development Strategy, Driving Measures, Public Sector 
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ความสําคัญของปMญหา 
 องค+การอนามัยโลกได(ใช(คําว?าเมืองน?าอยู?ในความหมายของ “Healthy Cities” มาตั้งแต?ป0 2537 ผู(ใช(

คําว?า “เมืองน?าอยู?” ในความหมายของ Healthy City เป@นท?านแรกคือ ศาสตราจารย+ นายแพทย+ไชยยันตร+  

กัมปนาทแสนยากร รองผู(ว?าราชการกรุงเทพมหานครขณะน้ัน โดยรับเอาแนวความคิดน้ีมาจากองค+การอนามัยโลก

และนํามาเผยแพร?สนับสนุนให(ชุมชนเมืองขนาดต?าง ๆ กัน 5 เมือง ในประเทศไทยเป@นเมืองนําร?องท่ีจะนําแนวคิดน้ี

ไปปฏิบัติโดยมุ?งไปท่ีผู(บริหารสูงสุดขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินและผู(บริหารสูงสุดในทางราชการบริหาร     

ส?วนภูมิภาคให(เป@นผู(นําหรือเป@นแกนหลักในการดําเนินการ โดยพยายามดําเนินการในลักษณะเครือข?ายร?วมหรือ

ภาคีร?วมกับชุมชนหรือประชาคมของท(องถ่ินน้ันๆเอง จังหวัดนําร?องในการดําเนินงานเมืองน?าอยู? 5 จังหวัด ได(แก? 

พะเยา นครราชสีมา ชลบุรี ยะลาและกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแต?ละเมืองก็ได(ใช(วิธีการของตนเองแตกต?างกันไป      

ในการพัฒนาไปสู?ความเป@นเมืองน?าอยู?ของแต?ละแห?งบางเมืองก็ใช(ความเป@นผู(นําของผู(บริหารและความเข(มแข็งของ

ระบบราชการของตน กระตุ(นภาคีอ่ืนๆอย?างแข็งขัน บางเมืองก็ให(บทบาทเป@นของผู(นําองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน 

แลบางเมืองก็พยายามสร(างความเข(มแข็งของชุมชนจากฐานรากก?อนและเติบโตอย?างช(า ๆ ความสําเร็จของการ

พัฒนาความเป@นเมืองน?าอยู?น้ัน จะวัดกันได(อย?างไรหรือต(องอยู?ในระดับใด (สุภโชค  กลมกลาง. 2553 : 2-3) 

กระบวนการในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน+เมืองน?าอยู?และยุทธศาสตร+การพัฒนาของภาคประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลปากนํ้าประแสท่ีผ?านมา เป@นกระบวนการจากบนลงล?าง (Top-Dow Approach) คือ การศึกษา

ความต(องการ ขององค+กรจากแผนยุทธศาสตร+ จากน้ันจึงพัฒนาและสร(างแผนงานน้ันโดยเริ่มจากนายกเทศมนตรี

และตามลําดับข้ันลงมาสู?ภาคประชาชน ทําให(ไม?สามารถตอบสนองความต(องการของประชาชนได( ดังน้ัน

กระบวนการขับเคลื่อนเมืองน?าอยู? ท่ีผ?านมามักจะประสบปAญหาคือไม?เกิดประสิทธิผล มักจะเป@นความต(องการของ

ผู(บริหารไม?ใช?ของประชาชนอย?างแท(จริง  เทศบาลตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เป@นองค+กร

ปกครองส?วนท(องถ่ินซ่ึงมีภารกิจและอํานาจหน(าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให(แก?องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยกําหนดยุทธศาสตร+

การพัฒนาท(องถ่ินไว(เป@นแผนพัฒนาท(องถ่ิน 3 ป0 และแผนพัฒนาประจําป0 เน่ืองจากแผนเป@นเครื่องช้ีทิศทางการ

พัฒนาท(องถ่ินและเป@นตัวกําหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรรวมท้ังงบประมาณ เพ่ือให(สอดคล(องกับความ

ต(องการของประชาชน การพัฒนาขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินได(นํานโยบายการพัฒนาเทศบาลตําบลสู?เมือง

น?าอยู?มาดําเนินการตั้งแต?ป0 พ.ศ. 2547 เป@นต(นมา เริ่มด(วยการทําวิสัยทัศน+การพัฒนาเทศบาลว?า “ประแสเมือง
นBาอยูB นBาทBองเท่ียว” และจัดทําโครงการท่ีเกิดจากปAญหาความต(องการของประชาชนโดยการทําประชาคม 

ประชาชนย?อมรู(สภาพปAญหาของท(องถ่ินท่ีตนเองอยู?เป@นอย?างดี โดยเสนอปAญหาต?าง ๆ ท่ีต(องการให(เทศบาล

ดําเนินการแก(ไขผ?านเวทีประชาคมซ่ึงบางโครงการก็ประสบความสําเร็จ สามารถแก(ไขปAญหาและสร(างประโยชน+

ให(กับประชาชนได( 

บางโครงการก็ไม?ประสบความสําเร็จเป@นไปตามเปÑาหมายและด(วยข(อจํากัดด(านงบประมาณของ

เทศบาลตําบล และสภาพพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส ส?วนใหญ?เป@นพ้ืนท่ีปBาชายเลนและติดทะเล      

ซ่ึงกําลังพัฒนาให(เป@นแหล?งท?องเท่ียวเชิงอนุรักษ+ธรรมชาติ และมีประชากรอยู?หนาแน?นรวมถึงจํานวนประชากรแฝง

อีกครึ่งหน่ึงของประชากรจริง ทําให(ยากต?อการพัฒนาได(ท่ัวถึง การมียุทธศาสตร+การพัฒนาท่ีดีก็สามารถแก(ไข

ปAญหาต?าง ๆ และเป@นกลไกลให(นโยบายเมืองน?าอยู?ประสบความสําเร็จ (เทศบาลตําบลปากนํ้าประแส. 2550 : 9) 

ผู(วิจัยจึงได(ศึกษาเรื่องการสร(างวิสัยทัศน+เมืองน?าอยู?และยุทธศาสตร+การพัฒนาของภาคประชาชน    

ในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยการนําความต(องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

มาพัฒนา เพ่ือก?อให(เกิดการพัฒนาเมืองน?าอยู?ท่ีมาจากความต(องการของภาคประชาชนท่ีแท(จริงหรือจากล?าง    

ข้ึนบน (Buttom-up Approach) เพ่ือให(เป@นเมืองน?าอยู?ในอนาคต  
 

วัตถุประสงคOของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาวิสัยทัศน+เมืองน?าอยู?ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง 

จังหวัดระยอง  
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 2. เพ่ือศึกษายุทธศาสตร+การพัฒนาในด(านเมืองน?าอยู?ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้า ประแส  

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

 3. เพ่ือศึกษามาตรการขับเคลื่อนเมืองน?าอยู?ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง  

จังหวัดระยอง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  
ประชากรท่ีเป@นเปÑาหมายในการวิจัย ได(แก? ผู(มีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง 

จังหวัดระยอง ท้ัง 7 ชุมชน จํานวน 5,137 คน ได(แก? ชุมชนตลาดตอนล?าง ชุมชนตลาดตอนบน ชุมชนตลาด

ตอนกลางชุมชนดอนมะกอกล?าง ชุมชนนาซา ชุมชนแสมผู( และชุมชนแหลมสน  

 ประชากรและกลุBมตัวอยBาง 
1. ประชากรท่ีศึกษา ได(แก?ผู(มีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส จํานวน 5,137 คน  

2. กลุ?มตัวอย?าง (Sample Size) กําหนดกลุ?มตัวอย?างได(จากการสุ?มตัวอย?างจากประชาชนท่ีอาศัยอยู?ใน

เขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส เป@นผู(มีสิทธ์ิเลือกตั้ง โดยใช(สูตรของ Taro Yamane (Taro Yamane. 1973 : 125) 

ท่ีอยู?ระดับความเช่ือมั่น 95% ค?าความคลาดเคลื่อนของกลุ?มตัวอย?าง กําหนดให(มีค?าเท?ากับ 0.05 โดยคํานวณสูตรดังน้ี 

  สูตร  n       =             N 

                      1+Ne
2
 

  เมื่อ  n      คือ     จํานวนตัวอย?าง หรือขนาดของกลุ?มตัวอย?าง 

    N      คือ     จํานวนหน?วยท้ังหมดหรือขนาดของประชากรท้ังหมด 5,137 คน 

    e      คือ     ความคลาดเคลื่อนในการสุ?มตัวอย?าง 0.05 

  จะได( n       =                5,137 

                                                      1 + (5,137  x  (0.05) 
2
) 

          =          5,137 

 13.8425 

           =     371 

  

เพราะฉะน้ัน จํานวนของกลุ?มตัวอย?างท้ังหมดท่ีใช(ในการวิจัยครั้งน้ี มีจํานวน ท้ังสิ้น  371 คน 

 เมื่อได(กําหนดกลุ?มตัวอย?างตามท่ีได(กล?าวไว(ข(างต(นแล(ว ผู(วิจัยได(ดําเนินการแบ?งกลุ?มตัวอย?างแยกตามราย

ชุมชนด(วยวิธีการสุ?มตัวอย?างแบบช้ันภูมิตามสัดส?วน (Proportional Random Sampling) โดยใช(สูตรดังน้ี 

 

   จํานวนกลุ?มตัวอย?างแยกตามชุมชน    =     จํานวนกลุ?มตวัอย?างท้ังหมด  x  จํานวนประชากรในแต?ละชุมชน 

               จํานวนประชากรท้ังหมด 

เคร่ืองมือวิจัย 
การวิจัยในท่ีน้ีจะใช(การวิจัยเชิงบูรณาการระหว?าง วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ การวิจัย

เชิงสํารวจ (Survey Research) และการสัมภาษณ+ในเชิงคุณภาพ  
เครื่องมือท่ีใช(ในการเก็บรวบรวมข(อมูล คือ แบบสอบถามเก่ียวกับการสร(างวิสัยทัศน+เมืองน?าอยู?และ

ยุทธศาสตร+การพัฒนาของภาคประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดย

แบ?งเป@น 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เป@นแบบเลือกตอบข(อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผู(ตอบแบบสอบถาม ประกอบด(วย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะท่ีอาศัยอยู?ในตําบลปากนํ้าประแส 

ตอนท่ี 2 เป@นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นด(านวิสัยทัศน+เก่ียวกับเมืองน?าอยู? 

ตอนท่ี 3 เป@นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร+การพัฒนาของภาคประชาชน 

ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและข(อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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การทดสอบเคร่ืองมือจะใช3การทดสอบความตรง (Validity) และความเท่ียง (Reliability) ดังนี้ 

1. การทดสอบความตรง (Validity) จะใช(ผู(เช่ียวชาญจํานวน 3 ท?าน ด(านวิธีวิทยาและการวิจัยการ
ปกครองท(องถ่ินมาทดสอบความตรง   

2. การทดสอบความเท่ียง (Reliability)  ใช(การทดลองไปเก็บแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด  แล(วนํามา
วิเคราะห+ด(วยค?าสถิติ  ซ่ึงได(ค?าทางสถิติ  0.894 
 

การวิเคราะหOข3อมูล 

 1. การวิเคราะห+ตัวแปรส?วนบุคคลจะใช(ค?าสถิติเชิงพรรณนา คือ โดยการนํามาแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) คํานวณเป@นค?าร(อยละ (Percentage) แล(วนําเสนอในรูปตารางความเรียง 
 2. การวิเคราะห+ตัวแปรต(นหรือตัวแปรตามจะใช(ค?าสถิติเชิงพรรณนา โดยนําเสนอในรูปแบบของ (X ) 
และค?าส?วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

ในการศึกษาครั้งน้ี  ใช(โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห+ข(อมูล สถิติท่ีใช(เป@นสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได(แก? ค?าความถ่ี ร(อยละ  ค?าเฉลี่ย  สําหรับการวัดปAจจัยท่ีส?งผลต?อการรับรู(ข?าวสารทาง
การเมืองของผู(ตอบแบบสอบถาม สร(างข้ึนตามลักษณะการสร(างแบบวัดทัศนคติท่ีเรียกว?า (Likert Scale) โดยมี
ตัวเลือกแบบตอบ 5 ระดับ  โดยในแต?ละระดับกําหนดเกณฑ+การให(คะแนนดังน้ี  

เกณฑ+การให(คะแนนระดับการมีส?วนร?วม      ระดับคะแนน 
    ระดับการมีส?วนร?วมมากท่ีสุด     5 
    ระดับการมีส?วนร?วมมาก      4 
    ระดับการมีส?วนร?วมปานกลาง     3 
    ระดับการมีส?วนร?วมน(อย      2 
    ระดับการมีส?วนร?วมน(อยท่ีสุด     1 
ในการตีความตัวแปรโดยใช(ค?าเฉลี่ย จะแบ?งออกเป@น  5  ระดับ  ดังน้ี 

       ค?าเฉลี่ย          การตีความ 
คะแนนระหว?าง  4.50 – 5.00         มากท่ีสุด  
คะแนนระหว?าง  3.50 – 4.49         มาก  
คะแนนระหว?าง  2.50 – 3.49         ปานกลาง 
คะแนนระหว?าง  1.50 – 2.49         น(อย 
คะแนนระหว?าง  1.00 – 1.49         น(อยท่ีสุด 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. การเก็บรวบรวมข(อมูล  ในการเก็บรวบรวมข(อมูลจะใช(วิธีการวิจัยในรูปแบบต?าง ๆ ดังน้ี 
    การวิจัยเอกสาร เอกสารท่ีจะใช(ในการวิจัยน้ีจะแบ?งออกเป@น 2 ประเภท คือ 
    ก. เอกสารช้ันต(น (Primary Data) เป@นข(อมูลท่ียังไม?ได(ผ?านการวิเคราะห+ข(อมูล ได(แก? ทะเบียน

รายช่ือผู(มีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส รายงานการประชุมประชาคม 
    ข. เอกสารช้ันรอง (Secondary Data) เป@นเอกสารท่ีมีการรวิเคราะห+ข(อมูลในรูปแบบต?าง ๆ คือ 

บทความวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ+ท่ีเก่ียวข(องเป@นต(น 
2. การสัมภาษณ+ วิธีการสัมภาษณ+ท่ีจะใช(ในการวิจัยน้ีมีลักษณะเป@นการสัมภาษณ+แบบก่ึงโครงสร(าง 

(Semi - Structured or Guided Interview)  โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ+  (Interview Guide) เป@นเครื่องมือ
ในรูปแบบต?าง ๆ คือ (ระบุท่ีเลือกใช(ในงานวิจัย) 

    ก. การสัมภาษณ+กลุ?ม (Focus Group Interview) เป@นรูปแบบท่ีใช(แนวการสัมภาษณ+กลุ?มในการ
วิเคราะห+ชุมชน โดยอาศัยผู(ให(ข(อมูลหลากหลายในชุมชน ได(แก?  

    1) ประชาชนในหมู?ท่ี 1  ตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
    2) ประชาชนในหมู?ท่ี 2  ตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
    3) ประชาชนในหมู?ท่ี 3  ตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
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    4) ประชาชนในหมู?ท่ี 4  ตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

    5) ประชาชนในหมู?ท่ี 6  ตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

    6) ประชาชนในหมู?ท่ี 7  ตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

    7) ประชาชนในหมู?ท่ี 8  ตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

    ข. การสัมภาษณ+เจาะลึก (In-dept Interview) เป@นการใช(แนวสัมภาษณ+เจาะลึก                   

    โดยกําหนดผู(ให(ข(อมูลในการสัมภาษณ+ (Key-Informants) 

     การวิเคราะห+ข(อมูลเชิงคุณภาพ ใช(การตีความข(อมูลจากการสัมภาษณ+ เพ่ือเพ่ิมเติมคําอธิบายตาราง      

จากการสํารวจให(มีความสมบูรณ+ยิ่งข้ึน  โดยเลือกผู(ให(ข(อมูลต(องเป@นผู(ท่ีมีความรู(เรื่องการเมืองในภาพรวมของ

ตําบลปากนํ้ากระแส และเป@นผู(ท่ีดํารงตําแหน?งนักการเมือง รวมไปถึงผู(ท่ีฝAกฝBายเรื่องการเมืองกลุ?มใดกลุ?มหน่ึง 

3. การสังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วม 

    การสังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วม (Participant Observation) บางครั้งเรียกกันว?าการสังเกตภาคสนาม 

(Field Observation) การสังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วม หมายถึง การท่ีนักวิจัย หรือผู(สังเกตการณ+ เข(าไปร?วม

กิจกรรม หรือเข(าไปใช(ชีวิตร?วมในกลุ?มท่ีศึกษา ผู(วิจัยอาจแสดงตน เป@นสมาชิกของกลุ?มหรือไม?แสดงตัวก็ได( ผู(วิจัย

ไม?เพียงแต?รวบรวมข(อมูลจากกลุ?มท่ีศึกษาเท?าน้ัน  หากจะเข(าร?วมกับกลุ?มหรือองค+กรท่ีตนศึกษา นักวิจัยจะเข(าไป

ร?วมในกลุ?มท่ีตนศึกษามาน(อยเท?าใดข้ึนอยู?กับวัตถุประสงค+ของการวิจัยและจะต(องเข(าไปด(วยความระมัดระวัง    

ไม?ควรจะเข(าไปใกล(ชิด ผู(สังเกตมากเกินไป หรือพยายามท่ีจะมีอิทธิพลเหนือสมาชิกในกลุ?มไม?ว?าทางใดการ

สังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วม จะประกอบไปด(วย กระบวนการ 3 ข้ัน ได(แก? การสังเกต การซักถาม และการจดบันทึก 

นอกเหนือไปจากการเฝÑาดูแล(ว ผู(วิจัยสามารถท่ีจะซักถามบางสิ่งบางอย?างท่ีไม?อาจเข(าใจได(จากการสังเกต 

โดยเฉพาะอย?างยิ่งข(อมูลท่ีเก่ียวกับความหมายหรือสัญลักษณ+ การซักถามถือว?าเป@นการสัมภาษณ+แบบไม?เป@น

ทางการ  หลังจากน้ันจึงทําการจดบันทึกข(อมูลการสังเกตการณ+แบบมีส?วนร?วม จะเป@นรูปแบบการเก็บข(อมูลเสริม

วิธีการอ่ืน ๆ โดยใช(ในกระบวนการสังเกต เช?น การเข(าร?วมพูดคุยเรื่องการเมืองสองข้ัวในระดับหมู?บ(าน การเข(า

ร?วมประชุมต?าง ๆ ท้ังในระดับตําบลหรือระดับอําเภอ เป@นต(น 

 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการสร(างวิสัยทัศน+เมืองน?าอยู?และยุทธศาสตร+การพัฒนาของภาคประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง สรุปผลได(ดังน้ี 

 ข-อค-นพบข-อท่ี 1 ตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 1 ศึกษาวิสัยทัศน+เมืองน?าอยู?ของประชาชนในเขตเทศบาล  

ตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง สามารถสรุปได(ว?า กลุ?มตัวอย?างมีวิสัยทัศน+เมืองน?าอยู?            

ภาคประชาชน พบว?ากลุ?มตัวอย?างประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแสวิสัยทัศน+ด(านเศรษฐกิจ ส?วนใหญ?

อยากให(ชาวตําบลปากนํ้า  ประแสในอนาคตมีอาชีพท่ีรายได(ยั่งยืน น(อยท่ีสุดคือชาวประแสมีแหล?งการท?องเท่ียว  

เป@นรายได(หลักของประแส โดยเรียงลําดับแต?ละวิสัยทัศน+แต?ละด(านจากมากไปหาน(อย ได(แก? วิสัยทัศน+             

ด(านสิ่งแวดล(อมพบว?ากลุ?มตัวอย?างประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแสส?วนใหญ?อยากให(ในอนาคต      

มีระบบการจัดการให(ประแสปลอดจากขยะท้ังบนบกและในนํ้า น(อยท่ีสุดคือ มีระบบการจัดการนํ้าเสียจาก      

ท?อระบายนํ้า วิสัยทัศน+ด(านกายภาพพบว?ากลุ?มตัวอย?างประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแสส?วนใหญ?

อยากให(ในอนาคตชาวประแสมีสถานท่ีท?องเท่ียวเชิงอนุรักษ+ธรรมชาติท่ีสมบูรณ+ น(อยท่ีสุด มีการจัดสรรการใช(ท่ีดิน

ท่ีเหมาะสม วิสัยทัศน+ด(านสังคมและความปลอดภัย พบว?ากลุ?มตัวอย?างประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประ

แสส?วนใหญ?อยากให(ในอนาคตมีการปลอดจากยาเสพติด น(อยท่ีสุด การมีโรงพยาบาลท่ีดูแลสุขภาพได( วิสัยทัศน+

ด(านบริหารจัดการพบว?ากลุ?มตัวอย?างประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแสส?วนใหญ?อยากให(ในอนาคต   

มีผู(นําท่ีเสียสละและยุติธรรม น(อยท่ีสุดคือมีการจัดตั้งกลุ?มตามหมู?ต?างๆเป@นพ้ืนฐาน 

ข-อค-นพบข-อท่ี 2 ตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 2 ศึกษาการมีส?วนร?วมของประชาชน เก่ียวกับยุทธศาสตร+      

การพัฒนาของภาคประชาชน เก่ียวกับเมืองน?าอยู?ในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

สามารถสรุปได(ว?า ประชาชนกลุ?มตัวอย?างอยากมีส?วนร?วมมากในการส?งเสริมท?องเท่ียว การร?วมกันสร(างจิตสํานึก
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รักษ+สิ่งแวดล(อม การพัฒนาแหล?งท?องเท่ียว การรณรงค+ปÑองกันสารเสพติดในชุมชน การได(รับสวัสดิการ และ      

การแสดงความคิดเห็นและติดตามประเมินผล  

ข"อค"นพบข"อท่ี 3 ตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 3 ศึกษามาตรการขับเคลื่อนเมืองน?าอยู?ของประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง สามารถสรุปได(ว?าการขับเคลื่อนเมืองน?าอยู?ของเทศบาล

ตําบลปากนํ้าประแสในความหวังของประชาชน  

1. อยากให(มีการเข(าถึงข(อมูลข?าวสารเก่ียวกับเมืองน?าอยู? ให(มีการส?งเสริมความรู(แก?ผู(นําชุมชนสร(าง

ความรู(ให(เป@นผู(นําท่ีเข(มแข็งให(มากข้ึน  ส?วนใหญ?ยังไม?มีประสบการณ+ด(านการพัฒนาเมือง  ประชาสัมพันธ+ข(อมูล

ข?าวสารเมืองน?าอยู?อย?างต?อเน่ือง  

2. มีการส?งเสริมสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ+ชุมชนให(เป@นที่รู(จักมากข้ึนเพ่ือท่ีคนประแสจะได(มีงานทํา 

ไม?ต(องออกไปทํางานข(างนอก  

3. รณรงค+ให(เป@นชุมชนสีเขียวปราศจากมลพิษทางทางบกและทางนํ้า  

4. พัฒนาถนนในตําบลปากนํ้าประแสให(เป@นถนนสู?แหล?งท?องเท่ียว มีสวนสาธารณะท่ีสวยงามเป@นแหล?ง

พักผ?อนหย?อนใจและสามารถเป@นสถานท่ีท?องเท่ียวเชิงอนุรักษ+ด(วยสามารถเป@นแหล?งเรียนรู(เชิงระบบนิเวศน+ได( 

5. มีมาตรการหรือใช(กฎหมายบังคับให(ปฏิบัติตามเพื่อให(เกิดความเป@นระเบียบเรียบร(อยเพิ่มการ

ตรวจตราช?วงกลางคืนให(บ?อยข้ึน เข(มงวดการรักษาความปลอดภัยให(มากข้ึน 

6. เสริมสร(างความรู(ให(กับผู(นําชุมชน ให(เป@นผู(นําชุมชนท่ีเข(มแข็ง มีส?วนร?วมในการตรวจสอบ       

การทํางานของเทศบาล 

 
การอภิปรายผล 

ในการวิเคราะห+องค+ความรู(ใหม?ท่ีได(จากการวิจัย จะอภิปรายเปรียบเทียบระหว?างข(อค(นพบท่ีได(จาก

การศึกษาและองค+ความรู(เดิมจากเน้ือหาบทท่ี 2 ผู(วิจัยจะอภิปรายผลดังน้ี 

1. การสร(างวิสัยทัศน+เมืองน?าอยู?ภาคประชาชนในอนาคตของประชาชนตําบลปากนํ้าประแส   อําเภอแกลง 

จังหวัดระยอง พบว?าสอดคล(องกับงานของ สุจารี ศรีถนอม (2551 : 17)  ได(บอกลักษณะสําคัญของเมืองน?าอยู?

และชุมชนน?าอยู?น้ัน จะถูกผสมผสานอยู?ในเรื่องราวต?าง ๆ 5 ด(าน  ด(วยกันคือ 

   1.1 ด(านสังคม เมืองน?าอยู?และชุมชนน?าอยู?ควรมีสังคมท่ี 

        1.1.1 ประชาชนได(รับการศึกษา รู(เท?าทันข?าวสาร 

        1.1.2 มีบริการด(านสุขภาพและบริการท่ีจําเป@นอย?างพอเพียงและสะดวก 

        1.1.3 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สิน 

           1.1.4 มีคดีอาชญากรรม ยาเสพตดิจํานวนน(อย 

           1.1.5 ทุกคน ทุกฝBายในชุมชนมีส?วนร?วมในการพัฒนาเมือง 

           1.1.6 สิทธิของประชาชนได(รับการคุ(มครอง 

   1.2 ด(านสิ่งแวดล(อม สิ่งแวดล(อมของเมืองน?าอยู?และชุมชนน?าอยู?ควรมีลักษณะ 

        1.2.1 สามารถควบคุมของเสียในดิน ในนํ้า ในอากาศได( และต(องไม?มีเสียงดังเกินไป 

        1.2.2 ประชาชนมีจิตสํานึกมีความภูมิใจในประวัติศาสตร+ ประเพณี วัฒนธรรมท(องถ่ิน 

        1.2.3 ประชาชนท่ีอยู?อาศัยท่ีได(มาตรฐานและราคาไม?แพง 

   1.3 ด(านเศรษฐกิจ ภายในเมืองน?าอยู?และชุมชนน?าอยู?ควรมี 

        1.3.1 บรรยากาศท่ีดีสําหรับการทํามาค(าขายและการลงทุน 

        1.3.2 ค?าครองชีพไม?แพงและประชาชนมีงานทํา 

   1.4 ด(านกายภาพ เมืองน?าอยู?และชุมชนน?าอยู?ควรมีสภาพ 

        1.4.1 เป@นเมืองท่ีมีระเบียบ มีการจัดสรรการใช(ท่ีดินท่ีเหมาะสม 

        1.4.2 มีบริการของภาครัฐ เช?น นํ้า ไฟ ถนน โทรศัพท+ อย?างเพียงพอต?อความต(องการ 

        1.4.3 มีการเดินทางขนส?งท่ีสะดวก ปลอดภัย และไม?สิ้นเปลือง 

        1.4.4 มีสถานท่ีพักผ?อนหย?อนใจ 
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        1.4.5 มีระบบบําบัดนํ้าเสียและการกําจัดขยะอย?างเหมาะสม 

   1.5 ด(านการบริการจัดการ เมืองน?าอยู?และชุมชนน?าอยู?ควร 

        1.5.1 มีความโปร?งใสและยุติธรรม 

        1.5.2 มีประสิทธิภาพและยึดผลประโยชน+ของประชาชนเป@นหลัก 

        1.5.3 ประชาชนมีส?วนร?วมในการพัฒนาทุก ๆ ข้ันตอน 

2. การมีส?วนร?วมยุทธศาสตร+การพัฒนาของภาคประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส  

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  พบว?าสอดคล(องกับบทสรุปเง่ือนไขการมีส?วนร?วมของ บารมี เลิศไพศาล (2542 : 20) 

กล?าวถึงเง่ือนไขของการมีส?วนร?วมว?า จะต(องประกอบด(วยปAจจัยต?าง ๆ อย?างน(อย 3 ประการ คือ  

   2.1 ประชาชนต(องมีอิสรภาพท่ีจะมีส?วนร?วม (Freedom to Participation) 

   2.2 ประชาชนสามรถท่ีจะมีส?วนร?วม (Ability to Participation ) 

   2.3 ประชาชนต(องเต็มใจท่ีจะมีส?วนร?วม (Willingness to Participation) 

   ซ่ึงความสําเร็จของการมีส?วนร?วมยังข้ึนอยู?กับเง่ือนไข ดังน้ี 

2.1 ประชาชนต(องมีเวลาท่ีจะมีส?วนร?วมกิจกรรม และร?วมให(เหมาะสมกับสถานการณ+ 

2.2 ประชาชนต(องไม?เสียเงินทอง ค?าใช(จ?ายในการมีส?วนร?วมมากเกินกว?าผลตอบแทนท่ีเขาประเมิน 

ว?าจะได(รับ 

   2.3 ประชาชนต(องมีความสนใจท่ีจะสัมพันธ+สอดคล(องกับการมีส?วนร?วมน้ัน 

   2.4 ประชาชนต(องสามารถสื่อสารรู(เรื่องกับผู(เก่ียวข(องทุกฝBาย 

   2.5 ประชาชนต(องไม?รู(สกึกระทบกระเทือนต?อตําแหน?ง หน(าท่ีหรือสถานการณ+ทางสังคมหากจะมีส?วนร?วม 

 

ข"อเสนอแนะ 

ข"อเสนอแนะในการทําวิจัย 

หลังจากท่ีได(ดําเนินการวิจัยเรื่อง การสร(างวิสัยทัศน+เมืองน?าอยู?และยุทธศาสตร+การพัฒนาของ           

ภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส เป@นท่ีเรียบร(อยแล(วผู(วิจัยเห็นว?าควรมีการดําเนินวิจัยหลังจากน้ี 

คือ 

1. เทศบาลตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ควรจัดให(มีการฝíกอบรมอาชีพให(กับ

ชุมชนอย?างต?อเน่ือง สนับสนุนด(านงบประมาณให(โดยให(ชุมชนเสนอโครงการท่ีจะทําเป@นอาชีพท่ีสร(างรายได(ยั่งยืน 

เพ่ือท่ีชุมชนสามารถดําเนินการต?อไปได(ด(วยตัวเอง 

2. เทศบาลตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ควรมีการประชาสัมพันธ+ข(อมูลข?าวสาร  

ท่ีต?อเน่ืองอย?างสม่ําเสมอ โดยสื่อให(เห็นถึงการสร(างชุมชนให(เป@นเมืองน?าอยู?ทําอย?างไร  และเมื่อทําแล(วมีผลดีต?อ

ตําบลปากนํ้าประแสอย?างไรในอนาคต ในการประชุมหน?วยงานประชุมต?างๆของเทศบาล เพ่ือเป@นข(อมูลในการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ของประชาชน เพ่ือการเข(าถึงประชาชนทุกระดับ 
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ความขัดแย*งทางการเมืองของการเลือกต้ังองคOกรปกครองสBวนท*องถิ่น :  
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POLITICAL CONFLICTS IN LOCAL GOVERNMENT ELECTION : A CASE STUDY OF WANG                

TA NODE SUB DISTRICT ADMINISTRATION NA YAI Am DISTRICT, CHANTHBURI PROVINCE 

 

อินทรียO  ภิรมยOร่ืน 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปกครองท(องถ่ิน 

คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี

 

บทคัดยBอ 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค+ เพ่ือศึกษาสาแหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก(ไขความขัดแย(งทางการเมือง

ของการเลือกตั้ง องค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี การวิจัยครั้งน้ีเป@นการวิจัย        

เชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร+ โดยมีผู(ให(ข(อมูลหลักท่ีใช(ในการวิจัย ได(แก? กุลุ?มผู(อาวุโสและผู(นําชุมชุนท(องถ่ิน  

ผลการศึกษาพบว?า สาเหตุท่ีทําให(เกิดความขัดแย(งทางการเมืองของการเลือกตั้งในองค+การบริหาร 

ส?วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี มีสาเหตุมาจากการแย?งชิงผลประโยชน+ บุคลิกภาพทางการเมือง 

การต?อสู(แข?งขันแย?งชิงตําแหน?งทางการเมือง และปAญหาข(อมูลข?าวสาร ความขัดแย(งทางการเมืองของการเลือกตั้ง 

องค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เป@นความขัดแย(งท่ีสะสมกันมานาน ตั้งแต?

อดีตโดยเฉพาะผลประโยชน+ท่ีซับซ(อน เมื่อมีการเลือกตั้งครั้งใดก็จะมีความขัดแย(งกันเกิดข้ึนเสมอทุกครั้งไป     

เมื่อความขัดแย(งของแต?ละฝBายสะสมเป@นระยะเวลานาน จึงก?อรูปเป@นประเด็นของความขัดแย(งท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 

จนถึงข้ันรุนแรง ส?วนผลกระทบ ผลการศึกษามีข(อค(นพบว?า การเลือกตั้งก?อให(เกิดผลกระทบและความแตกแยก 

ในองค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด จากท่ีเคยเป@นมิตรก็เป@นศัตรูต?อกัน แม(กระท่ังพ่ีน(องกันเองเกิดการแก?งแย?ง 

ชิงดีชิงเด?นกันจนทําให(โกรธกัน เกิดการปองร(ายในชีวิตกัน เป@นต(น ส?วนแนวทางแก(ไขความขัดแย(ง พบว?า การจัดการ 

ความขัดแย(งด(วยแนวทางการไกล?เกลี่ยประนีประนอมผ?านกลไกต?าง ๆ ในท(องถ่ิน และการจัดการความขัดแย(ง

ภายใต(กระบวนการยุติธรรม เน(นความสามัคคี ความร?วมมือ และการต?อรองแบบบูรณา การมีแนวโน(มท่ีจะได( ข(อยุติ

ซ่ึงพอใจต?อทุกฝBาย และเป@นการสร(างสัมพันธภาพท่ีดีของกลุ?มอย?างยั่งยืน 

คําสําคัญ : ความขัดแย(ง การเลือกตั้ง องค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน  

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research was to examine causes of the problems, impacts, and 

solutions of the political conflicts in the local government election of Wang Ta Node Sub 

district Administration Organization in Na Yai Am District in Chanthaburi. The historical research 

based on the qualitative research approach was used in this study. The key informants were 

the groups of senior citizens and local community leaders. 

 The findings were revealed the causes of the political conflicts in the local 

government election of Wang Ta Node Sub district Administration Organization in Na Yai Am 

District in Chanthaburi. The causes of the political conflicts were the usurpation of interest, 

political personality types, usurpation of political power and authority, and problems of the 

information. These political conflicts were accumulated long time ago, especially the conflict of 

interest issue which was always occurred in every local government election. The accumulated 

conflicts were gradually raised and became the severe problems. The local government 

election brought out the impacts and disharmony in Wang Ta Node Sub district Administration 

Organization. Friends became foes and competition as well as anger and revenge were shown 
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among relatives. The solutions were the methods of mediation and compromise within the 

local community. The conflict management under the process of judgement with the harmony 

cooperation and integrated negotiation tended to be the satisfied conclusion for each 

individual and create the sustainable relationship among each group of people. 

Keywords : conflict election local government organization 

 
ความสําคัญของปMญหา 
 การกระจายอํานาจ เป@นคําหรือสิ่งท่ีคนในสังคมไทยให(ความสนใจและติดตามเป@นอย?างมาก 

โดยเฉพาะอย?างยิ่ง ภายหลังท่ีได(มีการประกาศใช(รัฐธรรมนูญแห?งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป@น

รัฐธรรมนูญท่ีมีบทบัญญัติเก่ียวกับการกระจายอํานาจและการปกครองส?วนท(องถ่ินไว(อย?างชัดเจนท่ีสุดฉบับหน่ึง 

และเป@นผลสืบเน่ืองมาถึงรัฐธรรมนูญแห?งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทําให(การกระจายอํานาจมีความ

ชัดเจนยิ่งข้ึน ในหมวด 14 การปกครองส?วนท(องถ่ิน กระจายอํานาจจึงเป@นประเด็นท่ีได(รับความสนใจมากข้ึน

ตามลําดับ และมีความสัมพันธ+เช่ือมโยงกับการปกครองตนเองในระดับท(องถ่ินหรือในระดับพ้ืนท่ีของไทย  

 องค+การบริหารส?วนตําบล (อบต.) คือ หน?วยการบริหารราชการส?วนท(องถ่ิน มีฐานะเป@นนิติบุคคลและ

ราชการส?วนท(องถ่ิน จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค+การบริหารส?วนตําบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงมีผลใช(

บังคับตั้งแต?วันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมีฉบับแก(ไขเพ่ิมเติมในเวลาต?อมา พระราชบัญญัติฉบับน้ีได(ส?งผลให(มี

การกระจายอํานาจสู?องค+กรประชาชนในระดับตําบลอย?างมาก โดยได(ยกฐานะสภาตําบลซ่ึงมีรายได(ตามเกณฑ+  

คือ มีรายได(ไม?รวมเงินอุดหนุนในป{งบประมาณท่ีล?วงมาติดต?อกัน 3 ป{ เฉลี่ยไม?ต่ํากว?าป{ละ 150,000 บาท ข้ึนเป@น

องค+การบริหารส?วนตําบล กล?าวได(ว?าการจัดตั้งองค+การบริหารส?วนตําบลน้ีเป@นผลผลิตหน่ึงของกระแสของสังคม 

ท่ีต(องการจะปฏิรูปการเมือง ดังน้ันองค+การบริหารส?วนตําบลจึงเป@นมิติหน่ึงของความพยายามในการปฏิรูป

การเมืองโดยการกระจายอํานาจสู?ท(องถ่ินองค+การบริหารส?วนตําบล มีความสําคัญต?อท(องถ่ินเป@นอย?างมาก เพราะ

เป@นองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด แต?ใกล(ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ี

ชนบท (โกวิทย+ พวงงาม. 2543 : 13) 

 การเลือกตั้งของประเทศไทย เป@นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห?งราชอาณาจักรไทย เพ่ือให(ได(มาซ่ึงบุคคล

เข(าไปทําหน(าท่ีในการปกครองประเทศไทย อาทิ สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรไทย วุฒิสภาไทย ผู(ว?าราชการกรุงเทพมหานคร 

ผู(ว?าเมืองพัทยา และผู(บริหารท(องถ่ินอ่ืน ๆ ด(วยการให(ประชาชนออกเสียงเลือกบุคคลท่ีเห็นสมควรประเทศไทย    

มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรเป@นการท่ัวไปมาแล(ว 25 ครั้ง นับตั้งแต?ป{ พ.ศ. 2476 เป@นต(นมา โดยครั้ง

ล?าสุดมีข้ึนเมื่อป{ พ.ศ. 2554 สําหรับประเทศไทย การเลือกตั้งเป@นหน(าท่ีของพลเมืองชาวไทย และตั้งแต? พ.ศ. 2540 

เป@นต(นมา อํานวยการโดย คณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีเป@นอิสระ (วิกิพีเดีย. ออนไลน+) 

การเลือกตั้งของตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เกิดข้ึนครั้งแรกตามพระราชบัญญัติ

ลักษณะการปกครองท(องท่ี พ.ศ. 2457 ในการเลือกกํานันผู(ใหญ?บ(านของตําบลวังโตนดท้ัง 10 หมู?บ(าน ต?อมาในป{ 

พ.ศ. 2539 สภาตําบลวังโตนดได(รับการยกฐานะเป@นองค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด เป@นองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน 

รูปแบบของการปกครองจึงเปลี่ยนจากลักษณะการปกครองท(องท่ีมาเป@นการปกครองส?วนท(องถ่ินโดยโครงสร(างการ

บริหารงานใช(รูปแบบคณะกรรมการ สมาชิกประกอบด(วย กํานัน ผู(ใหญ?บ(านและแพทย+ประจําตําบลเป@นสมาชิก

โดยตําแหน?ง และสมาชิกประเภทท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงในเขตตําบลน้ันหมู?บ(านละ 2 คน  

อยู?ในวาระ 4 ป{ การลงสมัครรับเลือกตั้งเป@นสมาชิกสภาขององค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด ในอดีตมีผู(ให(ความ

สนใจน(อยมาก ส?วนใหญ?จะเป@นผู(นําหมู?บ(าน ชุมชนท่ีมีต(นทุนทางสังคมสูง มีจิตใจเสียสละอาสามาพัฒนาพ้ืนท่ี

หมู?บ(านตําบลด(วยใจจริง ในการเลือกตั้งขององค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด ได(ดําเนินโดยอาศัยพระราชบัญญัติ สภา

องค+การบริหารส?วนตําบลและองค+การบริหารส?วนตําบล แก(ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี5) พ.ศ. 2546 เน้ือหาสาระสําคัญ

ของกฎหมาย กําหนดให(ฝBายบริหารขององค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน คือ นายกองค+การบริหารส?วนตําบล มาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในท(องถ่ินเป@นหัวหน(าฝBายบริหารขององค+การบริหารส?วนตําบล มีอํานาจหน(าท่ี

ตามมาตรา 35/5 แห?งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค+การบริหารส?วนตําบล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2546 (โกวิทย+ 

พวงงาม. 2553 : 149) 
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 หลังจากเกิดการเลือกตั้งในองค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนดดังกล?าว จึงเป@นแรงจูงใจท่ีสําคัญให(

ประชาชน และกลุ?มทุนนักการเมืองท่ีมีอํานาจบารมีและอิทธิพลหันมาให(ความสนใจตําแหน?งทางการเมืองมากข้ึน 

กลุ?มคนดังกล?าว มีท้ังผู(ท่ีตั้งใจจะพัฒนาหมู?บ(านตําบลและผู(ท่ีต(องการตําแหน?งทางสังคม ต(องการผลประโยชน+   

ในค?าตอบแทน ทําให(มีการแข?งขันกันอย?างสูง การได(มาซ่ึงตําแหน?งและอํานาจในปAจจุบัน ต(องผ?านกระบวนการ

และข้ันตอนของการเลือกตั้งตามกฎหมายว?า ด(วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท(องถ่ินหรือผู(บริหารท(องถ่ิน ทําให(มีการ

ลงสมัครรับเลือกตั้งเป@นสมาชิกสภาองค+การบริหารส?วนตําบล และนายกองค+การบริหารส?วนตําบลกันอย?างคึกคัก 

ซ่ึงจากตามแนวคิดและทฤษฎีของการเลือกตั้งจะพบว?าหลังการเลือกตั้งต(องจบลงด(วยความสมานฉันท+ แต?ความ

เป@นจริงหลังการเลือกตั้งไม?ได(เป@นไปตามทฤษฎีและแนวคิด กล?าวคือ เมื่อมีการเลือกตั้งเกิดข้ึนไม?ว?าจะเป@นการ

เลือกตั้งครั้งใดก็ต(องมีความขัดแย(งกันเกิดข้ึนเสมอทุกครั้งไป ไม?ว?าความขัดแย(งเหล?าน้ันจะแสดงออกด(วยวิธีใด    

ก็ตาม แต?ความขัดแย(งขององค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด แสดงถึงความขัดแย(งเป@น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะ

แสดงออก และ ลักษณะไม?แสดงออก ซ่ึงลักษณะของการแสดงออกของความขัดแย(ง คือ การแสดงออกมาใน

ลักษณะของพฤติกรรมท่ีแสดงอาการไม?พอใจหรือพฤติกรรมต?าง ๆ ท่ีนําไปสู?ปAญหาของความขัดแย(ง ส?วนลักษณะ

ความขัดแย(งท่ีไม?แสดงออก คือ จะเก็บความรู(สึก เก็บความคิด ไว(ใจ โดยไม?แสดงออกให(ฝBายตรงข(ามได(รับรู(ว?าเรา

กําลังคิดหรือรู(สึกอะไรอยู?  ซ่ึงลักษณะดังกล?าวเหล?าน้ีก็จะนําพาไปสู?สาเหตุให(เกิดความขัดแย(งทางการเมืองในการ

เลือกตั้ง ตั้งแต?ในอดีตจนถึงปAจจุบันขององค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด จากการท่ีผู(วิจัยในฐานะคนในพ้ืนท่ีได(

พูดคุยกับประชาชนก็มีการยอมรับว?ามีการขัดแย(งกันเกิดข้ึนจริง  

 ดังน้ันผู(วิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาความขัดแย(งทางการเมืองของการเลือกตั้งองค+กรปกครอง   

ส?วนท(อถ่ิน : กรณีศึกษา องค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เพ่ือท่ีจะทราบถึง

สาเหตุความขัดแย(งว?าเกิดจากอะไร และมีผลกระทบอะไรบ(าง ตลอดจนมีแนวทางไหนท่ีสามารถแก(ไข        

ความขัดแย(งได(บ(าง อันจะเป@นข(อมูลและข(อเสนอแนะในการพัฒนาการปกครองส?วนท(องถ่ิน ท้ังน้ีเพ่ือเป@นการ

พัฒนานักการเมืองท(องถ่ิน และองค+การบริหารส?วนตําบลให(มีความเจริญก(าวหน(าต?อไป 

 

วัตถุประสงคOของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีทําให(เกิดความขัดแย(งทางการเมืองของการเลือกตั้งองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน 

: กรณีศึกษา องค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 

 2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของความขัดแย(งทางการเมืองของการเลือกตั้งองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน : 

กรณีศึกษา องค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางแก(ไขความขัดแย(งทางการเมืองของการเลือกตั้งองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน : 

กรณีศึกษา องค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเป@นการวิจัยเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร+ โดยอาศัยการสัมภาษณ+และการสังเกตการณ+

แบบมีส?วนร?วมส?วน ผู(ให(ข(อมูลหลักท่ีใช(ในการวิจัยครั้งน้ี  คือ ผู(อาวุโสและผู(นําชุมชุนท(องถ่ิน เป@นต(น 

 

เคร่ืองมือวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช(ในการเก็บรวบรวมข(อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ แนวสัมภาษณ+ 

การสร(างเครื่องมือวิจัย ผู(ศึกษาได(สร(างแนวสัมภาษณ+ จากวัตถุประสงค+ของการวิจัย แนวคิดและ

เอกสารท่ีเก่ียวข(อง โดยใช(รูปแบบคําถามแบบปลายเปDด 

  องค+ประกอบของเครื่องมือวิจัย  ประกอบด(วยเน้ือหาสรุปได( ดังน้ี 

ส?วนท่ี 1 สาแหตุท่ีทําให(เกิดความขัดแย(งทางการเมืองของการเลือกตั้งองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน : 

กรณีศึกษา องค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 

ส?วนท่ี 2  ผลกระทบของความขัดแย(งทางการเมืองของการเลือกตั้งองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน : 

กรณีศึกษา องค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
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ส?วนท่ี 3  แนวทางแก(ไขความขัดแย(งทางการเมืองของการเลือกตั้งองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน : 

กรณีศึกษา องค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 

 

การวิเคราะหOข,อมูล 
 การวิเคราะห+ข(อมูลในเชิงประวัติศาสตร+ชุมชนจะใช(การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร+ โดยเริ่ม

จากการพรรณนาให(เห็นลําดับเหตุการณ+และวิเคราะห+เชิงสาเหตุในประวัติศาสตร+ ดังน้ี 

 1. เป@นการวิเคราะห+ข(อมูลเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร+  โดยอาศัยการตีความตามกรอบเศรษฐศาสตร+

การเมือง โดยการวิเคราะห+ข้ันตอนของกิจกรรมต?างๆ ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองและสองคล(องกันในกระบวนการมีส?วนร?วม

ทางการเมือง 

 2. เป@นการวิเคราะห+ข(อมูลเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร+  โดยจําแนกและอธิบายว?ากลุ?มต?างๆ ใน

สังคมเขตพ้ืนท่ีศึกษาวิจัยมีความสัมพันธ+กันอย?างไร มีรูปแบบความสัมพันธ+อะไรบ(างและในแต?ละรูปแบบเกิดข้ึน 

ในบริบทเช?นใด 

 

ผลการวิจัย 
 ข(อค(นพบตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 1 สามารถสรุปว?า สาเหตุท่ีทําให(เกิดความขัดแย(งทางการเมืองของ

การเลือกตั้งองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน : กรณีศึกษา องค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม 

จังหวัดจันทบุรี  ความขัดแย(งทางการเมืองของการเลือกตั้ง องค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม 

จังหวัดจันทบุรี เป@นความขัดแย(งท่ีสะสมกันมานาน  ตั้งแต?อดีตโดยเฉพาะผลประโยชน+ท่ีซับซ(อน เมื่อมีการ

เลือกตั้งครั้งใดก็จะมีความขัดแย(งกันเกิดข้ึนเสมอทุกครั้งไป เมื่อความขัดแย(งของแต?ละฝBายสะสมเป@นระยะ

เวลานาน จึงก?อรูปเป@นประเด็นของความขัดแย(งท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จนถึงข้ันรุนแรง    

 สาเหตุท่ีทําให(เกิดความขัดแย(งทางการเมืองของการเลือกตั้งองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน : กรณีศึกษา 

องค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี มีสาเหตุ ดังน้ี  

 1. สาเหตุด(านการแย?งชิงผลประโยชน+ พบว?า เป@นการแย?งชิงผลประโยชน+ในด(านสาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และโครงสร(างพ้ืนฐานท่ีอยู?ในรูปของการรับประมูลงานโครงการก?อสร(าง เช?น ถนน  ไฟฟÑา  นํ้าประปา 

และการถมท่ีดินสาธารณะ ขุดลอกคูคลอง เป@นต(น  ในการพัฒนาโครงสร(างพ้ืนฐานแห?งหน่ึง อันนําไปสู?การแย?งชิง

ผลประโยชน+ จากการบริหารจัดการงานในท(องถ่ิน รวมถึงการบริหารงบประมาณและการดูแลทรัพยากรในท(องถ่ิน

น้ัน ๆ ด(วย เช?น  การเปDดประมูลงานก?อสร(างไม?โปร?งใส  การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู?ภายในชุมชนท่ีเหลื่อมล้ํา เป@นต(น  

จนนําไปสู?เหตุการณ+ร(ายแรง  

 2. สาเหตุด(านบุคลิกภาพทางการเมือง พบว?า ปAจจัยด(านบุคลิกภาพทางการเมืองพบว?าของ

นักการเมืองในชุมชนท(องถ่ินท่ีมีพ้ืนฐานแตกต?างจากกันน้ัน ท่ีนําไปสู?ชนวนเหตุของความขัดแย(ง จากการแบ?งข้ัว

ทางการเมือง ภายใต(ระบบอุปถัมภ+มาแต?ในอดีต ทําให(กลุ?มการเมืองท่ีร?วมอุดมการณ+  ศักดิ์ศรีทางการเมือง

เดียวกัน ท่ีทําลายฝBายพวกเดียวกัน ท่ีไม?สามารถยอมกันและเพ่ือได(การตอบแทนผู(มีพระคุณด(วยรูปแบบต?าง ๆ 

เช?น ในรูปแบบของทรัพย+สิน ความช่ืนชอบในตัวบุคคลดังกล?าวมาตั้งแต?อดีต ทําให(การพัฒนาประชาธิปไตย     

ในท(องถ่ินยังคงอยู?กับท่ี เป@นเหตุฉนวนความขัดแย(งทางการเมืองท่ีเห็นต?างกันเรื่อยมา ของการเลือกตั้งทุกครั้ง   

ในองค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด  

 3. สาเหตุด(านการต?อสู(แข?งขันแย?งชิงตําแหน?งทางการเมือง พบว?า ปAจจัยด(านการต?อสู(แข?งขันแย?งชิง

ตําแหน?งทางการเมือง ในองค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด เช?น การแย?งชิงตําแหน?งนายก ตําแหน?งรองนายก  

และสมาชิกองค+การบริหารส?วนตําบล ฯลฯ ซ่ึงเป@นปAจจัยท่ีก?อให(เกิดความขัดแย(งทางการเมือง และผลการศึกษา 

สามารถนํามาวิเคราะห+ สิ่งท่ีทําให(เกิดการการต?อสู(แข?งขันแย?งชิงตําแหน?งทางการเมืองระหว?างคู?ขัดแย(ง ท้ังท่ีแต?

เดิมอยู?ข้ัวการเมืองเดียวกันน้ัน เกิดการแข?งขันต?อสู(ทางการเมืองขององค+การบริหารส?วนตําบลแล(วได(ขยายวง

กว(างไม?สามารถตกลงกันด(วยสันติวิธี ต(องการเอาชนะด(วยวิธีท่ีแยบยล การนําไปซ่ึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงข้ัว

ทางการเมือง  หมู?บ(านใดไม?ใช?ฐานเสียง ไม?ใช?พรรคพวกก็ไม?จัดสรรงบประมาณลงพ้ืนท่ีน้ัน ตลอดจนการทําลาย

ชีวิตของคู?ต?อสู(       
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 4. สาเหตุด(านข(อมูลข?าวสาร พบว?า ปAจจัยด(านข(อมูลข?าวสารเป@นปAจจัยท่ีส?งผลให(เกิดความขัดแย(งของ

การเมืองเป@นอย?างมาก เน่ืองจากประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด จะมีการแบ?งกลุ?ม    

เป@นฝAกเป@นฝBาย ในลักษณะพวกใครพวกมันตกลงกันไม?ได(  โดยมีท้ังการแบ?งตามโครงสร(างทางเครือญาติ ตามกลุ?ม

พรรคพวก และแบ?งตามกลุ?มผู(ร?วมอุดมการณ+เดียวกัน ซ่ึงแต?ละกลุ?มจะมีการแจ(งข?าวประชาสัมพันธ+เรื่องราวต?าง ๆ 

บางครั้งก็ไม?เป@นเรื่องจริง ในการส?งข?าวสารในลักษณะของการพูดคุยปากต?อปาก  บางครั้งมีการบิดเบือนปรุงแต?ง

ข(อมูลในการสื่อสาร จนเกิดความไม?เข(าใจหรือเกิดความหวาดระแวงคู?ขัดแย(ง สร(างความไม?พอใจต?อกันระหว?าง

กลุ?มต?าง ๆ ข้ึน ก?อให(เกิดความขัดแย(งสังคมส?วนบุคคล  ขยายเป@นความขัดแย(งทางสังคม  และลุกลามเป@นความ

ขัดแย(งทางการเมืองในท่ีสุด นอกจากน้ีความรู(ความเข(าใจในตัวบุคคลต?างกลุ?มการเมือง ก็มักทําให(เกิดความขัดแย(ง

ข้ึนมาก อย?างหน่ึงก็คือเรื่องการรับรู(ข(อมูลข?าวสารด(านต?าง ๆ บางโอกาสการสื่อสารด(วยวาจาท่ีบอกเล?าต?อ ๆ กัน 

ในแต?ละบุคคลย?อมมีความแตกต?างกันโดยสิ้นเชิง ซ่ึงทุกคนมาจากหลากหลายสถานะ ต?างคนต?างเช่ือในศักยภาพ

ของตนเองกันมา ท่ีความเชื่อมั่นในอุดมการณ+ที่มีระดับการเปลี่ยนแปลงยากหรือง?ายต?างกัน ท้ังน้ีบุคคลอาจ      

ไม?ยอมรับแนวคิดหรือความเห็นของบุคคลอ่ืน จึงเกิดสิ่งไม?พึงปรารถนาตามมาได(  กระท่ังลุกลามบานปลายไปสู?

การสร(างความขัดแย(งทางการเมืองหลายครั้ง 

 ข(อค(นพบตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 2 สามารถสรุปว?า ผลกระทบของความขัดแย(งทางการเมืองของการ

เลือกตั้งองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน : กรณีศึกษา องค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัด

จันทบุรี พบว?า หมู?บ(านแต?ละหมู?จะมีนโยบายและการทํางานท่ีแตกต?างกัน เมื่อปรากฏผลการเลือกตั้งจึงมีผู(ชนะ

และผู(แพ( จึงก?อให(เกิดผลกระทบและความแตกแยกในองค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด ตามมาสําหรับความ

ขัดแย(งทางในองค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด  ไม?ว?าจะเป@นกลุ?มของผู(ลงสมัคร  กลุ?มท่ีได(รับการเลือกตั้งไปแล(ว 

กลุ?มเครือญาติ และกลุ?มท่ีสนับสนุนกันในแต?ละฝBาย  เช?น จากท่ีเคยเป@นมิตรก็เป@นศัตรูต?อกัน และกระท่ัง พ่ีน(อง

กันเองก็เกิดการแข?งแย?งชิงดีชิงเด?นกัน และก็ทําให(โกรธกัน  เกิดการปองร(ายในชีวิตกัน เป@นต(น   

 ข(อค(นพบตามวัตถุประสงค+ข(อท่ี 3 สามารถสรุปว?า แนวทางแก(ไขความขัดแย(งทางการเมืองของการ

เลือกตั้งองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน : กรณีศึกษา องค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัด

จันทบุรีน้ัน ตามความเป@นจริงท่ีผ?านใช(กลไกลการแก(ไขปAญหาตามแนวคิดเดิมซ่ึงไม?สามารถแก(ไขปAญหาได( เพราะ

การแก(ไขปAญหาตามแนวคิดเดิมมุ?งเน(นการแก(ปAญหา โดยการออกกฎระเบียบกระบวนการท่ีเข(มงวด เพ่ือท่ีจะทํา

ให(ความขัดแย(งหมดไป แต?ความเป@นจริงแล(วความขัดแย(งก็ยังคงมีอยู? ดังน้ัน ควรนําแนวคิดคิดสมัยใหม? มาปรับใช(

กับพ้ืนท่ีของตรง โดยแนวคิดสมัยใหม? เป@นแนวคิดมนุษย+สัมพันธ+ยอมรับความขัดแย(งมุมมองท่ีเป@นแนวความคิด

สมัยใหม?จึงสนับสนุนความขัดแย(งบนรากฐานท่ีว?าองค+การท่ีมีความสามัคคีความสงบสุขความเงียบสงบ และ      

มีความร?วมมือหากไม?ยอมรับปAญหาท่ีเกิดข้ึน อีกท้ังกระบวนการเจรจาต?อรอง (The negotiation process) ก็เป@น

การเจรจาต?อรองท่ีเป@นกิจกรรมต?อเน่ืองท่ีเกิดอยู?ตลอดเวลา ในการดําเนินงานของกลุ?มหรือ องค+การ  การต?อรอง

ด(วยวิธีให(ฝBายใดฝBายหน่ึงได(รับผลประโยชน+ เพียงเพ่ือขจัดความขัดแย(งหรือการเผชิญหน(าให(หมดไปน้ัน เป@นวิธี   

ท่ีได(ผลในระยะสั้นเท?าน้ัน  แต?การต?อรองแบบบูรณาการมีแนวโน(มท่ีจะได(ข(อยุติซ่ึงพอใจต?อทุกฝBายและเป@นการ

สร(างสัมพันธภาพท่ีดีของกลุ?มอย?างยั่งยืน 

กล?าวโดยภาพรวม การก?อรูปความขัดแย(งในการเลือกตั้งขององค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด      

ท้ังสามช?วงได(อันนําไปสู?ความขัดแย(งทางการเมืองในองค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด โดยก?อรูปเป@นประเด็น 

ของความขัดแย(งท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ระหว?างผู(ลงเลือกตั้ง ซ่ึงส?งผลนําไปสู?การเกิดความขัดแย(งทางการเมืองในเขต

พ้ืนท่ีขององค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด ข้ึน ตั้งแต?ป0 พ.ศ. 2542 เรื่อยมาจนถึงปAจจุบัน (ป0พ.ศ. 2558) 

ดังน้ันในการก(าวเข(ามาสู?มีตําแหน?งของนายกองค+การบริหารส?วนตําบลท้ัง 3 คน ในแต?ละคนมีบทบาท

ในทางการเมืองท(องถ่ิน ทําให(เกิดการแย?งชิงจนเกิดความรุนแรง และความขัดแย(งทางการเมืองของการเลือกตั้ง 

องค+การบริหารส?วนตําบลวังโตนด ได(อย?างชัดเจน 
 

การอภิปรายผล 
 ความขัดแย(งทางการเมืองของการเลือกตั้งองค+กรปกครองส?วนท(อถ่ิน : กรณีศึกษา องค+การบริหารส?วน

ตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี สามารถจัดลําดับได(ดังน้ี 
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 1. ด(านการแย?งชิงผลประโยชน+ 

    ปAจจัยด(านการแย?งชิงผลประโยชน+ ข(อค(นพบท่ีได(จากการศึกษาพบว?า  เป@นการแย?งชิงผลประโยชน+

ในด(านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และโครงสร(างพ้ืนฐานท่ีอยู?ในรูปของการรับประมูลงานโครงการก?อสร(าง    

ซ่ึงสอดคล(องกับความขัดแย(งจากการแย?งชิงผลประโยชน+ จากแนวคิดของ วันชัย วัฒนศัพท+ และคณะได(อธิบายถึง

ปAจจัยต?างๆ ท่ีมีผลต?อความขัดแย(งทางสังคม จากความต(องการหรือผลประโยชน+การแข?งขันกัน เพ่ือให(ได(มา      

ซ่ึงผลประโยชน+หรือความต(องการต?าง ๆ ท่ีมีอยู?ไม?จํากัดกับปริมาณของทรัพยากรท่ีมีอยู?อย?างจํากัดก็นําไปสู?ปAญหา

ความขัดแย(งได( 

 2. ด(านบุคลิกภาพทางการเมือง 

    ปAจจัยด(านบุคลิกภาพทางการเมือง ข(อค(นพบท่ีได(จากการศึกษาปAจจัยด(านบุคลิกภาพทางการเมือง

ของนักการเมืองในชุมชนท(องถ่ินท่ีมีพ้ืนฐานแตกต?างจากกันน้ัน นําไปสู?ชนวนเหตุของความขัดแย(ง สอดคล(องกับ 

นักคิดคนสําคัญท่ีมีอิทธิพลต?อการมองค?านิยม เจมส+ โค และคณะ (1999 : 25) เห็นว?า สาระสําคัญของระบบสังคม

ท่ีมีปAจจัยรากฐานความขัดแย(งในค?านิยม แนวทาง ความช่ืนชอบ ซ่ึงความขัดแย(งในลักษณะน้ีอาจเกิดข้ึนในบุคคลใด

บุคคลหน่ึง หรือขัดแย(งกับบุคคลอ่ืน หรือระหว?างคนใดคนหน่ึงกับกลุ?มใดกลุ?มหน่ึง หรือหลาย ๆ กลุ?มของบุคคล

หรือนิติบุคคล หรือระหว?างกลุ?มบุคคลหลายคนท่ีอยู?ในกลุ?มหน่ึงกับอีกกลุ?มหน่ึง หรืออีกหลาย ๆ กลุ?มของบุคคล 

 3. ด(านการต?อสู(แข?งขันแย?งชิงตําแหน?งทางการเมือง 

    ปAจจัยด(านการต?อสู(แข?งขันแย?งชิงตําแหน?งทางการเมือง  มีข(อค(นพบท่ีได(จากการศึกษาปAจจัยด(าน

การต?อสู(แข?งขันแย?งชิงตําแหน?งทางการเมืองว?า งานวิจัยช้ินน้ีท่ีเห็นได(ชัดจากอํานาจทางการเมืองท่ีมีจํากัด แสดงให(

เห็นถึงความต(องการ การมีอํานาจทางการเมืองและใช(ตําแหน?งทางการเมืองเพ่ือการสะสมทุนทางเศรษฐกิจ จึงเกิด

การแย?งชิงตําแหน?งจนเกิดความขัดแย(งทางการเมือง ซ่ึงมีสอดคล(องกับงานวิจัยของศุภกร อ่ิมวัฒนกุล (2553 : 21) 

ในการศึกษาสาเหตุความขัดแย(งในองค+การบริหารส?วนตําบลในเขตอําเภอด?านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษาหาสาเหตุความขัดแย(ง พร(อมท้ังศึกษาแนวทางในการจัดการความขัดแย(ง

ในองค+การบริหารส?วนตําบลในเขตอําเภอด?านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว?า สาเหตุของความขัดแย(งใน

องค+การบริหารส?วนตําบลน้ันมีท้ังสิ้น 13 สาเหตุ โดยสามารถนําจากสาเหตุท่ีสําคัญ ดังเช?น การแย?งชิงตําแหน?งทาง

การเมือง เป@นต(น 

 4. ด(านข(อมูลข?าวสาร 

    ปAจจัยด(านข(อมูลข?าวสาร มีข(อค(นพบว?า ท่ีได(จากการศึกษาปAจจัยด(านข(อมูลข?าวสาร การสื่อสาร    

ไม?เช่ือมโยงข(อมูลท่ีไม?ตรงกับต(นทาง ในลักษณะของการแต?งเรื่องดีให(เป@นเรื่องเลวร(ายบ(าง  ใส?ร(ายปÑายสีกันบ(าง  

หรือแม(กระท่ังการยุยงส?งเสริมให(ทะเลาะกันเองบ(าง ล(วนอยู?ในเง่ือนไขของประเด็นปAจจัยด(านการรับรู(ข(อมูล

ข?าวสารท่ีแตกต?างกันสอดคล(องกับงานวิจัยของ จีรพงษ+  โชติอัครนิตย+ (2552 : 18) ท่ีได(ศึกษาปAจจัยสาเหตุของ

ความขัดแย(ง และแบบแผนของการบริหารความขัดแย(งท่ีเกิดข้ึนในสํานักงานเทศบาลตําบลโคกโพธ์ิ ผลการศึกษาพบว?า 

สาเหตุส?วนใหญ?ของความขัดแย(ง ได(แก? เรื่องการติดต?อสื่อสารท่ีผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการทํางาน อันส?งผลต?อ

อํานาจหน(าท่ีในการปฏิบัติงาน จึงเป@นปมความขัดแย(งมาจนถึงปAจจุบัน 

 
ข#อเสนอแนะ 

 ข#อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ควรมีการปฏิรูปการกระจายอํานาจท่ีจากส?วนกลาง ให(เกิดการมีส?วนร?วมตามระบบอุปถัมภ+เก้ือกูล

กันกับองค+กรปกครองส?วนท(องถ่ิน เพ่ือให(ประชาชนมีความอยู?กินดี    

 2. ควรใช(หลักการไกล?เกลี่ยในการแก(ไขปAญหาเรื่องผลประโยชน+ท่ีแตกต?างกัน ด(วยการใช(คนกลางท่ี

ทุกฝBายยอมรับ  การปรับความสมดุล กรณีการใช(อํานาจขาดความเสมอภาค และควรมีการเยียวยาหรือซ?อมแซม

ความรู(สึกทางจิตใจ  เพ่ือมิให(เกิดรอยร(าวฉาน 

 ข#อเสนอแนะเพ่ือทําการวิจัยคร้ังตBอไป 
 1. ควรทํางานศึกษาเปรียบเทียบความขัดแย(งหลังการเลือกตั้งการเมืองท(องถ่ิน ในองค+การบริหารส?วน

ตําบลวังโตนด กับองค+การบริหารส?วนตําบลอ่ืน เพ่ือท่ีจะได(นําผลการศึกษาไปปรับปรุงและแก(ไข 
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 2. ควรทําการศึกษาถึงปAจจัยการมีส?วนร?วมการเลือกตั้งการเมืองท(องถ่ินในองค+การบริหารส?วนตําบล           

วังโตนด เพ่ือท่ีจะได(ทราบว?าอะไรเป@นสาเหตุหรือปAจจัยท่ีส?งเสริมการมีส?วนร?วมในการเลือกตั้ง 
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