ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557
ชื่อวารสาร

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นช่องทางในการนาเสนอองค์ความรู้เชิงวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่วงวิชาการ
และบุคคลทั่วไปทีม่ ีความสนใจ
2. เพื่อเป็นการบริการวิชาการสูส่ ังคม อันเป็นนโยบายสาคัญของการตอบสนองการประกัน
คุณภาพการศึกษา

เจ้าของ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
ดร. นักรบ เถียรอ่า
ว่าที่ร้อยตรี ชูวงศ์ อุบาลี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (Insider Peer Review)
รองศาสตราจารย์พรทิพา นิโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล สุวรรณกูฏ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวี สิงหาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสศรี นวกุลศิรินารถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภากร มินวงษ์
ดร.เชษฐ์ณรัช อรชุน
ดร.นักรบ เถียรอ่า
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (Outsider Peer Review)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง

อาจารย์วงธรรม สรณะ
อาจารย์ขวัญศิริ เจริญทรัพย์
นางสาวศิริพร สร้อยศรี
นางธัญพิชชา นิ่มนวล
นางกาญจลักษณ์ พรรครัตน์

มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์ นางสาวศิริพร สร้อยศรี
ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2556
พิมพ์ที่
ร้านอภิสา ก๊อปปี้ 90/112-113 หมู่ 2 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
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สารบัญ
เรื่อง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หนา
รู ป แบบที่ เหมาะสมในการจั ด สวั ส ดิ การสํ า หรั บ คนพิ ก ารที่ น อกเหนื อจากเบี้ ย 1
ความพิการขององค"การบริหารส#วนตําบลในอําเภอนายายอาม จังหวัดจันบุรี
นางสาวกาญจนา อายุเจริญ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต#อการบริการตลาดนัดของเทศบาลตําบลมะขาม 11
เมืองใหม# ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
นายกําจัด บุญโกย
ผลกระทบของนโยบายการกระจายอํานาจการปกครองสู#องค"การปกครองส#วนท/องถิ่น : 22
กรณีศึกษาองค"การบริหารส#วนตําบลคลองนารายณ" อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
นางสาวชลาลัย จันทราวดี
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป6 จ จั ย ที่ มี ผ ลต# อ การโอนย/ า ยของพนั ก งานส# ว นท/ อ งถิ่ น 35
ในจังหวัดจันทบุรี
นายเฉลิมเกียรติ พลอยพานิชเจริญ
การพัฒนาเกษตรทางเลือกทัศนะในของประชาชนในเขตองค"การบริหารส#วนตําบล 45
สะตอ อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
นายกิตติวัฒน" ทิพย"วัลย"
ความพึงพอใจของประชาชนและมาตรการการบริการของเทศบาลตําบลเนินสูง 55
อําเภอท#าใหม# จังหวัดจันทบุรี
ว#าที่เรือตรี ชาญณรงค" ธนะกูล
การก#อรูป และการขยายตั วขององค" กรประชาสังคมท/องถิ่นในภาคตะวัน ออก : 63
กรณีศึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
นางสาวฐิตารีย" เกี่ยวคุมภัย
การบริหารจัดการองค"กรประชาสังคมท/องถิ่น : กรณีศึกษาระบบการบริหารจัดการ 76
ชมรมของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
นายณฐพร ถนอมวงษ"
เศรษฐศาสตร"การเมืองว#าด/วยการขยายตัวของตลาดการค/าลําไยแห#งใหม#ในเขต 92
จังหวัดจันทบุรี
นายทรงศักดิ์ ทองขํา
การยอมรั บ แนวคิ ด เกษตรอิ น ทรี ย" ในทั ศนะของเกษตรกรรายย# อยในพื้ น ที่ การ 104
ปกครองขององค"การบริหารส#วนตําบลคมบาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
นายทองพูน กองจินดา
ความต/องการของประชาชนที่มีต#อการให/บริการโครงสร/างพื้นฐานของเทศบาลตําบล 114
ทับช/าง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายนริทธ" สุขอําไพจิตร

สารบัญ (ต#อ)
เรื่อง
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21

หนา
ป6 จ จั ย ที่ มี ผ ลต# อการนํ านโยบายชุ ม ชนท/ องถิ่ นจั ดการตนเองมาปฏิ บั ติ ในจั งหวั ด
จันทบุรี : กรณีศึกษาการขับเคลื่อนของสภาองค"กรชุมชนตําบล
รอยตํารวจตรี ป4ญญาวัฒน" กระทุ#มเขต
ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส#งเสริมสุขภาพตําบลสนามไชยที่มี
ต#อการบริการสุขภาพของประชาชนในเขตตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี
นายพงศกร ปาณัณณพ
ผลกระทบของบ#อนการพนั นบริ เวณชายแดนไทย-กั มพู ชา ในอํ าเภอโปCงน้ํ าร/ อน
จังหวัดจันทบุรี
นายพิเชษฐ" คนซื่อ
การมีส#วนร#วมของประชาชนในการพัฒนาท/องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาลตําบล
ท#าหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
นายประเดิม แพทย"รังษี
ป6จจัยที่มีผลต#อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด
นายบุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร
เศรษฐศาสตร"การเมืองของความขัดแย/งในการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลอาชีพ
ท/องถิ่นในภาคตะวันออก : กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี
นายทวี ป8ยะโอสถสรรค"
ความต/องการของประชาชนที่มีต#อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
นายมงคล วิภาตนาวิน
การมีส#วนร#วมของประชาชนในการพัฒนาท/องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
นายมหคุณาภรณ" ชัยวีรกุล
รูปแบบและกระบวนการทุ จริ ตซื้ อเสี ยงเลื อกตั้งกํานั นผู/ใหญ#บ/ าน ตามพระราชบั ญญั ติ
ลักษณะปกครองท/ องถิ่ น (ฉบั บ ที่ 11) พ.ศ. 2551 ในการรั บรู/ ของประชาชน :
กรณีศึกษาประชาชนเขตตําบลตะกาดเง/า อําเภอท#าใหม# จังหวัดจันทบุรี
นายเมธี รัตนสุวรรณ"
ผลกระทบและการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะช/าง
อําเภอเกาะช/าง จังหวัดตราด
นางสุภาภรณ" บุญทากลาง

123
138

148
159
170
182
196
208
221

237

สารบัญ (ต#อ)
เรื่อง
22

23
24
25
26
27

28
29
30
31

หนา
ทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับป6จจัยทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ#ม
กองทุนฟMNนฟูและพัฒนาเกษตรกรตําบลวังแซ/ม : กรณีศึกษากลุ#มเกษตรกรวังแซ/ม
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
นายภากร สงเคราะห"
การมีส#วนร#วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท/องถิ่นในเขต องค"การ
บริหารส#วนตําบคลองนารายณ" อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
นายบันเทิง ผลอําพันธุ"
มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตองค" การบริ หารส# ว น
ตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
นายปริญญา นกสุนทร
ความต/ องการและมาตรการของประชาชนที่มีต#อการจัดบริ การสาธารณะของ
องค"การบริหารส#วนตําบลคลองนารายณ" อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
นายจตุรงค" พานิชชานุรักษ"
ป6จจัยที่มีผลต#อการมีส#วนร#วมของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจาก
ขยะชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบ/านเพ จังหวัดระยอง
นายพงษ"ปกรณ" สิงหเขตวิทยบุญ
ป6จจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต#อการกําหนดความเหมาะสมของราคาค#า
งานก# อสร/ า ง ขององค" กรปกครองส# ว นท/ องถิ่ นในจั งหวั ดจั น ทบุ รี ในทั ศนะของ
บุคลากรด/านช#างโยธา
นายศักดา เจริญผล
ป6 จ จั ย ที่ มีผ ลต# อกระบวนการก# อรู ป ประชาสั ง คมท/ อ งถิ่ นในทั ศนะของคนพิ การ
: กรณีศึกษาชมรมผู/พิการตําบลสะตอ อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
นางสาวศิมาพร จันทร"วงษ"
การมีส#วนร#วมของประชาชนในการดําเนินนโยบายการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค"การบริหารส#วนตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายสุชิน รุดดิษฐ
การประเมิ น ผลโครงการบู ร ณาการขยายผลต/ น แบบสร/ า งเสริ ม สุ ข ภาวะที่ ดี
โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี
นายสุริวงษ" รัตนชูศรี
บทบาทของวัดในฐานะที่เปOนพื้นที่สาธารณะของชุมชนท/องถิ่น : กรณีศึกษาวัดไผ#ล/อม
(พระอารามหลวง) ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
นายเดชฤทธิ์ ศุภพร

246

259
273
283
295
307

315
327
339
349
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รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการสาหรับคนพิการที่นอกเหนือจากเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในอาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
APPROPRIATE FORMS OF WELFORE PROVISION FOR THE DISABLE BEYOND DISABLE
ALLOWANCE OF TOMBON ADMINISTRATION ORGANIZATION
IN NA YAI AM DISTRICT AREA, CHANTHABURI PROVINCE
กาญจนา อายุเจริญ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
งานวิจั ย เรื่อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการด้ า นสวั ส ดิ ก าร รู ป แบบที่ เหมาะสมในการจั ด
สวั สดิ การส าหรั บคนพิ การที่ นอกเหนื อจากเบี้ ยความพิ การของคนพิ การในอ าเภอนายายอาม จั งหวั ด จั น ทบุ รี
การศึกษาจะใช้กลุ่มประชากรคนพิการที่มีชื่ออยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ทั้ง 6 ตาบล จานวน 528 คน ใช้เ ทคนิค การสุ่ ม ตัวอย่า งแบบสองขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่าง 228 คน โดยการศึกษา
เชิงผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงสารวจการสัมภาษณ์ เจาะลึก การวิจัยเอกสาร การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
และประสบการณ์จากผู้วิจัย ข้อค้นพบจากการศึกษาพบว่าคนพิการมีความต้องการสวัสดิการที่นอกเหนือจากเบี้ย
คนพิการ ได้แก่ การสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ การให้คาปรึกษา แนะนาการจัดหาผู้ดูแลคนพิการปรับสภาพ
ที่อยู่อาศัยการปรับสภาพแวดล้อมการให้บริการข้อมูลแก่คนพิการ ทางลาดหน้าสานักงานป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ
ห้องน้าสาหรับคนพิการ การเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน การฝึ กอบรมแก่คนพิการและผู้ดูแล และการบริการ
ทัน ตกรรมเมื่อ วิเ คราะห์ถึง ความเหมาะสมของความเป็นไปได้ ในการปฏิบัติโดยคานึงถึง นโยบายของนักการเมือง
ท้องถิ่น งบประมาณ และการบริหารจัดการ จะพบว่า มีรูปแบบมาตรการที่เหมาะสมเรียงลาดับได้ดังนี้ 1) การให้บริการ
ข้อมูลแก่คนพิการ 2) การฝึกอบรมแก่คนพิการและผู้ดูแล 3) ทางลาดหน้าสานักงาน ป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ
4) ห้องน้าสาหรับคนพิการ 5) เชิญเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
ABSTRACT
This research was aimed to study the needs of the fringe benefits and the appropriate
model of the fringe benefit management apart from allowances for disabled people in
Na Yai Am District in Chanthaburi Province. The mixed method approach of the survey study,
the in-depth interviews, the documentary study, and the participatory observation were applied
as the research instrument. The research populations determined by the two-stage cluster
sampling method were the 228 disabled people in the area of Na Yai Am Sub-district
Administration Organization in Chanthaburi Province. The major findings were as follows: the
needs of disabled people apart from the allowances were the assistance to disabled people’s
family, advisory service, care workers for disabled people, home and surrounding improvement,
information service for disabled people, slopes on the footpaths and signs in public places,
toilets for disabled people, the invitation to community activities, trainings for disabled people
and care workers as well as the dental service for disabled people. These needs were supposed
to be practical and suitable for the local political policy, budgets, and management. The
appropriate model was as follows: 1) the information service for disabled people 2) the trainings
for disabled people and care workers 3) the slopes on the footpaths and signs in public places
4) the toilets for disabled people and 5) the invitation to community activities.
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บทนา
ในทางตะวันตกนั้น มีตานานในอดีตเล่าว่านครรัฐสปาร์ตาของกรีกโบราณ ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณ 600 ปี
ก่อนคริสตกาลและมีชื่อเสียงทางด้านการรบ จะนิยมชมชอบเด็กที่เกิดมามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อฝึกให้เป็น
นักรบ แต่ถ้าหากเด็กคนใดที่เกิดมาอ่อนแอพิกลพิการ เด็กคนนั้นก็จะถูกปล่อยทิ้งไว้ให้ตาย
สังคมไทยในสมัยโบราณก็จะพบพฤติกรรมทานองเดียวกันว่า พ่อแม่ที่มีบุตรพิการจะเลี้ยงดูลูกอย่างตาม
มีตามเกิด บางคนต้องซ่อนลูกหรือขังลูกไว้ไม่ให้ใครเห็น บางคนถือเป็นเรื่องน่าอับอายที่มีลูกเกิดมาเป็นคนพิการ แต่เมื่อ
สังคมมีวิวัฒนาการและทุกคนยอมรับในความเอื้ออาทรมากขึ้น มุมลึกลับเหล่านั้นก็จะถูกเปิดเผย จะเห็นได้จาก
ตามห้องน้าสาธารณะที่ทางต่าง ๆ ก็จะจัดสรรที่ให้คนพิการเป็นกรณีพิเศษ ในห้างสรรพสินค้าพ่อแม่พี่น้องพาคนพิการ
มาพักผ่อนหย่อนใจ โดยปราศจากสายตาดูถูกเหยียดหยาม
แต่ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการยอมรับในสิทธิของคนพิการมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากวิวัฒนาการของ
กฎหมายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 หรือ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ศิริอร เทศะบารุง
มณีสิทธุ์. ม.ป.ป. : 1)
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น การให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการซึ่งถือว่าเป็น ภารกิจหนึ่งในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 มาตรา 66 ระบุว่า องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวั ฒ นธรรมและมาตรา 67 ได้ ระบุ ห น้ าที่ ที่ ส าคั ญ อีก ประการหนึ่ งคื อ ส่งเสริม การพั ฒ นาสตรี เด็ ก เยาวชน
ผู้สู งอายุแ ละคนพิ การ ภารกิ จในมาตราดั งกล่ าวเชื่ อ มโยงกับ งานสวั สดิ ก ารสั งคมดั งที่ ค ณะกรรมการส่ งเส ริ ม
สวัสดิการสังคมแห่งชาติได้ให้ความหมายของสวัสดิการสังคมไว้ว่า หมายถึง ระบบการจัดบริการสังคมเพื่อป้องกัน
แก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาสังคม รวมทั้งการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมเพื่อให้ประชาชนสามารถดารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้ในระดับมาตรฐาน บริการดังกล่าวจะต้องตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนให้ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ต้องคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนต้องได้รับและเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการ ทางสังคมทุกระดับ (สุพัตรา เสนะเปรม. 2549 : 2)
จากการขับเคลื่อนขององค์การสหประชาชาติ ที่ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการ
สากล ก็เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการในสังคม และให้โอกาสคนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
สังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็ นธรรม และเสมอภาคเท่ าเที ยมกั บบุ คคลทั่ วไป รัฐบาลไทยจึ งได้ กาหนดนโยบายจัดสรร
งบประมาณสวัสดิการเบี้ยความพิการ เดือนละ 500 บาท แก่คนพิการที่จดทะเบียนทุกคนผ่านองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ยังได้จัดสิ่งอานวยความสะดวกแก่คนพิการขั้นพื้นฐาน เช่น ห้องน้า
ทางลาด ที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์ รวมถึงการให้บริการข้อมูลแก่คนพิการอย่างทั่วถึงและครบถ้วนภายในปี 2554
(“แนวหน้ารัฐบาลพร้อมส่งเสริมสิทธิ...,” ออนไลน์. 2553)
รัฐบาลชุ ดปั จจุ บั นก็ ให้ ความส าคั ญต่อนโยบายเกี่ ยวกับคนพิ การตามที่ ระบุ ไว้ในค าแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 รวม 4
ประเด็น ได้แก่
1. นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการท่ องเที่ยว การบริการ และการกีฬา ส่ งเสริมการพั ฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว และเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่อง สิ่งอานวยความสะดวก ความ
ปลอดภัย และสุขอนามัย โดยคานึงถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ
1.1 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก จัดให้มีการแข่งขันกีฬาและกีฬาคนพิการ
ระดับโลกที่สาคัญ ๆ ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับกีฬาระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเป็น “ทีมไทยแลนด์”
1.2 พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ด้วยการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้
อย่ างจริ งจั ง เพื่ อพั ฒ นากี ฬ าที่ มี ศั กยภาพไปสู่ กี ฬ าอาชี พ พร้ อมไปกั บ การพั ฒ นาผู้ ฝึ กสอนและผู้ ตั ด สิ น ให้ ไ ด้
มาตรฐานสากล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรกีฬาอย่างมี
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ประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ผู้พิการเข้าถึงการกีฬาและการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาที่
มีความสามารถในนามทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาและมหกรรมกีฬาต่าง ๆ
2. นโยบายการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคานึงถึงการ
สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่อง
ทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย
3. นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์
วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผู้พิการ สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ สาหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ สร้างความพร้อมในการ
เป็ นสั งคมผู้ สู งอายุ พั ฒนาบริ การสุ ขภาพอนามั ย ให้ การสงเคราะห์ จั ดการศึ กษา จั ดสวัสดิ การ รวมถึ งหาอาชี พให้ แก่
ผู้ด้ อยโอกาส ผู้พิ การหรือทุ พพลภาพ และสนั บสนุ นให้ ผู้ สูงอายุ ร่วมเป็ นพลังขับเคลื่ อนสั งคมภายใต้หลั กคิ ดที่ ว่ า
ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูง สมควรให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง (รัฐบาลไทย. ออนไลน์. 2554)
อย่ างไรก็ ดี ที่ ผ่ านมาเราจะพบว่ ากระบวนการก าหนดนโยบายเกี่ ยวกั บคนพิ การของรั ฐบาลนั บเป็ น
กระบวนการกาหนดจากบนลงล่าง (Top – down Process) และเนื้อหาของนโยบายดังกล่าวมี ขอบเขตจากัดอยู่แต่
เฉพาะการดาเนินนโยบายเบี้ยความพิการเดือนละ 500 บาท ถึงแม้ว่ารัฐบาลที่ผ่านมามักได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็น
นโยบายที่ประสบผลสาเร็จและสามารถตอบสนองความต้องการของ คนพิการได้ดีแล้ว แต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการให้มีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่ากับคนปกติทั่วไปนั้น เราไม่ควรมองแต่เฉพาะเรือ่ งเงินแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรมอง
ในทุก ๆ ด้านของชีวิตคนพิการ แนวคิดในการมองสวัสดิการคนพิการนอกเหนือจากเบี้ยความพิการจึงควรได้รับการ
กาหนดเป็นนโยบายสาธารณะต่อไป
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขตอาเภอนายายอามก็พบว่าปัญหาคนพิการเป็นปัญหาที่มีความสาคัญ
กล่าวคือ จากผลการสารวจข้อมูลคนพิการของอาเภอนายายอาม ในปี 2554 มีจานวน 656 ราย แบ่งตามประเภท ดังนี้
ทางการเห็น 37 ราย ทางการสื่อสาร 82 ราย ทางกายหรือการเคลื่อนไหว 366 ราย ทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิ
สติก 32 ราย ทางสติปัญญา 93 ราย ทางการเรียนรู้ 1 ราย และซ้าซ้อน (มีความพิการมากกว่า 1 ประเภทขึ้ นไป) 45
ราย (โรงพยาบาลนายายอาม. 2554.)
แต่เนื่ องจากงานสวัสดิการคนพิ การนั บว่าเป็ นงานใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น ปั จจุบั น
งบประมาณสวัสดิการเบี้ยความพิการจึงได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลทั้งหมด โดยองค์การบริหารส่วนตาบลมิต้องตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้แต่อย่ างใด อย่างไรก็ดีจากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นถ้าองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นด้วยกับ
แนวคิดการพัฒนาคนพิการจะพิจารณาในทุกมิติ ในฐานะของศักดิ์ศรีความเป็นคนแล้ว การจัดสวัสดิการคนพิการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องมีนโยบายนอกเหนือจากเบี้ยความพิการ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนของคนในท้องถิ่นระดับล่าง ควรจัดกระบวนการกาหนดนโยบายในแนวที่สอดคล้องกับท้องถิ่น ก็คือ
ขบวนการกาหนดนโยบายจากล่างขึ้นบน (Bottom – up Process)
อย่างไรก็ดีในปัจจุบันเรายังไม่ทราบเลยว่าคนพิการในพื้นที่ ต้องการได้รับความช่วยเหลือ สวัสดิการอะไร
เพิ่มเติม และจัดรูปแบบที่เหมาะสมอย่างไร ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา เรื่องรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการสาหรับคน
พิการที่นอกเหนือจากเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตาบล ในอาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยหวังว่า
ผลการวิจัยจะเป็นโครงการนาร่องเพื่อนาไปสู่การศึกษาในระดับภาพรวมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการของคนพิการในอาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีที่นอกเหนือจาก
เบี้ยความพิการ
2. เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการสาหรับคนพิการที่นอกเหนือจากเบี้ยความพิการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ คนพิการที่มีชื่ออยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ในอาเภอ นา
ยายอาม จังหวัดจันทบุรี ทั้ง 6 ตาบล จานวน 528 ราย ได้แก่ ตาบลนายายอาม ตาบลวังใหม่ ตาบลวังโตนด ตาบล
ช้างข้าม ตาบลกระแจะ และตาบลสนามไชย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์
การสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิดและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบคาถามทั้งปลายปิด และปลายเปิด
องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาสรุปได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากร ได้แก่ ประเภทความพิการ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้
ตอนที่ 2 ความเหมาะสมในการจัดสวัสดิการสาหรับคนพิการขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยใช้คาถาม
ปลายปิด ทั้งหมด 7 ด้าน 29 เรื่อง ประกอบด้วย
1. ด้านการแพทย์ 8 ข้อ
2. ด้านการจัดการศึกษา 3 ข้อ
3. ด้านอาชีพ 4 ข้อ
4. ด้านสวัสดิการสังคม 3 ข้อ
5. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก 6 ข้อ
6. ด้านสังคม 3 ข้อ
7. ด้านที่อยู่อาศัย 2 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใช้คาถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยวิธีการหาความเรียง
และสรุปผล
ในการเก็บข้อมูลคนพิการทั้ง 7 ประเภทนั้น คนพิการที่สามารถให้ข้อมูลด้วยตนเองได้ มี 2 ประเภท คือ
พิการทางการเห็น และพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ส่วนคนพิการที่เหลืออีก 5 ประเภท คือ พิการ
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม พิการทางสติปัญญา พิการทางการเรียนรู้ และ
พิการทางออทิสติก จะให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้ให้ข้อมูล
การทดสอบเครื่องมือจะใช้การทดสอบความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) ดังนี้
1. การทดสอบความตรง (Validity) จะใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิจัย และหัวข้อวิจัย จานวน 3 คน (ดัง
ภาคผนวก ก) โดยการทดสอบเครื่องมือที่จะใช้การทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยการนา
แบบสัมภาษณ์ให้ทั้ง 3 ท่าน ตรวจสอบ เมื่อรับเครื่องมือกลับคืนจากผู้เชี่ยวชาญ นาข้อแก้ไขทั้งหมดมาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
2. การทดสอบความเที่ยง (Reliability) จะใช้การทดลองไปเก็บแบบสัมภาษณ์ จานวน 30 ชุด แล้วนามา
วิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.83
การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ศึกษาดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม 2555 หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสัมภาษณ์
ก่อนนาไปลงรหัสเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคลจะใช้เครื่องมือทางสถิติ เป็นการนาความรู้มาจัดการกับตัวเลข โดยการ
นามาแจกแจงความถี่ คานวณเป็นค่าร้อยละ แล้วนาเสนอในรูปตาราง ประกอบความเรียง
2. การวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมในการจัดสวัสดิการสาหรับคนพิการขององค์การบริหารส่วนตาบล
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 คะแนนหมายถึง
มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด
4 คะแนนหมายถึง
มีระดับความเหมาะสมมาก
3 คะแนนหมายถึง
มีระดับความเหมาะสมปานกลาง
2 คะแนนหมายถึง
มีระดับความเหมาะสมน้อย
1 คะแนนหมายถึง
มีระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด
ซึ่งนามากาหนดเป็นเกณฑ์ได้ 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
หมายถึง
มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
หมายถึง
มีความต้องการอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50
หมายถึง
มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50
หมายถึง
มีความต้องการอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50
หมายถึง
มีความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. การทดสอบสมมุติฐานจะตั้งระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ดังนี้
3.1 สมมุติฐานข้อที่ 2 จะใช้ค่าที (t-test )
3.2 สมมุติฐานข้อที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 จะใช้ค่าเอฟ (F-test) ANOVA
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการสาหรับคนพิการที่นอกเหนือจากเบี้ยความพิการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี สรุปผลได้ดังนี้
ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างคนพิการมีความต้องการ
สวัสดิการมากเกี่ยวกับมาตรการต่อไปนี้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 มาตรการสวัสดิการที่นอกเหนือจากเบี้ยความพิการที่คนพิการมีความต้องการมาก
ด้านสวัสดิการคนพิการ
1. การสงเคราะห์
2. ที่อยู่อาศัย
3. สิ่งอานวยความสะดวก

4. ความสัมพันธ์ทางสังคม
5. การแพทย์

มาตรการ
การสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ
ให้คาปรึกษาแนะนา
จัดหาผู้ดูแลคนพิการ
ปรับสภาพที่อยู่อาศัย
ปรับสภาพแวดล้อม
การให้บริการข้อมูลแก่คนพิการ
ทางลาดหน้าสานักงาน
ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ
ห้องน้าสาหรับคนพิการ
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
การฝึกอบรมแก่คนพิการและผู้ดูแล
การบริการทันตกรรม
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ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ว่ามาตรการสวัสดิการที่นอกเหนือจากเบี้ย
ความพิการที่คนพิการมีความต้องการมากดังกล่าวตามตาราง 17 เมื่อวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของความเป็นไป
ได้ในการปฏิบัติโดยคานึงถึง นโยบายของนักการเมืองท้องถิ่น งบประมาณและการบริหารจัดการ จะพบว่า มี
รูปแบบมาตรการที่เหมาะสมเรียงลาดับ ดังนี้
1. การให้บริการข้อมูลแก่คนพิการ
2. การฝึกอบรมแก่คนพิการและผู้ดูแล
3. ทางลาดหน้าสานักงาน และ ป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ
4. ห้องน้าสาหรับคนพิการ
5. เชิญเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
การที่มาตรการทั้ง 6 มาตรการมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นมาตรการที่สามารถนามาปฏิบัติให้เกิดผลได้
จริง ทั้งจากความต้องการของคนพิการและข้อจากัดขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอนายายอาม กล่าวคือ เป็น
นโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีตาแหน่งตัดสินใจในองค์การบริหารส่วนตาบล และเป็น
มาตรการที่ มี ค วามพร้อ มในด้ านงบประมาณในการด าเนิ นงาน เนื่ องจากเป็ นงบประมาณที่ ได้ มี การจั ดสรรตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลอยู่แล้ว นอกจากนี้มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่สามารถใช้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลที่มีอยู่แล้วดาเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการวางแผนกาลังคนหรือจัดหากรอบอัตรากาลัง
ใหม่
สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จาการวิจั ย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 คือ ผลการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการและความเหมาะสมของ
สวัสดิการคนพิการที่นอกเหนือจากเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ใน
ภาคนิพนธ์นี้ถือเป็นข้อค้นพบใหม่ในเบื้องต้นที่ยังไม่มีการศึกษาในประเทศไทยโดยตรง
จากผลการศึกษาว่า คนพิการมีความต้องการสวัสดิการมากในเรื่องการสงเคราะห์ ที่อยู่อาศัย และสิ่งอานวย
ความสะดวก แต่สวัสดิการที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดให้เหมาะสมในภาคปฏิบัติกับคนพิการ คือ เรื่องสิ่งอานวย
ความสะดวก เราสามารถอธิบายผลการศึกษาดังกล่าวโดยภุชงค์ เสนานุช (2553: 10-12) ได้จากแนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดรูปแบบสวัสดิการแก่คนพิการ ดังนี้
1. การสงเคราะห์ หรือการประชาสงเคราะห์ (Public Assistant) หมายถึง การบริการช่วยเหลือคน
พิการแบบชั่วคราว เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า คนพิการมีฐานะเป็นผู้ขอรับบริการช่วยเหลือ หรือฐานะต่ากว่าผู้ให้
และมักเป็นการดาเนินงานบนฐานคิด ปรัชญาการทาบุญกุศล เป็นการแบ่งปันของผู้มีจิตเมตตา สงสาร ต่อคนพิการ
(Philanthropy and Charity Base) เป็นหลัก เช่นการบริจาค ให้เงิน สิ่งของ การให้เบี้ยยังชีพ ซึ่งการบริการช่วยเหลือ
เช่นนี้มักไม่เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ หรือในระดับสากล เนื่องจากมองว่า การช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการกดทับ กดขี่
คนพิการตอกย้าความไม่เท่าเทียม และดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่ในทางปฏิบัติอาจยังพบเห็นได้โดยทั่วไป
เช่น การบริจาคเงินแก่คนพิการในชุมชน คนพิการขอทาน การแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าห่ม สิ่งของ เป็นต้น ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะในสภาพความเป็นจริงส่วนใหญ่มฐี านะยากจน มีความพิการรุนแรง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ประกอบกับ
ความเชื่อ ค่านิยมของสังคม ชนเผ่าที่มีต่อคนพิการทางลบ มีความแตกต่างจากคนปกติทั่วไป กึ่งมนุษย์ หรือมิใช่
มนุษย์
2. การฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation Services) มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ซึ่งแต่เดิมมัก
หมายถึง การช่วยเหลือบริการ ประคับประคองผู้ป่วยหรือคนคนพิการที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ให้มีชีวิตอยู่ได้
ตามอัตภาพ รวมไปถึงการทากิจกรรมบาบัด กายภาพบาบัด การเยียวยารักษาที่เรื้อรัง แต่ในมิติของคนพิการและ
เชิงวิชาการปัจจุบันมีความหมายกว้างมากขึ้น การฟื้นฟูสมรรถภาพ หมายถึง “แบบแผนการบริการคนพิการที่เป็น
องค์รวมและบูรณาการทางด้านการแพทย์ กายภาพ จิตสังคม และอาชีพ ที่ช่วยให้เสริมพลังอานาจแก่คนพิการให้เติม
เต็มความเป็นบุคคล มีคุณค่าทางสังคม และสามารถดารงอยู่มีปฏิบัติสัมพันธ์อย่างเต็มศักยภาพในสังคมโลก” ซึ่ง
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การบริการแบบนี้มีฐานคิด ปรัชญามาจากแบบแผนทางการแพทย์ (Medical Model) กล่าวคือ ส่วนใหญ่เป็นการ
ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิ ชาชีพ (Professional or Specialist) โดยคนพิการอยู่ในฐานะผู้รับบริการ หรือ
คนไข้ (Client) แม้จะมีแนวคิดและยกฐานะให้บริการกับคนพิการให้มีความเท่าเทียมกัน แต่ก็เป็นแนวคิดในกลุ่มนัก
ทฤษฎีบางกลุ่มเท่านั้น โดยเฉพาะกลุ่มมานุษยนิยม (Humanistic Theory) เช่น Carl R. Rogers ซึ่งเป็นนักจิตวิทยา
การปรึกษาผู้เป็นเจ้าของทฤษฎีการใช้บุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person Centered Therapy) แต่นักคิด นักทฤษฎีส่วน
ใหญ่ยังยึดปรัชญาแบบแผนทางการแพทย์แบบดั้งเดิมและยังใช้ญาณวิทยา หรือวิธีการแสวงหาความรู้ความจริง
แบบปฏิฐานนิยม (Positivism) ซึ่งเน้นการวัดและประเมินแบบปรนัย (Objectivism) เน้นความเป็นวิทยาศาสตร์ มี
เครื่องมือและวิธีการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ตัวอย่างรูปแบบการบริการแบบนี้ ได้แก่ การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
โดยสถาบัน เป็น ฐาน (Institution – based Rehabilitation : IBR) เช่น การให้บ ริการของโรงพยาบาล โรงเรียน
การศึกษาพิเศษทั่วไป ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) รวมทั้งการจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้ต่างๆ แก่คนพิการของนักวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างการให้บริการคนพิการอีกรูปแบบหนึ่ง
คือ การให้บริการโดยนักวิชาชีพ นักวิชาการที่ออกไปให้บริการคนพิการที่อยู่ตามบ้าน หรือชุมชน กรณีนี้เรียกว่า “เอาต์ริช”
(Outreach Services) เช่น การออกหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ การจัดหน่วยทาขาเทียมเคลื่อนที่ การบริการเยี่ยมบ้านและ
สอนหนังสือคนพิการตามบ้านของศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจรวมถึง กิจกรรมบางส่วนของการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community-Based Rehabilitation : CBR) ที่เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของคนทุกระดับในชุมชนในการช่วยเหลือคนพิการ โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้นที่ต้องใช้นักวิชาชีพ นักวิชาการ ในการกระตุ้น
สอนการทางานให้ความรู้แก่คนพิการ และชุมชนในการช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า แม้
การบริการแบบการสงเคราะห์ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ อาจจะแตกต่างกันในด้านผู้ให้บริการช่วยเหลือมีฐานเป็นผู้
ใจบุญหรืออาสาสมัคร และนักวิชาชีพตามลาดับ ตลอดจนความลึกซึ้งของการให้บริการก็ตาม แต่ทั้งการสงเคราะห์และ
การฟื้นฟูส มรรถภาพมีสิ่งที่เหมือนกัน คือส่วนใหญ่ ฐานะของผู้ให้ บริการจะเหนื อกว่าคนพิก ารหรือ ผู้รับบริการ
ความสัมพันธ์ของทั้งสองจึงเป็นแนวดิ่งมากกว่าแนบราบ ไม่มีความเท่าเทียมกัน
3. การเสริม พลังอานาจ (Empowerment) และการมีวิถีชีวิต อิส ระของคนพิก าร(Independent
living : IL) ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้มากมายแต่โดยสรุป หมายถึง “การมีส่วนร่วม การควบคุม การมีอานาจในการ
ตัด สิน ใจ การกาหนดทางเลือกและทรัพ ยากรให้แก่ตนเองของคนพิการ” โดยเป้าหมาย เพื่อการจัดสรรอานาจ
และการเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอานาจเสียใหม่ เป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านของบุคคลและสังคม การเปลี่ยนแปลง
สานึกสาธารณะและการบรรลุความต้องการของมนุษย์ และการนาไปสู่การปลดปล่อย ปราศจากการกดทับกดขี่ ซึ่ง
การบริการแบบนี้มีฐานคิด ปรัชญา เป็น แบบแผนทางสังคม (Social Model) เน้นความเท่าเทีย มในศักดิ์ศ รี
สิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง นั่นหมายความว่า ฐานะและสัมพันธภาพของผู้ให้บริการ และคนพิการมีความเท่า
เทียมกัน คนพิการเปลี่ยนฐานะจากผู้รับบริการหรือคนไข้ (Client/Counselee) ไปเป็นผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภค
(Consumer) นักวิชาการ ผู้ช่วยเหลือ อาสาสมัคร เปลี่ยนฐานะจากผู้นา (Leadership) ไปเอื้ออานวยหรือผู้มีส่วน
ร่วม/เพื่อนร่วมงาน (Partnership) เท่านั้น ตัวอย่างรูปแบบการบริการนี้ เช่น การบริการของกลุ่มช่วยเหลือตัวเอง
(Self-help Organization) การใช้การปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อน (Peer Counseling) กิจกรรมการดาเนินงานของชมรม
หรือ สมาคมของคนพิการต่าง ๆ อาทิ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกฯ สมาคมผู้ปกครองเด็กออทิ
สติ ก รวมไปถึ ง ศู น ย์ วิ ถี ชี วิ ต อิ ส ระของคนพิ ก าร (Independent living center : IL center) และการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community-based Rehabilitation : CBR) ในระยะที่คนพิการเป็นกลุ่มหลัก
ในการดาเนินงานโดยมีสมาชิกในชุมชน นักวิชาการ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ร่วมงานเท่านั้น การบริการแบบที่ 2 และ 3
คือ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการเสริมพลังอานาจแก่คนพิการ มีความแตกต่างจากแบบที่ 1 หรือการสงเคราะห์
กล่าวคือ เป็นการช่วยเหลือ บริการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง อย่างถาวรแก่คนพิการและมีเป้าหมายสูงสุด
ที่เดียวกัน การทาให้คนพิการดารงอยู่ได้ด้วยตนเองมีอิสรภาพ แม้วิธีการและฐานะของผู้ให้บริการกับคนพิการอาจ
แตกต่างกันก็ตามการบริการแบบที่ 2 การฟื้นฟูสมรรถภาพ และแบบที่ 3 การเสริมพลังอานาจนี้ อาจเรียกรวมว่า
“การบริการเชิงพัฒนา”
จากการวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสม จะพบว่าในการดาเนินมาตรการสวัสดิการคนพิการนอกเหนือจากเบี้ย
ความพิการให้เป็นไปได้ในภาคปฏิบัตินั้น จะขึ้นอยู่กับข้อจากัดของนโยบายการบริหารของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีตาแหน่ง
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ในองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหลัก โดยมีปัจจัยเสริมมาจากความพร้อมด้านงบประมาณในการดาเนินงานและความ
เพียงพอของบุคลากรในการบริหารจัดการมาตรการ ที่เป็นเช่นนี้ เราสามารถอธิบายได้จากแนวคิดธุรกิจการเมืองใน
ท้องถิ่น เนื่องจากกระบวนการทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะของการที่นักการเมืองที่เข้า
มามีบทบาทได้นั้น ต้องมีการลงทุนทางการเงินในลักษณะที่ เป็น การท าธุรกิจและเมื่อได้รับ ตาแหน่ง ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการแสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะที่เรียกว่า “การถอนทุน” โดยการกาหนดนโยบายการ
บริหารที่จะจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล ไปในทางที่จะยังประโยชน์ให้แก่ตนเอง เช่น การ
จัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ให้แก่นโยบาย การจัดทาโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น หรือการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น นโยบาย
ด้านถนน ไฟฟ้า น้าประปา แหล่งน้า เป็นต้น ผลที่ตามมาก็คือ งบประมาณด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ย่อมมีข้อจากัดด้านวงเงินทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนพิการได้เต็มที่
นัก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้ อค้ นพบที่ ได้ จากการศึกษา ผู้ วิจัยเห็ นว่าควรมีข้ อเสนอแนะที่ เป็ นนัยยะในเชิงนโยบายที่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของคนพิการให้มากขึ้น คือ
1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะมีความเป็นธรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น คนพิการมาก
ขึ้น เนื่องจากคนพิการเป็นคนด้อยโอกาสที่มีแนวโน้มเพิ่มจานวนมากขึ้นในสังคม ซึ่งหากไม่มีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาจทาให้เ กิดปัญหาคุณภาพชีวิตคนพิการตกต่าซึ่ง
จะส่งผลกระทบถึงด้านการบริหารจัดการของนักการเมืองท้องถิ่นด้วย
2. ควรมีการเพิ่มบุคลากรในการทางานที่เกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน หรือ
นักสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรที่รับผิดชอบงานผู้ด้อ ยโอกาสในองค์การบริหารส่วนตาบลมีเพียง
นักพัฒนาชุมชน เท่านั้น
3. ควรมีการเพิ่มนโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เช่น คนพิการให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน เพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับคนปกติ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัยเรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการสาหรับคนพิการ ที่นอกเหนือจาก
เบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็น
ว่าควรมีการดาเนินการวิจัยหลังจากนี้คือ
1. ควรมีการขยายพื้นที่ในการดาเนินการวิจัยเป็นทั้งจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นแผนพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการในระดับจังหวัด
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาในเชิ งคุ ณ ภาพเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในเชิ งลึ ก ให้ เห็ น ถึ งรู ป แบบที่ เหมาะสมในการจั ด
สวัสดิการสาหรับคนพิการที่นอกเหนือจากเบี้ยความพิการ
3. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของจานวนคนพิการทั้ง 7 ประเภท
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กรกนก เทียมสุข เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, กาญจนา อายุเจริญ เป็นผู้สัมภาษณ์, (4 มีนาคม 2556). ที่วัดห้วงน้าเค็ม
จังหวัดจันทบุรี.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (26 กรกฎาคม 2555). ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555.

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

กิตติ ไชยลาภ, นรินทร์ สังข์รักษา และสุธีกาญจน์ ไชลาภ. (2550). ระบบการเฝ้าระวังและป้องกันความ
พิการในชุดโครงการศึกษาวิจัยยุทธศาสตร์บูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. กรุงเทพฯ :
เอกพิมพ์ไท.
กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล. (2540). นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
โกศล โมมา เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, กาญจนา อายุเจริญ เป็นผู้สัมภาษณ์, (22 กุมภาพันธ์ 2556).
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี.
คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการดูแลบุคคลพิการ. (2546). การดูแลบุคคลพิการ. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
“แนวหน้ารัฐบาลพร้อมส่งเสริมสิทธิสร้างโอกาสให้ความเสมอภาคแก่คนพิการ ระบุเป็นกาลังสาคัญ
ในการพัฒนาประเทศ,” (3 ธันวาคม 2553). แนวหน้า. ข่าวการเมือง . (ออนไลน์).
แหล่งที่มา : http://www.ryt9.com/s/nnd/1041712 . 30 พฤศจิกายน 2554.
ปราณี ประไพวัชรพันธ์. (2551). รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตาบลอรพิมพ์ อาเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน). นครราชสีมา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
พิสมัย ผลพฤกษ์ไพร. (2542). การสังคมสงเคราะห์. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันราชภัฏสงขลา.
ภุชงค์ เสนานุช. (2553). รูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสาหรับคนพิการ
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
รัชนี สรรเสริญ และคณะ. (2554). การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใช้ครอบครัวและชุมชน
เป็นฐาน. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
รัฐบาลไทย. (2554). คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
http://www.thaigov.go.th . 23 สิงหาคม 2554.
โรงพยาบาลนายายอาม. (2554). ทะเบียนข้อมูลคนพิการอาเภอนายายอาม. จันทบุรี : โรงพยาบาลฯ
วันทนีย์ วาสิกะสิน, สุรางรัตน์ วศินารมย์ และกิตติพัฒน์ นนทปัทมะดุล. (2553). ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2555). อาเภอนายายอาม. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://th.wikipedia.org.
14 กุมภาพันธ์ 2556.
ศิริอร เทศะบารุง มณีสินธุ์. (ม.ป.ป.). ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิของคนพิการ. (ออนไลน์).
แหล่งที่มา : http://www.inspec.ago.go.th. 5 มีนาคม 2555.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. (2553). ประสบการณ์ทางานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ. นนทบุรี :
สถาบันฯ.
สานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ . (2548). แนวทางการดาเนินงาน
จัดบริการสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.). กรุงเทพฯ : สานักงานฯ.
สุธินี ตรังคตระการ. (2555). ความต้องการสวัสดิการเบี้ยความพิการของผู้พิการในอาเภอหาดสาราญ
จังหวัดตรัง. ปริญญานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
สุพัตรา เสนะเปรม. (2549). ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการคนพิการของนายกและปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา. ปัญหาพิเศษ รป.ม. (การบริหารทั่วไป). ชลบุรี : วิ ท ยาลั ย การ
บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.

9

10

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

สุภชัย ชัยวรกุล. (2553). ความต้องการได้รับสวัสดิการของคนพิการในตาบลหน้าพระธาตุ
อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลยุรี. วิทยานิพนธ์ ร.ม. (การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง).
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
องค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ. (2555). ทะเบียนรายชื่อคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556. จันทบุรี : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
องค์การบริหารส่วนตาบลช้างข้าม. (2555). ทะเบียนรายชื่อคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556. จันทบุรี : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
องค์การบริหารส่วนตาบลนายามอาม. (2555). ทะเบียนรายชื่อคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. จันทบุรี : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
องค์การบริหารส่วนตาบลวังโตนด. (2555). ทะเบียนรายชื่อคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556. จันทบุรี : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
องค์การบริหารส่วนตาบลวังใหม่. (2555). ทะเบียนรายชื่อคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556. จันทบุรี : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
องค์การบริหารส่วนตาบลสนามไชย. (2555). ทะเบียนรายชื่อคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. จันทบุรี : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
อภิญญา เวชยชัย และศิริพร ยอมกมลศาสตร์. (2547). สวัสดิการสังคม ฉบับชาวบ้าน. (ออนไลน์).
แหล่งที่มา : http://www.it4social.net/download/socialwelfare.pdf. 16 ธันวาคม 2554.
เอื้องทิพย์ ไตรบารุง. (2550). การศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของคนพิการในเขตเทศบาล
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา).
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
Yamane, T. (1973). Statistics : An Introductory Analysis. 3rd. New York : Harper and Row.

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการตลาดนัดของเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ ตาบลมะขาม
อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
PUBLIC SATISFACTION TO FLEA MARKET OF MAKHAM MUANG MAI SUB-DISTRICT MUNICIPALITY
CHANTHABURI PROVINCE
กาจัด บุญโกย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
งานวิจัย นี้มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่อ ศึก ษาระดับ ความพึงพอใจของประชาชนและปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
บริ ก ารของต ลาดนั ด เทศบ าล ต าบลม ะขามเมื อ งให ม่ ต าบ ลม ะขาม อ าเภอมะขาม จั งหวั ด จั น ทบุ รี
การศึกษาจะใช้วิธีการศึกษารูปแบบการวิจัยเชิงพรรณาแบบผสมผสาน คือ การวิ จั ย เชิ งสารวจ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ประชาชนที ่ มี ส ิ ท ธิ เ ลื อ กตั ้ ง จานวน 366 คน การสัม ภาษณ์เจาะลึก และการสังเกตการณ์แ บบมีส่ว นร่ว ม
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากต่อสินค้าที่นามาบริการในตลาด
นัดของเทศบาลตาบลมะขามเมือ งใหม่ ในภาพรวม และเมื่ อพิ จารณาในรายประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจมาก
ในประเด็นคุณภาพของสินค้า ความหลากหลายของสิน ค้า ความเพี ย งพอของสิ น ค้ า ความสดใหม่ข องสิน ค้า
ราคาสินค้า และรูปแบบหีบห่อบรรจุสินค้า แต่มีความพึงพอใจปานกลางในประเด็นความเป็นระเบียบของแผงสินค้า
และความสะอาดของอาหารที่ จาหน่ าย ส่วนปั จจัยที่ มีผลต่อระบบบริก ารตลาดนัดของเทศบาลต าบลมะขาม
เมืองใหม่ มีความคิดเห็นในภาพรวมว่า ค่อนข้างดี ทั้งในด้านความมีอัธยาศัยในการบริการ ความเป็นธรรมในการบริการ
และความรวดเร็ว ในการบริการ และมีความคิดเห็นว่า ความเพียงพอในการบริการมีเพียงระดับปานกลาง
ABSTRACT
The purposes of this research were to examine the levels of the public satisfaction and
factors affecting the flea market in Makham Muang Mai Sub-district Municipality in Makham
District in Chanthaburi. The descriptive research of the survey study with the in-depth interview
and the participatory observation were applied to this research. The research populations were
the 366 qualified voters. The major results showed the high level of the public satisfaction
towards products in the flea market of Makham Muang Mai Sub - district Municipality. The public
satisfaction aspects of product quality, product variety, available and sufficient amount of
products, fresh products with reasonable price, and the product package were strongly satisfied.
The moderate level of the public satisfaction was shown in the aspects of nice and wellorganized product display and clean food. The influential factors towards the flea market
service in Makham Muang Mai Sub-district Municipality were positively viewed, showing the
aspects of hospitality, fair service, and quick service, including the aspect of sufficient service
which was shown in the moderate level.
บทนา
เทศบาลตาบลมะขามเมือ งใหม่ใ นสายตาของประชาชนในจัง หวัด จัน ทบุรี อาจถือ ว่า เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชื่อไม่คุ้นหูนัก แต่เทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ก็มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาเช่นเดียวกับ

11

12

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น กล่าวคือ เริ่มต้นจากการจัดตั้งเป็นองค์ การบริหาร ส่วนตาบลมะขาม ที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 โดยมีพื้น ที่ 50.75 ตารางกิโลเมตร
จานวน 10 หมู่บ้าน ประชากร 5,783 คน รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน จานวน 10.27 ล้านบาท รายจ่ายประจา
จานวน 5.27 ล้านบาท ต่อมาสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมะขามที่ดารงตาแหน่ง จะครบวาระในวันที่ 24
กรกฎาคม 2551ได้ดาเนินการยกระดั บ จากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลมะขามเป็ น เทศบาลตาบลมะขามเมื อ ง
ใหม่ ตั้ ง แต่ วั น ที ่ 25 กรกฎาคม 2551 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และผ่านความ
เห็นชอบของประชาชนในเขตพื้ น ที่ รวมถึ ง นายอาเภอและผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ในฐานะผู้ กากั บ ดู แ ลแล้ ว
ตามลาดับ
ในระหว่างการดาเนินงานดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลมะขามได้จัดทาแผนที่แนวเขตโดยยึดแนวเขต
การปกครองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อ ง กาหนดเขตตาบลในท้อ งที่ อาเภอมะขาม จัง หวัด
จัน ทบุรี และนาเสนอเหตุผ ลในการขอเปลี่ย นชื่อ เป็น “มะขามเมือ งใหม่ ” เนื่ อ งจากหากได้ รั บ จั ด ตั้ ง เป็ น
เทศบาลตาบล จะมี ชื่อ ซ้ากั บ เทศบาลตาบลมะขาม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ ตาบลมะขาม
อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทาสวนผลไม้) ที่ผ่านมาสภาพปัญหาหลัก
ของประชาชนในท้องถิ่นประการหนึ่ง ได้แก่ เกษตรกรประสบปัญหาด้านราคาผลผลิตทางเกษตรตกต่าประจาทุก
ปี นอกจากนี้ประชาชนยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เนื่องจากขาดโอกาสและการสนับสนุนในการสร้างอาชีพ
เพื่อหารายได้
จากปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง กล่ า ว เทศบาลตาบลมะขามเมื อ งใหม่ พยายามแก้ ไ ขปั ญ หา โดยอาศัย
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตาบล อาจ
จัดทากิจการใดๆ ในเขตเทศบาลอนุมาตรา (9) เทศพาณิชย์ (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. 2546: 68)
นอกจากนี้เทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ ยังอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา (1), (6), (7) เพิ่มเติม คือ
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(6) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
จากการดาเนิน การบริห ารจัด การโครงการสาธารณะของเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ ที่ผ่านมา
พบว่า ยังมีปัญหาในการบริการและพัฒ นาด้านเศรษฐกิจอีกหลายประการ ปัญหาหนึ่งก็คือ ปัญหาการบริหาร
จัดการตลาดนัดของเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่
วิวัฒ นาการการเกิด ตลาดนัด ในอดีต ที่เป็น ลัก ษณะของวิถีชุม ชนจนถึงการเปลี่ย นแปลง ที่เกิดขึ้นใน
ปั จจุ บั น สั งคมชี วิ ตของคนไทยส่ วนใหญ่ จะเกี่ ยวพั นอยู่ กั บ ตลาดค่ อนข้ างมาก เพราะตลาด เป็น แหล่ง ซื ้อ ขาย
แลกเปลี่ยนสินค้า นอกจากนั้นตลาดในอดีตยังเป็นศูนย์ กลางการพบปะของคน ในกลุ่มสังคมเดียวกัน หรือจาก
ต่างกลุ่มสังคม หรือต่างถิ่นฐานกันด้วย แม้กระทั่งทุกวันนี้ที่สังคม ได้วิวัฒนาการมาสู่ยุคของข่าวสารก็ตาม ตลาดก็
ยังเป็นศูนย์กลางข่าวสารอยู่นั่นเอง และในช่วงปัจจุบันตลาดนั ด เข้ า มามี บ ทบาทกั บ สั ง คมมากขึ้ น ซึ่ ง จะเห็ น ได้
จากธุ ร กิ จ ตลาดนั ด เป็ น อี ก หนึ่ ง ธุ ร กิ จ ที่น่าจับตามอง ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตลาดนัดเกิดขึ้นในหลายที่ที่
มีชุมชน มีคนพลุกพล่าน ความสาเร็จของตลาดนัด คือ การเข้าถึงผู้บริโภค ทาให้เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคและ
ตอบสนองได้ อ ย่ า งสู ง สุ ด ตลาดนั ด มี ค วามสาคั ญ กั บ สั ง คมไทยมากขึ้ น ทุ ก วั น ทาให้ เ กิ ด ความหลากหลาย
ทางด้านอาชีพ การกระจายรายได้ ซึ่งเป็นวัฏจักรระบบเศรษฐกิจของชุมชนในปัจจุบัน
ตลาดนัดเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ก็เช่นกัน เป็นอีกหนึ่งตลาดนัดที่เกิดระบบเศรษฐกิจที่สาคัญขึ้นใน
ชุมชน เทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ จึงได้จัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางในการพัฒ นา
ส่งเสริม อาชีพ ให้เกษตรกรได้มีอ าชีพ อย่า งต่อ เนื่อ ง และการแก้ไ ขปัญ หาด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นควบคู่กันไป
โครงการที่สาคัญ ได้แก่ โครงการจัดสร้างตลาดกลางสินค้า เพื่อการเกษตร โครงการจัดตั้งตลาดนัดและลานค้า
ชุมชน โครงการจัดตั้งศูนย์ ป ระสานการตลาดและแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตาบล (OTOP) ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์
ของจังหวัดจันทบุรี ด้านการพัฒนาสิน ค้าเกษตรคุณ ภาพ เพื่อ ให้เป็น ศูน ย์กลางการค้าขายและระบายผลผลิต
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ทางการเกษตรออกสู่ตลาดนอกแหล่งผลิต นอกจากนี้ เทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ ได้จัดหาภาคเอกชนมามีส่วน
ร่วมในการจัดตลาดนัดชุมชนในตลาดกลางของเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่เป็นประจา สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วัน
อังคาร วันพฤหัส และวันเสาร์ ตลอดทั้งปี จากการดาเนินโครงการดังกล่าวสามารถทาให้ประชาชนได้มีโอกาสในการ
สร้างอาชีพ ค้าขายเป็น อาชีพ หลักและอาชีพ เสริม สร้างรายได้ให้แ ก่ต นเองและครอบครัว นอกจากนี้เทศบาล
ตาบลมะขามเมืองใหม่ สามารถบริหารจัดการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยการจัดเก็บรายได้จาก
การให้เช่าทรัพย์สินและค่าธรรมเนียม ได้เพิ่มเติมจากรายได้ ที่จัดเก็บตามกฎหมาย เพื่อนารายได้มาพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป
เมื่อปี พ.ศ. 2554 สราวุธ อินทะพันธุ์ (2554 : ก) ได้มีทาวิจัยการประเมินผลการบริหารจัดการตลาดนัดของ
เทศบาล โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการ
พบว่า ในการบริหารจัดการตลาดนัดของเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ มีปัญหาที่ยังดารงอยู่ คือ
1. นโยบายผู้ บ ริ ห าร มี ก ารก าหนดนโยบายกว้ าง โดยไม่ มี ก ารแจ้ งนโยบายให้ บุ ค คลภายนอก รั บ รู้
กรรมการบริหารตลาดนัดไม่ยึดนโยบายเป็นหลัก
1.1 ด้านการบริหารจัดการ ขาดบุคลากรที่สามารถบริหารจัดการตลาดนัดในเชิงพาณิชย์ งบประมาณ
เทศบาลมีจากัด
1.2 คณะกรรมการบริหารตลาดนัดไม่มีงบประมาณเป็นของตนเอง การไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริหาร
จัดการตลาดเฉพาะสาธารณูปโภคได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการมีโครงสร้างคณะกรรมการไม่
ครอบคลุมทุกภาคส่วน
1.3 ด้านการประสานงานและมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนยังไม่ชัด เจน ไม่
มีส่วนรวมในการบริหารจัดการตั้งแต่ต้น ขาดความร่วมมือและขาดหลักเกณฑ์ ในการประสานความร่วมมือ
1.4 ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ถนนทางเข้าแคบไม่สะดวกในการใช้เส้นทางเข้าออกตลาดนัด ไม่มี
สัญญาณไฟจราจร สภาพแวดล้อมไม่ดี เต็มไปด้วยเศษขยะอยู่กระจัดกระจาย ระบบระบายน้าและการกาจัด
วัชพืชไม่ดี ขาดเวรยามที่รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยโดยตรง
1.5 ด้า นการประชาสัม พัน ธ์ไ ม่มีก ารกาหนดกลุ่ม เป้า หมายในการประชาสัม พัน ธ์ สื่อ ที่ใช้ก็ไ ม่จูง
ใจ ขาดงบประมาณและขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ด้านการประชาสัมพันธ์
แต่การศึกษาวิจัยประเมินผลการบริหารจัดการตลาดนัดของเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ ดังกล่าว ยังมี
จุดอ่อน คือ เป็นการศึกษาเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการที่รับผิดชอบการบริหาร
จัดการตลาด แต่สิ่งที่สาคัญมากกว่าของการประเมินผลการให้บริการสาธารณะ ก็คือ การประเมินจากผู้รับบริการ อัน
ได้แก่ ประชาชน ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงเน้นการศึกษาประชาชนผู้ใช้บริการตลาดนัดว่ามีความพึงพอใจต่อการบริการ
อย่างไร และควรมีบทบาทปรับปรุงตลาดนัดอย่างไร ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการบริการตลาดนัดของเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ ตาบลมะขาม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึก ษาให้ท ราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริก ารสินค้า ในตลาดนัดของ
เทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ ตาบลมะขาม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อระบบการบริการตลาดนัดของ
เทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ ตาบลมะขาม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลมะขาม
เมืองใหม่ ตาบลมะขาม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จานวน 4,365 คน
การกาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จะใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane. 1973 : 125) คานวณ
ขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมดังนี้
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n

=

N .
1+Ne2
n = ขนาดตัวอย่าง
N = ขนาดประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม (Sampling Error)

ความคลาดเคลื ่อ นมากที ่ส ุด ที ่ย อมรับ ได้ = +/- 5% ภายใต้ค วามเชื ่อ มั ่น ในการสุ ่ม 95 %
เพราะฉะนั้น ขนาดตัวอย่าง = 366 ตัวอย่าง
ส่วนเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sample Technique) จะใช้การสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two - Stage Sampling)
คือ ขั้นแรกจะใช้การสุ่มแบบสัดส่วน (Probability Sampling) และขั้นที่สองจะใช้การสุ่มเชิงระบบ (Systematic
Sampling) ดังนี้
1. การสุ่มแบบสัด ส่วน จะพิจารณาสัด ส่วนของตัวอย่างจาแนกตามชุมชนในเทศบาล โดยได้ผลการ
สุ่มเป็นดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ชื่อชุมชน
หมู่ที่ 1 บ้านมะขาม
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งดินเหนียว
หมู่ที่ 3 บ้านหนองอ้อบน
หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลวง 4
หมู่ที่ 5 บ้านท่าหลวง 5
หมู่ที่ 6 บ้านเกาะฝาน
หมู่ที่ 7 บ้านบางจะอ้าย
หมู่ที่ 8 บ้านพญาล่าง
หมู่ที่ 9 บ้านหนองอ้อล่าง
หมู่ที่ 10 บ้านท่าระม้า
รวม

ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

1,156
277
559
267
244
248
378
236
591
409
4,365

97
23
47
22
20
21
32
20
50
34
366

2. การสุ่มเชิงระบบ จะพิจารณาจากลาดับรายชื่อของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละชุมชน โดยแบ่งออกเป็น
ในช่วงเท่า ดังนี้ ทุกรายชื่อลาดับที่ 12, 24, 36, 48, 60, ... ตามลาดับ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการ
บริหารจัดการตลาดนัดของเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ ตาบลมะขาม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
การสร้างเครื่องมือวิจัยและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือตาม
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตลาดนัด
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ตรวจสอบความตรงและความเที่ยงตรง
ตามโครงสร้างเนื้อหา ความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้อง เหมาะสมของภาษา
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ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความครอบคลุม
ของเนื้อหา เพื่อให้ได้ข้อคาถามที่เที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 5 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้สัมภาษณ์กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
1. การวิจัยเอกสาร เอกสารที่จะใช้ในการวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.1 เอกสารชั้นต้น (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จาก
การเก็บรวบรวม ได้จากการใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลมะขาม
เมืองใหม่ อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
1.2 เอกสารชั้ น รอง (Secondary Data) เป็ น เอกสารที่ มี ก ารวิเคราะห์ ข้ อมู ล ในรูป แบบต่ างๆ คื อ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ หน่ว ยงานเอกชน
รวมถึงเอกสาร วารสาร รายงานการวิจัย บทความต่างๆ และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับ การศึกษาในครั้งนี้
2. การสัม ภ าษ ณ ์เ จ าะลึก (In - depth Informants) เป็น การใช้แ น วสัม ภ าษ ณ ์เ จ าะ ลึก
โดยกาหนดให้ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key - Informants) ได้แก่ ผู้บ ริหารในเทศบาลตาบลมะขามเมือง
ใหม่ ผู้นาชุมชน และประชากรในเขตเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่
3. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ในที่นี้หมายถึง ประสบการณ์จากการสังเกตที่ได้จาก การร่วมทางาน
ในองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น กล่า วคือ ผู้วิจัย ได้มีโอกาสทางานที่เทศบาลตาบลมะขามเมือ งใหม่ อาเภอ
มะขาม จังหวัด จัน ทบุรี เป็น เวลา 12 ปี ในตาแหน่งสมาชิก สภาเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ อาเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิ เคราะห์ ตั วแปรส่ วนบุ คคล (ตั วแปรต้ น) จะใช้ ค่ าสถิ ติ เชิ งพรรณนา คื อ น ามาแจกแจงความถี่
(Frequency) คานวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอในรูปตารางความเรียง
2. การวิเคราะห์ตัวแปรตาม จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยนาเสนอในรูปของ ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การทดสอบความเที่ยง (Reliability) จะใช้การทดลองไปเก็บแบบสัมภาษณ์จานวน 30 ชุด แล้ว
นามาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ (Cronbach’s Alpha) ซึ่งค่าทางสถิติมีค่า 0 - 1.0 ค่าที่ใช้ได้ ต้องเกิน 0.7 จากผล
การวิเคราะห์ได้ค่า ∞ = 0.817
การวิเ คราะห์ข้อ มูล เชิงคุณ ภาพ จะใช้ก ารตีค วามข้อ มู ล จากการสัม ภาษณ์ เพื่อ เพิ่ม เติม คาอธิบาย
ตารางจากการสารวจให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การวิเ คราะห์ข ้อ มูล โดยการตีค วามข้อ มูล (Interpretative Analysis) การตีค วามข้อ มูล คือ การ
พยายามจะดึงความหมายออกจากข้อมูลที่มีอยู่ เป็นการทาความเข้าใจว่าข้อมูลบอกอะไรแก่เราบ้าง เป็น การหา
ความหมายขั ้น ลึก จากข้อ มูล แต่เ ราต้อ งยอมรับ ว่า การตีค วามข้อ มูล คือ การคาดเดา ความหมายเชิง
วัฒ นธรรมของพฤติกรรม แล้วเขียนข้อ สรุปที่อธิบายพฤติก รรม หรือ เหตุการณ์นั้น จากการคาดเดาดีที่สุด การ
ตีความไม่ใช่การประมวลความหมายที่หลากหลายของพฤติกรรมมารวมไว้แล้วหาขอบเขตไม่ได้ หรือไม่สามารถลง
ข้อสรุปได้ว่าจะใช้ความหมายใด ผู้ตีความหมายข้อมูล จึงต้องตัดสินใจว่าคนเลือกความหมายใด และในการ
ตัด สิน ใจเลือ กเดาความหมายนี้ ผู้ตีค วามย่อมต้องพิสูจน์และประเมินแล้วว่า การคาดเดาที่ตนเลือก เป็นการ
คาดเดาที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของการวิจัยเชิงคุณ ภาพ ซึ่งเน้น การสร้างข้อสรุปใหม่ และการอธิบ าย
ความละเอียดอ่อนและความซับซ้อนของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตีความข้อมูลต่อ
จากการเปรียบเทียบข้อมูล โดยมีการเลือกกลุ่มคาหลักๆ ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์มาตีความ เพื่อหาความหมายที่แฝงเร้น
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อยู่ร่วมกับ คาอื่นๆ ที่เป็นบริบ ทร่วมกันในคาตอบนั้นๆ เพื่อสร้างข้อสรุปใหม่และนาผล การวิเคราะห์นี้ ไปสร้าง
เป็นข้อสรุปอุปนัยในที่สุด
ผลการวิจัย
ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ต อบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจต่อสินค้าที่นามาบริการในตลาดนัดของเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ ในภาพรวมค่อนข้างมาก และ
เมื่อพิจารณาในรายประเด็นก็ยังพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากใน 6 ประเด็น โดยเรียงลาดับ ดังนี้
1. คุณภาพของสินค้า
2. ความหลากหลายของสินค้า
3. ความเพียงพอของสินค้า
4. ความสดใหม่ของสินค้า
5. ราคาสินค้า
6. รูปแบบหีบห่อบรรจุสินค้า
และประชาชนมีความพึงพอใจปานกลางใน 2 ประเด็น ดังนี้
7. ความเป็นระเบียบของแผงสินค้า
8. ความสะอาดของอาหารที่จาหน่าย
การที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อตลาดนัดของเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ ในเรื่องของคุณภาพของ
สินค้ามากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นอื่นๆ เนื่องจากในพื้นที่ของตลาดนัดเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ อยู่
ในพื้นที่ที่มีการทาเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงมีสินค้าประเภทพืชผักผลไม้เป็นจานวนมาก รวมทั้งสินค้าในการบริโภค
อื่นๆ ซึ่งล้วนแต่มีอยู่ในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงจานวนมาก เช่น ไก่ สุกร ปลาชนิดต่างๆ ส่งผลให้มีสินค้าหลายๆ
ประเภทมาจ าหน่ ายในตลาดนั ด และเป็ นสินค้ าที่ มี คุ ณ ภาพและปราศจากสิ่ งเจื อปน เพราะในพื้ นที่ ไม่ มี โรงงาน
อุตสาหกรรม ทาให้มีมลพิษทั้งทางน้าและทางอากาศน้อยมากหรือแทบจะไม่มี เพราะในปัจจุบันประชาชนได้ให้
ความสาคัญด้านสุขภาพมากขึ้น จึงได้มีการนาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการเกษตรกรรมอย่างแพร่หลาย เช่น การ
นาปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพมาใช้กับผลผลิต และการนาภูมิปัญญาชาวบ้านในการทายาเพื่อไล่แมลงด้วยพืชผักที่มี
คุณสมบัติในการไล่แมลงได้ เช่น สะเดา ซึ่งเป็นพืชที่มีอยู่ในพืน้ ที่จานวนมาก ทาให้สินค้าที่นามาจาหน่ายไม่มีสารตกค้าง
ปลอดภั ย ทั้ งด้ านการผลิ ตและการบริ โภคส าหรั บผู้ บริ โภค และยั งเป็ น การช่ว ยลดภาระต้น ทุน ในการผลิต
ประชาชนในพื้น ที่ส่ว นใหญ่ท ราบว่า ที่ม าของสิน ค้า ที่นามาจาหน่า ยนั้น เป็น สิน ค้า ที่ใ ช้เกษตรอิน ทรีย์ส่ว น
ใหญ่ ประชาชนจึ งให้ค วามไว้ว างใจในคุณ ภาพของสินค้า รวมไปถึงสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีในพื้นที่ ทาให้
ราคาสินค้าค่อนข้างที่จะมีราคาถูก เพราะส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีอยู่ในชุมชน มีเพียงสินค้าบางประเภทที่มีราคาสูง
ขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนที่มีก ารจับ จ่า ยในตลาดนัด ส่ว นใหญ่จ ะเป็น สิน ค้า เพื่อ การอุป โภค แต่
เนื่อ งจากเทศบาลตาบลมะขามเมื อ งใหม่ มี ก ารนาหลั ก การจู ง ใจแก่ ผู้ ที่ ล งทะเบี ย นค้ า ขายในตลาดนั ด
ของเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ โดยให้พ่อค้าและแม่ค้ามาลงทะเบียนเป็นผู้ค้าขายในตลาดนัด โดยเข้ามา
จาหน่ายสินค้าในตลาดได้โดยไม่เสียค่าเช่าที่ ในช่วงแรก หลังจากนั้นก็มีการเก็บค่าเช่าที่ ใ นราคาที่พ่อ ค้า แม่ค้า
พอใจ เพื่อ ให้ไ ด้รับ ผลกระทบจากค่า เช่า ที่น้อ ยที่สุด จึงส่งผลให้ร าคาสิน ค้า ในตลาดนัด จึง มีร าคาที่ไ ม่แ พง
เนื่องจากได้รับการลดค่า เช่าที่ในการจาหน่ายสินค้า จึงสามารถขายสินค้าในราคาที่ไม่ต้องบวกเพิ่มค่าเช่าที่เพื่อ
จาหน่ายสินค้า
แต่มีความพึ งพอใจในความสะอาดของอาหารที่จาหน่ายเพี ยงปานกลาง ก็เพราะว่าตลาดนัดของเทศบาล
ตาบลมะขามเมื องใหม่ นั้ น พื้ นที่ ที่ วางสินค้ าจาหน่ ายในตลาดนั ดยั งเป็ นพื้ นดิ น ยั งไม่ ได้ เทพื้ นคอนกรีต ทาให้ เวลาที่
ประชาชนเดินจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดนัด เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายขึ้น จึงทาให้ประชาชนรู้สึกว่าสินค้าไม่สะอาด
เช่น ขนมคาวหวาน ของสด หรือแม้แต่อาหารที่ปรุงสุกแล้วนั้น ผู้จาหน่ายได้มีการนาภาชนะมาปิด ในเวลาก่อนการ
จาหน่าย แต่ในเวลาที่จาหน่ายสินค้านั้น อาจจะมีฝุ่นหรือแมลงวันตอมอาหาร และจากการที่เทศบาลฯ ยังมิได้ปรับปรุงพื้น
เป็นคอนกรีต จึงอาจจะมีฝุ่นละอองในอาหารประเภทปรุงสุก เทศบาลฯ จะมีการจัดการด้านความสะอาดบริเวณ
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โดยรอบเพื่อ ไม่ใ ห้ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน เพื่อลดปัญหาด้านเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร แต่ในการจาหน่าย
สินค้าที่เ ป็นสินค้าสด เช่น เนื้อหมู เนื้อ ไก่ ปลา และอื่น ๆ ก็ทาให้อาจจะมีแมลงวันที่ม าตอมสินค้าสดประเภท
ดังกล่าว
ข้อ ค้น พบ ตามวัต ถุป ระสงค์ข ้อ ที ่ 2 สามารถสรุป ได้ว ่า ประชาชนกลุ ่ม ตัว อย่า งผู ้ต อบ
แบบสอบถามมีค วามคิด เห็น ว่า ระบบการให้บ ริก ารตลาดนัด ของเทศบาลตาบลมะขามเมือ งใหม่ อยู่ในระดับ
ค่อนข้างดีในภาพรวม และเมื่อพิจารณาในรายประเด็นก็ยังพบว่า
ประชาชนมีความคิดเห็นว่า อยู่ในระดับค่อนข้างดี ใน 3 ประเด็น โดยเรียงลาดับ ดังนี้
1. ความมีอัธยาศัยในการบริการ
2. ความเป็นธรรมในการบริการ
3. ความรวดเร็วในการบริการ
มีความคิดเห็นว่า ระบบบริการอยู่ในระดับปานกลาง ใน 1 ประเด็น ดังนี้
1. ความเพียงพอในการบริการ
การที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระบบบริการตลาดนัด ในประเด็นของความมีอัธยาศัยในการบริการอยู่ใน
ระดับค่อนข้างดี ก็เนื่องจากเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่มีการจัดอบรมบ่มนิสัยพนักงานเป็นประจา เพื่อให้บริการ
ด้วยวาจาที่สุภาพ และให้พนักงานรู้สึกว่าการบริการในส่วนนี้นั้น หากเราต้องการที่จะได้เงินจากลูกค้าและพอใจใน
บริการของเรา เราจะต้องพูดจาให้ดีก่อน รวมไปถึงบุคลิกท่าทางในการต้อนรับต้องจริงใจและมีความสุภาพ หากทาให้
ผู้ประกอบการไม่พอใจ ก็จะทาให้เจ้าหน้าที่เสียหายเอง เพราะคุณเป็นคนที่ จะต้องประสานและติดต่อกับลูกค้า
โดยตรง และการที่ ประชาชนพูดกันต่อๆ ไป ก็จะทาให้ภาพพจน์ของเจ้าหน้าที่คนนั้นๆ ถูกมองไม่ดีในสายตาประชาชน
ด้วย
แต่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ระบบบริการตลาดนัด ในประเด็นของความเพียงพอในการบริการอยู่ใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ ดูแลเพียงแค่การจัดสถานที่ ส่วนผู้ประกอบการจะเป็น
ผู้จัดระบบในตลาดกันเอง ยังมิได้มีการทาสัญญาในเรื่องของการจัดการเกี่ย วกับถังขยะ ซึ่งยังมีไม่เพียงพอในการ
ใช้บ ริก าร ทาให้ขยะล้น ถัง เกิดกลิ่น เน่าเหม็น รวมทั้งการวางระบบของท่อระบายน้า ที่มักเกิด กา รอุด ตัน อยู่
บ่อ ยๆ และเวลาที่เกิด ฝนตกถึงแม้ไ ม่ม ากก็เกิดการระบายไม่ทัน ประชาชนจึงมีความต้องการที่จะให้เทศบาลตาบล
มะขามเมืองใหม่ เข้ามาจัดการในเรื่องของจานวนถังขยะ และวางระบบท่อระบายน้าเสียใหม่
สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจั ย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิม ดังนี้
ผลการศึ ก ษาที่ เ ป็ น ข้ อ ค้ น พบจากการวิ จั ย ในภาคนิ พ นธ์ นี้ สรุ ป ได้ ว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง
พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การบริ ก ารตลาดนั ด ของเทศบาลตาบลมะขามเมื อ งใหม่ ตาบลมะขาม อาเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ความมีอัธยาศัยในการบริการ ความเป็นธรรมในการบริการ และความรวดเร็วใน
การบริการ เมื่อนาผลการศึกษามาอภิปรายกับองค์ความรู้ทางทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการให้บริการของจอนห์ ดี มิล
เลท กล่าวคือ จอนห์ ดี มิลเลท ได้สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการบริการสาธารณะ 4 ปัจจัยหลัก คือ
1. การให้บ ริก ารอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหาร งาน
ภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติ อย่างเท่าเทียมกัน ในแง่มุม
ของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ ประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะ ที่เป็นปัจเจกบุคคลที่
ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน
2. การให้บ ริก ารที ่ต รงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริก ารจะต้อ งมองว่า ก า ร
ให้ บ ริ ก ารสาธารณะจะต้ อ งตรงเวลา ผลการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานภาครั ฐ จะถื อ ว่ า ไม่มีประสิทธิผล
เลยถ้าไม่มีการตรงเวลาซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน
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3. การให้ บ ริ ก ารอย่ างเพี ย งพอ (Ample Service) หมายถึ ง การให้ บ ริก ารสาธารณะต้ อ งมี ล ัก ษณะ
จานวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม มิลเลทเห็นว่าความเสมอภาค หรือการตรงเวลา จะ
ไม่มีความหมายเลยถ้ามีจานวนการให้บ ริก ารที่ไม่เพียงพอ และสถานที่ตั้ง ที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้
เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่เป็นไปอย่าง
สม่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพึงพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้หรือหยุด
บริการเมื่อใดก็ได้
5. การให้ บ ริ ก ารอย่ า งก้ า วหน้ า (Progressive Service) หมายถึ ง การให้ บ ริ ก ารสาธารณะที ่ ม ี ก าร
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ และผลการปฏิ บั ติ ง าน กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ หรือความสามารถที่
จะทาหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
ในกรณี ข องผลการวิ จั ย ของภาคนิ พ นธ์ นี้ สามารถอธิ บ ายปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ตลาดนั ด ของเทศบาล
ตาบลมะขามเมืองใหม่ ได้ดังนี้
1. ความมีอัธยาศัยในการบริการ การที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระบบบริการตลาดนัด ในประเด็นของ
ความมีอัธ ยาศัย ในการบริก ารค่อ นข้างดี ก็เนื ่อ งจากเทศบาลตาบลมะขามเมือ งใหม่ มีการจัดอบรมบ่ม นิสั ย
พนักงานเป็นประจา เพื่อให้บริการด้วยวาจาที่สุภาพ และให้พนักงานรู้สึกว่าการบริการในส่วนนี้นั้น หากเราต้องการ
ที่จะได้เงินจากลูกค้าและพอใจในบริการของเรา เราจะต้องพูดจาให้ดีก่อ น รวมไปถึงบุคลิก ท่า ทางในการต้ อ นรับ
ต้องจริงใจและมีความสุภาพ หากทาให้ ผู้ประกอบการไม่พอใจ ก็จะทาให้เจ้าหน้าที่เสียหายเอง เพราะคุณเป็นคนที่
จะต้ องประสานและติดต่ อ กับ ลูก ค้า โดยตรง และการที ่ป ระชาชนพูด กัน ต่อ ๆ ไป ก็จ ะท าให้ภ าพพจน์ข อง
เจ้าหน้าที่คนนั้น ๆ ถูกมองไม่ดีในสายตาประชาชนด้วย
2. ความเป็นธรรมในการบริการ การที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระบบบริการตลาดนัด ในประเด็นของ
ความเป็นธรรมในการบริการค่อนข้างดี ก็เนื่องจากเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ มีนโยบายให้ผู้ประกอบการ
ต้องมีการติดป้ายราคาสินค้าให้ประชาชนที่จับจ่ายซื้อของได้ทราบถึง ราคาของสินค้า จึงทาให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจและรู้สึกเป็นธรรม ส่วนในรายประเด็น
ความเสมอภาคในการจัดการตลาดนัด ผู้บริหารก็มีนโยบายว่า ผู้ขายสินค้าต้องเป็นผู้ขายสินค้าเองโดยตรง เพื่อมิให้มี
การสวมสิทธิ์ สาหรับความเสมอภาคในการจัดการตลาดนัดนั้น ผู้บริหารของเทศบาลฯ มีข้อกาหนดของโควตา
สินค้า ซึ่งในตลาดนัดจะต้องมีสินค้าแต่ละอย่างไม่ให้เกิน 3 อย่าง เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าล้นตลาด
3. ความรวดเร็วในการบริการ การที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระบบบริการตลาดนัด ในประเด็นของ
ความรวดเร็ว ในการบริก ารค่อ นข้า งดี ก็เนื่องจากเทศบาลตาบลมะขามเมือ งใหม่ มีก ารวางระบบของเครื่อ ง
สารองไฟเอาไว้ หากเกิดไฟฟ้าดับก็จะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที และสาหรับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับท่อน้าประปา
แตกได้รวดเร็วนั้น เทศบาลฯ ก็มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับ ระบบประปาที่ ป ระจาอยู่ ที่ ต ลาดกลางอยู่ แ ล้ ว จึ ง
สามารถดู แ ลประปาในตลาดนั ด ได้ อี ก ด้ ว ย ส่วนของเรื่องการเก็บ ขยะในตลาดได้ทัน นั้น ก็เ พราะเทศบาลมี
การบริก ารจัด การตลาดนัด และ ตลาดกลางโดยตรง โดยมีการจ้างชุดเหมากวาด เช่น วันที่มีต ลาดนัด จะมี
เจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดหลังจากตลาดวาย เมื่อเก็บกวาดแล้วก็จะนาไปใส่ถุงดา เมื่อเช้าในวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่จาก
เทศบาลฯ ก็จ ะมาเก็บ ขยะที่ชุด เหมากวาดเก็บ เอาไว้ จึงทาให้ประชาชนเห็นว่า เทศบาลฯ มีความรวดเร็ว ใน
การบริการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่สาคัญ ดังนี้
1. การแก้ไขปัญหาความสะอาดของสินค้า โดยเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุง
ในส่วนลานดินให้เป็นลานคอนกรีตของตลาดนัด เพื่อมิให้เกิดฝุ่นละอองกระจายในการเดินจับจ่ายซื้อของในตลาดนัด
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โดยปรับพื้นดินให้เป็นพื้นปูนในส่วนที่เป็นบริเวณของตลาดนัดทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการรู้สึกว่าสินค้าใน
ตลาดนัดมีความสะอาดมากขึ้น
2. การพัฒนาความเป็นระเบียบของสินค้า โดยต้องมีการจัดโซนประเภทของสินค้า และมีการจัดขอบเขต
ในการวางสินค้า ไม่วางสินค้าเกะกะ
3. การจัดบริการให้เพียงพอเกี่ยวกับเรื่องของถังขยะ ซึ่งเป็นเรื่องของเทศบาลฯ ที่จะต้องมีการจัดการเพิ่ม
ถังขยะ และมีการจัดระบบให้กับผู้ประกอบการในการทาสัญญาครั้งต่อไป
4. การจัดบริการให้เพียงพอเกี่ยวกับการจัดสถานที่จอดรถให้เพียงพอนั้น จะต้องจัดให้มีการเพิ่มสถานที่
จอดรถมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดนัดที่มีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการตลาดนัด ของเทศบาล
ตาบลมะขามเมืองใหม่ ตาบลมะขาม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยเห็นว่าควรมีการ
ดาเนินวิจัยหลังจากนี้ คือ
1. มี ก ารศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การบริ ก ารตลาดนั ด ในภาพรวม ทั้งจังหวัด เพื่อ
ทาการเปรียบเทียบถึงการบริการตลาดนัดในแต่ละพื้นที่ เพื่อจะทาให้ได้มาซึ่งตัวชี้วัดที่ใช้เป็นมาตรฐานได้
2. ควรทาการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ แนวเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับการบริการตลาดนัด เพื่อ วิเ คราะห์
ถึงกลุ่มต่า งๆ ที่เกี่ย วข้อ งว่า มีกลุ่มใด มีส่วนใดได้ม าก หรือ มีกลุ่มใดเสียประโยชน์ ในการประกอบกิจการของ
ตลาดนัด
3. ควรจัด ทาการศึก ษาในครั้งต่อ ไป ภายหลังจากการทาสัญ ญาความร่ว มมือ ระหว่างเทศบาลตาบล
มะขามเมืองใหม่กับผู้ประกอบการในครั้งใหม่ และจัดทาข้อตกลงในส่วนที่ต้องปรับปรุงการบริการต่างๆ ให้ครอบคลุม
และดีขึ้น เพื่อให้ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการตลาดนัดของเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ ตาบลมะขาม
อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ตรงกับตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
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ผลกระทบของนโยบายการกระจายอานาจการปกครองสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
IMPACTS OF DECENTRALIZATION POLICY OF LOCAL ADMINISTRATION ORGANIZATION : CASE STUDY OF
KHLONG NA RAI SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION CHANTHABURI PROVINCE
ชลาลัย จันทราวดี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
งานวิจัย เรื่อ งนี้มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาบริบ ทและผลกระทบของการดาเนิน นโยบายการกระจาย
อานาจการปกครองสู่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยใช้ก ลุ่ม ตัวอย่าง
ที่เป็นประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
จานวน 349 คน และใช้วิธีการศึกษาเชิงผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงสารวจ การสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์จากคาบอกเล่า
การวิจัยเอกสารรวมทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและประสบการณ์ของผู้วิจัย ผลการศึกษาพบว่า บริบท
ของการดาเนินนโยบายการกระจายอานาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
คลองนารายณ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ก่อนและหลังของนโยบายกระจายอานาจ มีการดาเนินนโยบายการ
กระจายอานาจในทิศทางที่ดีขึ้นในเชิงบวกของภาพรวม ทั้งด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านบริการสาธารณะ
และด้านการบริหารจัดการที่ดี พบว่า ผลกระทบของนโยบายการกระจายอานาจการปกครองสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีผลกระทบในทิศทาง
ที่ดีขึ้น ในเชิงบวกของภาพรวมทั้งด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านบริการสาธารณะ และด้านการบริหารจัดการ
ที่ดีเช่นกัน ทั้งนี้เป็นเพราะชุมชนชาวคลองนารายณ์เป็นชุมชนเมืองโบราณและเป็นชุมชนเกษตรกรมาแต่ดั้ง เดิม
จึงเป็นชุมชนที่มีลักษณะของความเข้มแข็งในแบบที่ยังมีความผูกพันระหว่างคนในชุมชนเหมือนเครือญาติอย่าง
แนบแน่นมาช้านาน
ABSTRACT
The research was aimed to study the aspects of contexts and impacts of
decentralization policy of Khlong Na Rai Sub-district Administration Organization in Chanthaburi
Province. The research populations were the 349 qualified voters in the area of Khlong Na Rai
Sub-district Administration Organization. The mixed method model of the survey research with
the in-depth interviews, historical hearsay, documentary research, participatory observation and
researcher’s experiences were applied to this study. The findings showed the positive directions
before and after the decentralization policy were performed in the area of Khlong Na Rai
Sub-district Administration Organization. The aspects of public participation, public service, and
good management were positively viewed. The results also showed the positive impacts of the
decentralization policy of the Local Administration Organization in the area of Khlong Na Rai
Sub-district Administration Organization in Chanthaburi Province. The issues of public participation,
public service, and good management were positively commented. These might be resulted
from the Khlong Na Rai’s dominant feature of being the ancient and farming community. People in
the area of Khlong Na Rai Sub-district had also showed their community strength, strong
relationship and kinship in their own community in the long periods of time.
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บทนา
การกระจายอานาจบริหารระดับตาบลเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) ซึ่งประกอบด้วยสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง อานาจหน้าที่ของกรมการ
อาเภอจัดการปกครองท้องที่ให้เรียบร้อย รวมทั้งการกากับดูแลกานันผู้ใหญ่บ้านที่มาจากการเลือกตั้งเข้าไปทาหน้าที่
บริหารราชการอานาจหน้าที่ที่สาคัญ ได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่กรมการอาเภอ ประกอบด้วย
นายอาเภอ ปลัดอาเภอ และหัวหน้าส่วนราชการบริหารฝ่ายพลเรือนต่างๆซึ่งรับราชการประจาอาเภอนั้นๆ ในปี
พ.ศ. 2457 ประกาศใช้ พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6) จึงยกเลิกพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครอง ร.ศ. 116 พระราชบัญญั ติฉบับนี้กาหนดให้กานัน ผู้ใหญ่ บ้านและแพทย์ประจาตาบลมีฐานะเป็น
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ร าชการส่ ว นภู มิ ภ าคภายใต้ ก ารบั ง คั บ บั ญ ชาของนายอ าเภอในปี พ.ศ. 2499 มี ค าสั่ ง
กระทรวงมหาดไทยให้จัดตั้งสภาตาบล และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัตจิ ัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
โดยให้องค์กรมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ให้ราษฎรในท้องถิ่นเข้ามาแก้ปัญหาของตนเอง แต่การดาเนินงาน
ไม่บรรลุผล เพราะเป็นเรื่องยากที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น จึงประกาศยกเลิกองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็ นสภาต าบลในปี พ.ศ. 2515 สภาต าบลมี ส มาชิ ก ของสภามาจากการเลื อ กตั้ งหมู่ บ้ า นละ 1 คน เป็ น ฝ่ า ยให้
ข้อเสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิแพทย์ประจาตาบลและปฏิบัติตามมติของสภา
ตาบล ปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือทางราชการมอบหมาย ประสานงานกับราษฎรและองค์กรอื่นๆ ในการ
พัฒนาตาบลในปี พ.ศ. 2537 จึงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล ได้
ยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยมีจุดประสงค์ปรับปรุงฐานะของสภาตาบล
เป็นนิติบุคคล และปรับปรังการบริหารงานให้เป็นการกระจายอานาจการปกครองสู่ราษฎรท้องถิ่นมากที่สุด และ
ยกระดับสภาตาบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์เป็นองค์การบริหารส่วนตาบล
หลังจากมีพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาบังคับใช้ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงฐานะขององค์การปกครองระดับตาบลเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) สภาตาบล ให้มีฐานะเป็นนิติบุค คล 2)
องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล ให้มีฐ านะเป็น นิติบุค คล และเป็น ราชการส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบล
(อบต.) เกิดจากการยกฐานะสภาตาบลที่มีรายได้ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ ล่วงมาติดต่อกันสามปี
เฉลี่ยไม่ต่ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท (หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด) ประกาศจัดตั้งเป็น อบต. (โดยให้
ทาเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) การเกิดสภาตาบลทาให้การปกครอง
ท้องถิ่นที่มอี านาจอิสระมากขึ้นและองค์การบริหารส่วนตาบลที่เกิดขึ้นเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่สมบูรณ์แบบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทย
โดยบัญญัติเรื่องการกระจายอานาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดแจ้ง หลายประเด็นได้บัญญัติความสาคัญ
เรื่องการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นนาไปสู่การออกพระราชบัญญัติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 นโยบายกระจายอานาจดังกล่าวถือเป็นจุดสาคัญที่ทาให้เกิดการกระจาย
อานาจสู่ท้องถิ่นครั้งใหญ่ และทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงอานาจหน้าที่ระหว่างรัฐส่วนกลาง ภูมิภาค และส่วน
ท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจากรั ฐ ส่ วนกลางต้ อ งถ่ ายโอนภารกิ จ บางประการที่ เห็ น ว่ าท้ อ งถิ่ น ควรด าเนิ น การไปให้ ท้ องถิ่ น
ขณะเดียวกันก็มีการเกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กจานวนมาก ในการดาเนินงานหรือขับเคลื่อนการ
ปกครองท้องถิ่นนั้น รัฐได้จัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบ การดาเนินงานโดยตรง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ.บ.จ.)
องค์การบริหารส่วนตาบล (อ.บ.ต.) เทศบาล พัทยา และกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนกระบวนการกระจายอานาจที่
เป็นทางการในรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 ถ้าพิจารณาจากพื้นฐานหลักการของการกระจายอานาจตามระบอบ
ประชาธิปไตยต้องมีเป้าหมายสูงสุด อยู่ที่การเพิ่มอานาจให้แก่ประชาชนตามหลักการที่เรียกว่า อธิปไตยของปวงชน
(People ’s Sovereinty)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ในมาตรา 78 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ส่วนที่ 3 แนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีบทบัญญัติที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญต่อแนวคิดการ
กระจายอานาจให้ท้องถิ่นด้วยแนวคิดการกระจายอานาจ วัตถุประสงค์ คือ เพื่อแก้ปัญหาประชาชนในพื้นที่ แต่เมื่อ
กระจายอานาจแล้ว ยังพบว่าเมื่อปัญหาเกิดที่พื้นที่ท้องถิ่น แต่ป ระชาชนยังต้อ งเข้ามาเรียกร้ องจากรัฐ ส่วนกลาง
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ดังนั้น ต้องสร้างระบบการปกครองท้องถิ่น ที่แก้ปัญหาพวกนี้ให้ได้ (พบสุข ช่าชอง. ออนไลน์ : 2553) อย่างไรก็ดี เรา
จะพบจากที่ผ่านมา หลังจากการนานโยบายการกระจายอานาจไปปฏิบัติไปแล้วว่า มีปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนว่าแนวโน้ม
การกระจายอานาจอาจยังไม่ไปในทิศทางตามหลักการประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งในท้องถิ่นก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งและแตกแยกในชุมชนสูงขึ้นอานาจกระจุกอยู่ที่นักการเมืองและองค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นหลัก ต้อง
สร้างกลไกการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น อาทิเช่น สภาองค์กรชุมชน สมาคม หรือสภาพัฒนาทางการเมือง ดังนั้นจึงเป็นสิ่ง
ที่ ศึ กษาโดยภาพรวมของนโยบายการกระจายอ านาจในปั จ จุบั น ส่ งผลอะไรบ้ า งต่ อ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อน าผลวิ จัย ไป
สนับสนุนหรือปรับปรุงการกระจายอานาจต่อไป
หลักการกระจายอานาจที่สาคัญข้อหนึ่งก็คือ การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การที่รัฐบาลได้มอบอานาจ
ให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการปกครองตนเองภายใต้กรอบของกฎหมาย มีอานาจหน้าที่ มีความเป็นเอกภาพมีความเป็น
อิสระในการบริหารงาน มีงบประมาณและอื่นๆ การที่ท้องถิ่นสามารถบริหารงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ จังหวัดจันทบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะ
พิเศษโดดเด่นก็คือ เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลของชุมชนเกษตรตัง้ แต่สมัยโบราณ กล่าวคือ ชุมชนคลองนารายณ์
นั้นปรากฏในเอกสารหนังสือ "แคมโบช" เขียนโดย มองสิเออร์ เอเตียน เอโมนิเอร์ นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศส เมื่อ
พ.ศ. 2444 กล่าวถึงตาบลเขาสระบาป (คลองนารายณ์) ว่า บาทหลวงสมิธได้ขุดพบศิลาจารึกภาษาสันสฤตข้อความว่า
เมืองจันทบูรได้ตั้งมาช้านานประมาณ 1,000 ปี ในเวลานั้น เรียกว่า “ควนคราบุรี” (ชื่อนี้คงเป็น เพราะเขียนผิด
หรือพิมพ์ผิดด้วยสาเนียงภาษาฝรั่งเศส) ผู้ส ร้างเมืองชื่อ “หาง” หรือ “แหง” คนพื้นเมืองเป็นชอง เมื่อประมาณ
900 ปีมาแล้ว ไทยยกทัพไปตีเจ้าเมืองแหงได้มอบเมืองให้แก่คนไทยชื่อ วาปสเตญ และอาศารยา ตาบลคลองนารายณ์
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า เป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณเชิงเขาสระบาป สาเหตุที่เรียกชื่อเป็น
ตาบลคลองนารายณ์ ก็เพราะน้าที่ไหลลงมาตามลาธารสู่พื้นล่างของคลอง ไหลผ่านอาณาจักรเมืองเพนียต หรือเมือง
นางกาไว หน้าวัดทองทั่ว ซึ่งเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมาชั่วนาตาปีและมีผู้พบเทวรูปองค์พระนารายณ์สาริด
บนน้าตกคลองนารายณ์ พ.ศ. 2419 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสจันทบุรี ทรง
พระราชนิพนธ์ตามรอยทูลกระหม่อม บรรยายลักษณะของจุลสีห์จุมภตเจดีย์ และทรงลงสรงน้าที่อ่างหงส์ และเมื่อ
ปี พ.ศ.2517 น้าป่าได้พัดพาองค์พระเจดีย์หักพังหมดสิ้นแล้ว ตาบลคลองนารายณ์จึงเป็นตาบลที่มีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ห ลายยุค หลายสมัย พื้น ที่ค รอบคลุม ตั้งแต่น้าตกคลองนารายณ์ โบราณสถานเมืองเพนียต วัดทอง
ทั่ว วัดสระบาป และเขาถ้า ชุมชนดั้งเดิมของชาวชองชนพื้นเมืองเดิม มอญเขมรเป็นแหล่งรวมของศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีเก่าแก่ ที่สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษจวบจนปัจจุบัน (องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ .
2555 : 10) องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล เป็น องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น รูป แบบหนึ ่ง ที ่ซึ ่ง จัด ตั ้ง ขึ ้น ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
โดยยกฐานะจากสภาตาบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ากว่าปีละ
หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทในการบริหารงานพบว่า การบริหารงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลต้องอยู่ในบริบทของ
พื้นที่ แต่ละแห่งหลากหลายเกินกว่าจะสรุปแบบเหมารวมได้ “ปัญ หา” ของแต่ละแห่งย่อมแตกต่างกันออกไป
ตามแต่ประวัติศาสตร์ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพแวดล้อมอื่นๆ ของพื้นที่
(สโรช สันตะพันธุ.์ 2553 : 1)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีฐานะเป็นนิติบุคคล ได้มี
การพัฒนาและกาหนดแนวทางในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล แต่การ
ดาเนินตามนโยบายการกระจายอานาจการปกครองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองนารายณ์ ยังขาดข้อมูลผลกระทบที่เกิดกับประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองนารายณ์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน มาตั้งแต่เป็น
สภาตาบลเมื่อปี พ.ศ.2537 มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 18 ปีแล้ว แต่องค์กรปกครองท้องถิ่นคลองนารายณ์ยั งไม่เคย
สารวจว่า ประชาชนในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นคลองนารายณ์ หลังจากมีการกระจายอานาจการปกครองสู่
ท้องถิ่นแล้ว มีผลกระทบด้านใดบ้าง จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความต้องการทราบถึง ผลกระทบจาก
นโยบายการกระจายอานาจการปกครองสู่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น ในพื้ น ที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนาเสนอให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
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ดาเนินงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนต่อไป และเป็นต้นแบบแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป กล่าว
โดยสรุป จากที่กล่าวมาข้างต้ นพบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์น่าจะเป็นกรณีศึกษาถึงผลกระทบ
ของนโยบายการกระจายอานาจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็ นชุมชนเกษตรกรรายย่อยที่มีมานาน อีกทั้งยังเป็นเมือง
โบราณ ดังนั้น จึงเป็นชุมชนที่มีลักษณะของความเข้มแข็งในแบบที่ยังมีความผูกพันระหว่างคนในชุมชนแนบแน่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึงบริบทของการดาเนินนโยบายการกระจายอานาจการปกครองสู่องค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของนโยบายการกระจายอานาจการปกครองสู่องค์การบริหารส่วนตาบลคลอง
นารายณ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
การกาหนดประชากร
ในการวิจัยครั้งนี้มีประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จานวน 2,737 คน แบ่งเป็นชาย 1,272 คน หญิง 1,465 คน
(ที่มา: จานวนผู้มีสิทธ์เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2552) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การดาเนินนโยบายการกระจายอานาจการปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีของทาโร่ยามาเน่ (Taro
Yamanee) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 349 คน โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two – Stage
Sample)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือวิจัยได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายการกระจายอานาจการ
ปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี ประกอบด้วยเนื้อหาสรุปดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์
อาเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบของนโยบายการกระจายอานาจการปกครองสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี
ทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 2) ด้านบริการสาธารณะ 3) ด้านบริหารจัดการที่ดี
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อผลกระทบของนโยบายการกระจายอานาจการปกครองสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี
การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยเชิงสารวจ
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปทา
การสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จานวน 349 คน และตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ได้รับแบบสอบถามคืนครบ 349 คิดเป็น 100%
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การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ
การวิจัยครั้งนี้ใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปทา
การสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์
อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิงสารวจ
การวิจัยเชิงสารวจครั้งนี้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิ เคราะห์ ตั วแปรส่ วนบุ คคล (ตั วแปรต้ น) จะใช้ ค่ าสถิ ติ เชิ งพรรณนา คื อน ามาแจกแจงความถี่
(Frequency) คานวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอในรูปตารางความเรียง
2. การวิเคราะห์ ตัวแปรตามจะใช้ค่ าสถิติ เชิงพรรณนา โดยนาเสนอในรูปของค่ าเฉลี่ย(Mean) และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การทดสอบความเที่ ยง (Reliability) จะใช้ การทดลองไปเก็ บแบบสั มภาษณ์ จ านวน 30 ชุ ด แล้ วน ามา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ ซึ่งค่าทางสถิติมีค่า 0 - 1.0 ค่าที่ได้ต้องเกิน .7 จากผลการวิเคราะห์ได้ค่า α = .895
การศึกษาครั้งนี้ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย สาหรับการวัดระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม สร้าง
ขึ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติที่เรียกว่า (Likert Scale) โดยมีตัว เลือ กตอบแบบ 5 ระดับ โดยในแต่ละ
ระดับกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5
หมายถึง
ระดับดีขึ้นมาก
4
หมายถึง
ระดับดีขึ้น
3
หมายถึง
ระดับเหมือนเดิม
2
หมายถึง
ระดับแย่ลง
1
หมายถึง
ระดับแย่ลงมาก
ในการตีความช่วงเท่าจะแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนระหว่าง 4.20 – 5.00 แสดงว่าดีขึ้นมากที่สุด
คะแนนระหว่าง 3.40 – 4.19 แสดงว่าดีขึ้น
คะแนนระหว่าง 2.60 – 3.39 แสดงว่าเหมือนเดิม
คะแนนระหว่าง 1.80 – 2.59 แสดงว่าแย่ลง
คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.79 แสดงว่าแย่ลงมาก
การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ
นาข้อมูลที่ได้จากการแบบสอบถามในการวิจัยเชิงสารวจ มาวิเคราะห์ และสรุปแล้วทาการเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้จากการเข้าไปประชุมประชาคมหมู่บ้านกับประชาชน
วิ ธี การสั มภาษณ์ ที่ จะใช้ ในการวิ จั ยนี้ มี ลั กษณะเป็ นการสั มภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้ าง (Semi Structure
Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์มีรูปแบบต่างๆ คือ
1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - Dept Interview) เป็นการใช้แนวสัมภาษณ์เจาะลึก โดยกาหนด
ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key - Informants) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อให้ได้รายละเอียดใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพคนพิการกับการสร้างประชาสังคมในท้องถิ่น เช่น การก่อตั้งองค์กรนอกรัฐ
หรือเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างประชาสังคมของคนพิการ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
2. การสังเกตการณ์ แบบมี ส่วนร่วม (Participant Observation) บางครั้งเรียกกันว่า การสั งเกตภาคสนาม
(Field Observation) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่นักวิจัยหรือผู้สังเกตการณ์เข้าไปร่วมกิจกรรม หรือ
เข้าไปใช้ชีวิตร่วมในกลุ่มที่ศึกษา ผู้วิ จัยอาจแสดงตน เป็นสมาชิกของกลุ่มหรือไม่แสดงตัวก็ได้ ผู้วิจัยไม่เพียงแต่
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มที่ศึกษาเท่านั้น หากจะเข้าร่วมกับกลุ่มหรือองค์กรที่ตนศึกษา นักวิจัยจะเข้าไปร่วมในกลุ่มที่
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ตนศึกษามาน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและจะต้องเข้าไปด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรจะเข้าไป
ใกล้ชิดผู้สังเกตมากเกินไป หรือพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือสมาชิกในกลุ่มไม่ว่าทางใด
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมประกอบไปด้วย กระบวนการ 3 ขั้น ได้แก่ การสังเกต การซักถาม และการจด
บั นทึ ก นอกเหนื อไปจากการเฝ้ าดู แล้ ว ผู้ วิ จั ยสามารถที่ จะซั กถามบางสิ่ งบางอย่ างไม่ อาจเข้ าใจได้ จากการสั งเกต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับความหมายหรือสัญลักษณ์ การซักถามถือว่าเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
หลังจากนั้นจึงทาการจดบันทึกข้อมูล
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมจะเป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลเสริมวิธีการอื่นๆ โดยใช้ในกระบวนการสังเกต
เช่น การเข้าร่วมประชุมในการประชุมประจาเดือนของชมรมผู้พิการตาบลสะตอ การเข้าร่วมประชุมการสัมมนาที่ทาง
ชมรมผู้พิการตาบลสะตอได้จัดทาขึ้นการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของชมรมผู้พิการตาบลสะตอ เป็นต้น
ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่องผลกระทบของนโยบายการกระจายอานาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ
1. เพื่อศึกษาถึงบริบทของการดาเนินนโยบายการกระจายอานาจการปกครองสู่องค์การบริหารส่วนตาบล
คลองนารายณ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของนโยบายการกระจายอานาจการปกครองสู่องค์การบริหารส่วนตาบลคลอง
นารายณ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า
บริบทการดาเนินนโยบายการกระจายอานาจสู่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ เกี่ยวข้องทั้งทางด้าน
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ด้านวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือ คลองนารายณ์เป็นชุมชนโบราณที่มีการ
พัฒนามายาวนาน และยังคงความเข้มแข็งของชุมชนอยู่ได้บนฐานระบบของเครือญาติและเครือข่ายชุมชน ดังนั้น
เมื่อมีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ในปี พ.ศ. 2536 รวมถึงการแปลงนโยบายการกระจายอานาจ
จากกรอบนโยบายตามกฎหมายพระราชบัญญั ติ องค์การบริห ารส่วนตาบลและพระราชบั ญ ญั ติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ทาให้น โยบายการกระจายอานาจส่งผลกระทบใน
เชิงบวกทั้งทางด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริการสาธารณะ และด้านการบริหารจัดการที่ดี
ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า
ศึ ก ษาการด าเนิ น นโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในเขตขององค์การบริหารส่ วนต าบลคลองนารายณ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จั งหวัดจันทบุ รี ก่อนและหลั งของนโยบาย
กระจายอานาจ สรุปได้ว่ามีผลกระทบในทิศทางที่ดีขึ้นในเชิงบวกของภาพรวม ทั้งทางด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้านบริการสาธารณะ และด้านการบริหารจัดการที่ดี
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เปรียบเทียบกับเมื่อครั้งที่ยังไม่มีการกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประชาชนไม่มีสิทธิเข้าไปมีส่วนร่วม การกาหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาตาบล การทากิจกรรม/
โครงการในตาบลถูกกาหนดโดยรัฐบาลหรือส่ วนภูมิ ภาคผ่านผู้ ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ และก านั นผู้ ใหญ่ บ้ าน
ประชาชนเป็นเพียงผู้คอยรับผลกระทบที่จะตามมาส่วนใหญ่ กิจกรรม/โครงการที่ที่ดาเนินการในพื้นที่ไม่ตรงกับความ
ต้องการหรือไม่สนองตอบกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน อันก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในตาบล แต่เมื่อได้มีการกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ประชาชน
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ตั้งแต่กระบวนการการกาหนดนโยบาย และการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ และร่วมตรวจสอบ ข้อเสนอข้อเรียกร้องหรือ
ปัญหาความต้องการได้รับการแก้ไขและสนองตอบอย่างรวดเร็วตรงกับความต้องการของประชาชนในท้อ งถิ่นอย่า ง
แท้จริง การมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลกระทบในทิศทางที่ดีขึ้น ในเชิงบวก เนื่องจากประชาชนมีความรู้สึกว่า
ตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาตาบลโดยเสนอความต้องการหรือโครงการ
ผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล หรือโดยการสมัครรับเลือกตั้งเข้าไปเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกองค์การ

27

28

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

บริหารส่วนตาบล ประชาชนสามารถเข้าไปมีบทบาทในการตัดสินใจการกากับดูแล และการตรวจสอบตลอดจนการ
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ดาเนินการและร่วมตรวจสอบ ในแต่ละท้องถิ่นย่อมมีบริบทของตัวเองที่แตกต่างกัน ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้ว่า
ความต้องการของคนในท้องถิ่นว่าคืออะไรและอะไรที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของคนในท้องถิ่นของตนเอง
ด้านบริการสาธารณะ เปรียบเทียบเมื่อครั้งที่ยังไม่มีการกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัญหาต่างๆ ในด้านการบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน ปัญหาไม่มีน้าประปา
หรือไฟฟ้าใช้ ของประชาชนในท้องถิ่นกว่าจะได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขประชาชนต้องรอว่าเมื่อไหร่รัฐบาลหรือจังหวัด
อ าเภอจะด าเนิ นการให้ แต่ เมื่ อได้ มี การกระจายอ านาจลงสู่ ท้ องถิ่ นให้ ท้ องถิ่ นมี อ านาจหน้ าที่ ในการจั ดให้ บริการ
สาธารณะ ปัญหาความต้องการของประชาชนในด้า นบริก ารสาธารณะได้รับ การพัฒ นาและแก้ไ ขอย่า งรวดเร็ว
เนื ่อ งจากท้อ งถิ ่น มีง บประมาณ บุ ค ลากร รวมทั้ งวัสดุ อุ ป กรณ์ เครื่อ งไม้ เครื่อ งมือ เป็ น ของตัว เอง จึ งสามารถ
ดาเนินการแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ทันท่วงที การบริการสาธารณะมี
ผลกระทบในทิ ศทางที่ ดีขึ้นในเชิงบวก เนื่องจากประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ดีขึ้นจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเป็นธรรม ตรงกับความต้องการของประชาชนในตาบล ผลจากนโยบายการกระจาย
อานาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอานาจหน้าที่ในด้านการจัดให้บริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่น
ได้เอง เป็นผลท าให้ท้ องถิ่นพัฒ นาได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนในท้องถิ่น มีคุณ ภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ที่ ดีขึ้น
โดยเฉพาะในด้ านโครงสร้ างพื้ นฐาน ถนน สะพาน ไฟฟ้ า ประปา แหล่ งน้ า การก าจั ดขยะมู ลฝอย มลพิ ษ และ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม
ด้านการบริหารจัดการที่ดีเปรียบเทียบกับเมื่อครั้งที่ยังไม่มีการกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การปฏิบัติงานในการให้บริการต่อประชาชนของข้าราชการหรือนักการเมืองท้องถิ่นเป็นไปในลักษณะเช้า
ชามเย็นชาม การให้บริการมีกระบวนการขั้นตอนมากและล่าช้า มีการเลือกปฏิบัติในลักษณะเล่นพรรคเล่นพวก ไม่มี
การทางานเชิงรุกการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของท้องถิ่นจะตั้งรับอยู่แต่เฉพาะในสานักงานหรือที่ทาการไม่มีบริการ
นอกพื้นที่ ประชาชนไม่มี ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของท้องถิ่น เข้าไม่ ถึงข้อมูลข่าวสารของราชการไม่สามารถ
ตรวจสอบการทางานของท้องถิ่นได้ แต่เมื่อได้มีการกระจายอานาจลงสู่ท้ องถิ่นมีการกาหนดหลักเกณฑ์ การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีให้กับท้องถิ่นปฏิบัติ ผลกระทบที่เกิดขึ้นทาให้ประชาชนได้รับการให้บริหารที่รวดเร็ว เสมอภาค
และเป็นธรรม มีการลดขั้นตอนการให้บริการ มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบล อานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนตามหลั กเกณฑ์ การบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ ดี การปฏิบั ติ หน้ าที่ ของข้าราชการท้ องถิ่น และ
นักการเมืองท้องถิ่น มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้ อ งถิ่น และตรวจสอบการท างานของท้ อ งถิ่น ได้ การบริหารจั ดการที่ ดี มี ผลกระทบในทิ ศทางที่ ดี ขึ้ นในเชิ งบวก
เนื่องจากประชาชนได้รับการให้บริหารที่รวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรม มีการลดขั้นตอนการให้บริการ มีการให้บริการ
ในวันหยุดหรือการให้บ ริก ารโดยไม่พ ัก เที ่ย ง มีก ารออกหน่ว ยบริก ารเคลื่อ นที ่ต ามหมู่บ้า น/ชุม ชน ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารทางราชการได้ง่า ยขึ้น มีก ารเปิด ช่อ งทางประชาสัม พัน ธ์ห รือ การให้บ ริการ ทาง
อิน เตอร์เ น็ต ประชาชนสามารถเข้ า ไปมีส่ว นร่ว มในกิจ กรรมของท้อ งถิ่น สามารถตรวจสอบการทางานของ
ท้องถิ่นได้
สรุปและอภิปรายผล
การวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้จาก
การศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 ดังนี้
จากการศึกษาวิจัยถึ งผลกระทบนโยบายการกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมพบว่า ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการสาธารณะ
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านการบริหารจัดการที่ดี มีผลกระทบในทิศทางที่ดีขึ้นนั้น สอดคล้องกับแนวคิดที่
เกี่ยวกับนโยบายการกระจายอานาจของ ชานาญ จันทร์เรือง (2555 : 1) ได้ให้ความหมายของการกระจายอานาจ
ปกครอง (Decentralization) โดยกล่าวว่าหลักการกระจายอานาจปกครองให้แก่ท้องถิ่นเป็นวิธีที่รัฐมอบหมายอานาจ
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บางส่วนให้แก่องค์การอื่นที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของราชการส่วนกลางจัดทาบริการสาธารณะบางอย่างโดยอิสระตาม
สมควรที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับการบังคับบัญชาเพียงแต่ขึ้นอยู่กับราชการบริหารส่วนกลางเท่านั้น หรืออีกนัยหนึ่งก็ คือรัฐ
มอบอานาจในการปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ราชการบริการส่วนกลางรับไปดาเนินการเอง
การกระจายอานาจปกครองเป็ นวิธีการหนึ่ งในการจัดการปกครองประเทศที่ รัฐมอบอานาจการปกครอง
บางส่ วนให้ องค์ กรอื่ นนอกจากองค์ กรของส่ วนกลางเพื่ อจั ดท าบริการสาธารณะบางอย่ างโดยให้ มี ความเป็ นอิ สระ
(Autonomy) ในการดาเนินการและไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของส่วนกลาง แต่จะอยู่ภายใต้การกากับดูแล (Tutelle)
ของส่วนกลาง
การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมุ่งลดบทบาทของรัฐในส่วนกลางให้เหลือแต่ภารกิจหลักที่ต้องทาเท่าที่จาเป็นและเพิ่มบทบาทให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าดาเนินการแทนในภาระงานที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจาวันของประชาชนส่วนใหญ่
ซึ่งรวมถึงการดูแลความสงบเรียบร้อยการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะให้แ ก่ประชาชนพร้อ มทั้ง
ส่ง เสริม ให้ป ระชาชนได้มีส่ว นร่ว มในการจัดบริการสาธารณะ การพัฒนาและจัดการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนมากขึ้นการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นจึงเป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอานาจหน้าที่ระหว่าง
ส่วนกลางกับ ส่ว นท้อ งถิ่น ให้ส อดคล้อ งกับ สภาพการณ์บ้า นเมือ งที่เปลี่ย นแปลงไปในสภาวะที่สังคมมีก ลุ่ม ที่
หลากหลายมีความต้ องการและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ รัฐมีขีดความสามารถและทรัพยากรที่ จากัดในการ
ตอบสนองปัญหาความต้องการที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นได้ทันต่อเหตุการณ์และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
การกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทาให้ประชาธิปไตยท้องถิ่นต่างจากประชาธิปไตย
ระดั บ ชาติ อ ย่ างส าคั ญ เนื่ อ งจากประชาธิป ไตยท้ อ งถิ่ น เป็ น การที่ ป ระชาชนปกครองตนเอง แต่ ประชาธิปไตย
ระดั บชาติเป็ นการเลื อกตัวแทนไปปกครอง ประชาธิปไตยท้ องถิ่นจึ งเป็นพลังขั บเคลื่อนทางเศรษฐกิ จ สังคม และ
การศึกษาของชุมชนให้เข้มแข็ง
ภายหลังจากการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น ภารกิจหลายด้านจึงถูกถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะการพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานต่ างๆ อาทิ ถนน ประปา ไฟฟ้ า ทั้งนี้ โดยทั่ วไปมัก พบการเชิ ญ ชวนให้
ชาวบ้านในท้องถิ่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง พัฒนาหรือดาเนินกิจกรรมสาธารณะ เช่น การตัดหญ้าริมสองข้าง
ถนน (ทัศนวิสัยในการขับขี่) หรือการซ่อมแซมอาคารสาธารณะประโยชน์อื่ น ๆ โดยเฉพาะในเทศกาลวันสาคัญต่าง ๆ
อาทิ 5 ธันวามหาราช (วันพ่อ) 12 สิงหามหาราชินี (วันแม่) จึงอาจเรียกการร่วมทาสิ่งเหล่านี้ได้ว่าเป็น “ระบบแรงงาน
อาสา” ในชุมชน ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (รักและหวงแหน) แก่ชาวบ้านในท้องถิ่น
เป็นอย่างมาก กรณี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยระบบแรงงานอาสา พื้นที่ที่โดดเด่น คือ โดยเฉพาะกรณีการ
ร่วมกันสร้างถนนภายในชุมชน เนื่องจากงบประมาณในการดาเนินการนั้นมีจานวนจากัด ทว่า ชาวบ้านมีความต้องการให้
ถนนมีความยาวมากที่สุด ซึ่งหากสร้างถนนโดยผู้รับเหมาก่อสร้าง ปริมาณงานและคุณภาพอาจไม่เป็น ดังที่ ชาวบ้าน
คาดหวัง อีกทั้งยังมีเรื่องของการหักเปอร์เซ็นต์ร่วมด้วย ดังนั้น ชาวบ้านจึงมีแนวคิดประยุกต์ ระบบการลงแขกเกี่ยวข้าว
มาปรับใช้เป็นระบบแรงงานอาสา โดยการขอความร่วมมือจากชาวบ้านร่วมกันการสร้า งถนนในลัก ษณะ “การลง
แขกสร้างถนน” และนางบประมาณที่มีทั้งหมดไปใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ผลที่ได้รับ คือ ถนนมีความยาว
ตามที่ต้องการ และชาวบ้านอาสามาร่วมสร้างถนนต่างเกิดความภูมิใจ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เกิดความผูกพันระหว่าง
กัน และยังเป็นการตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพร้อมกันด้วย สะท้อนให้เห็นว่า ระบบ
แรงงานอาสาได้สร้างคุณค่าให้กับกระบวนการทางานทั้งในด้านปริมาณ คือ ถนน และคุณภาพ คือ ความภูมิใจและ
ความผูกพันระหว่างชาวบ้านในชุมชน (จตุรงค์ ศรีสุธรรม) อาทิเช่น การร่วมกันลงแขกการทาถนนซอย 99 ถนนสาย
ทางเข้าวัดห้องคูหา ถนนสายทางเข้าวัดสระบาป เป็นต้น
แม้ว่าผลกระทบนโยบายทางการกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาให้ เกิดผลกระทบใน
ภาพรวมที ่ดี การกระจายอานาจได้ส่งผลให้เกิด ปรากฏการณ์ที่ทาให้เห็น ถึงความ มีชีวิตชีวาอย่างโดดเด่นของ
ท้องถิ่น ดังกรณีขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจัน ทบุรี ในการริเริ่มสร้า งสรรค์
นวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาตนเอง โดยตั้งอยู่บนฐานทรัพยากรและความสอดคล้องกับบริบทของตนเองในมิติ
ต่างๆ อาทิ มิติเศรษฐกิจชุมชม มิติสังคมและสวัสดิการสังคม มิติความเชื่อ ศาสนา และประเพณี มิติสิ่งแวดล้อมและสิทธิ
(ดิน น้า ป่าไม้ และชุมชน) และมิติอื่น ๆ แต่ก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีความโน้มเอียงที่นาไปสู่การกระจายการทุจริตและ
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การกระจายความขัดแย้งไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งผู้นาบางคนอาจเพ็งเล็งเห็นประโยชน์ของท้องที่ตนเองสาคัญกว่าส่วนรวม ใช้
ความเป็นหมู่เครือญาติเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการ การกระจายอานาจยิ่งมากเท่าไหร่ จะนาไปสู่ความแตกต่างและความไม่
เท่าเทียมกันระหว่างพื้นที่หรือท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ง่าย ทั้งในด้านการบริการสาธารณะ เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตใน
ชุมชน เนื่ องจากอานาจทางการเมืองและการจัดทาบริการสาธารณะ ตลอดจนทรัพยากรทางการบริหาร ขึ้นอยู่ กั บ
ศักยภาพของท้องถิ่นแต่ละแห่ง ความแตกต่างและการไม่เท่าเทียมกันระหว่างท้องถิ่นจึงเกิดขึ้น รวมไปถึงปัญหาของ
การใช้ทรัพยากรในชุมชน เมื่อแต่ละชุมชนต่างก็มีความเป็นอิสระในกรอบของตน การใช้ทรัพยากรภายในชุมชนอาจ
มีแนวโน้มที่จะเป็นไปอย่างไร้ประสิทธิภาพ เพราะพื้นที่แต่ละแห่งต่างก็ใช้ทรัพยากรไปตามความต้องการและความ
จาเป็นของตนอันจะนาไปสู่สภาวะต่างคนต่างทา ทรัพยากรในชุมชนถูกใช้อย่างกระจัดกระจายและไร้ทิศทาง การจะ
ระดมทรัพยากรจากส่วนต่างๆ ของชุมชนเพื่อเป้าหมายร่วมกันก็จะเกิดขึ้นได้ยาก เช่น การบริหารจัดการแหล่งน้าใน
ชุมชนของคลองสระบาปใช้ประโยชน์ในแหล่งน้าเพื่อวัตถุประสงค์แตกต่างกัน หมู่บ้านถนนใน หมู่ที่ 8 ใช้แหล่งน้า
เพื่อการเกษตร ทาสวนผลไม้ สวนยาง ซึ่งมีความต้องการใช้น้าในปริมาณที่มาก แต่หมู่บ้านถนนนอก หมู่ที่ 7 ใช้
แหล่งน้าเดียวกันเพื่อการทานา แต่มีความต้องการใช้น้าในปริมาณที่น้อย ชาวสวนต้องการน้ามาก ชาวนาต้องการน้า
น้อย การบริหารจัดการน้าในชุนชนจึงเกิดความขัดแย้งขึ้น เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากข้ อ ค้ น พบที่ ได้ จ ากการศึ ก ษา ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า ควรมี ข้ อ เสนอแนะที่ เป็ นนั ย ยะในเชิ งนโยบาย
ที่สาคัญดังนี้
1. จากการศึกษาวิจัยผลกระทบนโยบายการกระจายอ านาจลงสู่องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ต้องทาการศึกษาผลกระทบที่ส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิง
ลบ เพื่อให้ได้ซึ่งคาตอบที่ตรงกับความเป็นจริงและได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยได้มากที่สุด
2. จากการศึกษาวิจัยผลกระทบนโยบายการกระจายอานาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีนอกจากจะทาการศึกษาวิจัยในทางด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน การบริการสาธารณะ และด้านการบริหารจัดการที่ดี จะต้องทาการศึกษาผลกระทบนโยบายการ
กระจายอ านาจลงสู่ องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นขององค์ การบริหารส่ วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมื อง จังหวัด
จันทบุ รี ในด้านอื่นๆ ด้วย อาทิเช่น ด้านประเพณี วัฒนธรรมและการท่ องเที่ยว เนื่องจากพื้นที่ ชุมชนหมู่บ้านคลอง
นารายณ์ เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่มีตานานมาช้านานและปรากฏหลักฐานทางโบราณวัตถุ และ
ยังคงมีความเป็นอยู่ซึ่งสังคมชนบทและชุมชนชาวเกษตรมาแต่โบราณกาล
3. จากการศึกษาวิจัยผลกระทบนโยบายการกระจายอ านาจลงสู่องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี องค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งที่จะนาไปสู่
เป้ าหมายชุ มชนเข้มแข็ ง สามารถจั ดการตนเอง และเป็ นการปฏิ รูปสังคมจากฐานรากอย่างแท้ จริง คือ การต้ อง
สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อสร้างสังคมเข้มแข็งจากรากฐาน เนื่องจากกระบวนการการจัดสวัสดิการโดยชุมชน
ทาให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงจิตใจของคนในชุมชนให้มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข และเป็นการรื้อฟื้ น
ความสัมพันธ์ที่ดีงามของคนในชุมชน อันเป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงชุมชนที่สาคัญ ซึ่งจะทาให้ชุมชนชนบท
ชาวเกษตรกรโบราณหมู่บ้านคลองนารายณ์ ยังคงสามารถรักษาและดารงคงอยู่ไว้จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัยเรื่องผลกระทบของนโยบายการกระจายอานาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้วิจยั เห็นว่าควรมีการดาเนินวิจัยหลังจากนี้คือ
1. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบของนโยบายการกระจายอานาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวมทั้งจังหวัด เพื่อทาการเปรียบเทียบถึงผลกระทบของนโยบายการกระจายอานาจ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อจะทา
ให้ได้มาซึ่งตัวชี้วัดที่ใช้เป็นมาตรฐานได้
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2. ควรทาการศึก ษาวิจัย ในเชิง คุณ ภาพ ในด้า นผลกระทบของนโยบายการกระจาย อานาจการ
ปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อให้ได้ซึ่งคาตอบเพิ่มเติมที่ละเอียดอ่อนตรงกับ
ประเด็นที่ต้องการศึกษาปรากฏการณ์ที่มีความสลับซับซ้อน มิติทางสั งคมเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
เนื่ องจากชุ มชนชาวคลองนารายณ์ ยั งคงรักษาไว้ ซึ่ งความเป็ น ชุ ม ชนชนบทชาวเกษตรกรมี ป ระเพณี โบราณและ
วัฒนธรรมอันดีงาม สิ่งเหล่านี้มิได้เกิดขึ้นโดดเดี่ยว แต่มีความสัมพันธ์ต้องมองอย่างองค์รวม (Holistic View) ข้อมูล
เหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องการรายละเอียด ไม่ใช่เพียงการสารวจหรือแจกแบบสอบถามเท่านั้น เพราะข้อมูลส่วนใหญ่มาจาก
การมองปรากฏการณ์จากความคิดของผู้ให้ข้อมูล สิ่งเหล่านี้ต้องการการตีความลึกซึ้งจากความหมายที่ซ่อนอยู่ จาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในระบบคิดและความเชื่อ ซึ่งการเก็ บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามเพียงครั้งเดียวเป็น สิ่งที่
เป็นไปไม่ได้ เพราะผู้วิจัยซักถามผู้ให้ข้อมูลอย่างละเอียดให้เข้าใจว่าการสื่อสารระหว่างทั้งสองฝ่ายตรงกัน เพราะข้อมูลที่
ได้จะต้องสะท้อนระบบคิดของผู้ตอบจริง ๆ
3. เพื่อให้ผลกระทบของนโยบายการกระจายอานาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
พัฒนานโยบายได้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้น ในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาโดยเน้น
หรือให้ความสาคัญตามตัวแปรด้านต่างๆ ของผลการศึกษา เช่น การสร้างจิตสานึกใหม่ การสร้างดุลยภาพสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน รวมไปถึงการขับเคลื่อนองค์กรภาคประชาสังคมให้เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
การศึกษาผลกระทบของนโยบายการกระจายอานาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกกรณี ศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากยังไม่มีผู้ใดศึกษาและทาการค้นคว้า
วิจัยมาก่อน โดยผลของการศึกษาจะเป็นข้อมูล ที่ส นับ สนุน การขับ เคลื่อ นการกระจายอานาจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองนารายณ์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในประเด็นอื่น ๆ และเพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์การ
บริหารส่วนตาบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้นาไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนหรือการนานโยบายการ
กระจายอานาจไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตน แต่ทั้งนี้ การศึกษาวิจัย
เป็นการศึกษาเฉพาะขององค์การบริห ารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพียงแห่งเดียว
ควรที่จะให้สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้ทาการศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้ในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งประเทศ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบอื่นๆ เพิ่มเติมที่สาคัญและจาเป็น ต่อการดาเนินนโยบายการกระจายอานาจลงสู่
ท้องถิ่นของรัฐบาลอย่างแท้จริง จากพระราชดารัส ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว “ข้าพเจ้าเห็นว่า สิทธิ
เลือกตั้งของประชาชนควรที่จะเริ่มต้นที่การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาล ข้าพเจ้าเชื่อว่าประชาชนควรจะมี
สิทธิมีเสียงในกิจการของท้องถิ่น เรากาลังพยายามให้การศึกษาเรื่องนี้แก่เขา ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการผิดพลาดถ้าเราจะ
มีการปกครองระบบรัฐสภาก่อนที่ประชาชนจะมีโอกาสเรียนรู้ และมีประสบการณ์อย่างดีเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในกิจการปกครองท้องถิ่น” (วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง. 2554 : 45) ดังนั้น การกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะทาให้ประชาชนสามารถสร้างพลังอานาจต่อรองที่ไปเรียกร้องผลักดันในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประชาธิปไตย เพื่อให้เกิด ความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาได้อย่าง
ยั่งยืน ลดการทาลายความสมดุลของระบบนิเวศในสังคมและวัฒนธรรม
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
OPINIONS AND AFFECTING FACTORS TOWARDS JOB TRANSFER OF LOCAL GOVERNMENT
PERSONNEL STAFF IN CHANTHABURI PROVINCE
เฉลิมเกียรติ พลอยพานิชเจริญ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็น แนวทางและมาตรการป้องกัน แก้ไขการโอนย้ายของ
พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี การศึ ก ษาจะใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่เ ป็นพนัก งานส่ว นท้องถิ่นในจังหวัด
จันทบุรี จานวน 330 คน โดยการใช้สูตรของยามาเน่ และได้ทาการสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน เครื่องมือในการ
วิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม สถิติที่สาคัญ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย สถิติพรรณนา เช่น ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้ค่าเชฟเฟ่ ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การโอนย้ า ยของพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่ อการโอนย้ ายของพนั กงานส่วนท้ องถิ่นในจังหวัดจันทบุ รี จาแนกตามตัวแปร
พื้ น ฐานพบว่ า เพศ การศึ ก ษา ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ABSTRACT
The research was aimed to study attitudes, guidelines and defensive measures on the
job transfer of the local government personnel staff in Chanthaburi. The research populations
determined by the Yamane’s sampling method together with the two-stage cluster sampling
method were the 330 local government personnel staff in Chanthaburi. The research instrument
was a questionnaire. The descriptive statistics were frequency, percentage, mean, t-test,
one way analysis of variance and the Scheffe’s test. The major findings showed the high level of
the influential factors that affected the job transfer of the local government personnel staff.
The comparative results identified that the personnel staff with different genders and
educational backgrounds had different opinions, showing the .05 level of statistical significance
บทนา
รัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2540 ได้กาหนดให้อ งค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจ
หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะและกาหนดให้การกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทาเท่าที่จาเป็น และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือ ประโยชน์ข องประเทศเป็น ส่ว นรวม (สานัก งาน
เลขาธิก ารสภาผู้แ ทนราษฎร. 2540 : 75-76) ส่ว นในด้า นการกระจายอานาจสู่ท้อ งถิ่น นั้น ได้กาหนดให้มี
กฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยคานึงถึงการ
กระจายอานาจเพิ่มขึ้นให้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น เป็ น สาคั ญ โดยมี ส าระสาคั ญ คื อ การกาหนดอานาจและหน้ า ที่ ใ นการ
จั ด ระบบการบริ ก ารสาธารณะระหว่ า งรั ฐ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และระหว่ า งองค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยกั น เอง และการจั ด สรรสั ด ส่ ว นภาษี แ ละอากรระหว่ า งรั ฐ กั บ องค์ ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยคานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
(มาตรา 284)
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นอกจากนี้ รัฐธรรมนู ญยั งได้ ก าหนดให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นมี หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบกว้า งขวาง
กว่าเดิมหลายประการ เช่น กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น มีห น้าที่บารุงรักษา ศิล ปะ จารีต ประเพณี
ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ทั้งมีสิทธิจัดการศึก ษาอบรมวิชาชีพที่มีความเหมาะสมกับ
ท้อ งถิ่น โดยให้เ ป็น ไปตามความต้อ งการและความเหมาะสมของท้องถิ่นนั้น รวมไปถึงการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอีกด้วย (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2550: 116) ในการบริหารงานนั้น
ทรัพยากรที่ถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญมีอยู่ 4 ประการ คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และการ
จั ด การ (Management) ซึ่ งในบรรดาทรั พ ยากร 4 ประการนี้ คนเป็ น ทรั พ ยากรที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด เพราะคนเป็ น
ผู้ปฏิบัติงานและเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอีก 3 ประการที่เหลือ (สมัย รื่นสุข. ม.ป.พ. : 43) ดังนั้น คนจึงสาคัญยิ่งกว่าเงินและ
สิ่งของมากมาย เพราะถ้าคนมีความสามารถแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะสาเร็จ ลุล่ ว งไปด้วยดีและรวดเร็ว การทางานใด
ๆ ก็ต ามหากบุค คลได้รั บ การเรียนรู้และได้รับการฝึกฝนมา ย่อมสามารถทางานได้ในปริมาณที่เท่ากัน แต่จะมีคุณภาพ
แตกต่างกันไปตามความถนัด และความสามารถในการทางานของแต่ล ะบุค คล ประกอบกับ ปัจ จัย ที่มีอิท ธิพ ล
ต่อเนื้อหาและลักษณะงาน คือ ความพอใจในงาน (สุรัตน์ โตตาบ. 2522 : 1)
ความพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถึ ง ทั ศ นคติ ด้ า นบวกของบุ ค คลต่ อ งานของเขา ทั้ งนี้
เนื่องมาจากการที่ความต้องการของบุคคลได้รบั การตอบสนองจากการทางาน ทาให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีความสุขใน
การทางาน แต่ในทางกลับกัน ถ้าเมื่ อใดบุคคลไม่ได้รับการตอบสนองจากการทางานย่อมเกิดความไม่พอใจ ไม่มี
ความสุขในการท างาน นั่นคือ บุคคลขาดขวัญและกาลังใจในการทางาน ซึ่งขวัญ และก าลังใจ เป็น ปัจ จัย ที ่มี
อิทธิพลอย่างยิ่งต่อการทางานของบุคคล เพราะถ้าหากบุคคลขาดขวัญและกาลังใจในการทางาน จะเลือกทางออก
โดยการขอย้ าย สั บ เปลี่ ยนต าแหน่ ง หรือ การขอโอกาสไปสัง กัด อื่น และท้า ยที ่ส ุด คือ การลาออกไปจาก
หน่วยงาน (สมพร สังข์นิม. 2523 : 64)
เราจะพบปรากฏการณ์ของการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างเด่นชัดใน
จังหวัดจันทบุรี กล่าวคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 พบว่ามีจานวนพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัด จัน ทบุรี โอนย้า ย
รวมทั้งสิ้น 117 คน (ดังรายละเอีย ดในตาราง 1, 2 และ 3) พนัก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ถื อ ได้ ว่ า เป็ น บุ ค คลที่ มี
ความรู้ ความสามารถและมี ป ระสบการณ์ ใ นการทางานมากพอสมควร ดั ง นั้ น การโอนย้ า ยจึ ง ทาให้
ห น่ ว ย งา น ต้ อ งสู ญ เสี ย เวล าแ ล ะ งบ ป ร ะ ม า ณ เพื ่ อ ฝึ ก บุ ค ลากรใหม่ เ ข้ า มาปฏิ บ ั ติ ง านทดแทน เมื ่ อ
หน่ ว ยงานต้ อ งสู ญ เสี ย บุ ค ลากรบ่ อ ยครั้ ง ขึ้ น ยิ่งมี ผลท าให้ การท างานขาดความต่ อเนื่ อง เพราะต้ องใช้ เวลา
เลือกสรรบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานทดแทน
ตารางที่ 1 จานวนพนักงานส่วนตาบลที่บรรจุใหม่ บรรจุกลับ รับโอน และการสูญเสียในกรณีต่าง ๆ
ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
ระดับ
ประเภท
รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
บรรจุใหม่
9
1
2
4
2
บรรจุกลับ
1
1
รับโอน
57
1
4
20
6
8
9
9
โอนออกไป
49
2
12
8
7
11 9
เกษียณอายุปกติ
เกษียณอายุก่อนกาหนด
ลาออก
ออกด้วยเหตุผลผิดวินัย
3
2
1
1
ตาย
1
ที่มา : สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี. 2553 : 12
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ตารางที่ 2 จานวนพนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่ บรรจุกลับ รับโอน และการสูญเสียในกรณีต่าง ๆ
ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
ระดับ
ประเภท
รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
บรรจุใหม่
4
1
3
บรรจุกลับ
1
1
รับโอน
86
1
6
18 22 14 17 8
โอนออกไป
56
2
3
14 11
5 15 6
เกษียณอายุปกติ
เกษียณอายุก่อนกาหนด
1
1
ลาออก
5
3
1
1
ออกด้วยเหตุผลผิดวินัย
ตาย
ที่มา : สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี. 2553 : 12
ตารางที่ 3 จานวนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่บรรจุใหม่ บรรจุกลับ รับโอน และการสูญเสีย
ในกรณีต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
ระดับ
ประเภท
รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
บรรจุใหม่
2
2
บรรจุกลับ
รับโอน
3
1
1
โอนออกไป
12
2
2
2
6
เกษียณอายุปกติ
1
1
เกษียณอายุก่อนกาหนด
ลาออก
ออกด้วยเหตุผลผิดวินัย
ตาย
ที่มา : สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี. 2553 : 12
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จากปรากฏการณ์ของปัญหาวิจัยดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผล
ต่อ การโอนย้า ย ของพนัก งานส่ว นท้อ งถิ ่น ในจังหวัด จัน ทบุรี ว่า พนัก งานส่ว นท้อ งถิ ่น มี ความคิ ดเห็ นอย่างไร
เกี่ยวกับปัจจัยที่ผลต่อการโอนย้ายหรือไม่โอนย้ายไปจากสังกัดเดิม ผลการศึกษาการโอนย้ายของพนักงานท้องถิ่น
ดังกล่าว จะช่วยเป็นฐานความรู้ในการกาหนดแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาการโอนย้ายที่จะเกิดขึ้น เพื่อช่วย
บารุงรักษาบุคลากรของหน่วยงานเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
วัตถุประสงค์
จันทบุรี

1. เพื่อศึกษาให้ทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

2. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงความคิดเห็นแนวทางและมาตรการในการป้องกันแก้ไขการโอนย้ายของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ช่วงระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 มีทั้งหมด 1,590 คน นาประชากรทั้งหมดดังกล่าวมาทาการสุ่มตัวอย่าง
การกาหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง(Sample Size) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น จานวน 1,590 คน ซึ่งกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane. 1973: 125) โดยกาหนด
ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม = ± 0.05 ภายใต้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมือ วิจัย ได้แ ก่ ใช้แ บบสอบถามที่ส ร้า งขึ้น เพื่อ เป็น เครื่อ งมือ เก็บ รวบรวมข้อ มูล โดยออก
แบบสอบถาม ถามพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อการโอนย้าย
และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาปัจจัยที่ผลต่อการโอนย้าย เหตุผลที่ใช้แบบสอบถาม เนื่องจากประชากรกลุ่ม
ศึกษา มีระดับการศึกษาซึ่งถือว่ามีความรู้ ความเข้าใจในระดับใกล้เคียง สามารถตัดสินใจเลือกเหตุผลหรือข้อคาถาม
ด้วยตัวเองได้ ผู้ศึกษาสามารถได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งและครอบคลุ ม จากข้ อ คาถามที่ ใ ห้ ผู้ตอบเลือ ก อี ก ทั้ งสะดวกและ
ประหยั ด สาหรั บ ผู้ ศึ ก ษาด้ ว ย ในการกาหนดแบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการขอโอนย้ายพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเ คราะห์ต ัว แปรส่ว นบุค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา และประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน สถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่และร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนั ก งาน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ต่ อ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การโอนย้ า ย ของพนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้อ งถิ่น ในจังหวัด จัน ทบุรี สถิติที ่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณ ได้แ ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Mean)
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ในการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยของตารางประเมินค่า (Rating Scale) จะพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
เห็นด้วยมาก
5
เห็นด้วย
4
ไม่แน่ใจ
3
ไม่เห็นด้วยน้อย
2
1
ไม่เห็นด้วยมาก
สรุป เกณฑ์ใ นการพิจ ารณาค่า เฉลี่ย จะใช้เ กณฑ์ต ามค่า เบี่ย งเบนมาตรฐาน (ชัย ยนต์ ประดิษฐศิลป์.
2554 : 256)
ค่าเฉลี่ย
การตีความ
4.50 – 5.00
มีผลมาก
3.49 – 4.49
ค่อนข้างมาก
2.50 – 3.49
ปานกลาง
1.50 – 2.49
ค่อนข้างน้อย
1.00 – 1.49
น้อย
3. การทดสอบสมมุติฐานจะทาการวิเคราะห์ ดังนี้
ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดย
ใช้สถิติ t-test สาหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-Way ANOVA
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สาหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป และหากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ ระดั บ .05 จะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ L.S.D. (Least Significant Difference
test)
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In - Depth Interview)
จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key – Informants) มาช่วยอธิบายการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ผลการวิจัย
ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
โอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า พนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี มีความคิดเห็นเรียงตามลาดับ จากมากไปหาน้อ ย ได้แ ก่ โอกาส
ก้า วหน้า ในอาชีพ รองลงมาคือ สัม พัน ธภาพกับ เพื่อ นร่ว มงาน ค่าตอบแทนจากการทางาน บรรยากาศในการ
ทางาน ความพึงพอใจในงาน ความเหมาะสมของนโยบายการบริหาร ความผูกพันในองค์กร
ข้อ ค้น พบข้อ ที่ 2 ตามวัตถุป ระสงค์ข้อ ที่ 2 สามารถสรุป ได้จ ากการทดสอบสมมุติฐ านมีข้อค้นพบ
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน
สมมุติฐานการวิจยั
1. พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
แตกต่างกัน
2. พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
แตกต่างกัน
3. พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน
4. พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
แตกต่างกัน
5. พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน

ผลการทดสอบ

ยอมรับสมมุติฐาน
ไม่ยอมรับสมมุติฐาน
ไม่ยอมรับสมมุติฐาน
ยอมรับสมมุติฐาน
ไม่ยอมรับสมมุติฐาน

สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 ดังนี้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในภาพรวมอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงานส่วนท้องถิ่นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
โอนย้ายอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถอภิปรายผลในแต่ละด้าน ได้ดังนี้
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1. โอกาสก้า วหน้า ในอาชีพ พบว่า ในภาพรวมโอกาสก้า วหน้า ในอาชีพ อยู่ใ นระดับ ค่อนข้างมาก
เนื่ อ งจากด้ า นนี้ ถื อ ว่ าเป็ น ความก้ า วหน้ าในอาชี พ รับ ราชการของพนั ก งานส่ วนท้ อ งถิ่ น ซึ ่ ง หากไม่ ไ ด้ ร ั บ การ
ตอบสนองย่ อ มนาไปสู่ ก ารโอนย้ า ยได้ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของจีร ะ หงส์ล ดารมภ์ (2536:
1-35) ได้สารวจพบว่า สาเหตุของการลาออกจากราชการที่สาคัญ ประการหนึ่ง คือ ไม่มีโอกาสก้าวหน้า
2. สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เนื่องจากสั ม พั น ธภาพกั บ
เพื่ อ นร่ ว มงาน เป็ น การอยู่ ร่ ว มกั น ของพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในตาแหน่ ง ต่ า ง ๆ ซึ่ ง ไม่ ว่ า จะอยู่ ใ นตาแหน่ ง
ใด บุ ค คลเหล่ า นี้ ต้ อ งทางานเกี่ ย วข้ อ งกั น และติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ กั น หากสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานดี
ย่อ มทาให้ก ารทางานมีค วามสุข และหากสัม พัน ธภาพระหว่ า งเพื่ อ นร่ ว มงานไม่ ดี ย่ อ มเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด การ
โอนย้ า ยของพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น เกิ ด ขึ้ น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โอรส วงษ์สิทธิ์ (2528 : บทคัดย่อ) ศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
3. ค่าตอบแทนจากการทางาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ค่าใช้จ่ายนี้อาจจ่ายในรูปตัว
เงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญกาลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้
ดีขึ้น จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสานั กวิชาการ สานัก งาน ก.พ. (2531: 45) ศึก ษาวิจัยถึงปั ญ หาการสูญ เสี ย
กาลังคนระดับสมองในราชการพลเรือน ในช่วงปี พ.ศ. 2528 - 2530 ศึกษาเฉพาะข้าราชการภายใต้สังกัด ก.พ.
พบว่ากาลังคนระดับสมองคือบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
ปัจจัยที่ทาให้เกิดการสูญเสียกาลังคนระดับสมอง ได้แก่ ค่าตอบแทนคือเงินเดือน
4. บรรยากาศในการทางาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ถ้าบรรยากาศในการทางาน
มี ค วามเหมาะสม จะส่ ง ผลต่ อ การจู ง ใจบุ ค ลากรภายในองค์ ก ร หมายความว่ า ถ้ า ผู้ บ ริ ห ารสามารถที่ จ ะ
บริ ห ารและดู แ ลบรรยากาศในการทางานให้ เ หมาะสม ย่ อ มจะส่ ง ผล ต่อการจูงใจบุคลากรภายในองค์กร
เปรียบเสมือนวันที่อากาศดี ท้องฟ้าแจ่มใส ทุกคนย่อมอยากที่จะทางานให้ได้ผลดีที่สุด แต่ถ้าในองค์กรที่บรรยากาศ
ไม่ดีแล้ว ย่อมทาให้บุคลากรในองค์กรไม่รู้สึกจูงใจที่จะทางาน ซึ่งก็เปรียบเสมือนองค์กรที่อากาศไม่ดี ท้องฟ้ามืดครึ้มอยู่
ตลอดเวลา บุคลากรภายในองค์กรก็อยากที่จะพักผ่อนหลบฝน ไม่มีใครอยากทางาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
มณีมัย รัต นมณี และอนันต์ เกตุวงศ์ (2526 : ก-ข) ศึกษาวิจัยเรื่องการลาออกจากข้าราชการ พบว่าผู้ที่ลาออกมี
ทัศนคติไม่ดีต่อลักษณะงาน ไม่พอใจในปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของการทางาน
5. ความพึ งพอใจในงาน พบว่ า ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ า งมาก เนื่ อ งจากเป็ น ความรู้สึกรวม
ของบุคคลที่มีต่อการทางานในด้านบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้ รั บ ผลตอบแทน ทา
ให้ บุ ค คลเกิ ด ความรู้ สึ ก กระตื อ รื อ ร้ น มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะทางาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสวง รัตนมง
คลมาศ และคณะ (2528 : 1-3) ได้ศึกษาเรื่องการสรรหาการคงอยู่และการลาออกจากอาชีพข้าราชการอาจารย์
มหาวิท ยาลัย พบว่า สาเหตุก ารลาออกจากอาชีพข้าราชการอาจารย์มหาวิทยาลัยเรียงลาดับความสาคัญได้ดังนี้
ความพึงพอใจในงาน เงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับ อาชีพข้าราชการอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่สามารถที่จะสร้าง
ผลสาเร็จในงานตามที่คาดหวังไว้ เบื่อหน่ายในระบบเจ้าขุนมูลนาย
6. ความเหมาะสมของนโยบายการบริหาร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ซึ่ งสอดคล้ อ ง
กั บ งานวิ จั ย ของ จุ รี พ ร กาญจนการุ ณ (2536 : บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่อแนวโน้มการลาออก
จากองค์การ โดยการสอบถามข้าราชการจานวน 556 คน เกี่ยวกับแนวโน้มการลาออกจากองค์การ พบว่าความ
เหมาะสมของนโยบายการบริหารเป็นสาเหตุของการลาออก จากราชการ
7. ความผูกพันในองค์กร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกริก
เกียรติ ศรีเสริมโภค (2533 : 1) ได้ศึก ษาปัจ จัยที่มีผ ลต่อความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์การมากที่สุด พบว่า
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลาออก คือ ความผูกพันกับองค์กร
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่สาคัญดังนี้
1. ควรจัดหาแนวทางเพื่ อลดภาระของงาน โดยการจัดระบบการท างาน ลดความหลากหลาย ลด ค วา ม
ซ้าซ้ อ นในการทางาน ให้ ทางานได้ ส ะดวก เลื อ กคนทางานให้ เ หมาะสมกั บ งาน การมอบหมายงานที่
สามารถทางานแบบองค์ รวมมากขึ้น ในขณะเดี ยวกันควรพัฒ นาระบบเทคโนโลยี ทั้ งสารสนเทศ รวมทั้ งจัด หา
เครื่องมือที่ทันสมัยให้พอเพียง มาช่วยแบ่งเบาภาระงานบางส่วน
2. ควรเปิดโอกาสให้ พนั กงานส่ วนท้องถิ่น ที่ มีความต้องการเรียนต่อได้มี โอกาสศึ กษาต่อ หากทุ น ไม่
เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ ก็ ค วรมี ก ารจั ด ลาดั บ ของผู้ ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเรี ย นต่ อ โดยการเขียนใบสมัคร
แสดงความประสงค์ ความตั้งใจจริงต้องการเรียนต่อ และคัดเลือกตามลาดับ ผู้มาก่อนหลัง
3. ควรมีการปรับปรุงเรื่องค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงาน เช่น เงินโบนัส ค่าล่วงเวลาในการทางาน
เพื ่อ เป็น แรงจูง ใจเรื ่อ งการปรับ เลื ่อ นขั ้น เงิน เดือ น หน่ว ยงานควรท าการประเมิน ประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนัก งานส่วนท้องถิ่น และมีม าตรฐานในการตรวจประเมินที่เหมือนกัน โดยยึด
ระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน ในแต่ละบุคคล
4. ผู้บริหารควรมีความชัดเจนของนโยบายการบริหาร เลือกคนให้เหมาะสมกับ งาน ความเป็นธรรม
และเสมอภาค ให้โอกาสแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างเท่าเทียมกัน ความได้มาตรฐานด้านเทคนิคและวิธีดาเนินการ
เพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ เหมาะสมกับตาแหน่ง บุคคลมีโอกาสเลือก
งาน และหน่วยงานมีโอกาสเลือกบุคคล
5. ผู้บริหารควรจัดสถานที่ทางานที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของคนทางานทุกคน
รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้เกิดความสุขกาย สบายใจในการทางาน แนวทางในการดาเนินงาน “สถานที่
ทางานน่าอยู่ น่าทางาน” โดยการกาหนดนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กาหนดกฎระเบียบ
ในการทางานที่เอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัย เช่น ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุราในสถานที่ทางาน และทุกคนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานที่ทางานให้น่าอยู่ น่าทางาน ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการทางานให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
และมีความปลอดภัย จัดกิจกรรมโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพในที่ทางาน เช่น โครงการ
5 ส. ประสานงานกับหน่วยบริก ารสุข ภาพ เพื่อส่งเสริม ให้ค นทางานมีสุข ภาพจิต ที่ดี ทั้งกายและใจ พร้อมทั้ง
ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
6. ผู้บริหารควรสนับสนุนเรื่องการสร้างบรรยากาศในการทางานให้ มีความสุข มีการทากิจกรรม ท า
โครงการร่วมกัน ปลูกฝังจิตสานึก การคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตัว สร้า งความรัก ความ
สามัคคีกัน ในหน่วยงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จ ะนาไปสู่ค วามร่วมมือ กัน ของเพื่อนร่วมงาน นาพาให้ทุกคนในหน่วยงาน
ทางานกันอย่างมีความสุข และไม่เกิดการโอนย้ายงานต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลั ง จากที ่ ไ ด้ ด าเนิ น การวิ จั ย เรื่ อ ง ความคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ การโอนย้ า ย ของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการดาเนินวิจัย หลังจากนี้ คือ
1. ควรทาการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบเพิ่มเติมในประเด็นที่การศึกษา
ในเชิงปริมาณไม่สามารถทาได้
2. ควรศึกษาปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลมากกว่าปัจจัยที่ศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งผู้ศึกษายังไม่ได้ศึกษาอย่างครอบคลุม
โดยเน้นหรือให้ความสาคัญตามตัวแปรด้านต่างๆ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการกาหนดนโยบาย
อย่างต่อเนื่อง
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การพัฒนาเกษตรทางเลือกในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด
ALTERNATIVE AGRICULTURE DEVELOPMENT IN THE OPINION OF PEOPLE IN SATOR SUBDISTRICT
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, KHAOSAMING DISTRICT, TRAT PROVINCE
กิตติวฒ
ั น์ ทิพย์วัลย์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการทาเกษตรเคมี รูปแบบเกษตรทางเลือกที่พึงประสงค์
และมาตรการเกษตรทางเลือกในทัศนะของประชาชนในตาบลสะตอในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยใช้วิจัยศึกษาเชิงผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงสารวจ และการ
สัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่าประชาชนในเขต
ตาบลสะตอ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของการทาเกษตรเคมี และเห็นด้วยกับเกษตรทางเลือก ในประเด็นที่สาคัญ
คือ 1) การทาเกษตรเคมี ถึงจะทาให้มีผลผลิตสูงกว่าการทาเกษตรรูปแบบอื่น ๆ แต่ก็ทาให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพของประชาชน เกิดสารตกค้างในร่างกายเกษตรกร เป็นการทาลายดิน และไม่ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในการใช้
สารกาจัดศัตรูพืช สาหรับการทาเกษตรทางเลือกมุ่งความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพ และให้ความสาคัญต่อ
ธรรมชาติ มุ่งฟื้นฟูสภาพดินและสิ่งแวดล้อม และเน้นการป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ไข 2) ส่วนมาตรการเกษตร
ทางเลือก ควรต้องรักษาวิถีชีวิตแบบชนบท ควรเน้นความหลากหลายของการปลูกพืชผล ควรปรับปรุงดินอยู่เสมอ
ควรใช้น้าหมักในการเกษตรมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี ควรต้องผลิตพืชผลที่มีรสชาติตามธรรมชาติ ควรมีการจัดระบบ
สหกรณ์ ควรต้องเน้นการจัดการทรัพยากรน้าในระดับไร่นาเป็นหลัก และควรใช้การปลูกพืชคลุมดิน
ABSTRACT
This research aims to study the impacts of chemical agriculture, desirable forms of
alternative agriculture, and the regulations of alternative agriculture in the opinions of the locals
who live in the area of Sator Subdistrict Administrative Organisation, Khaosaming District, Trat
province. By applying the mixed method methods which are of the survey-based research
method and the interview for the qualitative research approaches. The participatory observation
method has also been used. The study has found that the locals in Sator District do have some
concerns regarding the impacts of the chemical agriculture and tend to accept the ways of the
alternative agriculture in many key areas such as 1) although chemical agriculture may yield
better rate of returns of investment than other forms of agriculture, it may deteriorate the
health conditions of farmers and other people, can cause the toxic accumulation deposited
within the bodies of farmers, reduce the quality of the ground, and may not help save expenses
spent on pest and weed control chemicals. Whereas, the alternative agriculture aims to
promote health and safety and does concern about the nature as well as rejuvenate the
conditions of the soil and the environments. It also emphasizes on the prevention the problems
rather than solving them, 2) the regulations of the alternative agriculture, which were suggested
that there should be as follows; the preservation of the countryside’s way of life, placing the
emphasis on the variation of producing the crops, continuously improve the quality of the soil,
using the preserved liquid or fertilizer rather than the chemical ones, producing only naturally
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tasted produces, setting up the co-operated system, devising better water-resource
management for the farm level, and planting ground cover crops.
บทนา
ในประเทศไทย มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของระบบเกษตรกรรมตามยุค สมั ย การเปลี่ ยนผ่ าน ของระบบ
เกษตรกรรมภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอาจแบ่งได้เป็น 3 ยุค คือ ยุคระบบเกษตรกรรมแบบ
ยังชีพ (Subsistence Agriculture) ในช่วงแผนฯ 1 ถึงต้นแผนฯ 3 (พ.ศ. 2504 - 2516) โดยมี เป้ าหมายการผลิตเพื่ อ
เลี้ยงชีพโดยใช้ต้นทุนต่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง เกิดจากการเริ่มใช้แผนฯ ต่อมายุคระบบเกษตรกรรมเชิง
พาณิชย์ (Commercial Agriculture) ในช่วงปลายแผนฯ 3 ถึง ปลายแผนฯ 6 (พ.ศ. 2517-2533) โดยมีเป้าหมาย
การผลิตเพื่อขายโดยใช้ปัจจัยการผลิต เต็ม ที่เ พื่อ ให้ไ ด้ ผลตอบแทนสูงสุด ต่อ หน่ว ยพื้น ที่ ปัจ จัย ที่ส่งผลต่อ การ
เปลี่ย นแปลง เกิด จากการปฏิวัติเขียวและการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร และต่อมาคือยุคระบบเกษตรกรรมเชิง
ทวิลักษณ์ (Dualistic Agriculture) ซึ่งหมายถึงระบบเกษตรกรรมที่มีทั้งการเกษตรเชิงแข่งขันและการเกษตรแบบ
ยั่งยืน ในช่วงต้นแผนฯ 7 ถึงแผนฯ 9 (พ.ศ. 2534-2549) โดยมีเป้าหมายการผลิตเพื่อขายให้ได้ผลตอบแทนสูงโดยลด
ต้ น ทุ น ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง เกิ ด จากกระแสการท าการเกษตรแบบยั ่ง ยืน และในช่ว งท้า ยนี้
พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู ่ห ัว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชได้ พ ระราชทานแนวคิ ด ทฤษฎี ใหม่ และในปี พ.ศ. 2542 ได้
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบเกษตร
ทางเลือกขยายกว้างขวางกลายเป็นกระแสหลักในประเทศไทย (ชุมพรทริป. ออนไลน์. ม.ป.ป.)
การเกษตรแผนปั จจุ บั น เป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการปฏิ วั ติ เขี ยวในราว ค.ศ.1960 (พ.ศ. 2503) โดยใช้
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เกษตรและเทคโนโลยี มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เช่น การใช้พันธุ์
พืชและพันธุ์สัตว์ที่ให้ผลผลิตสูง การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรไถพรวนได้ลึกมากขึ้นทดแทนแรงงานจากสัตว์
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถผลิตได้ในทุกช่วงเวลาและมีผลผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้สารเคมีทางการเกษตรจาพวก
ปุ๋ยเคมี สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนพืชสังเคราะห์ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นในการ
ลงทุนที่เท่า เดิม ในระยะเวลาเดิม เพื่อจะได้มีวัตถุดิบป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นการประหยัดแรงงาน
เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ หลั่งไหลไปสู่ภาคอุตสาหกรรมตามที่ได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้ (อานัฐ ตันโช.
ออนไลน์. ม.ป.ป.)
การปฏิวัติเขียว ได้กลายเป็นนโยบายและแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศส่วนใหญ่ ในโลก นโยบาย
ส่งเสริมการทาการเกษตรรวมถึงเทคนิคการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ได้ถูกกาหนดให้ใช้แ นวทางเดีย วกัน จนกลายเป็น
ระบบหลักของทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย เนื่องจากแนวคิด ในเรื่ อ งผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ที่ เ น้ น
ความสามารถในการเพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตรเป็นจานวนมากมีผลตอบแทนสูง ส่วนผู้ผลิตได้กลายเป็ น
แนวทางหลักในการเลือกรูปแบบการผลิตทางการเกษตร (อานัฐ ตันโช. ออนไลน์. ม.ป.ป.)
การปฏิวัติเขียวได้เข้าสู่ประเทศในเอเชียตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง โดยประเทศผู้ชนะสงคราม
ได้นาการเกษตรกรรมที่ในยุคนั้นเรียกว่า “เกษตรกรรมแผนใหม่” ที่เน้นการใช้สารเคมีสังเคราะห์เข้ามาสู่ประเทศ
ญี่ปุ่น และได้แพร่ต่อไปยังประเทศพันธมิตร เช่น เกาหลีใต้ และอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย เป็นต้น รูป แบบการเกษตรแผนใหม่นี้ช่ว ยให้ป ระเทศญี่ปุ่น สามารถ
ผลิต พืช ผลได้ใ นปริม าณที่เ ท่า กับ การเพาะปลูกแบบพื้นบ้ านแบบดั้งเดิมแต่ใช้เวลาน้อยกว่า นอกจากนี้ยังใช้
แรงงานของเกษตรกรน้อยลงได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง จึงทาให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ และได้พัฒ นา
กลายเป็นแนวทางหลัก ในการผลิต ทางการเกษตรหลัก ของญี ่ปุ่ น และอีก หลายประเทศในเอเชีย ไปในที่สุด
แต่อย่างไรก็ตามได้มีการตั้งข้อสังเกตว่ารูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิมของการผลิตทางการเกษตรในญี่ปุ่น ที่เน้น
การปลูกพื ชหมุน เวียนใช้ปุ๋ ย หมั กและปุ๋ ย คอก มี การคลุ มดิ น ดังเทคนิ คที่ ได้ ป ฏิบั ติ มาหลายร้อยปี ที่ ทาให้ ระดั บ
อินทรียวัตถุในดินมีความคงที่ และส่งผลถึงระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ให้อ ยู่ในระดับที่ให้ผ ลผลิต ที่สามารถ
เลี้ย งชาวญี ่ปุ ่น ได้ต ลอดมาเป็น เวลายาวนาน ได้ถูก ละทิ้ง ไป ภายหลังจากการใช้ส ารเคมีท างการเกษตรและ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร สิ่งนี้มีผลให้ฮิวมัสในดิน ถูกทาลายหมดไปภายในชั่วอายุคนรุ่นเดียว โครงสร้างของ
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ดินเสื่อมโทรมลง พืชอ่อนแอลงและต้องพึ่งพาการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ
จานวนมากโดยจะขาดเสียไม่ได้ ซึ่งถ้าขาดปัจจัยการผลิตจากภายนอกเมื่อใด ผลผลิตจะลดลงจนเกิดปัญหาความ
มั่นคงทางด้านอาหารตามมาในทันที (อานัฐ ตันโช. ออนไลน์. ม.ป.ป.)
การทาเกษตรแผนใหม่ได้นาไปสู่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว และการขยายพื้นที่ทาการเกษตรจากการเกษตรเพื่อ
ปากท้องของตนเอง หรือการเกษตรแบบยังชีพ และนาไปสู่การทาเกษตรเพื่อปากท้องของผู้อื่นโดยมีการแลกเปลี่ยนเป็น
สินค้าหรือเงินตรากับผลผลิตทางการเกษตร หรือระบบการเกษตรเชิงการค้า ทาให้เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า
ธรรมชาติ ทาให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่า อั น เป็ น ทรั พ ยากรที่ สาคั ญ ในโลกและแหล่ ง ต้ น น้าที่ สาคั ญ ลงด้ ว ยการ
ทาเกษตรแผนใหม่ เ ป็ น การสร้างรายได้ให้แก่บริษัทเอกชนขนาดใหญ่มากกว่าเกษตรกรที่แท้จริง (อานัฐ ตันโช.
2549 : 42)
อีกทั้งเกษตรกรรมแผนใหม่ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย พัฒนาการของระบบ
ทาลายฐานการเกษตรแบบยั งชี พ ของเกษตรกร ท าลายระบบสั งคมของชุม ชน และมี ผ ลต่ อการเปลี่ย นแปลง
ความคิดที่มีต่อภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลย ด้วยเข้าใจว่าเป็นความเชื่อ หรือวิธีการปฏิบัติ
ที่ ไม่ ทั นสมั ย ไม่ เป็ นวิ ทยาศาสตร์ และไม่ มี ประสิ ทธิ ภาพ และยั งถู กครอบงาด้ วยวั ฒนธรรมตะวั นตกซึ่ งแฝงด้ วย
ผลประโยชน์ ทางธุรกิ จโดยเฉพาะเทคโนโลยีเคมี ซึ่งเป็น ที่ นิ ยมและเห็ น อย่ างชัด เจนได้ คื อการใช้ปุ๋ ยและสารเคมี
ทางการเกษตร รวมถึงปัจจัยผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ เช่น การใช้รถไถแทนการใช้แรงงานจากสัตว์เลี้ยง สิ่ง
เหล่า นี้ต้อ งนาเข้า จากต่างประเทศทั้งสิ้น ซึ่งถือเป็นการถ่ายทอดกันมาแบบผิด ๆ กลายเป็นชีวิตประจาวันที่ต้อง
ดาเนินไปแบบขาดไม่ได้ นานวันเข้าสะสมกันนาพาประเทศชาติเข้าสู่วิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมอันยากต่อ การ
เยีย วยาดังเช่น ทุก วัน นี้ นอกจากนี้ผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมียังตกค้าง ในสภาพแวดล้อมทาให้
เกิดปัญหามลพิษทางดิน ทางน้า และทางอากาศ ตามมาอีกด้วย (อานัฐ ตันโช. 2549 : 42)
ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราดในปัจจุบันเป็นชุมชนที่มีวิวัฒนาการมายาวนานตั้งแต่ยุคการเลี้ยง
ชีพด้วยการเก็บของป่าไม่ว่าจะเป็นสมุนไพร สะตอ น้าผึ้ง หน่อไม้ จากการสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์จากคาบอกเล่าโดย
ความทรงจาของชาวบ้านที่เป็นพื้นเมืองดั้งเดิมที่เรียกว่าชาว “ชอง” (เชื้อสายเขมร-มอญ/เขมร-ไทย) พบว่าชุมชน
สะตอเท่าที่จาความได้มีอายุมากกว่า 200 ปีขึ้นไป (กลุ่มผู้นาชาวชุมชนสะตอ. สัมภาษณ์. 2555)
ในยุคของการเก็บของป่าและล่าสัตว์ (Gathering Society) ของชาวชุมชนสะตอเท่าที่อยู่ในความทรงจา
ของชาวบ้า น พบว่า มีก ารเก็บ ของป่า เก็บ ไว้กิน ในครอบครัวเป็น หลัก ส่ว นที่เ หลือ จากการบริโ ภคจึงจะนาไป
แลกกับสินค้าอื่น สินค้าที่มีความต้องการของชุมชนคือจาพวกเครื่องนุ่งห่ม เนื่องจากชุมชนเองไม่สามารถทาการ
ผลิตสินค้าประเภทนี้ จึงต้องนาสินค้าในชุมชนไปแลกเครื่องนุ่งห่มกับชุมชนอื่น
ในการนาของป่าไปแลกของกับชุมชนอื่นนั้น ชาวชุมชนสะตอจะต้องเดินทางออกไป ในเมืองหรือการ
เดิ น ทางไปถิ่น อื่ น ค่ อ นข้ างยากล าบาก โดยใช้ ก ารเดิ น เท้ า หรือ เรือ จากการเดิ น ทางดั งกล่ าว จึ งเริ่ม มี ก ารน า
เทคโนโลยีทางด้านเกษตรทาให้ชุมชนสะตอก้าวสู่สังคมแบบการเกษตร (Agricultural Society) การเกษตรของ
สะตอเริ่ม ต้น จากการปลูก ข้า ว หรือ ปลูก ผลไม้ไ ว้กิน เอง ส่ว นปัจ จัย ที่จาเป็น ต่อ การยังชีพ อื่น ๆ ก็จ ะใช้แ บบ
การพึ่งพากันเองโดยการเอาแรงเป็นหลัก เช่น การช่วยกันสร้างบ้านจากใบระกา การหาของป่าเพื่อประทังชีวิต
เวลาเจ็บป่วยก็ใช้สมุนไพรในการรักษาบรรเทาความเจ็บป่วย เป็นต้น
การทาเกษตรของชุมชนสะตอได้มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเริ่มจากการเกษตร
แบบยังชีพ คือ การผลิตเพื่อมุ่งไว้สาหรับบริโภคในครอบครัวเป็นหลักไปสู่ การเกษตรที่ผลิตเพื่อยังชีพควบคู่ไปกับการ
ผลิตเพื่อขาย จนกระทั่งในปัจจุบันเป็นการเกษตรเพื่อมุ่งผลิตเพื่อขายเป็นหลักโดยมี ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ
90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาสวนผลไม้ เช่น เงาะ ลองกอง มังคุด ทุเรียน ยางพารา เป็นต้น การทาเกษตรเพื่อ
ขายของชุมชนสะตอ ก็ต้องประสบปัญหาจนตรอกทางการเกษตรเช่นเดียวกับการทาเกษตรเคมีทั่วไป เช่น การต้อง
พึ่งตลาดจนประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตรวมถึงราคาผลผลิต การใช้สารเคมีที่ทาให้มีผลต่อคุณภาพของดินและ
น้า รวมถึงสุขภาพ เป็นต้น แต่ชุมชนสะตอก็เป็นชุมชนเกษตรที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงแตกต่างจากชุมชนอื่นก็คือ
การดารงอยู่ของวัฒนธรรมในยุคโบราณสมัยที่ยังเป็นการเก็บของป่า คือ วัฒนธรรมของชาวชอง เป็นวัฒนธรรมของ
ชนพื้ น เมื อ งยุ ค โบราณในเขตจั งหวัด จั น ทบุ รี และตราด ที่ ด ารงชี วิ ต มามากกว่ าพั น ปี ที่ ผ่ า นมา โดยมี รูป แบบ
วัฒนธรรมที่ดารงอยู่ ณ ปัจจุบัน ในตาบลสะตอ เช่น การนับถือผีหิ้ง ผีหม้อ เป็นต้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาว่าชุมชน
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สะตอที่ใช้เกษตรแบบสารเคมีแต่ยังคงดารงวัฒนธรรมชองโบราณเอาไว้ได้ นอกจากเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเรียกกันว่า
เกษตรทางเลือก ผู้วิจัยยังทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเกษตรทางเลือกในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยคาดหวังว่าผลการศึกษาที่ได้จะนาไปใช้เพื่อเป็นข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการเกษตรต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงผลกระทบของการทาเกษตรเคมีในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
2. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงรูปแบบเกษตรทางเลือกที่พึงประสงค์ของชุมชนสะตอในทัศนะของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
3. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงมาตรการเกษตรทางเลือกในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสะตอ
อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ที่มีจานวน เท่ากับ 3,960 คน
การก าหนดขนาดตั วอย่ าง (Sample Size) จะใช้ สู ต รของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane. 1973 : 1088)
คานวณขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมดังนี้
N
n
=
2
1  Ne

n
=
ขนาดตัวอย่าง (Sample Size)
N
=
ขนาดประชากร (Population)
e
=
ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม (Sampling Error)
ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได้ = + 5% ความเชื่อมั่นในการสุ่มน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ คือความเชื่อมั่นใน
การสุ่ม 95%
3,960
แทนค่า
n
=
2
1  3,960(0.05)

=
=

3,960
1  9.9
3,960
10.9

=
361
เพราะฉะนั้น ขนาดตัวอย่าง = 361 คน
ส่วนเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sample Technique) จะใช้การสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-stage Sampling)
คือ ขั้นแรกจะใช้การสุ่มแบบสัดส่วน (Proportional Random Sampling) และขั้นที่สองจะใช้การสุ่มเชิงระบบ
(Systematic Sampling) ดังนี้
สูตร =

จานวนกลุ่มตัวอย่าง x จานวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน
จานวนประชากรทั้งหมด

ในการสุ่มแบบสัดส่วนจะพิจารณาสัดส่วนของตัวอย่างจาแนกตามชุมชนในองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือเทศบาลโดยได้ผลการสุ่มเป็นดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ชื่อชุมชน
หมู่ 1 ตาพลาย
หมู่ 2 หนองบัว
หมู่ 3 เกาะลอย
หมู่ 4 วงษ์พัฒนา
หมู่ 5 คลองปุก
หมู่ 6 ตกตัก
หมู่ 7 ทุ่งกระบอก
หมู่ 8 ทุ่งกราด
หมู่ 9 รื่นรมย์สามัคคี
รวม
ที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลสะตอ. 2553

ประชากร
629
796
367
322
397
621
308
225
295
3,960

กลุ่มตัวอย่าง
58
70
34
30
36
57
28
21
27
361

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมาจากแบบสอบถามมาตรฐานในงานวิจัยเรื่องการยอมรับ
แนวคิดเกษตรอินทรีย์ในทัศนะของเกษตรกรรายย่อยในพื้ นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลสะตอ
อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล เป็น แบบสอบถามและการสัม ภาษณ์ เกี่ย วกับ การพัฒ นา
เกษตรทางเลือกในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ศึกษาดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม 2555 หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสัมภาษณ์
ก่อนนาไปลงรหัสเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคลจะใช้ค่าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของเกษตรกรราย
ย่อยในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ได้แก่ เพศ อายุ รายได้
ต่อปี จานวนสมาชิกในครัวเรือน ขนาดพื้นที่ ใช้วิธีคานวณโดยหาค่าความถี่ และร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ตัวแปรต้นหรือตัวแปรตามจะใช้ค่าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเกษตรทางเลือกใน
ทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 4 ด้าน คือ ประโยชน์เชิง
สั มพั ทธ์ ของการเกษตรอิ นทรี ย์ ความเข้ ากั นได้ ของเกษตรอิ นทรี ย์ ความซั บ ซ้ อ นของการท าเกษตรอิ น ทรี ย์
ความสามารถทดลองได้ ด้ ว ยการค านวณหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ าความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของทุกคาถามในแต่ละด้าน โดยกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ค่อนข้างเห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ไม่แน่ใจ
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
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ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่องการพัฒนาเกษตรทางเลือกในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสะตอ
อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สรุปผลได้ดังนี้
ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลกระทบของการทาเกษตรเคมีในทัศนะของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สรุปได้ว่า ประชาชนมีความคิดค่อนข้างเห็นด้วย
ว่า การทาเกษตรเคมีนั้น จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อคนและธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการทาให้สุขภาพ
ประชาชนแย่ลง ส่งผลให้เกิดการทาลายดิน เกิดสารตกค้างในร่างกายของเกษตรกร ให้ผลผลิตสูงกว่ารูปแบบอื่น ๆ
มีผลต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และไม่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ยากาจัดศัตรูพืช
ในปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์สามารถระบุได้ว่าเกษตรกรมีสุขภาพร่างกายแย่ลง เนื่องจากตรวจพบ
สารเคมีตกค้างในเลือดในร่างกายของเกษตรกรมากขึ้น หน่วยงานราชการไม่ว่า จะเป็นหลักประกันสุขภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล (สถานีอนามัย) จะมีการรณรงค์ตรวจสารเคมีใน
ร่างกายของเกษตรกรทุก ๆ ปี โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการทาการเกษตรอย่างกว้างขวาง ตาบลสะตอก็เช่นกัน ประชาชน
ส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตรเป็นหลัก มากกว่าร้อยละ 90 การตรวจพบสารเคมีมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่การทาการเกษตร
เคมีก็ยังเป็นค่านิยมในตาบลสะตอ ซึ่งสามารถให้ผลผลิตได้สูงกว่าเกษตรรูปแบบอื่น เพราะว่าเกษตรเคมีสามารถ
บังคับให้ผลผลิตออกนอกฤดูกาลได้ หรือให้ผลผลิตที่ล่ากว่าฤดูกาลก็ได้ มีผลผลิตที่มากกว่าปกติและราคาก็สูงขึ้น
ด้วย แม้เกษตรกรจะรู้ว่าเกษตรเคมีสามารถกระตุ้นให้ผลผลิตสูงขึ้นได้ มีผลผลิตที่ช้าหรือเร็วกว่าฤดูกาลได้ แต่ทั้งนี้
ก็ขึ้น อยู่กับ ตัวแปรทางธรรมชาติด้วย สภาพดินฟ้ าอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ก็อ าจจะทาให้ก ารท า
การเกษตรไม่ส ามารถเป็น ไปอย่า งที่ต้อ งการและคาดหวังไว้ข องการทาเกษตรเคมี นอกจากเกษตรเคมีจ ะ
ทาลายสุขภาพแล้ว การทาเกษตรเคมีส่งผลให้เกิด การทาลายดิน ทาให้ดินเป็นกรด หรือที่เรียกว่าดินมีรสเปรี้ยว
และยังมีผลต่อเนื่องให้แมลงที่ผสมเกสรไม่มาผสมเกสร ทาให้ผลผลิตลดน้อยลงและมีระยะการเจริญเติบโตที่สั้นลง
เช่น ยางพารา ทุเรียน จะต้องใช้สารเร่งให้ผลผลิตออกตามที่ตอ้ งการ ซึ่งเปรียบเสมือนการบีบบังคับให้ผลผลิตออก
ก่อนเวลาอันควร และมีปริมาณมาก การปรับตัวหรือความสมดุลของต้นไม้จึงทาให้ระยะการเจริญเติบโตของ
ต้นไม้สั้นลง จึงส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้วย อีกทั้งในปัจจุบันค่าใช้จ่ายยากาจัดศัตรูพืช
ของการทาเกษตรเคมีมีราคาแพงมาก เนื่องจากมีการแข่งขัน ทางการค้าอย่างมากมาย การนาเข้าสารเคมีส่วน
ใหญ่ม าจากต่างประเทศ ต้น ทุน ของสารเคมีที่ใช้ ในการทาการเกษตรที่นาเข้ามาจึงสูงด้วย และจะมีแนวโน้มที่
สูงขึ้นเรื่อยๆ ตามสภาวะเศรษฐกิจ
ข้ อ ค้ น พบข้ อ ที่ 2 ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 รู ป แบบเกษตรทางเลื อ กที่ พึ ง ประสงค์ ของชุมชน
สะตอในทั ศนะของประชาชนในเขตองค์ ก ารบริหารส่ วนต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัด ตราด สรุปได้ว่ า
ประชาชนมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า การท าเกษตรทางเลือ กจะต้ อ งมุ่ งความปลอดภั ย ของชีวิต และสุข ภาพ ควรให้
ความส าคัญ ต่อ ธรรมชาติเ ป็น หลัก และค่อ นข้า งเห็น ด้ว ยที ่ว่า เกษตรทางเลือ กจะมุ่ งฟื้ น ฟู ส ภาพดิ น และ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ไข
การท าเกษตรทางเลื อ กเป็ น การท าเกษตรที่ ต้ อ งการหลี ก เลี่ ย งการใช้ ส ารเคมี ดั งนั้ น การท าเกษตร
ทางเลือกจึงมุ่งเน้นความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพ การใช้สารเคมีจะทาให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอขาดภูมิคุ้มกัน
แนวโน้มของการตรวจพบสารเคมีในเลือดของเกษตรกรชาวตาบลสะตอก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การทาเกษตรทางเลือกจึง
ต้อ งเน้ น การให้ ค วามส าคั ญ ต่อ ธรรมชาติ เป็ น หลั ก เพราะเป็ นการอิ งการท าเกษตรอิ นทรีย์ ซึ่ งเป็ นการฟื้ นฟู แบบ
ธรรมชาติและรักษาสมดุลธรรมชาติอีกด้วย
การทาการเกษตรทางเลือกจะมุ่งฟื้นฟูสภาพดินและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงดินจะทาให้อุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ และจัดระบบนิเวศให้เกื้อกูลกัน การคลุมดินถือเป็นหัวใจของเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรต้องหาอินทรียวัตถุต่าง
ๆ มาคลุมหน้าดินอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นฟาง ใบไม้ ซึ่งอินทรียวัตถุเหล่านี้จะกลายเป็นอาหารของสิ่งมี ชีวิตและ
จุลินทรีย์ในดิน ทาให้ดินฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้การไม่ใช้สารเคมีต่าง ๆ เช่น สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ยังเป็นการช่วยทาให้ดินสามารถฟื้นความสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทาให้พืชที่ปลูกมีความแข็งแรงต้านทานโรค
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และแมลง รวมทั้งให้ ผลผลิตสูง การทาเกษตรทางเลือกจะเป็นการทาเกษตรที่ไม่ทาลายดิน จึงเป็นการเน้นการ
ป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะทาให้สิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและยั่งยืนต่อไป
ข้อค้นพบข้อที่ 3 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 มาตรการเกษตรทางเลือกในทัศนะของประชาชนในตาบลสะตอ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สรุปได้ว่า ประชาชนค่อนข้างเห็นด้วยว่า การ
ทาเกษตรในตาบลสะตอควรต้องรักษาวิถีชีวิตแบบชนบทเอาไว้ ใ ห้ม ากที่สุด ก็เพราะว่า เกษตรทางเลือ กเป็น วิถี
ชีวิตที่สามารถดาเนินอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จริง ๆ แล้ วการทาเกษตรทางเลือกเป็นการทาเกษตรที่มีมาแต่
โบร่าโบราณ ซึ่งสมัยก่อนไม่มีการใช้ ส ารเคมีเ หมือ นในยุค ปัจ จุบัน แต่อ ย่า งใด แต่เ มื่อ วิถีชีวิต เปลี่ย นแปลงไป
วิวัฒ นาการของมนุษ ย์ จึงเปลี่ยนแปลงไปด้วย ทาให้มีการพึ่งการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพ ในปัจจุบันมี
การขยายขอบเขตมากขึ้ น การแข่งขั น ทางการค้ าอย่างมากมาย การน าเข้ าสารเคมี ส่ วนใหญ่ มี ก ารน าเข้ าจาก
ต่างประเทศ ต้นทุนของสารเคมีที่ใช้ในการทาการเกษตรที่นาเข้ามาจึงสูงด้วย ดังนั้น การทาเกษตรในตาบลสะตอที่
พึ่งพาการทาเกษตรเคมีก็ควรต้องลดน้อยลง และหันกลับมาใช้การทาการเกษตรทางเลือกที่ไม่ทาลายดินและ
สิ่งแวดล้อม ควรใช้น้าหมักในการทาเกษตรมากกว่าใช้ปุ๋ยเคมี เพราะว่าน้าหมักจะช่วยทาให้เกิดการบารุงและฟื้นฟู
สภาพดิน น้ าหมัก ชีวภาพ คือ ผลผลิ ตตามธรรมชาติที่ นามาหมั กรวมกัน ไม่มี การใช้สารเคมีเป็ น ส่วนผสม จึ ง
สามารถนาไปเป็นปุ๋ย เร่งอัตราการเจริญ เติ บ โตของพืช เพิ่ม คุณ ภาพของผลผลิต ให้ดีขึ้น และยังสามารถใช้ไ ล่
แมลงศัตรูพืชได้ด้วย การปรับปรุงดินให้เหมือนเดิมที่อยู่ในป่ามากที่สุดก็เช่นกัน เกษตรกรถือว่าตราบใดที่ดิน
มีค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ก็ จ ะส่ ง ผลให้ มี ผ ลผลิ ต ที่ ดี ไ ด้ พื ช ผลที่ มี ร สชาติ ต ามธรรมชาติ แ ละมี คุ ณ ภาพ การใช้
หลั ก การคลุมดินก็จะเป็นการรักษาหน้าดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ หากกาจัดพืชที่คลุมดินควรใช้วิธีการตัดพืชนั้น
เพื่อให้ซากพืชที่ถูกตัดกลายเป็นปุ๋ยในขั้นต่อไป การใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช จะเป็นการทาร้ายหน้าดิน การทาเกษตร
ในตาบลสะตอควรจะมีการจัดการทรัพยากรน้าในระดับไร่นาเป็นหลัก เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในตาบลสะตอมี
พื้นที่ในการทาการเกษตรไม่เกิน 20 ไร่ ดังนั้นตามแนวทางพระราชดาริการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการจัดการ
ทรัพยากรระดับไร่นา คือ ที่ดินและน้าเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อไป เพื่อ
เพิ่ ม ประสิ ทธิภ าพการผลิต เพิ่ มความอุดมสมบูรณ์ ของดิน และสร้างสมดุลให้ แก่ ระบบนิ เวศ เป็ น การอนุรัก ษ์
ธรรมชาติ และไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพื่อให้มีวิถีชีวิตแบบชนบทเอาไว้ให้มากที่สุด การมีวิถีชีวิตแบบชนบท
อยู่อย่างพอเพียงตามแนวทางพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทาให้ชุมชนมีความรักความสามัคคี
ปรองดอง ไม่ขัดแย้ง และมีวิถีชีวิตแบบชนบทอย่างยั่งยืนตลอดไป
นอกจากนี้การทาเกษตรในตาบลสะตอ ควรเน้นความหลากหลายของการปลูกพืชผล เนื่องจากเป็นการ
ทดแทนผลผลิตที่ตกต่า ดังนั้น ถ้ามีพืชผลที่หลากหลายจะทาให้เป็นการทดแทนความต้องการของเศรษฐกิจตาม
ท้องตลาด ไม่ควรปลูกพืชผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะถ้าผลผลิต มีราคาตกต่าจะทาให้เกิดการขาดทุนในการผลิต
พืชผลนั้น ๆ และการทาเกษตรสะตอควรมีการจัดระบบสหกรณ์ เพราะว่าเราสามารถมีการประกันราคาและรวมกลุ่ม
กันเพื่อไม่ให้มีการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง รวมไปถึงการที่มี ป ระกันราคาในแต่ล ะปี การทาเกษตรในตาบล
สะตอควรต้อ งเน้น การพึ่งตนเองในครัวเรือนเป็นหลักก่อน เพราะการทาการเกษตรที่มุ่งเน้นการแสวงหาผลกาไร การ
ใช้สารเคมีเป็นการช่วยเร่งผลผลิตเพื่อให้ได้ในปริมาณที่มาก ๆ จะเป็นการทาลายสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น การใช้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นการรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การทาการเกษตรที่
พึ่งตนเองในครัวเรือนเป็นหลักจึงเป็นก้าวแรกที่ควรจะต้องมีในระดับครัวเรือนก่อน ถึงจะเป็นการพัฒนาในระดับชุมชน
ระดับตาบลไปสู่ระดับอื่น ๆ ต่อไป การทาเกษตรในตาบลสะตอกับการสะสมความร่ารวยไม่จาเป็นต้องขัดแย้งกัน
ทั้ งนี้ ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ ความพึ งพอใจของเกษตรกร ซึ่ งก็ เป็ น การดี ถ้ าไม่ ขั ด แย้ งกั น การจะเลื อ กใช้ ท างใดตามความ
เหมาะสมก็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละบุคคล
สรุปและอภิปรายผล
การวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้จาก
การศึกษาและองค์ความรู้เดิม ดังนี้
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จากการศึกษาในภาคนิพนธ์นี้ พบว่าผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของเกษตรเคมี รูปแบบของเกษตร
ทางเลือกที่พึงประสงค์ รวมถึงมาตรการในการพัฒนาเกษตรทางเลือก คือ ประชาชนในเขตตาบลสะตอ ได้ตระหนัก
ถึงการทาเกษตรเคมี และมีความคิดเห็นไปในทางเกษตรทางเลือกโดยมีประเด็นเนื้อหาสาระในประเด็นที่สาคัญ คือ
การทาเกษตรเคมีถึงจะทาให้มีผลผลิตสูงกว่าการทาเกษตรรูปแบบอื่น ๆ แต่ก็ทาให้เกิดปัญหาสุขภาพกับ
ประชาชน เกิดสารตกค้างในตัวเกษตรกร เป็นการทาลายดิน และไม่ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ยากาจัดศัตรูพืช
สาหรับการทาเกษตรทางเลือกมุ่งความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพ และให้ความสาคัญต่อธรรมชาติเป็นหลัก มุ่ง
ฟื้นฟูสภาพดินและสิ่งแวดล้อม เน้นการป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ไข อีกทั้งมีมาตรการเกษตรทางเลือกในทัศนะ
ของประชาชนในตาบลสะตอในเขตองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลสะตอ นั้ น ควรต้ อ งรั ก ษาวิ ถี ชี วิ ต แบบชนบท
เอาไว้ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด ควรเน้ น ความหลากหลายของการปลูกพืชผล ควรปรับปรุงดินให้เหมือนกับดินที่อยู่ในป่ามาก
ที่สุด ควรใช้ น้าหมักในการเกษตรมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี ควรต้องเน้นการพึ่งตนเองในครัวเรือนเป็นหลัก การสะสม
ความร่ารวยไม่จาเป็นต้องขัดแย้งกัน ควรต้องผลิตพืชผลที่มีรสชาติตามธรรมชาติจะดีที่สุด การทาเกษตรที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันในตาบลสะตอจะเพิ่มต้นทุนในการผลิต ควรมีการจัดระบบสหกรณ์ ควรต้องเน้นการจัดการทรัพยากรน้าใน
ระดับไร่นาเป็นหลัก และควรใช้หลักการคลุมดินแทนการกาจัดวัชพืช
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรทางเลือกของชาวบ้านตาบลสะตอข้างต้นนี้ สอดคล้องในรูปแบบการทา
เกษตรในธรรมชาติและผสมผสาน กล่าวคือ เป็นการทาเกษตรทางเลือกในหลายรูปแบบ โดยพยายามแทรกแซง
การใช้ปัจจัยและเทคโนโลยีทางการผลิตต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้ อ ค้ น พบที่ ได้ จ ากการศึ ก ษา ผู้ วิจั ย พบว่ าประชาชนในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลสะตอนั้ น
ให้ความสนใจต่อเกษตรทางเลือกในรูปแบบเกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืนเชิงวนเกษตร ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในเชิง
มาตรการเพื่อตอบสนองแนวทางเกษตรทางเลือกดังกล่าวดังนี้
1. การทาสวนผลไม้ในป่าที่ยั่งยืน โดยที่ประชาชนควรจะต้องมีการปลูกป่าควบคู่กับ การปลูกไม้ผล เพื่อ
เป็นการเกื้อกูลระบบนิเวศทางธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องและเกื้อกูลกับระบบนิเวศป่าไม้
ในท้องถิ่น เพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างสม่าเสมอตลอดไป ทั้งนี้ยังเป็นการคานึงถึงหลักความสมดุลตามธรรมชาติของ
ระบบนิเ วศเป็น สาคัญ เพื่อ ตอบสนองความต้องการ ในขณะที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตของสังคมชาวชนบทที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่นั้น ๆ ให้มากที่สุด
2. ควรจะต้องเข้มงวดในการรักษาเขตอนุรักษ์ป่าเอาไว้ เพื่อให้ดินในป่ายังมีความชุ่มชื้นและอุดมสมบูร ณ์
มากขึ้น และยังส่งผลให้เป็นการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
3. ควรจะต้องมีการรณรงค์ให้เกษตรกรไม่ใช้สารเคมีในการทาการเกษตร หันมาใช้เกษตรทางเลือกที่มี
ความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ ถึงจะไม่เห็นผลตรงกับความต้องการในปัจจุบัน แต่ เป็นการ
ทาเกษตรโดยหวังให้มีการดารงอยู่ในระยะยาวไปสู่ในรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคต
4. การทาเกษตรในตาบลสะตอ ควรเน้นความหลากหลายของการปลูกพืชผล เนื่องจากเป็นการทดแทน
ผลผลิตที่ตกต่า ดังนั้น ถ้ามีพืชผลที่หลากหลายจะทาให้เป็นการทดแทนความต้องการของเศรษฐกิจตามท้องตลาด
ไม่ควรปลูกพืชผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะถ้าผลผลิตมีราคาตกต่าจะทาให้เกิดการขาดทุนในการผลิตพืชผลนั้น ๆ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒ นาเกษตรทางเลือกในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การ
บริห ารส่วนตาบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัด ตราด เป็ นที่ เรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจั ยเห็ นว่าควรมี การดาเนิ นวิจั ย
หลังจากนี้ คือ
1. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบของการทาเกษตรเคมีในทัศนะของประชาชนในภาพรวมทั้งจังหวัด เป็นการ
เปรียบเทียบถึงผลกระทบของการทาเกษตรเคมีในแต่ละพื้นที่เพื่อจะทาให้ได้มาซึ่งตัวชี้วัดที่ใช้เป็นมาตรฐานได้
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2. ควรทาการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ในประเด็นของผลกระทบจากการทาเกษตรเคมี การทาเกษตร
ทางเลือกที่พึงประสงค์ และมาตรการของเกษตรทางเลือกด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบ
เพิ่มเติมที่ละเอียดอ่อนตรงกับประเด็นที่ต้องการศึกษา เพราะข้อมูลที่ได้สามารถจะสะท้อนความคิดเห็นของผู้เป็น
เกษตรกรตัวจริง
3. เพื่อให้ผลกระทบจากการทาเกษตรเคมีที่เกิดขึ้นในเชิงลบต่อมนุษย์และธรรมชาติ ได้มีการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมในการท าการเกษตรที่ ใช้ ส ารเคมี ล ดลง ดั งนั้ น ในการท าวิ จั ย ครั้งต่ อ ไปควรศึ ก ษาโดยเน้ น หรือ ให้
ความสาคัญตามตัวแปรด้า นต่าง ๆ ของผลการศึกษา เช่น การสร้างจิตสานึกใหม่ การสร้างดุลยภาพสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน รวมไปถึงการขับเคลื่อนการทาเกษตรทางเลือกให้เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
ดังนั้น การทาเกษตรเคมี การใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีนั้น มีส่วนดีในการทาการเกษตรแบบส่งออกหรือ
อุตสาหกรรม เพราะการใช้สารเคมีในการทาการเกษตรจะส่งผลให้มีผลผลิตที่มากขึ้น ผลไม้หรือพืชผักจะมีความ
สวยงามตามที่ตลาดต้องการ หากผลไม้หรือพืชผลไม่สวยจะทาให้ราคาถูก เช่น การส่งออกมังคุดไปยังต่างประเทศ จะ
เน้นที่ลูกใหญ่ผิวสวย ฉะนั้นจึงจาเป็นที่เกษตรกรตาบลสะตอจะต้องใช้สารเคมีหรือเกษตรเคมีเข้ามาช่วย แต่ระยะหลัง
หลังจากการใช้สารเคมีเป็นเวลานาน ส่งผลให้พื้นดินเสีย ทาให้ไม่ได้ผลผลิตตรงตามที่ต้องการเหมือนเดิม และอีกใน
กรณีหนึ่ง ปัจจุบันปุ๋ยเคมีและสารเคมีมีราคาที่สูงขึ้น ทาให้ต้นทุนในการผลิตนั้นสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรเกิดการ
ขาดทุน ดังนั้น การทาเกษตรทางเลือกจึงกลับมามีบทบาทมากขึ้น และเป็นการทาในแนวทางของพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการทาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การใช้วิธีเกษตรแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยไม่หวังผลกาไรมากนัก ฉะนั้น ผู้ที่ใช้เกษตรทางเลือกใหม่จึงน่าจะมี การอยู่รอดในการทาการเกษตร
แต่ก็มิได้ทิ้งสารเคมีทั้งหมดเสียทีเดียว แต่ใช้ในปริมาณที่ลดลงและจาเป็น จึงจะก่อให้เกิดผล อย่างเช่น เกษตรกรใน
ตาบลสะตอได้นาน้าล้างเล้าหมูมารดสวนผลไม้ โดยมีราคาถังละ 1,000 ลิตรเท่ากับ 30 บาท ทาให้พื้นดินที่เริ่ม
เสียหายจากใช้สารเคมีกลับมาดีขึ้น และเป็นการลดต้นทุนอีกนัยยะหนึ่ง เมื่อดินดีขึ้นก็จะทาให้พืชผลกลับมางอก
งามเหมือนเดิม ดินดีผลผลิตดีการกินดีอยู่ดีก็กลับมาดีด้วย เมื่อประชาชนกินดีอยู่ดีก็ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ
เจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน
เอกสารอ้างอิง
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ความพึงพอใจของประชาชนและมาตรการในการบริการของเทศบาลตาบลเนินสูง อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
PUBLIC SATISFACTION TO MEASURES OF PUBLIC SERVICE IN NEON SOONG SUB-DISTRICT
MUNICIPALITY THA MAI DISTRICT CHANTHABURI PROVINCE
ชาญณรงค์ ธนะมูล
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
ภาคนิพนธ์นี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ ศึกษาระดับ ปัจจัยและมาตรการการปรับปรุงเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ประชาชนในการบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลเนินสูง อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี การศึกษาใช้การวิจัย
เชิงผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงสารวจ การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ มี สิ ท ธิ์เลื อ กตั้ งในเขตเทศบาลต าบลเนิ น สู ง มี ค วามพึ งพอใจต่ อ การให้ บ ริก ารสาธารณะ
ในภาพรวมระดับกลาง แต่ ถ้ า พิ จ ารณาเป็ น รายกิ จ กรรม พบว่ า ระดั บ พึ ง พอใจในกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มกิจกรรมที่ประชาชนพึงพอใจสูงและกลุ่มกิจกรรมที่ประชาชนพึงพอใจปานกลาง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความ
พึง พอใจของประชาชนในการบริการดังกล่าว ได้แก่ ความเพียงพอของการจัดบริก าร อัธยาศัยในการให้บริการ
ความรวดเร็วในการให้บริการ และความเป็นธรรมในการให้บริการ นอกจากนี้ในการศึกษามาตรการในการปรับปรุง
การให้บริการของเทศบาลพบว่า มาตรการที่มีความสาคัญใน 3 ลาดับแรก คือ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
เทศบาลให้ทั่วถึง การจัดบริการให้รวดเร็วขึ้น และการจัดทาไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
ABSTRACT
The purpose of this independent study was to examine the public satisfaction levels,
factors, and measures of the public service provided by Neon Soong Sub-district Municipality in
Tha Mai District in Chanthaburi Province. The mixed method model of the survey research with
the in-depth interview and the participatory observation was employed in this study. The major
findings showed the moderate levels of qualified voters’ satisfaction towards the public service.
The aspects of the public satisfaction were divided into two categories: the highly satisfied
public service and the moderately satisfied public service. The influential factors towards the
public satisfaction were the public service provided adequately for the people, the hospitality,
the quick service, and the fair service. The measures of the service improvement were also
studied and the first three important measures were the public information about the
Municipality news, the faster service, and the public electricity provided in the community.
บทนา
นโยบายการกระจายอานาจ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จนถึงฉบับปัจจุบัน
พ.ศ. 2550 นั้น ได้มีการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ และเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการบริการท้องถิ่นของตนเอง โดยมีการตรากฎหมายฉบับ ลูกต่าง ๆ เช่น พระราชบัญ ญั ติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง พ.ศ. 2542 ส่งผลจากกระบวนการกระจายอานาจดังกล่าว ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
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ดาเนินการกิจการต่าง ๆ ในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เจตนารมณ์ ในการดาเนิ นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ตามกรอบนโยบายกระจายอานาจ
ดังกล่าวข้างต้น คือ การบริการประชาชน การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถแยกกิจกรรมบริการที่
มีทั้งหมดเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1) บริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (Public Utility Service) หมายถึง บริการที่ให้แก่
ประชากรทั่วไป 2) บริการเฉพาะด้าน (Specific Service) ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ประชาชนแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่มีธุรกิจเฉพาะ ฐานคิดของนโยบายการกระจายอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือการให้บริการไปถึง
ตัวประชาชนให้มากที่สุด ถือ ว่า เป็น ด้า นหน้ า ของการสร้า งความสัม พัน ธ์ให้เกิด ระหว่า งหน่ว ยงานท้อ งถิ่น กับ
ประชาชนเพราะถ้ามีบริการที่ดีย่อมทาให้ประชาชนมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดี ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและต่อ
หน่ วยงานด้ วย ดังนั้ น ในส่วนของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิ บัติ งานในการให้ บริการจะต้ องมีความตั้ งใจและอุ ท ิ ศ ตนให้ แ ก่
หน่ ว ยงานและสานึ ก อยู่ ต ลอดเวลาว่ า เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ประชาชน
เทศบาลตาบลเนินสูง ได้ดาเนินภารกิจการให้บริการประชาชนมาตั้งแต่เป็นสุขาภิบาล ในปี พ.ศ. 2540 เช่น
การจั ดหาไฟทางสาธารณะ การจั ดการขยะ การท าความสะอาดพื้ นที่ สาธารณะ เป็ นต้ น ต่ อมาในปี พ.ศ. 2542
สุขาภิบาลเนินสูงได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตาบล ทาให้เทศบาลตาบลเนินสูง อาเภอท่า ใหม่ จัง หวัด จัน ทบุรี
สามารถด าเนิน ภารกิจ ในการให้บ ริก ารประชาชน ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ต ามกรอบในพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น จนถึงในปัจจุบัน
ทางเทศบาลตาบลเนิน สูง อาเภอท่า ใหม่ จัง หวัด จัน ทบุรี ได้บริหารจัดการภารกิจการให้บริการประชาชนใน
รูปแบบของแผนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - 2556 (สานักงานเทศบาลตาบลเนินสูง. ออนไลน์. 2551)
แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้จัดภารกิจการให้บริการในแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. การพัฒนาด้านการบริหารที่ดี
อย่างไรก็ดี จะพบว่าตั้งแต่ยกฐานะจากสุขาภิบาลในปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบันเทศบาลตาบลเนินสูง
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ก็ยังไม่ได้มีการประเมินเลยว่าการให้บริการที่ผ่านมาประชาชนมีความพอใจหรือไม่
เพราะเหตุใด และประชาชนมีข้อเสนออะไรในการปรับ ปรุงการให้บริการ
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลเนินสูง
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อนาผลวิจัยมาปรับปรุงการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลเนินสูงอาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรีให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลเนินสูง
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึก ษาปัจ จัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในการให้บ ริการสาธารณะในเขตเทศบาล
ตาบลเนินสูง อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อศึกษามาตรการในการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะในเขตเทศบาลตาบลเนินสูง อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในเขตเทศบาลตาบลเนินสูง
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จานวนทั้งสิ้น 2,466 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จะให้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamame. 1973 :
1088) คานวณขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมดังนี้
N
n
=
2
เมื่อ

n
N
E
=

1  Ne

=
ขนาดตัวอย่าง
=
ขนาดประชากร
=
ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม (Sampling Error)
แทนค่า n
2,466
1 + 2,466 (0.05)2
n
= 344 ราย
ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได้ = +5%
ความเชื่อมั่นในการสุ่มน้อยที่สุดที่ยอมรับได้คือ ความเชื่อมั่นในการสุ่ม 95% เพราะฉะนั้น ขนาด
ตัวอย่าง = 344 ราย
ดังนั้น ผู้วิจัยกาหนดให้มีขนาดตัวอย่าง 344 ราย โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Error)
จะใช้การสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Sampling) คือ ขั้นแรกจะใช้การสุ่มแบบสัดส่วน และขั้นที่สองจะใช้
การสุ่มเชิงระบบ (Systematic Sampling)
ในการสุ่มเชิงระบบจะพิจารณาจากการใช้ช่วงต่างในแต่ละหมู่ของเทศบาลตาบลเนินสูง อาเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยได้ผลการสุ่มดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
หมู่ที่
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ราย)
1. เขาบายศรี
432
2. เขาบายศรี
164
3. เขาบายศรี
263
4. เขาบายศรี
108
5. เขาบายศรี
188
6. เขาวัว
129
7. เขาวัว
165
8. เขาวัว
390
9. เขาวัว
476
10. เขาวัว
129
11. เขาวัว
22
รวม
2,466

จานวนตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา (ราย)
60
23
37
15
26
18
23
55
66
18
3
344

ส่วนการสุ่มเชิงระบบจะพิจารณาจากลาดับรายชื่อของประชากรที่มีสิทธ์เลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้าน โดย
แบ่งออกเป็นช่วงเท่าดังนี้ ทุกรายชื่อลาดับที่ 7, 14, 21, 28, 35, ….. , 344 ตามลาดับ

57

58

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
การสร้างเครื่องมือวิจัย ได้แก่ การปรับแบบสอบถามมาจากแบบสอบถามวิจัยเดิมและได้จากการรวบรวม
ข้อมูลและดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา วารสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสร้างเครื่องมือจากทฤษฎีหลักการ
แนวคิดของการวิจัยมากที่สุด ใช้สาระความรู้ที่ได้รับเป็นแนวทางในการสร้างข้อคาถาม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทาการเก็บข้อมูลโดยให้แบบสัมภาษณ์ และได้ออกสอบถามประชาชนที่อยู่ใน
เขตเทศบาลตาบลเนินสูง อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อกรอกข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง
โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์เป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี 6 ข้อ โดยสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ
อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และภูมิลาเนาเดิม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงานด้านโครงสร้า ง
พื้น ฐานของเทศบาลตาบลเนิน สูง อาเภอท่า ใหม่ จังหวัด จัน ทบุรี ในแต่ละด้า นได้แก่ ด้านถนน ด้านไฟฟ้าแสง
สว่าง และด้านแหล่งน้า โดยสอบถามในแนวคาถามเชิงความคิดเห็น ความพอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปาน
กลาง พอใจน้อย พอใจน้อยมาก
ตอนที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงาน
ด้านบริการของเทศบาลตาบลเนินสูง อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ในการเก็บ ข้อมูล ของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเนิ นสูง อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจัน ทบุ รี ผู้ วิจัยได้
ดาเนินการดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา (ดร.นักรบ เถียรอ่า) เพื่อตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
2. น าแบบสอบถามที่ ผ่านการตรวจสอบไปจัด พิ มพ์ เป็น แบบสอบถามฉบั บสมบู รณ์ แ ล้วนาไปใช้เก็ บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จะใช้การตีความข้อมูลจากการสัมภาษณ์ คือ การวิเคราะห์ความหมายโดย
พิจารณาจากวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นนั้น ๆ
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนและมาตรการในการบริการของเทศบาลตาบลเนินสูง อาเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สรุปผลได้ดังนี้
ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจปาน
กลางต่อ การให้บ ริก ารของเทศบาลตาบลเนิน สูงเมื่อ พิจ ารณาเป็น รายกิจ กรรมจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมการให้บริการแบ่งได้ออกเป็น 2 ระดับ คือ กิจกรรมที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก และ
กิจกรรมที่ประชาชนมีความพึงพอใจปานกลาง
กิจกรรมที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากมีอยู่ทั้งหมด 7 กิจกรรม โดยสามารถเรียงลาดับความพึงพอใจ
จากมากไปน้อยดังนี้
1. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา
2. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
3. การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
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4. การทาป้ายชื่อซอย
5. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
6. การพ่นหมอกกาจัดยุงลายร่วมกับ อสม.
7. การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมที่ประชาชนมีความพึงพอใจปานกลางมีอยู่ทั้งหมด 23 กิจกรรมโดยสามารถเรียงลาดับความพึง
พอใจจากปานกลางไปน้อยดังนี้
1. การจัดกิจกรรมวันเด็ก
2. การรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจรช่วง
3. การก่อสร้างถนนคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน
4. การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
5. การให้บริการชาระภาษีประจาปี
6. การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวา
7. การทาประชาคมแม่บ้าน
8. การอนุญาตก่อสร้างและต่อเติมอาคาร
9. การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
10. การจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์เพื่อต่อต้านยาเสพติด
11. การซ่อมแซมบารุงรักษาถนนสาธารณะ
12. การจัดป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์
13. การเพิ่มพื้นที่การให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ
14. การส่งเสริมการเล่นกีฬา (กีฬาตาบล)
15. การส่งเสริมการเล่นกีฬาแก่เด็กและเยาวชน
16. การส่งเสริมให้ความรู้และป้องกันปัญหายาเสพติด
17. การสนับสนุนอปพร. จัดตรวจเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย
18. การเพิ่มพื้นที่การให้บริการน้าประปา
19. การขุดลอกคูคลองหนองน้าสาธารณะ
20. การส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์
21. การรณรงค์ปลูกป่า เพื่อพัฒนาเป็นป่าชุมชน
22. การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ
23. การจัดทาตู้รับความคิดเห็น
ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน
ในการให้บริการสาธารณะในเขตเทศบาลตาบลเนินสูง อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจั นทบุรี จาแนกตามตัวแปรพื้นฐาน
และตัวแปรกาหนด โดยใช้การทดสอบสมมุติฐาน จะสามารถสรุปได้ตามตารางดังนี้
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ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน
สมมุติฐานการวิจยั

ผลการทดสอบ

1. ความเพียงพอของการจัดบริการของเทศบาลตาบลเนินสูง เป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริการของประชาชน
2. อัธยาศัยในการให้บริการของเทศบาลตาบลเนินสูงเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการบริการของประชาชน
3. ความรวดเร็วในการให้บริการของเทศบาลตาบลเนินสูงเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการบริการของประชาชน
4. ความเป็นธรรมในการให้บริการของเทศบาลตาบลเนินสูงเป็นปัจจัยที่
มีผลต่อความพึงพอใจในการบริการของประชาชน

ยอมรับสมมุติฐาน
ยอมรับสมมุติฐาน
ยอมรับสมมุติฐาน
ยอมรับสมมุติฐาน

ข้อค้นพบข้อที่ 3 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษามาตรการในการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะใน
เขตเทศบาลตาบลเนินสูง อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จาแนกตามตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรกาหนด โดยใช้การ
ทดสอบสมมุติฐาน จะสามารถสรุปได้ตามตารางดังนี้
กลุ่มตั วอย่ างมีข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการให้ บริการของเทศบาลตาบลเนิน สูง ที่ถื อว่ามี ระดั บ
ความสาคัญใน 3 ลาดับแรก คือ
1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมของเทศบาลให้ทั่วถึง
2. การให้บริการรวดเร็วขึ้น
3. การติดตั้ง ซ่อมแซม ไฟสาธารณะให้ทั่วถึง
สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จาการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่
ได้จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 ดังนี้
จากผลการศึกษาในภาคนิพนธ์ มีข้อค้นพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน ได้แก่ ความ
เพี ยงพอของการจั ดบริการ อั ธยาศั ยในการให้ บริ การ ความรวดเร็วในการให้ บ ริก าร และ ความเป็ น ธรรมในการ
ให้บริการ เมื่อนาข้อค้นพบดังกล่าวมาอภิปรายผล มี ความสอดคล้องกับทฤษฎีการให้บริการของจอห์น มิลเลท
(Millet. 1954 : 397) สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการสาธารณะ เป็น 5 ปัจจัย คือ
1. การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติว่าคนทุกคน
เท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีด
กันในการให้บริการประชาชน จะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน
2. การให้ บ ริ ก ารที่ ต รงเวลา หมายถึ ง ในการบริ ก ารจะต้ อ งมองว่ า การให้ บ ริ ก ารสาธารณะบริ ก าร
สาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลย ถ้าไม่มีการตรงเวลา
ซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะ มีจานวนการให้บริการ
และสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม มิลเลท เห็นว่าความเสมอภาค หรือการตรงเวลา จะไม่มีความหมายเลยมีถ้า
จานวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอ และสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดแก่ผู้รับบริการ
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง หมายถึงการให้บริการสาธารณะที่เป็นไปอย่างสม่าเสมอ โดยยึดประโยชน์
ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้
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5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพ และผลการ
ปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทาหน้าที่ ได้มากขึ้น โดยใช้ทรัพยากร
เท่าเดิม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่า ยังมีการให้บริการของเทศบาลตาบลเนินสูงที่ประชาชนยัง
ไม่พอใจมากนักในบางกิจกรรม ดังนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายเพื่อการพัฒ นาการให้บริการ
ที่ดีขึ้น ดังนี้
1. การจัดทาตู้รับความคิดเห็น ควรติดตั้งตู้รับความคิดเห็นไว้ตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างสะดวก รวดเร็ว
2. การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ควรจัดให้มีการอบรมพัฒนาอาชีพด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนใน
ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้
3. การรณรงค์ปลูกป่าเพื่อพัฒนาเป็นป่าชุมชน ควรปลูกจิตสานึกให้กับประชาชนเพื่อสร้างความรัก และ
หวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น
4. การส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์ ควรส่งเสริมให้มีการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการของเทศบาลตาบล
เนินสูง อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรมีก ารส ารวจความพึ งพอใจของประชาชนที่ มี ต่อ การให้ บ ริการของเทศบาลตาบลเนิ นสู ง โดย
ภาพรวมทั้ งจั งหวั ดจั นทบุ รี เพื่ อจะได้ น าไปเป็ นพื้ นฐานในการวางนโยบายการให้ บริการ สาธารณะท้ อ งถิ่ น ที่ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. ควรมีการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการคือหัวใจของเทศบาลในแนวเชิงคุณภาพ
เพื่อจะได้วิเคราะห์ให้เห็นในเชิงกระบวนการ ในรายละเอียดอัน จะนาไปสู่มาตรการในการแก้ไขการบริการที่เป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น
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การก่อรูปและการขยายตัวขององค์กรประชาสังคมท้องถิน่ ในภาคตะวันออก : กรณีศึกษา
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
FORMATION AND EXPANSION OF LOCAL CIVIL SOCIETY ORGANIZATION IN THE EASTERN REGION :
CASE STUDY OF AGRI- NATURE FOUNDATION
ฐิตารีย์ เกี่ยวคุ้มภัย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องการก่อรูปและการขยายตัวขององค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในภาคตะวันออก : กรณีศึกษา
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาให้ทราบถึง ปัจจัยที่มีผ ลต่อ การก่อเกิด
มูล นิธิก สิกรรมธรรมชาติ และปัจ จัยที่มีผลต่อ การขยายตัวของมูล นิธิ กสิกรรมธรรมชาติ การศึกษาครั้งนี้เป็น
การศึก ษาเชิงคุณ ภาพแนวประวัต ิศ าสตร์ โดยใช้ก ารวิจ ัย เชิงเอกสารที่ เกี่ ยวข้อ งและใช้ก ารสั มภาษณ์ แบบ
ประวัติศาสตร์จากคาบอกเล่าในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อค้นพบที่ได้ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อเกิดมูลนิธิ
กสิ กรรมธรรมชาติ ได้ แก่ วิ กฤติ เศรษฐกิ จ ในปี 2540 วาทกรรมเศรษฐกิจ พอเพีย งและภาวะผู ้ น าในการ
ขับเคลื่อ น ส่วนปัจจัยสาคัญ ที่ทาให้ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเกิดการขยายตัวจนเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ได้นั้น คือ
ความสาเร็จจากการ อบรม นโยบายวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์
ABSTRACT
The purpose of this research was to study the influential factors towards the establishment
and expansion of Agri - Nature Foundation. The historical approach of qualitative research with
the study of document papers, interviews, and historical hearsay was applied to this study.
The major findings identified the influential factors towards the establishment of Agri - Nature
Foundation were as follows: the economic crisis in the year of 1997, the discourse on the
Self-Sufficiency Economy Theory, and the social movement leadership. The influential factors
towards the expansion of Agri-Nature Foundation were the successful training project about the
National Agenda of the Organic Farming Policy.
บทนา
พัฒ นาการของประชาสังคมท้อ งถิ่น ของประเทศไทยในอดีต นั้น พบว่า ส่ว นใหญ่จ ะเกิด ในเขตเมือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนในต่างจังหวัดนั้นพบกลุ่มประชาสังคมเกิดขึ้นเป็นส่วนน้อย โดย
มัก จะเกิด จาก 2 ภาคส่วน คือ 1) ภาคชุม ชนดั้งเดิม 2) ภาคองค์ก รที่ได้รับ การจัดตั้งของรัฐ (เช่น กลุ่มแม่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เป็นต้น) แต่หลังจากที่ ป ระเทศไทยประสบปั ญ หาความขั ด แย้ งทาง
การเมื อ ง และมี ก ารก่ อ ตั ้ ง คณ ะกรรมการปฏิ ร ู ป ประเทศไทย โดยการน าของนายอานั น ท์ ปั น ยารชุ น
คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการอาวุโสต่างๆ ทั่วประเทศ เสนอว่าใน
การปฏิรูป ประเทศไทยนี้ต้อ งให้ ความสาคัญต่อการจัดการตนเองของท้องถิ่ น โดยการขับเคลื่อนสององค์กรใน
ท้อ งถิ่น คือ องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และประชาสั ง คมองค์ ก รส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดั ง นั้ น ประชาสั ง คมส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น จึงได้ก ลายเป็น กลไกที่เ ป็น หลัก ในการพัฒ นาท้อ งถิ่น ในปัจ จุบัน (“การปฏิรูป โครงสร้า งอานาจ”.
ออนไลน์. 2554)
จากการสารวจองค์ค วามรู้เ กี่ ย วกับ ประชาสัง คมในประเทศไทยพบว่า พื้น ที่ก ารศึก ษาเกี่ย วกับ
องค์กรประชาสังคมจะเน้น ภายในกรุงเทพมหานคร และภาคกลางส่วนใหญ่ แต่ภาคที่มี ก ารศึก ษาน้อ ย หรือ
แทบจะไม่มีก ารวิจัย เลย ก็คือ ภาคตะวัน ออก ที่เ ป็น เช่น นี้เ พราะนัก วิชาการ ภายในประเทศมัก จะเข้า ใจว่า

63

64

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

ภาคตะวันออกคือส่ว นหนึ่งของภาคกลาง และเหมารวมว่าชีวิต ของคนในภาคตะวันออกเหมือนคนภาคกลาง ทา
ให้การวิจัยในภาคตะวันออก ยังไม่เคยมีคนศึกษาเลยในเรื่องประชาสังคม
อย่า งไรก็ด ีถ ึง แม้จ ะไม่ม ีง านศึก ษาเกี ่ย วกับ ประชาสัง คมภาคตะวัน ออก แต่ก ารก่อ รูป และ
ขับเคลื่อนขององค์กรภาคประชาสังคมภาคตะวันออกก็เกิดขึ้นตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมื อ ง และ
สั ง คม กรณี ตั ว อย่ า งของประชาสั ง คมท้ อ งถิ่ น ภาคตะวั น ออกที่ เ ติ บ โตขึ้ น มา หลังวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ
ปี 2540 และช่วงการขยายตัวของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
การก่อรูปของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง เป็นผลผลิตจากการพัฒนาตามแนวทางทุนนิยม ตั้งแต่
ยุคพัฒนา พ.ศ. 2500 ตามที่เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นต้นมาจนถึงปี พ.ศ. 2540 ได้เกิดและ
ประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นกลางปี พ.ศ. 2540 เป็นผลผลิตของการเกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ ภายใต้
กลยุทธ์การสะสมทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมส่งเสริมการส่งออก (ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์. 2555 ก : 10)
เศรษฐกิ จ ฟองสบู ่ เ ป็ น ภาวการณ์ เ ติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อย่ า งรวดเร็ ว จากการเก็ ง กาไร ในธุรกิ จ
อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อผลตอบแทนในระยะสั้น การเกิดเศรษฐกิจฟองสบู่ในประเทศไทย
เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ได้แก่ การขยายตัว ของทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ
และการก้ า วขึ้ น มาของรั ฐ บาลพลเรื อ นที่ มี น โยบายเปิ ด เสรี ทางเศรษฐกิจการเมืองมากขึ้น
สถานการณ์ เ ชิ ง โครงสร้ า งของวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ไทยนั้ น ตั้ ง อยู่ บ นการเปลี่ ย นแปล งของโครงสร้าง
ทุนหลัก 3 ขา ระหว่างทุนข้ามชาติ ทุนไทย และทุนรัฐวิสาหกิจ กล่าวคือ ในช่วงวิกฤติ เศรษฐกิจ ทุนข้ามชาติได้เข้า
มามีบทบาทในเศรษฐกิจไทยมากขึ้น โดยบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นและประเทศนิก ส์เอเชียได้ใช้ไทยเป็น ฐานการผลิต
เพื ่อ การส่ง ออก และทุน การเงิน ระหว่า งประเทศ หลังกระแสโลกาภิวัต น์ก็ไ ด้ก่อ ให้เ กิด การขยายตัว ของ
เศรษฐกิจฟองสบู่ จนถึงบทบาทของ IMF ในการจัดระเบียบเศรษฐกิจไทยใหม่หลังจากฟองสบู่แตก
ในทางตรงข้ามเมื่อวิกฤติเศรษฐกิจ ทุนหลักของไทยต้องประสบกับความชะงักงันในการสะสมทุน ส่วนทุน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในช่ ว งวิ ก ฤติ เศรษฐกิ จ ก็ ยั ง อยู่ ใ นภาวะตกต่ า เนื่ อ งจากการก าหนดแผนแม่ บ ทการปฏิ รู ป และ
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ บีบให้แปรสภาพรัฐวิสาหกิจโดยมีเป้าหมายโอนหุ้นให้เป็นของเอกชนในขั้นต่อไป
จากเห ตุก ารณ์ว ิก ฤตการณ์ด ัง กล่า วที ่เ กิด ขึ ้น จึง ท าให้แ นวคิด ทฤษฎีเ ศรษฐกิจ พอเพีย ง
จากพระราชดารัสของพระเจ้าอยู่หัว ถูกกล่าวถึงและนามาปรับใช้มากขึ้น เพื่อเป็นหลักคิดให้กับ ประชาชน เน้น
การพึ่งพาตนเองเป็นหลัก และเพื่อเป็นทางออกอีกทางเลือกหนึ่งให้กับวิกฤตการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย
ชมรมกสิกรรมธรรมชาติไท ได้แนวคิดมาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ วังน้าเขียว ประกอบกั บ
ช่ ว งปี 2540 ประเทศไทยกาลั ง ประสบปั ญ หากั บ วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ อย่ า งหนั ก ทาให้ การขับเคลื่อนงานต่างๆ
เป็ นไปอย่ างยากลาบาก โดยขณะนั้ นอาจารย์วิวัฒ น์ ศั ลยกาธร (อาจารย์ยั กษ์ )ผู ้ เ คยรั บ ราชการในสานั ก งาน
คณะกรรมการพิ เ ศษ เพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดาริ (กปร.) สานักนายกรัฐมนตรี และ
ได้เข้าไปช่วยงานคุณ อานาจ หมายยอดกลาง ดูแลงานในโครงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ วังน้ าเขียว ซึ่งเป็ น
โครงการที่ชาวบ้านตั้งขึ้น ซึ่งไม่ใช่โครงการของหน่ว ยงานราชการเหมือนโครงการพระราชดาริที่อื่นๆ จากการ
ทางานที่ต้อ งตามเสด็จ บ่อ ย ๆ ในการติดตามการทางานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีโอกาสได้สัมผัสกับชีวิตของ
เกษตรกรทั่วภูมิภาคต่า งๆของประเทศ และได้พ บกับ ปัญ หาต่า งๆ ไม่ว่า จะเป็น เรื่องที่ดิน ทากิน ความยากจน
ความรู้ใ นเรื่อ งการเกษตร ตลอดจนปัญ หาสุข ภาพ การศึก ษาและอื่น ๆ ท าให้พ บจุด อ่อ นของโครงการ
พระราชดาริ (โครงการพระราชดารินั้น เกี่ย วข้อ งกับ การเกษตรเป็น ส่ว นใหญ่ ทั้งการเลี้ย งสัต ว์ การปลูก พืช
การท านาข้า ว การปรับ ป รุง ดิน และน้ า ศึก ษาการปลูก ป่า พืช สมุน ไพร การป ลูก แฝก โรงสี และ
เทคโนโลยีชีว ภาพ การวิจัย เรื่อ งพลังงาน และโครงการอื่น ๆ อีก มากมาย) ที่เ กิด จาก หน่ว ยงานราชการทา
นั้น ไม่ส ามารถขับเคลื่อนได้อย่างแท้จ ริง ไม่มีผ ลสู่การปฏิบัติเชิงลึก และไม่ส ามารถขยายผลงานที่ทาได้ จึง
ได้รวบรวมกลุ่ม คนในหลายๆ อาชีพ ที่มีอุดมการณ์เ ดีย วกัน มาจัด ตั้งเป็น ชมรมกสิกรรมธรรมชาติไ ท ในช่ว ง
ปีพ .ศ. 2541 - 2542 ชมรมฯได้เ น้น ทฤษฎีใ หม่ ข องแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ การท า
การเกษตร และการดารงชีวิตให้อยู่รอดได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น รวมทั้ ง การรณรงค์ ใ ห้ เ กษตรกรเลิ ก ใช้ ส ารเคมี เพื่ อ
หยุ ด การพึ่ ง พาชาติ ต ะวั น ตก แต่หันกลับมาพึ่งพาตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมา
เพื่อทาการเกษตรที่ยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทย ถึงการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและเรื่องเกษตร
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อินทรีย์ ที่ ส ามารถนาไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง เห็ น ผลได้ จ ริ ง และสามารถต่ อ ยอด ขยายผลงานออกไปได้ โดย
ใช้กลไกที่ไม่ใช่ระบบราชการ (กลไกชาวบ้าน) ในการขับเคลื่อนงานของชมรม
ในการขับเคลื่อนงานของชมรมในช่วงแรกเริ่มจากกลุ่มคนเพียง 2 - 3 คน คือ อาจารย์วิวัฒน์ ศั ล ยกาธร
นายอานาจ หมายยอดกลาง และหมอกุ ในการอบรมและสอนชาวบ้ า นตามที่ ต่ า ง ๆ เน้น เรื่อ งเกษตร
อิน ทรีย์ การเปลี่ย นเคมีให้เ ป็นอิน ทรีย์ เช่น น้าหมัก ปุ๋ยหมัก ฮอร์โมนสมุน ไพร ยาไล่แมลง ทั้งกุ้ง ทั้งพืช โดย
ใช้กรอบแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งเป็นพระราชดารัสของในหลวง ได้มีการนาแนวคิดจากการดูงานที่ญี่ปุ่น (จังหวัด
คิวเซ) ในเรื่องเกษตรกรรมธรรมชาติ (เกษตรอินทรีย์) และใช้รูปแบบจากการดูงานที่เยอรมัน ในการทาน้าหมักโดยใช้
ระบบสุญญากาศ ทาการเพาะหัวเชื้ อเอง รวมถึง ออกรณรงค์ เ ผยแพร่ และให้ค วามรู้ใ นเรื่อ งการท ากสิก รรม
ธรรมชาติ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า สามารถทาการเกษตร และอยู่อ ย่า งพอเพีย งได้จ ริง สิ่งที่ทาให้ชมรมกสิก รรม
ธรรมชาติป ระสบความสาเร็ จ และมี ชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดั ง คื อ เรื่ อ งการแก้ ไ ขปั ญ หาดิ น โดยวิ ธี ก ารห่ ม ดิ น จากดิ น
ดารจนกลายเป็นดินที่อุด มสมบูรณ์ สามารถทาการเกษตรได้ ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ดินนี้ได้ทดลองทาอยู่ที่มาบ
เอื้อง จังหวัดชลบุรี และเรื่องการแก้ปัญหานากุ้งจนประสบความสาเร็จ จากการแก้ปัญหาด้ ว ยวิ ถี เ กษตรอิ น ทรี ย์
(น้าหมั ก ชี ว ภาพ) จึ ง ทาให้ เ กิ ด การยอมรั บ และมี ก ารบอกต่ อ กั น ออกไป ในเครือข่ายจนเริ่มมี กลุ่มคนเลี้ยงกุ้ง
จากชมรมคนเลี้ยงกุ้งภาคใต้ ชมรมคนเลี้ยงกุ้งภาคตะวันออก เข้า มาศึกษาวิธีก ารและนาไปปฏิบัติใช้ใ นนากุ้ง
ของตนเอง ดัง นั ้น จึง เกิด การขยายตัว ของสมาชิก ชมรมกสิกรรมธรรมชาติไท ที่ พ ร้อ มให้ การสนั บสนุน การ
ดาเนินงานของชมรมฯ ทวีมากขึ้นเรื่อย ๆ
การดาเนินกิจกรรมของชมรมกสิกรรมธรรมชาติไท ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีที่ผ่านมา ได้ให้ความรู้
และช่วยเหลือเกษตรกรที่สนใจ จากการที่มีฐานการท างานที่มีขนาดใหญ่ ขึ้น จึงเกิดปัญหาในการขับ เคลื่ อน งาน
บางอย่างไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เพราะไม่เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ จนกระทั่งสมาชิกในชมรมฯ เห็นพ้อง
ต้องกันว่าเพื่อให้การดาเนินงานของชมรมฯ เป็นไปอย่างยั่งยืนคล่องตัว และเป็นทางการยิ่งขึ้น ทางชมรมฯ จึงได้
จดทะเบีย นขึ้น เป็น มูล นิธิก สิก รรมธรรมชาติ เมื่อ วัน ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เพื่อ ให้เป็น ที่ย อมรับ จาก
บุคคลภายนอกรวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ มีการระดมทุนจากเพื่อนฝูง และได้รับการสนับสนุนหลักในเรื่องของเงินทุน
ในช่วงเริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ จากนายมนตรี สิ้น เคราะห์ ซึ่ง เป็น เพื่อ นสมัย เรีย นที่ต่า งประเทศกับ อาจารย์ยัก ษ์
นอกจากนี้ยังมี การทาปุ๋ยอินทรีย์ขายและนาผลกาไรเข้ามูลนิธิเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียน เน้นการขับเคลื่อนที่แรงขึ้น
พยายามดึงคนจากประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด ในช่วงแรกที่ขับเคลื่อนยังไม่ได้ขยายวงกว้างและยังทางาน
ร่วมกับกลุ่มเพื่อนตะวันออก ต่อมาช่วงปลายปี 2544 ทางมูลนิธิฯ ได้จัดงานเกษตรอินทรีย์ พลิกฟื้นวิถีไทยที่จังหวัด
ปราจีน บุรีร ่ว มกับ องค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด (อบจ.)ปราจีน บุรี นั ่น เป็น จุด เริ ่ม ต้น ของความสัน พัน ธ์ก ับ
หน่ว ยงานราชการ และทางมูล นิธิได้รับ เงิน ทุน สนับ สนุน จาก อบจ. ปราจีนบุรี เป็นจานวนสองล้านเก้าแสน
บาท ทาให้มูลนิธิมีการปรับปรุงพัฒนา และจัดให้มี การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มาบเอื้องอย่างเป็นทางการ โดยใช้
งบประมาณของกองทุนเพื่อสังคม (SIF) เป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ น และใช้ ศู น ย์ ก สิ ก รรมธรรมชาติ ม าบเอื้ อ งเป็ น ศู น ย์
หลั ก ของการจั ด อบรมในระยะแรกการฝึกอบรมใช้ระยะเวลา 15 วันต่อหลักสูตร ต่อมามีการปรับหลักสูตรของ
การอบรมเป็น 8 วัน 7 คืน และปัจจุบันเหลือ 5 วัน 4 คืน (ธีระ วงษ์เจริญ. สัมภาษณ์. 2555)
ในเนื้อหาการอบรม เน้นเรื่องการพัฒนาหลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง เกิดเหตุผลเชิง
ประจั ก ษ์ คื อ หลาย ๆ บริษั ท ที่ ส่ งพนั ก งานเข้ ารับ การอบรมได้ ให้ ก ารตอบรับ กลั บ มาว่า สามารถปรั บเปลี่ ยน
พฤติกรรมของพนักงาน ทาให้พนักงานรักงาน รักองค์กรเพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพในการทางาน ทางด้านผู้ที่ผ่านการ
อบรมก็เขียนจดหมายมาเล่าว่าพวกเขาสามารถนากลับไปใช้ ที่บ้านได้ สามารถเห็นผลได้จริง
จากที่มีผู้เ ข้า รับ การอบรมจานวนมาก เกิด ผู้ที่ส นใจอย่า งจริง จัง และขอจัด ตั้ง เป็น ศูน ย์ กสิกรรม
ธรรมชาติในพื้นที่ของตนเอง โดยมีการดูแลและให้คาแนะนาจากศูนย์หลัก (ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ม าบเอื้ อ ง)
โดยมี ก ารขยายตั ว จาก 1, 9, 10, 16, 40 และ 83 ศู น ย์ ทั่ ว ประเทศ โดยในภาคตะวันออกนั้น มีศูนย์
อยู่ 13 ศูนย์
จากการที่มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ในฐานะประชาสังคมท้องถิ่นของภาคตะวันออกที ่ไ ด้รับ การ
ยอมรับอย่างกว้างขวางดังที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นจึงเป็นที่น่าศึกษาว่ามูลนิธิกสิกรรม ธรรมชาติมาบเอื้องก่อรูป
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และขยายตัวขึ้นมาได้อย่างไร และเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้น ผลการศึกษาดังกล่าวจะนาไปสู่การเป็นตัวอย่างของ
องค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในภาคตะวันออกต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการก่อเกิดของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
วิธีดาเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ จะใช้วิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้
1. การวิจัย เอกสาร เอกสารทางประวัติศ าสตร์ที่จ ะใช้ใ นการวิจัย นี้ จะแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท
คือ
1.1 เอกสารชั้นต้น (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เอกสารเกี่ยวกับ
การทางานของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
1.2 เอกสารชั้นรอง (Secondary Data) เป็นเอกสารที่มีการรวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
บทความวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. การสัม ภาษณ์แ บบประวัติศาสตร์จากคาบอกเล่า (Oral History) เป็น การสัม ภาษณ์ แบบไม่เป็น
ทางการ หรือไม่มีโครงสร้าง (Informal or Unstructured Interview) คือ มีเพียงคาถามวิจัย เป็น แนวสัม ภาษณ์
การสัมภาษณ์ในที่นี้จะกาหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) กลุ่มต่างๆ ได้แก่
2.1 กลุ่มผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
2.2 กลุ่มผู้นาเครือข่าย
2.3 ผู้นาประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพที่ใช้ในงานวิจัยนี้ จะเป็นการตีความในลักษณะต่างๆ คือ การวิเคราะห์
ข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ จะใช้การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยเริ่มจากการพรรณนาให้เห็นลาดับ
เหตุการณ์และวิเคราะห์เชิงสาเหตุในประวัติศาสตร์ ดังนี้
1. การสรุปข้อมูลแบบจัดหมวดหมู่ การจัดระบบข้อมูล หรือการแบ่งยุคแบ่งสมัย
2. ใช้การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ คือ การวิเคราะห์สาเหตุจากผลของเวลาว่า เหตุการณ์ในอดีตจะมีผล
ต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเหตุการณ์ปัจจุบันจะมีผลต่อเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น
ผลการวิจัย
ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อเกิด มูลนิธิกสิกร
รมธรรมชาติ มี 3 ปัจจัย คือ วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและภาวะผู้นาในการขับเคลื่อน
วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงานจากการที่โรงงาน/บริษัท ได้ปิดตัวลงคน
ที่เข้ามาทางานในเมืองจึงต้องกลับถิ่นฐานเพื่อหาเลี้ยงชีพ คนเหล่านี้เมื่อได้กลับถิ่นฐานและหัน ไปประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รวมทั้งหาแนวทางในการทาเกษตรกรรมแบบลดต้นทุน ให้ได้มากที่สุด
ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่ง คือ วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผลที่มาจากอุดมการณ์การพัฒนาที่ในหลวงได้
นาเสนอให้แก่สังคมไทย ในการรองรับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ในปี 2540 วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้
มีก ารจัด ตั้งชมรมกสิกรรมธรรมชาติ และมูลนิธิก สิก รรมธรรมชาติ เนื่องจากข้อ จากัดของระบบราชการที่ไ ม่
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สามารถเป็น กลไกในการขับ เคลื่อ นอุด มการณ์เ ศรษฐกิจ พอเพียงได้ จึงจาเป็นต้องสร้างกลไกใหม่ในรูปองค์กร
ประชาสังคมขึ้น
ปัจ จัย สุด ท้า ย คือ บทบาทภาวะผู ้น าในการขับ เคลื ่อ น กล่า วคือ เน้น การขับ เคลื ่อ นแบบนัก
ยุท ธศาสตร์ นัก ปลุก ระดมมวลชน ในการโน้ม น้า วจิต ใจให้ย อมรับ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง รวมทั้ ง มี ก าร
ปฏิ บั ติ จ ริ ง และทาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนประสบผลสาเร็ จ ในเรื่ อ งของการพลิ ก ฟื้ น ดิ น จากดินดารกลายเป็นดินที่
อุดมสมบูรณ์ เป็นปัจจัยสาคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการก่อรูปมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เนื่องจากความทุ่มเทของ
ผู้นาจึงก่อให้เกิดการบอกต่อ มีการสื่อสารออกไปสู่สังคม จนเกิดการยอมรับในตัวผู้นาทั้งในส่วนของภาครัฐและ
เอกชน
ข้อ ค้น พบข้อ ที่ 2 ตามวัต ถุป ระสงค์ข้อ ที ่ 2 สามารถสรุป ได้ว่า ปัจ จัย สาคัญ ที ่ท าให้มูล นิธิ กสิกรรม
ธรรมชาติเกิดการขยายตัวจนเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ได้นั้น คือ ความสาเร็จจากการอบรม นโยบายวาระแห่งชาติ
เกษตรอินทรีย์
ความสาเร็จจากการอบรม กล่าวคือ สามารถโน้มน้าวให้คนมีแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ ง หลั ง จาก
การอบรมแล้ ว ส่ งผลให้ สามารถนาไปปฏิ บัติ จริ งตามแบบวิ ถี ชีวิ ต ของแต่ ล ะบุ ค คลเป็ น การช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ย
ในครั ว เรื อ น เช่ น ทาเกษตรอิ น ทรี ย์ การผลิ ต น้ายาเอนกประสงค์ ใช้ในครัวเรือน การทาน้าหมักและปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ เป็นต้น ดังนั้นจึงนาไปสู่การพยายามที่จะเชื่อมโยงกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนทรัพยากรในการทาเกษตรกรรม
ปัจ จัย สุด ท้า ยที่ช่ว ยผลัก ดัน ให้เ กิด เครือ ข่า ย คือ นโยบายวาระแห่ง ชาติเ กษตรอิน ทรีย์ก ล่า วคือ
หลังจากที่เกิด นโยบายนี้ขึ้น ทาให้ภ าครัฐ และภาคประชาชนให้ค วามสาคัญ กับ การทา เกษตรอิน ทรีย์มากขึ้น
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติซึ่งได้ผลักดันเรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นทุนเดิมนั้น จึ ง เป็ น ที่ รู้ จั ก และเป็ น ที่ ต้ อ งการของ
กลุ่ ม คนที่ อ ยากเข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรม การนาหลั ก แนวคิ ด ไปปฏิบัติใ ช้ รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณจาก
ภาครัฐที่สนับสนุนให้มีการจัดอบรม โดยให้ ทางมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติไปเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นที่ได้จาก
การศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 ดังนี้
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติได้เติบโตขึ้นในช่วงยุคก่อร่างสร้างเครือข่าย หรือการเกิดองค์กรประชาสังคม
ในช่วงที่ เจ็ด คื อระหว่างปี พ.ศ. 2534 - 2541 ใช้ การรวมกลุ่มกัน ทางานโดยใช้รูป แบบของเครือข่าย และเป็ น
รูปแบบทางการ คือ มีการรองรับสถานะทางกฎหมายขององค์กรประชาสังคม ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่
มีอุดมการณ์เดียวกันร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อต้องการที่จะสร้างพื้นที่สาธารณะในการจัดการบริหารชุมชน
อย่างมีส่วนร่วมด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ ใช้ค่านิยมประชาสังคม (Norm of Communication)
การสร้างเครือข่าย นอกเหนือจากมีโครงสร้างที่ผู้คนเกาะกลุ่มกันแล้ว ยังต้องมีทุนทางด้านค่านิยมด้วย คือ ความไว้
เนื้ อ เชื่ อ ใจ (Trust) และสร้า งความไว้ว างใจ ในเครือ ข่า ยภาคีข องตน มีก ารสร้า งเครือ ข่า ยการสื ่อ สาร
(Network of Communication) เป็นโครงสร้างที่เอื้อให้ผู้คนมีโอกาสสื่อสาร พูดคุยถึงปัญหาร่วมกัน ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการยึดโยงความสามารถและพลังย่อยๆ
ในแต่ล ะส่ว นของสังคมเข้ามาเชื่อมต่อประสานกัน มีก ารพัฒ นา การบ่มเพาะ และ ให้เ วลาเพื่อ ความสาเร็ จ
รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์บนความไม่เป็นทางการ เพราะการทางานที่ไม่เป็นทางการ แต่อยู่บนความไว้เนื้อเชื่อ
ใจกัน เกิดฉันทะที่จะทา ทางานแล้วเกิดปิติ และมีความยั่งยืน สร้า งความเป็น ชุม ชน ไม่ยึด ติด อยู่กับ ความเป็น
ชนบทหรือ เมือ ง แต่ใ ห้ค วามสาคัญ กับ ความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทร ความสนใจ หรือผลประโยชน์
ร่วมกันบนสานึก สาธารณะ จิตสานึก เพื่อส่วนรวม (Public Consciousness) เป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้เกิดการเข้ามา
รับผิดชอบปัญหาสาธารณะร่วมกันบนสานึกแห่งความเป็นพลเมือง (Citizenship) ซึ่งเป็นประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน
มีกิจกรรมและความต่อ เนื่อ ง หนทางที่จะทาให้เกิด กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน หรือ เป็น สังคมแห่งการเรีย นรู้
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(Learning Society) นั้นก็ด้วยการเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติการร่วมกัน (Interactive Learning Through Action)
อย่างต่อเนื่อง
การขยายตัวของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สาคัญ 5 ปัจจัย คือ
1. จิต สานึก ประชาสังคม (Civic Consciousness) คือ สานึก ว่า ตนเป็น เจ้า ของปัญ หาของชุมชน
และมีเจตจานงที่จะเข้าร่วมรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหากับฝ่ายต่างๆ ยอมรับในการรวมตัวและความคิดเห็น
อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยมิตรภาพในการเรียนรู้ร่วมกันหรือแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ ให้ความสาคัญกับศักยภาพของปัจเจก
ชนในชุมชน ยอมรับและเห็นคุณค่าความแตกต่างหลากหลายของสมาชิก ในชุม ชนในการร่ว มทางานด้ว ยกัน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ปัญหาชุม ชนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดจิตสานึกความเป็นชุมชน
2. ช่องทางสื่อสาร หมายถึง โครงสร้างที่เอื้อให้ผู้คนมีโอกาสสื่อสารพูดคุยถึงปัญหาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการ
พูดคุยที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เวทีประชาคม (Civic Forum) ในรูปแบบต่างๆ จึงเป็นที่ที่สร้างความ
เป็นพลเมืองให้กับประชาชนในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของชุมชนและสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ
(Civic Infrastruction) แยกได้ ห ลายระดั บ พื้ น ฐานที่ สุ ด ก็ค ือ การพบปะของผู ้ค นเป็น บางครั ้ง บางคราว
(Adhock Association) เช่น การติดตามเยี่ยมเยียนเครือข่ายในจังหวัดต่างๆ การรวมตัวเป็นกลุ่มงานด้านใดด้าน
หนึ่ง เช่น การจัดประชุมของเครือข่าย ระดับ สูงสุด คือ องค์ก รร่ม (Umbrella Organization) ที่เ ชื่อ มองค์ก ร
สมาชิกและสมาชิกเข้าหากัน เป็ น เครื อ ข่ า ยชุ ม ชน องค์ ก รต่ า งๆ ในประชาสั ง คมที่ เ ข้ ม แข็ ง การพบปะกั น
ในเวที ป ระชาคมต้องขยายไปถึงการให้โอกาสคนแปลกหน้าที่สนใจในเรือ่ งเดียวกันด้วย ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วม
ในการพู ด ถึ ง ปั ญ หาความเป็ น อยู่ ข องชุ ม ชนไม่ เ พี ย งในเวที ว งเล็ ก แต่ ร วมไปถึ งเวที ส าธารณะขนาดใหญ่ด้วย
เช่น การจัดงานคืนชีวิตให้แผ่นดินในช่วงเดือนมีนาคมของทุก ๆ ปี
3. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและการตัดสินใจ การตัดสินใจในกิจกรรมสาธารณะจะต้องดาเนินการ
หลังกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ ประชาชนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่ า นการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
ความคิ ด กั บ คนในชุ ม ชนสาธารณะ กระบวนการเรี ย นรู้ ข องชุ ม ชน มิใช่การรับฟังข้อเสนอและข้อมูลเท่านั้น
ประชาชนจะต้องพูดคุยถกเถียง แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพราะไม่มีใครมีประสบการณ์เหมือนกัน
ในเรื่องเดียวกัน ต่างคนต่างมีประสบการณ์ แ ละมองสิ่ง เดีย วกัน จากมุม มอง และการให้คุณ ค่า ที่แ ตกต่า งกัน
ชุมชนที่มีประชาสังคมเข้มแข็ง จึงเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
4. ภาวการณ์นาและผู้นาชุมชน ลักษณะเด่นของชุมชนที่เป็นประชาสังคม มิได้เกิดจากจานวนและแหล่ ง
ที่ อ ยู่ ข องผู้ นา แต่ อ ยู่ ที่ วิ ถี ท างที่ ผู้ นาสั ม พั น ธ์ กั บ คนอื่ น ผู้ นาเช่ น นี้ จ ะทาหน้ า ที่ เป็นผู้ให้โอกาสแก่ผู้คน เข้ามามี
ส่วนร่วมและริเริ่มสร้างสรรค์ และไม่ผูกขาดความคิดหรือการเป็น เจ้ า ของปั ญ หาหรื อ เจ้ า ของชุ ม ชน ชุ ม ชนจะ
เต็ ม ไปด้ ว ยภาวการณ์ นาจากผู้ ค นหลากหลายที่ มี ความสามารถต่าง ๆ กัน มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มองปัญหา
ชุมชนทั้งชุมชนอย่างเชื่อมโยง พร้อมที่จะเรียนรู้แลกเปลีย่ นข้อมูลความคิดเห็น ผู้นาที่หลากหลายเหล่านี้จะไม่ค่อย
แตกต่างจากชาวบ้านคนอื่น คือ ไม่มีช นชั้น ผู้นาที ่แ ยกจากผู้ต ามและคอยปกป้อ งฐานะของตนเอง รวมทั ้ง
ควบคุม การกระทาของคนอื่นอย่างเข้มงวด หากแต่จะเป็นผู้นาที่ผนึกตัวเองเข้ากับชุมชนอย่างแนบแน่น และ
ร่ว มทาประโยชน์เ พื ่อ ชุม ชน การเข้า ร่ว มพูด คุย แลกเปลี่ย นความคิด เห็น เกี ่ย วกับ ปัญ หาสาธารณะในเวที
ประชาคม และมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมแก้ ปั ญ หาของชุ ม ชน จะทาให้ ป ระชาชนจานวนมาก เกิดภาวการณ์
นาภายในตนเอง กลายเป็นผู้นาตามธรรมชาติที่หลากหลายในชุมชน
5. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสถาบัน ชุมชนที่เป็นประชาสังคมมักจะไม่พึ่งพาสถาบันของรัฐอย่างเดียว
ตรงข้ามกับชุมชนที่ไม่เข้มแข็งมักจะพึ่งพารัฐ ส่งผลให้รัฐมีภาระรับผิดชอบชุมชนทุกด้านจนไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ทั้งหมด นามาซึ่งความไร้ ประสิทธิภาพในที่สุด ในประชาสังคมความสัม พัน ธ์ข องคนไม่ว่า จะ
เป็น รูป องค์ก รหรือ เครือ ข่า ย ทั ้งที ่เป็น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ มั ก เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ต ่ อ กั น ในแนว
ระนาบ ในชุ ม ชนที่ ไ ม่ เ ป็ น ประชาสั ง คม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคนกั บ คน และคนกั บ สถาบั น ทางสั ง คม
เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ใ นแนวดิ่ ง หรือแบบอุปถัมภ์ ข้อมูลที่ไหลตามช่องทางความสัมพันธ์ในแนวดิ่งมักเชื่อถือได้น้อย
ความสัมพันธ์ในแนวดิ่งก่อให้เกิดการปกครองแบบมาเฟียและเศรษฐกิจการเมืองล้าหลัง
ผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นจะสอดคล้องกับทฤษฎีองค์กรประชาสังคมแบบขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม ในบริบทของความขัดแย้งด้านฐานทรัพยากร ดิน น้า ป่ า ฯลฯ และการปรากฏตัว ของการรวมตัว กัน ของ
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เครือข่ายองค์กรชาวบ้าน เช่น สมัชชาคนจน สมัชชาเกษตรกรรายย่อย ฯลฯ รวมทั้งเครือข่ายองค์กรชาวบ้านด้าน
สิ่งแวดล้อม (กรณีท่อก๊าซมาเลย์ กรณีโรงไฟฟ้าบ่อนอก-บ้านกรูด ฯลฯ) ปัญหาและข้อจากัดของประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทนหรือการเมืองแบบปกติ ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและการใช้อานาจรัฐโดยขาดฉันทานุมัติจากประชาชน
และการปรากฏตัวของกลุ่มคนที่มีค่านิยมโลกชีวิตแบบใหม่ๆ ฯลฯ เหล่านี้ได้ทาให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มคนใน
ลักษณะที่ขัดแย้งกับรัฐ ต่อรองรัฐ จัดความสัมพันธภาพรัฐ-สังคม ซึ่งมีวิธีการเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมือง และพื้นที่
ทางการเมืองเพื่อผลักดันวาระของตนเองที่แตกต่างไปจากองค์กรประชาสังคม 2 ประเภทแรก ซึ่งพฤทธิสาณ
ชุมพล เรียกว่า “ประชาสังคมแบบขบวนการทางสังคมแบบใหม่” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนอกกรอบระบบราชการ ที่เกิด
จากการรวมกลุ่มคนที่มีแนวคิดและอุดมการณ์เดียวกัน จนเป็นมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติที่ขับเคลื่อนงานในฐานะ
ประชาสังคม
การขยายตัวของเครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติจนเกิดเป็น “เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ (คกช.)” ทุก
ภูมิภาคทั้งประเทศแล้ว ยังมีศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกรุงไพลิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศกัมพูชาอีก 1 แห่ง
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ กับ ผู้ว่า ราชการจัง หวัด ไพลิน ประเทศ
กัม พูช า และในอนาคต มีแ นวโน้ม จะก่อ ตั ้ง ศูน ย์ก สิก รรม ธรรมชาติแ ห่ง ใหม่ ขึ ้น อีก ในประเทศกัม พูช า
ขณะเดียวกันมีการประสานงานกับ เอกอัครราชทูต ประเทศไนจีเรีย ประจาประเทศไทย และอดีตเอกอัครราชทูต
ไทยประจาประเทศไนจีเรีย เพื่อจัดตั้ง ศู น ย์ ฝึ ก กสิ ก รรมธรรมชาติ เ พื่ อ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในประเทศไนจี เ รี ย
ซึ่ ง การขยายตั ว ดั ง กล่ า ว อาจกล่ า วได้ ว่ า เป็ น ประชาสั ง คมที ่ ม ี เ ครื อ ข่ า ยระหว่ า งประเทศ อี ก ทั ้ ง ยั ง
สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ (New Social Movement) ซึ่งให้ความสาคัญเป็น
ส่วนหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวประชาสังคม (Civil Society Movement) ตามบริบทแห่งลักษณะสาคัญของ
ขบวนการทางสังคมใหม่ 3 ประการ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. 2540 : 72) คือ
1. ขบวนการเหล่านี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานของชนชั้นเดียวเหมือนในอดีต แต่เป็นการตอบโต้กับปัญหาและความ
ขัดแย้งใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งวางอยู่บนฐานหลากชนชั้น กล่าวคือ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติมีเครือข่ายทั้งอยู่
ในภาคชุมชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม ถ้าพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าครอบคลุมใน
หลายระดับ
2. เป็ น ขบวนการเคลื่ อ นไหวเรี ย กร้ อ งที่ ไ ม่ ผ่ า นกลไกทางการเมื อ งที่ ดารงอยู่ เช่ น พรรคการเมือง
นักการเมือง หรือหวังพึ่งกลไกรัฐ เนื่องจากความขัดแย้งใหม่เหล่านี้ มีความซับซ้อนเกินกว่าที่สถาบันทางการเมือง
ในระบบจะจัด การได้ กล่า วคือ มูล นิธิก สิก รรมธรรมชาติเป็น อิส ระจากระบบราชการ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิ จ
พอเพียงในฐานะประชาสังคมท้องถิ่น
3. ไม่ได้เป็นการเรียกร้อ งผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม เหมือ นทฤษฎีก ลุ่มผลประโยชน์ แต่ขบวนการทาง
สังคมใหม่นี้ต้องการสร้าง “กติกาหรือกฎเกณฑ์ชุดใหม่ในการดารงชีวิต ” อันเป็นการช่วงชิงการนาในการสร้างคา
นิยาม/ความหมายชุดใหม่ให้กับสิ่งที่ต่อสู้ หรือเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างวาทกรรมชุดใหม่ในเรื่องนั้น ๆ
นอกจากนี้ ผ ลการศึ ก ษายั ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย เรื่ อ ง การก่ อ รู ป ของภาคประชาชน ในจั ง หวั ด
ตราด ในบริ บ ทของพั ฒ นาการ โดยกลุ่ ม สั จ จะสะสมทรั พ ย์ เ ริ่ ม ก่ อ รู ป มาเป็ น กลุ่ ม อย่างไม่เป็นทางการและ
พัฒนามาเป็นทางการ โดยการจัดตั้งสมาคม ซึ่งกลุ่มที่เกิดขึ้นนั้นมาจากปัญหาภาวะหนี้สินของชาวบ้านในจังหวัด
ตราด เช่นเดียวกับการก่อรูปของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ที่ก่อรูปมาจากชมรม โดยการก่อรูปชมรมนั้นก็เกิดปัญหา
วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 และพัฒนามาเป็นมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายในการสร้ า ง
ประชาสั งคมแบบขบวนการเคลื่ อ นไหวนั้ น โดยอาศั ย จากประสบการณ์ มู ล นิ ธิ ฯ มีประเด็น ดังนี้
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1. ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้ยังคงดารงอยู่ในสังคมไทยนั้น ควรอาศัยกลไกขององค์กรประชา
สั งคมที่ ตั้ งอยู่ บ นฐานของความสมั ค รใจจากอุ ด มการณ์ เป็ น กลไกหลั ก เนื่ อ งจากการใช้ก ลไกภาครัฐ ในการ
ขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ พอเพีย งที่ผ่านมาประสบความล้ม เหลวโดยสิ้น เชิง แต่การใช้กลไกประชาสังคมเชื่อมร้อย
เครือข่ายครอบครัวและชุมชนต่างๆ จะยังคงทาให้เศรษฐกิจ พอเพีย งมีพ ลังขับ เคลื่อ นอยู่ อัน เนื่อ งมาจากการ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวและชุมชนในภาคตะวันออก
2. จากผลการศึ กษาในภาคนิ พ นธ์นี้ พบว่าการสร้างขบวนในการเคลื่อ นไหวทางสั งคม การสามารถ
พัฒ นาขึ ้น ได้โ ดยการใช้วิก ฤติเ ป็น โอกาส เช่น จากผลการศึก ษาขบวนการของมูล นิธิก สิก รรมธรรมชาติ
พัฒนาขึ้นมาจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจของไทยในปี 2540 เป็นสาคัญ ดังนั้น ในขบวนการทางสังคมรูปแบบ
อื่น ก็สามารถนาบทเรีย นดังกล่าวไปใช้ในการสร้างขบวนการได้ เช่น วิกฤติสิ่งแวดล้อมในมาบตาพุด วิกฤติน้า
ท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลั งจากที่ ได้ ด าเนิ นการวิ จั ยเรื่ องการก่ อรู ปและการขยายตั วขององค์ กรประชาสั งคมท้ องถิ่ น ในภาค
ตะวัน ออก : กรณีศึก ษามูล นิธิก สิก รรมธรรมชาติ เป็น ที่เ รีย บร้อ ยแล้ว ผู้วิจัย เห็น ว่า ควรมี การดาเนินวิจัย
หลังจากนี้คือ
1. จากที่ได้ทาการศึกษาเรื่องการก่อรูปและการขยายตัวขององค์กรประชาสังคมท้องถิ่น ภาคตะวันออก:
กรณีศึก ษามูล นิธิก สิก รรมธรรมชาติ พบว่า ในการทาวิจัย ครั้งต่อ ไปควรทาศึก ษา เครือข่ายของมูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติในภาคอื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อหาปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลให้เครือข่ายขยายตัวทั่วภูมิภาค
2. เนื่อ งการการศึก ษาในครั้งนี้เป็น การศึก ษาแนวคุณ ภาพเชิงประวัติศ าสตร์ จะเน้น การเจาะลึกถึง
ปัจจัยที่ก่อเกิดและขยายตัวของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ แต่ยังขาดภาพรวมทั้งหมด ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึง
ควรทาการศึกษาแนวปริมาณควบคู่กันไปด้วย
3. นอกจากการศึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติแล้ว ยังมีองค์กรประชาสังคมในภาคตะวันออกที่เป็น
องค์กรที่น่าสนใจ เช่น มูลนิธิวนเกษตร กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต เพื่อมาศึกษา
เปรียบเทียบการก่อเกิดและการขยายตัวของภาคประชาสังคมในภาคตะวันออก
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การบริหารจัดการองค์กรประชาสังคมท้องถิ่น : กรณีศึกษาระบบการบริหารจัดการชมรมของอาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
GOVERNANCE OF LOCAL CIVIL SOCIETY ORGANIZATION : CASE STUDY OF CATHEDRAL OF MARY
IMMACULATE CONCEPTION ASSOCIATION
ณฐพร ถนอมวงษ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจัดตั้งกลุ่ม กระบวนการบริหารจัดการของกลุ่ม และปัจ จัย ที่มีผ ล
ต่ อ การบริห ารจั ด การของกลุ่ ม องค์ ก รประชาสั งคมทางศาสนาของอาสนวิ ห ารพระนางมารี อ าปฏิ ส นธิ นิ รมล
วิ ธี ก ารศึ ก ษาการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพแนวประวั ติ ศ าสตร์ โดยการสัมภาษณ์แบบประวัติศาสตร์จากคาบอกเล่า
การอภิปรายเฉพาะกลุ่ม และการวิจัยเอกสารผลการวิจัย พบว่าการจัดตั้งกลุ่มองค์กรประชาสังคมทางศาสนาของ
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลนั้น เกิดจากการปฏิรูปคาสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกในการประชุม
สังคายนาวาติกั น ครั้งที่ 2 ที่ เปิ ด โอกาสให้ ฆ ราวาสมีบ ทบาทในงานของชุม ชนวัด มากขึ้ น และได้มี ก ารพั ฒ นา
โครงสร้ า งของงานอภิ บ าลที่ ตั้ งอยู่ บ นกลุ่ ม องค์ ก รคาทอลิ ก จนต่ อ มาได้ ก ลายเป็ น กลุ่ ม องค์ ก ร ประชาสังคม
ทางศาสนาในปัจจุบัน กระบวนการบริหารจัดการองค์กรดังกล่าวสามารถดาเนินการอย่า งเป็น ระบบตั้งแต่ก าร
วางแผน การจัดองค์กร การทางาน และการประเมินผล โดยปัจจั ยที่มี ผ ลต่อ การบริห ารจัด การของกลุ่ม ได้แ ก่
อุดมการณ์ทางศาสนา นโยบายของพระศาสนจักร และเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น
ABSTRACT
The research was to aimed the establishment of the management process and the
factors that affect the management of the religious group of the Cathedral of Mary Immaculate
Conception. The research methods include the historical qualitative research method, by
interviewing, group discussion, and document research. The research has found that the
establishment of the religious group of the Cathedral of Mary Immaculate Conception was
conceived from the 2nd Restoration of the Catholic Bible held in the Vatican City in which
allows the churchgoers to take part in the management of the church and its activities. Also it
has developed structures for work based on organized catholic group until it becomes a
religious society at present. The management processes have been systematically planned,
organized, and evaluated and the factors that have impact on the management of the group are
religious ideology, the catholic policies, and the local community network.
บทนา
ชุ ม ชนวั ด โรมั น คาทอลิ กจั น ทบุ รี (อาสนวิ ห ารพระนางมารี อาปฏิ ส นธิ นิ รมล) เป็ น ชุ มชนดั้ งเดิ ม ที ่ว ัด
โรมันคาทอลิกถูกสร้างขึ้นและดารงอยู่มาเป็นเวลานานถึง 300 ปี ในกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ผ่านมา เราพบว่าชุมชนสามารถดารงอยู่ได้โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนตลอดเวลาที่ผ่านมา ความเป็น
ชุม ชนวัด คาทอลิก ก็เ นื่อ งจากวิถีชีวิต ของชุม ชนและวัด คาทอลิก ในจันทบุรี จึงมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
อย่างแยกไม่ออก โดยมีพลวัตในช่วงเวลาที่ผ่านมา คือ (สง่า นามทอน. 2528: 29 -39; ผุสดี จันทวิมล. 2541: 97;
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี. 2548: 17)
ช่วงที่หนึ่ง (พ.ศ. 2254 - 2294) เมื่อกลุ่มคาทอลิกเชื้อสายญวนอพยพหนีภัย เบียดเบียนศาสนาเข้า มาใน
ประเทศไทย ชุมชนคาทอลิกได้ดารงชีวิตทางเศรษฐกิจภายใต้ระบบการเกษตรเพื่อขยายความสัมพันธ์ระหว่าง
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วัดกับชุมชนคาทอลิก เกิดจากการใช้งานอภิบาลซึ่ งเป็นกิจกรรมทางศาสนาเข้ามาสานเครือข่ายชุมชนคริสตัง โดย
สร้างวัดหลังที่ 1 ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน
ช่วงที่ ส อง (พ.ศ. 2295 - 2346) เริ่ม ต้ น จากการสร้างวัด หลังที่ 2 เพื่ อใช้งานอภิ บ าลของวัด รวบรวม
คริส ตังจัน ทบุรีที ่ห นีภ ัย ทางการเมือ งภายในประเทศไทย เข้า ไปอยู่ในป่า ให้ ก ลับ เข้า มาอยู่เ ป็น หมู่บ ้า นและ
ดารงชีวิต เช่น คนไทยปกติ ในช่ว งนี้จ ะพบว่า ชุม ชนวัด โรมัน คาทอลิก ได้พ ัฒ นาฐานทางเศรษฐกิจประเภท
ช่างฝีมือจนมีชื่อเสียง เช่น ช่างปั้นหม้อ ช่างทอง ช่างเหล็ก เป็นต้น
ช่วงที่สาม (พ.ศ. 2347 - 2380) เป็นช่วงที่การประมงเป็นเศรษฐกิจหลักของชุม ชน เช่น การจับปลา
ดากุ้ง หาปู เป็น ต้น การพัฒ นาความเข้ม แข็งของชุม ชนคาทอลิกมีผลต่อ การสถาปนา งานอภิบาลของวัดให้มี
ความต่อเนื่องยั่งยืน โดยการสร้างวัดหลังที่ 3 ในปี พ.ศ. 2347
ช่วงที่สี่ (พ.ศ. 2381 - 2442) ในช่วงนี้มีการขยายชุมชนวัดโรมันคาทอลิก โดยการรับคนกลับใจมานับ
ถือคาทอลิกมากขึ้น การขยายตัวดังกล่าวทาให้วัด โรมันคาทอลิกไม่สามารถรองรับ จานวนสัตบุรุษได้เพียงพอ
ดังนั้นจึงมีความร่วมมือในการสร้างวัดใหม่หลังที่ 4
ช่วงที่ห้า (พ.ศ. 2443 - 2503) ในช่วงที่มีการขยายตัวของการทอเสื่อในชุมชนวัดโรมันคาทอลิก งานอภิบ าล
ของวัด โรมัน คาทอลิก พัฒ นาก้า วหน้า ขึ้น จนต้อ งมีก ารสร้า งวัด หลัง ที่ 5 ในปัจ จุบัน ให้ใหญ่เพียงพอที่จะใช้ใน
การดาเนินภารกิจทางศาสนา ในช่วงนี้ครอบครัวคาทอลิกได้เข้าสนับสนุน ทั้งกาลังทรัพย์และกาลังกายในการสร้างวัด
และการดาเนินงานอภิบาลของวัดโรมันคาทอลิกจันทบุรีเพิ่มขึ้น
ช่ว งที่ห ก (พ.ศ. 2504 - ปัจ จุบัน ) อยู่ใ นช่วงยุค แห่งการพัฒ นา เราจะพบว่า สถานการณ์ ท างสังคม
ภายนอกชุม ชนคาทอลิก มีก ารเปลี่ย นแปลงอย่า งรวดเร็ว และส่ง ผลกระทบต่อ วิถีชีวิต ของคริ ส ตั ง จั น ทบุ รี
อย่ า งกว้ า งขวาง เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ ร่ ว มสมั ย เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาจากการ
วางแผนที่เป็นทางการ (Planned Change) คือ การเปลี่ยนแปลงที่มาจากการกาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ รวมถึงอิทธิพลของโลกไร้พรมแดนจากการขั บ เคลื่ อ นของกระแสโลกาภิ วั ต น์ ดั ง นั้ น เรา
พบว่ า ชุ ม ชนวั ด โรมั น คาทอลิ ก จั น ทบุ ร ี ในปั จจุ บั นจึ งเป็ นช่ วงเผชิ ญ หน้ ากั บแรงผลั กดั นของระบบทุ นนิ ยม
อุดมการณ์เสรีนิยม ลัทธิบริโภคนิยม และระบอบการเมือ งแบบประชาธิป ไตย แรงผลัก ดัน เหล่า นี้มีผ ลกระทบ
ให้เกิด เงื่อ นไขในการดารงชีวิตในรูปแบบใหม่ของครอบครัวคาทอลิก เช่น การอยู่แบบตัวใครตัวมันมากขึ้น ความ
ซับซ้อนของปัญหาสังคมภายในชุมชน การพึ่งพาระบบเงิน ตรา การใช้เหตุผลในเชิงคานวณผลได้ผลเสีย มากขึ้น
การทาธุรกิจเพื่อ แสวงหากาไร การหลงใหลในการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยสมัยใหม่ เป็น ต้น (ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์.
2552 ค : 2)
การขยายกลไกซับซ้อนขึ้นของชุมชนคาทอลิกจันทบุรี หมายถึง การเพิ่มจานวนองค์กรเดิม และพัฒ นา
องค์กรใหม่ๆ ภายในชุมชน อันจะมีผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นมากขึ้น นอกจากการสร้างวัดที่เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนคาทอลิกจันทบุรีแล้ว ชุมชนยังได้ขยายกิจกรรมการมี ส่ ว นรวมของชุ ม ชนที่ ห ลากหลาย
และครอบคลุ ม พื้ น ที่ ใ นส่ ว นต่ า งๆ ของจั น ทบุ รี แ ละจังหวัดใกล้เคียง กิจกรรมของชุมชนที่พัฒนาขึ้นมา มีดังนี้
ในปี พ.ศ.2215 สมั ย พระสั ง ฆราชลั ม แบร์ ต ได้ มี ก ารตั้ งภคิ นี ค ณะรั ก ไม้ ก างเขนขึ้ น จากการค้นคว้า
เอกสารทางประวัติศาสตร์ พบว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี มีกาเนิดควบคู่กับกลุ่มคริสตชน
ของวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี หลังจากนั้นไม่มีบันทึกเรื่องราวของคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี จนกระทั่งในปี
พ.ศ. 2346 มีหลักฐานบันทึกการเปิดบ้านคณะรักกางเขนที่จันทบุรี (วิทยาลัยแสงธรรม. 2533 : 220 ; ธีรพล กอบ
วิทยากุล, ม.ป.ป. : 86-87)
วัดโรมันคาทอลิกจันทบุรีมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนวิชาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขึ้นเป็นครั้งแรกใน
ปี พ.ศ. 2450 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนมารียาลัย” โดยทางวัดได้ให้คณะเซนต์คาเบรียลเข้ามาบริหาร (อุบล ผังรักษ์.
สัม ภาษณ์. 2549) ต่อมาทางวัด ได้ข ออนุญ าตจัด ตั้งโรงเรียนราษฎร์ โดยใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนมารดาพิทักษ์”
เมื่ อโรงเรี ยนมี นั กเรี ยนเพิ่ มมากขึ้ นก็ มี การพั ฒ นาขยายเป็ น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที ่ 1 - 3 โดยการเริ ่ ม แยก
นั ก เรี ย นชายหญิ ง จากโรงเรี ย นมารดาพิ ทั ก ษ์ เ ป็ น มารดาพิ ทั ก ษ์ 1 สาหรั บ นั ก เรี ย นชาย แยกนั ก เรี ย นหญิ ง
เป็ น มารดาพิ ทั ก ษ์ 2 ต่ อ มาก็ เ ปลี่ ย นเป็ น โรงเรียนมารดาพิทักษ์สาหรับเด็กชาย และโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
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สาหรับเด็กหญิง เป็นเอกเทศโดยมอบกิจการให้ซิสเตอร์คณะรักกางเขนเข้าบริหารงาน (สง่า นามทอน. 2528 :
67)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 คณะลาซาลก็ได้รับมอบกิจการโรงเรียนมารดาพิทักษ์ทั้งหมดไป และได้ย้ายไป
เป็นโรงเรียนลาซาลจนทุกวันนี้ และใน พ.ศ. 2491 ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนมารดาพิทักษ์ และโรงเรี ย นสตรี ม ารดา
พิ ทั ก ษ์ ขึ้ น โรงเรี ย นได้ เ ปิ ด ทาการสอนตั้ ง แต่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ภายหลั ง ได้
เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “โรงเรี ย นมารดาพิ ทั ก ษ์ แ ผนกมั ธ ยม” (วัดโรมันคาทอลิกจันทบุรี. ม.ป.ป. : 41 ; สง่า นาม
ทอน. 2528 : 68)
ในปี พ.ศ. 2494 ชุ ม ชนวั ด โรมั น คาทอลิ ก จั น ทบุ รี ยั ง ได้ พั ฒ นาซิ ส เตอร์ อี ก กลุ่ ม หนึ่ ง ที่มีบทบาทใน
การท างานด้านจิตวิญญาณ โดยการสร้างอารามคาร์แมล และสร้างอาคารที่พั กชั่ วคราวสาหรับภคิ นี เนื่องจาก
พระสังฆราช ยาโกเบ แจง เกิดสว่าง ปรารถนาที่จะมีอารามนักบวชคาร์เมไลท์ในมิสซังจันทบุรี เพื่อมีภารกิจด้านการ
ภาวนาเป็นพิเศษแก่บรรดาคุณพ่อ สัตบุรุษ และงานแพร่ธรรมคณะภคินีของอารามคาร์แมลจันทบุรี (อารามคาร์แมล
จันทบุรี. 2545 : 57)
ในปี พ.ศ. 2542 ชุ ม ชนวั ด โรมั น คาทอลิ ก จั น ทบุ รียั งมี บ ริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข คื อ บ้ านพั ก ผู้ สู งอายุ
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ซึ่งเปิดดาเนินการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน บ้านพักผู้สูงอายุนี้ เป็น หน่วยงานหนึ่ง
ของมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ดาเนินงานโดยคณะนักบวชคามิลเลียน จิตตารมณ์ของคณะฯ ก็
คือการดูแลรับใช้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โดยยึดถือแบบอย่างนักบุญคามิลโล เด แลลลิส ผู้ก่อตั้งคณะนักบวชคามิลเลียน
นักบุญคามิลโลได้อุทิศชีวิตของท่านในการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วย ผู้สูงอายุทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีการจัด
สถานที่ให้มี สภาพแวดล้อมที่ สวยงามเหมาะส าหรับ ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย รวมเอื้อเฟื้อดูแ ล
ผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สั ง คม วิ ญ ญาณ โดยมี ก ารจั ด กิ จ กรรมทางศาสนา สั น ทนาการ การออกกาลั ง
กาย และอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ (คามิลเลี่ยนโซเชียล เซนเตอร์. แผ่นพับ. ม.ป.ป.)
ในอดี ต วั ด คาทอลิ ก จั น ทบุ ร ี ไ ด้ ม ี ก ารแพร่ ธ รรมขยายชุ ม ชนคริ ส ตชนให้ ก ว้ า งขวาง มาอย่า ง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งสมัยคุณพ่อรังแฟงเป็นเจ้าอาวาส คุณพ่อรังแฟงได้ทาหน้าที่ดูแลวัดจันทบุรีตลอดชีวิต
พระสงฆ์ของท่าน การทางานของท่านได้รับความร่วมมือจากคุณพ่อโกลเดต์ เจ้าอาวาสวัด คอนเซ็ปชั่น และวัด
นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ กรุงเทพฯ ทางภาคตะวันออกของมิสซังสยาม
ในปี พ.ศ. 2383 การทางานแพร่ธรรมของคุณพ่อรังแฟงในจันทบุรีประสบผลสาเร็จเกินคาด คือพบว่ามีคน
จันทบุรีกลับใจมานับถือศาสนาคริสต์หลายคน ในจานวนนี้มีหมอไสยศาสตร์คนหนึ่งกลับ ใจมานับ ถื อ ศาสนาคริส ต์
ด้ ว ย เหตุ ก ารณ์ เ ช่ น นี้ เ ป็ น ข่ า วเลื่ อ งลื อ มากในจั น ทบุ รี นอกจากนี้ คุณพ่อรังแฟงยังต้องทางานแพร่ธรรมกับคน
จีนที่อ พยพหนีภัยสงครามกลางเมืองในประเทศจีน มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จันทบุรี โดยคุณพ่อช่วยให้กลับใจมานับถือ
ศาสนาคริสต์ได้สาเร็จ (โรแบต์ โกสเต. 2549 : 305)
คุณ พ่อฟลอรังส์ถือได้ว่าเป็นพระสงฆ์องค์แรกที่เริ่มออกไปเผยแพร่ศาสนาตามหมู่บ้าน ต่า งๆ ในเขต
จังหวัดจันทบุ รี ในปี พ.ศ. 2344 และเป็นผู้ตั้งกลุ่มคริสตชนที่บ้านแสลง (ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี ปัจจุบัน)
คุณ พ่อ ได้ไปสร้างวัด คาทอลิก เล็ก ๆ ไว้ โดยต้อ งเดิน จากจัน ทบุรี 3 วัน ในช่วงนั้น ท่านได้ล้างบาปให้ค นต่า ง
ศาสนาถึง 30 คน ในเวลาเดียวกันยังต้องเดินทางจากจันทบุรี ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 12
วันทางทะเล เพื่อมาดูแลวัดซางตาครู้สที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้คุณพ่อฟลอรังส์ยังเป็นผู้สร้างอาสนวิหารอัสสัมชัญขึ้น
ที่ก รุงเทพฯ ในเวลาต่อมาอีก ด้วย (สง่า นามทอน. 2528 : 31 ; โรแบต์ โกสเต. 2549 : 294, 297, 305 ; ธีรพล
กอบวิทยากุล. ม.ป.ป. : 67)
ในปี พ.ศ. 2411 มีพ ระสงฆ์อีกองค์หนึ่ง คือ คุณ พ่ อด็องต์ได้เดินทางมากรุงเทพฯ เพื่ อเป็ นเจ้าอาวาส
วัดอัสสัมชัญ แต่ต้องล้มป่วยเป็นโรคบิด คุณพ่อจึงต้องเดินทางมาพักรักษาตัวที่วัดจันทบุรี คุ ณ พ่ อ ได้ ส อนคาสอน
ให้ ค นจี น ที่ จั น ทบุ รี ก ลั บ ใจหลายคน จึ ง นั บ ได้ ว่ า คุ ณ พ่ อ ด็ อ งต์ เ ป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม กลุ่มคริสตชนจีนที่จันทบุรี (วิทยาลัย
แสงธรรม. 2533 : 260)
วั ด จั น ทบุ รี ยั ง ได้ ทางานแพร่ ธ รรมในภาคอื่ น ของประเทศด้ ว ย เช่ น ในปี พ.ศ. 2425 ครูเณรทัน
ครูคาสอนของวัดโรมันคาทอลิกจันทบุรีได้ทางานแพร่ธรรมร่วมกับคุณพ่อซาเวียร์เกโก ทั้งสองท่า นได้เดินทางจาก
อุบลราชธานีไ ปยังสกลนคร เพื่อ หวังตั้งกลุ่มคริสตชนขึ้น จนกระทั่ง ในวันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน จึงได้มีการ
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ล้างบาปคริสตชนกลุ่มแรกที่สกลนคร และสร้างวัดน้อยขึ้นมาระหว่างตัวเมืองกับหนองหาร แต่คุณพ่อซาเวียร์และ
ครูเณรทันต้องประสบปัญหาถูกกลั่นแกล้งโดยไม่หยุดหย่อนจากผู้หลักผู้ใหญ่ของทางการบางท่าน คุณพ่อซาเวียร์และ
ครูเณรทันจึงได้ตัดสินใจนาคริสตชนทั้งหมดลงแพลอยน้าไปตั้งหลัก แหล่งใหม่อีก ฟากหนึ่งของหนองหาร และ
ได้ตั้ง ชื่อ บ้ านใหม่นี้ว่า บ้านท่ าแร่ วัดท่ าแร่มีนั กบุ ญ อัครเทวดามีค าแอลเป็ นองค์อุป ถัมภ์ เนื่ องจากในระหว่าง
ลอยแพข้ามน้านั้นได้มีการสวดขอนักบุญมีคาแอลให้เดินทางด้วยความปลอดภัย ครูเณรทันและคุณพ่อซาเวียร์
จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งกลุ่มคริสตชนกลุ่มแรกในมิสซังท่าแร่ -หนองแสง (วัดท่าแร่. ม.ป.ป. : 5-6)
ครูเณรทันเกิดที่จังหวัดจันทบุรี และเคยเป็นสามเณรฝึกงานที่จังหวัดอุบลราชธานี ครูเณรทันทางานกับคุณ
พ่อโปรดอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเวลา 15 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2425 - 2440) ต่อจากนั้นก็ทางานเป็นครู
คาสอนกับคุณพ่อร็องแดลในแถบปราจีน 14 ปี (ระหว่างพ.ศ. 2440 - 2454) ท่านติดตามคุณพ่อร็องแดลไปโคราช
และทางานอยู่ที่นั่น 6 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2454 - 2460) และมาเสี ย ชี วิ ต ที่ บ้ า นลาดบั ว ขาว ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ร ะหว่ า ง
โคราชกั บ สี คิ้ ว วั น ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 การเป็นครูคาสอนที่จาริกไปทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น
เวลา 35 ปี โดยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ทาให้ค รูเณรทัน ไม่ได้ก ลับ ไปที่บ้านเณรอีก เลยจนตลอดชีวิต ของท่า น
ครูเณรทันยังคงถือชีวิตโสดและสวมเสื้อหล่อตลอด (โรแบต์ โกสเต. 2549 : 501)
การทางานแพร่ธรรมทาให้วัดคาทอลิกจันทบุรีสามารถขยายชุมชนคริสตชนให้กระจายกัน อยู่ในหมู่บ้าน
ต่างๆ ที ่อ ยู่ในบริเวณใกล้เคีย ง ได้แ ก่ ปากน้า ปากน้าเวฬุ วัน ยาว ตรอกนอง บ้า นใหม่ บ้ า นแสลง ท่ า ใหม่
พระสั งฆราชกื อ อาสเป็ น ผู้ ส ร้ า งวั ด ที่ ท่ า ใหม่ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ศู น ย์ ข องชาวจี น วัดบ้านแสลงเป็นชุมชนคาทอลิกที่
ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยพระสังฆราชฟลอรังส์ นอกจากนี้คุณพ่อเปริกัลยังได้ม าก่อ ตั้งชุม ชนคาทอลิก ที่ต ราด ใน พ.ศ.
2447 และ พ.ศ. 2449 ท่านได้ซื้อที่ ดินและลงมือ ก่อสร้างวัดหลังปัจจุบันซึ่งถวายแด่พระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้น
สวรรค์ (โรแบต์ โกสเต. 2549 : 526)
นอกจากนี้ยังมีชุมชนวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า อ.ขลุง วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร อ.ท่าใหม่ และ
วัดอารักขเทวดา บ้านแหลมประดู่ อ.เมือง อีกด้วย
การขยายชุมชนคริสตชนโดยการแพร่ธรรมของวัดจันทบุรี มีผลทาให้ต่ อมาพระศาสนจักรได้ยกฐานะ
จันทบุรีเป็นมิสซังใหม่ ในปี พ.ศ. 2487 และกลายเป็นสังฆมณฑลจันทบุรีในปี พ.ศ. 2508 ส่ ว นวั ด จั น ทบุ รี ไ ด้ รั บ
เกี ย รติ ย กฐานะเป็ น อาสนวิ ห ารในปี เ ดี ย วกั น ซึ่ งหมายความว่ า เป็ น วั ด แม่ ที่ก่อให้เกิดวัดอื่น ๆ ตามมา (ชัยยนต์
ประดิษฐศิลป์. 2552 ก : 69)
นอกจากชุมชนวัดคาทอลิกจันทบุรีจะสามารถขยายชุมชนแห่งความเชื่อไปสู่ชุมชนอื่นแล้ว เราพบว่าตัววัด
จัน ทบุรีก็ไ ด้พัฒ นากลไกองค์ก รรองรับ กับ ปัญ หาภายในชุม ชนได้อ ย่า งรอบด้า น โดยการมี กิ จ กรรมหรื อ
องค์ ก รคาทอลิ ก ที่ ห ลากหลายตามวั ย ตั้ ง แต่ เ ด็ ก เยาวชน วั ย ทางาน จนถึงวัยผู้สูงอายุ รวมถึงองค์กรที่คน
ทุกวัยสามารถเข้าร่วมได้ตามความสนใจ เช่น กิจกรรมส่งเสริม ความเชื่อ กิจกรรมด้านงานอภิบาล กิจกรรมด้าน
การพัฒ นา เป็น ต้น (อาสนวิห ารพระนางมารีอ าปฏิสนธินิรมล จันทบุรี. 2548 : 17 ; สง่า นามทอน. 2528 :
107-113)
องค์กรด้านเด็กและเยาวชน
ชุมชนวัดคาทอลิกจันทบุรีได้พัฒนากิจกรรมด้านงานอภิบาล และพัฒนาเด็ก รวมถึง เยาวชน ตั้งแต่เ ด็ก
เริ่ม เข้า เรีย นหนังสือ ภาคบังคับ ไปจนถึงเติบ โตเป็น เยาวชน เตรีย มเข้า สู่ชีวิต ครอบครัว หรือการเป็นนักบวช
ต่อไป
กลุ่มกองหน้าร่าเริง มีเป้าหมายอยู่ที่การฝึกฝนนักเรียนชั้นประถมศึกษาให้รู้จักอยู่ร่วมกับ คนอื่น โดย
อาศัยกระบวนกิจกรรมให้นักเรียนกล้าแสดงออก ส่วนนักเรียนที่สนใจเรื่องศาสนาก็ ส ามารถเข้ า ร่ ว มกลุ่ ม พล
ศี ล ได้ กลุ่ ม พลศี ล มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ฝึ ก ให้ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษา พั ฒ นาด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณ โดยการทา
กิ จ กรรมทางศาสนา เช่ น การไปวั ด รั บ ศี ล การฝึ ก พลี ก รรม การชวนเพื่อนไปวัด เป็นต้น (คณะครูโรงเรียนสตรี
มารดาพิทักษ์. สัมภาษณ์. 2552)
สาหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ทางชุมชนคาทอลิกก็จะมีองค์กรรองรับ 2 องค์กร คือ กลุ่มวาย ซี
เอส (Young Catholic Student) และกลุ่มเจน กลุ่ม วาย ซี เอส จะฝึกนักเรียนให้รู้จัก การใช้ชีวิต สัง คม โดย
การศึก ษาพระวรสารของพระเยซูเ จ้า และเข้าไปสัม ผัส ชีวิต สังคม ภายใต้ห ลัก การทางานที่เ รีย กว่า “มองดู
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ไตร่ตรอง ตอบโต้ ” (See Judge Act) ส่วนกลุ่มเจนมาจากคาว่า Generation เป็นกลุ่มที่มุ่งฝึกปฏิบัติการความ
รักแบบคริสต์ โดยอาศัยจิตตารมณ์ของกลุ่มโฟโกลาเร กลุ่ม โฟโกลาเรเป็น องค์ก รคาทอลิกที่พยายามนาพระวร
สารเกิด กับ ความรัก ของพระเยซูเ จ้า มาใช้ ให้ เป็ น จริงในชีวิต ประจาวัน (คณะครูโรงเรียนสตรีม ารดาพิ ทั ก ษ์ .
สัมภาษณ์. 2552)
กรณีของเด็กและเยาวชนนอกโรงเรียนนั้น ชุมชนคาทอลิกจันทบุรียั งได้จัดให้มีกลุ่มเยาวชนและกลุ่ม เด็ก
ช่วยมิสซารองรับกลุ่มเยาวชน ซึ่งในอดีตเคยเรียกว่า กลุ่มวาย ซี ซี (Young Catholic Club) เพื่อ เทียบเคีย ง
กับ กลุ่ม วาย ซี เอส กลุ่ม เยาวชนมุ่งให้เยาวชนมีส่ว นร่ว มในการทากิจ กรรมทางสังคม เช่น การกีฬา การเล่น
ดนตรี การช่วยงานวัด เป็นต้น ส่วนกลุ่มเด็กช่วยมิสซามุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพิธีกรรมทางศาสนา
เช่น การช่วยพระสงฆ์ในพิธีกรรมของบูชามิสซา (พูนพงษ์ คูนา. สัมภาษณ์. 2552)
องค์กรด้านวิชาชีพ
องค์กรด้านวิชาชีพเป็น องค์กรสาหรับคาทอลิกที่อยู่ในวัยทางาน ซึ่งมี 2 องค์กรที่สาคัญ คือ กลุ่มครู
คาทอลิก และกลุ่มเวชบุคคล
กลุ่มครูคาทอลิกเป็นกลุ่มคาทอลิกที่ทาอาชีพครู ทั้งในโรงเรียนคาทอลิกและโรงเรียนรัฐบาล โดยริเริ่มจัดตั้ง
องค์กรในปี พ.ศ. 2529 กลุ่มครูคาทอลิกต้องการสร้างความตระหนักแก่คนในวิชาชีพให้มีจิตตารมณ์ การทางาน
ตามแบบคาสอนของสมณกระทรวง ฯ เพื่อการศึกษา คือ การแพร่ธรรมและเป็นพยานยืนยันความเชื่อทางศาสนา
(ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์. 2552 ก : 70-79)
กลุ่ ม เวชบุ ค คลคาทอลิ ก เริ่ ม ต้ น จากการรวมตั ว ของคณะแพทย์ ค าทอลิ ก ในระดั บ ชาติ เพื่อศึกษาและ
ทาความเข้าใจคาสอนของพระศาสนจักรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ต่อมาคณะแพทย์ คาทอลิกเห็นว่ายังมีเวชบุคคลด้าน
อื่น ๆ ที่เป็นคาทอลิกยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่ม เช่น พยาบาล เภสัชกร เป็นต้น ดังนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นชมรมเวช
บุคคลคาทอลิก กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกของวัดจันทบุรีเป็นกลุ่มที่พยายามทางานในเขตจันทบุรี
องค์กรด้านผู้สูงอายุ
ชุมชนคาทอลิกจันทบุรีได้ให้ความสาคัญต่อผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีกลุ่มผู้สูงอายุขึ้นมา และมีคุณสุเทพ ไชย
เผือก เป็นประธาน ทางกลุ่มได้มีการประชุมทุกเดือน เพื่อจัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุของวัดจันทบุรี เช่น การยกย่อง
พ่อแม่ เป็นต้น (สุเทพ ไชยเผือก. สัมภาษณ์. 2551)
นอกจากนี้ ทางวัดยังได้เปิดบ้ านพั กผู้สู งอายุ เพื่ อให้บริการแก่ ผู้สู งอายุ ภายใต้ การบริหารงานของคณะ
นักบวชคามิลเลียนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
องค์กรด้านงานพิธีกรรม
องค์กรด้านงานพิธีกรรมมีเป้าหมายอยู่ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของฆราวาสในพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ กลุ่ม
นักขับร้องจะเน้นการมีส่วนร่วมของฆราวาสที่สนใจเกี่ยวกับดนตรีในพิธีกรรม กลุ่ ม ผู้ ช่ ว ยพิ ธี ก รรมจะเน้ น การ
มี ส่ ว นร่ ว มของฆราวาส ทาหน้ า ที่ ผู้ ช่ ว ยพระสงฆ์ ใ นพิ ธี ก รรม กลุ่มช่วยงานศพเป็นกลุ่มที่มีบ ทบาทเกี่ยวกับ
งานศพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือศพของคนยากจน ส่วนกลุ่มสวดภาษาญวนเป็นกลุ่มใหม่ที่ พ ยายามสืบ ทอด
การสวดภาษาญวนในโอกาสต่าง ๆ เช่น ในงานศพ เดินรูป 14 ภาค เฝ้าศีล เป็นต้น และกลุ่มผู้อ่านพระคัมภีร์
กระตุ้นให้ฆราวาสตระหนักถึงความสาคัญของพระวาจาในชีวิต และเตรียมบทอ่านที่ใช้ในพิธีกรรม
องค์กรด้านงานอภิบาล
วัดคาทอลิกจันทบุรีมีองค์กรที่ทางานด้านงานอภิบาล คือ มุ่งพัฒนาชีวิตด้านจิตวิญญาณ ดังนี้
กลุ่มแบ่งปันพระวาจา เป็นกลุ่มที่อุทิศตนดาเนินชีวิตตามพระวาจา โดยอาศัยการรวมตัวของคาทอลิกมา
ร่วมกันอ่านและแบ่งปันพระวาจา
พลมารี เป็นกลุ่มที่เน้นเรื่องการภาวนาเป็นสาคัญ มีการพัฒนาความศรัทธา และสงเคราะห์บรรเทาใจคน
ทุกข์ยาก โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้สมาชิกเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ มีการสวดภาวนาและ ทางานร่วมกันตามนโยบาย
ของแม่พระ รวมทั้งรับใช้พี่น้องทั่วๆ ไป ตามจิตตารมณ์ของแม่พระ
คูร์ซิลโล เป็นคณะที่ มีจุดมุ่งหมายหนักไปในทางฟื้นฟูจิตใจของคริสตชน ให้ รักและใกล้ชิด กับ พระ โดย
ยึด ถือ ตัว อย่า งของพระเยซูเจ้า โดยอาศัย ทางด้า นความรู้สึก สานึก อบรมบ่ม นิสัย ให้มี คุณ ธรรมประจาใจ มี
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ความละอายต่อการทาบาป ทาผิดศีล ธรรม รู้จักควบคุมบังคับ จิตใจตนเอง รู้จักอดทนเสียสละ ไม่เบียดเบียนซึ่ง
กันและกัน กิจกรรมหลักๆ คือ การสวดภาวนา และการฟื้นฟูจิตใจ
เซอร์ ร่ า เป็ น กลุ่ ม ทานุ บารุ ง และส่ ง เสริ ม กระแสเรี ย กแห่ ง การเป็ น สงฆ์ แ ละนั ก บวช ในพระศาสน
จักรคาทอลิก และสนับสนุนให้ส มาชิกปฏิบัติตามหน้าที่แห่งกระแสเรียกการรับใช้ ในฐานะ คริสตชนของตนให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีกิจกรรม เช่น การฟื้นฟูจิตใจสมาชิก เสริมสร้างกาลังใจแก่ครอบครัวพระสงฆ์หรือนักบวช
พระเมตตา กลุ่มนี้เกิดจากสัตบุรุษมีความศรัทธา การสวดภาวนาขอพระเมตตาพระเยซูเจ้าตามวัดต่าง ๆ
วอนขอให้เพื่อนมนุษย์ที่กาลังทุกข์ ทรมานในปัญหาต่า งๆ มีความสุขรอดพ้นจากความทรมาน
ส่งเสริมชีวิตครอบครัว เป็นกลุ่มที่เกิดจากความตระหนักว่าครอบครัวเป็นสถาบันแรกของสังคม ดังนั้นจึง
จาเป็น ต้อ งวางแผนการพัฒ นาโดยเริ่ม ที่ส ถาบัน ครอบครัว ให้ส ามีแ ละภรรยาเป็นผู้ที่มีคุณ ธรรม มีจิตสานึก
รับ ผิ ด ชอบซึ่ งกั น และกั น เกี่ ย วกั บ บุ ต ร อี ก ทั้ งยั งต้ อ งเรี ย นรู้ ก ารวางแผนครอบครั ว ซึ่ งหมายถึ งการจั ด ระบบ
ครอบครั ว เศรษฐกิ จ และอนาคตของทายาท โดยมี กิ จ กรรม เช่ น ประชุ ม สั ม มนาปรึ ก ษาหารื อ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ แสวงหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มพูนความรักความเข้าใจแก่กันและกัน อีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาเยาวชน
ที่เกิดจากครอบครัวแตกแยก
องค์กรด้านการสงเคราะห์และพัฒนา
วิ น เซนต์ เ ดอปอล มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ บรรเทาความทุ ก ข์ ย ากของผู้ ยากจนหรือ ผู้ถูก
ทอดทิ้ง เช่น ปัญหาด้านการครองชีพ ความเจ็บป่วย ความยากจน ความชรา ความพิการต่าง ๆ ในหมู่บ้าน
เครดิต ยูเนี ่ย น ในปี พ.ศ. 2510 (2 ปี หลังสังคายนา วาติกัน ครั้งที่ 2) มีเอกสารที ่อ อกจากวาติก ัน
เรื่อง การพัฒนาประชาชาติ (Populorum Progressio) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากเอกสารพระศาสนจักรใน
โลกสมัยนี้ (Gaudium et Spes) ที่วางหลักทั่ว ๆ ไป ว่าพระศาสนจักรต้องสนใจด้านสังคม ในเอกสารการพัฒนา
ประชาชาติ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 6 ได้ให้คาจากัดความของการพัฒนาว่าเป็นการพัฒนาคนครบทุก
มิติ สภาพระสังฆราชคาทอลิกของไทยจึงให้การสนับสนุนแนวงานพัฒนาตามหลักการเครดิตยูเนี่ยน
ความสามารถด ารงอยู่ไ ด้ข องชุม ชนคาทอลิก จัน ทบุรี โดยมีวัด เป็น ศูน ย์ก ลางดัง กล่า ว ได้อ ย่า ง
ยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน มีเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกชุมชนหลายประการ เช่น ความเชื่อมั่นในศาสนา
กลยุทธ์การปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นต้น แต่ปัจจัยภายในชุมชนปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการดารงอยู่ของ
ชุมชนคาทอลิกจันทบุรี ก็คือการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ ภายในชุมชน
ชุมชนวัดโรมันคาทอลิกมีการพัฒนาโครงสร้างของงานอภิบาลที่ตั้งอยู่บนกลุ่มองค์กรคาทอลิ ก ที่ มี ค วาม
หลากหลายในการตอบสนอง “กระแสเรี ย ก” ของคริ ส ตชนได้ ใ นคนทุ ก วั ย ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยเยาวชน วัย
ผู้ใหญ่ หรือวัยผู้สูงอายุ รวมถึงสามารถตอบสนองความสนใจต่างๆ ของคริสตังได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
กิจกรรมทางด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ งานอภิบาลงานด้านสังคม หรืองานทางด้านเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากจิตตา
รมณ์ของกลุ่มองค์กรหรือกลุ่มกิจการคาทอลิกที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้
1. กลุ่มวินเซนต์ เดอ ปอล มีจิตตารมณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ยากจน
หรือผู้ถูกทอดทิ้ง
2. กลุ่มพลมารี มีจิตตารมณ์แห่งความเชื่อของแม่พระ โดยเน้นการภาวนาให้สมกับที่เป็นทหารของแม่พระ
3. กลุ่มคูร์ซิลโล่ มีจิตตารมณ์ที่จะฟื้นฟูจิตใจคริสตชนให้มีความศรัทธา โดยยึดถือตัวอย่างของพระเยซู
4. กลุ่มเซอร์ร่า การมีจิตตารมณ์ส่งเสริมให้คริสตชนที่มีศักยภาพสามารถดาเนินชีวิต แบบนักบวช
5. กลุ่ ม พระเมตตา มี จิ ต ตารมณ์ ท างความเชื่ อ เน้ น การสวดภาวนาเพื่ อ ขอพลั ง จากพระเป็นเจ้า
เบื้องบนให้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กาลังทุกข์ทรมานในปัญหาต่างๆ
6. กลุ่ม ผู้อ่า นพระคัม ภีร์ เป็น กลุ่ม ที่ส่ง เสริม การมีส่ว นร่ว มของฆราวาสในพิธีก รรม เกี่ยวกับพระ
คัมภีร์
7. กลุ่มแบ่งปันพระวาจา เป็นกลุ่มที่มีจิตตารมณ์ใ นการที่จะนาพระวรสารมาช่วยชี้นา ในการดาเนิน
ชีวิต โดยอาศัยการอ่านพระคัมภีร์เป็นกลุ่ม และแบ่งปันประสบการณ์จากการใช้ พระวรสารในชีวิตประจาวัน
8. กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นกลุ่มที่มีจิตตารมณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาคนทุกมิติ โดย
อาศัยความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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9. กลุ่ม ช่วยงานศพ เป็น กลุ่ม ฆราวาสที่เข้ามามีส่ว นร่ว มในพิธีก รรมเกี่ย วกับ งานศพ โดยเฉพาะการ
ช่วยเหลือศพของคนที่ยากจน
10. กลุ่มเยาวชน เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มเยาวชน และการเข้าไปมีส่วนร่วมในงาน
อภิบาลของวัด
11. กลุ่ม กองหน้า ร่า เริงของโรงเรีย นสตรีม ารดาพิท ัก ษ์ เป็น ชุม นุม ของนัก เรีย นคาทอลิก ในระดั บ
ประถมศึกษาที่มุ่งฝึกเด็กให้รู้จักการใช้ชีวิตกลุ่มร่วมกับคนอื่น
12. กลุ่มพลศีล เป็นกลุ่มด้านกิจศรัทธาของนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนา
ด้านจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง
13. กลุ่ ม วาย.ซี . เอส. (ยุ ว นั ก ศึ ก ษาคาทอลิ ก ) เป็ น กลุ่ ม ที่ มุ่ ง พั ฒ นานั ก เรี ย นในระดั บ มัธยมศึกษา
ให้รู้จักใช้ชีวิตทางสังคม รวมถึงการทากิจกรรมทางสังคมต่างๆ
14. กลุ่มเด็กช่วยมิสซา เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคริสตชนวัยเด็กในพิธีกรรมทางศาสนา
15. กลุ่มนักขับร้อง เป็นกลุ่มที่เน้นการมีส่วนร่วมของคริสตชนที่สนใจดนตรีในพิธีกรรม
16. กลุ่มผู้ช่วยพิธีกรรม เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของฆราวาส ในพิธีกรรมทางศาสนา
17. กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ เป็ น กลุ่ ม ที่ ดาเนิ น กิ จ กรรมทางสั ง คมเกี่ ย วกั บ ผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนอย่างสม่าเสมอ
18. กลุ่มครูคาทอลิก เป็นกลุ่มวิชาชีพที่มุ่งส่งเสริมจิตตารมณ์ความเป็นครูแบบคาทอลิก มาใช้ในกิจกรรม
เกี่ยวกับการศึกษา
19. กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว เป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ในฐานะที่เป็นสถาบันพื้นฐาน
ของคนและสังคม
20. กลุ่มศาสนสัมพันธ์ เป็นกลุ่มกิจกรรมทางสังคมที่มุ่งให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างศาสนา
ต่าง ๆ โดยการทางานจะต้องไม่ให้ขัดกับความเชื่อของคริสตชน และไม่เป็นที่สะดุดในสายตาของชุมชนคาทอลิก
21. กลุ่มเวชบุคคล เป็นกลุ่มวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขที่พยายามรวมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และ
บุคลากรทางการแพทย์มาทากิจกรรมร่วมกัน
22. กลุ่มสวดภาษาญวน เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อฟื้นฟูอัตลักษณ์ความเป็นเวียดนามอพยพของชุมชน
วัดโรมันคาทอลิกจันทบุรี โดยส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาญวนในชีวิตประจาวัน
23. กลุ่มเจน เป็นกลุ่มนักเรียนที่ใช้จิตตารมณ์ของกลุ่มโฟโกลาเร โดยการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับชีวิตด้าน
ความรักตามพระวรสาร
กลุ่มกิจการคาทอลิกดังกล่าวล้วนเป็นกลุ่มพื้น ฐานของชีวิตคริส ตชนในจันทบุรี และเป็นฐานให้เกิด
โครงสร้างงานอภิบ าลของวัด ที่ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายพิธีกรรม สังคม ฝ่ า ยอภิ บ าลและแพร่ ธ รรม
งานอภิ บ าลมี คุ ณ พ่ อ เจ้ า วั ด เป็ น ประธานสภาอภิ บ าล และมี ฆ ราวาส เป็นผู้อานวยการของสภาอภิบาล (อาสน
วิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี. 2548 : 28)
จากการวิ จั ย ข้ า งต้ น พบว่ า ชุ ม ชนวั ด โรมั น คาทอลิ ก จั น ทบุ รี มี ก ารจั ด ตั้ ง องค์ ก รแบบ ประชาสังคม
ทางศาสนาในลักษณะหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความแตกต่างของสมาชิก ในแง่เพศ อายุ ความสนใจ
เศรษฐกิ จ สั งคมและวัฒ นธรรม ดั งนั้ นจึ งเป็ น สิ่ งที่ น่ าสนใจศึ กษาว่า กลุ่ม ประชาสังคมของวัดคาทอลิกจันทบุ รี
สามารถจัดตั้งขึ้นมาได้อย่างไร มีกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มอย่ า งไรจึ ง ดารงอยู่ ไ ด้ แ ละด้ ว ยเหตุ ปั จ จั ย อะไร
กรณี ศึ ก ษาองค์ ก รประชาสั งคมของอาสนวิ ห าร พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการนา
ความรู้ไปใช้ในการจัดตั้งและบริหารองค์กรประชาสังคมในสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงการจัดตั้งกลุ่มองค์กรประชาสังคมทางศาสนาของอาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธินิรมล
2. เพื่ อ ศึ ก ษาให้ ท ราบถึ ง กระบวนการบริ ห ารจั ด การของกลุ่ ม องค์ ก รประชาสั ง คม ทางศาสนาของ
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
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3. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการของกลุ่มองค์กรประชาสังคมทางศาสนาของ
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การชมรมของอาสนวิ ห ารพระนางมารี อ าปฏิ ส นธิ นิ ร มล ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด
23 ชมรม เราสามารถเลือกศึกษากรณีตัวอย่างที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purposeful Sampling)
ได้ 4 ชมรม ดังนี้
1. กลุ่มวินเซนต์ เดอ ปอล เป็นกลุ่มที่มีจิตตารมณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยาก
ของผู้ยากจนหรือผู้ถูกทอดทิ้ง
2. กลุ่มพลมารี เป็นกลุ่มที่มีจิตตารมณ์แห่งความเชื่อของแม่พระ โดยเน้นการภาวนาให้สมกับที่เป็น
ทหารของแม่พระ
3. กลุ่มเยาวชน เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มเยาวชน และการเข้าไปมีส่วนร่วมในงาน
อภิบาลของวัด
4. กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว เป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ในฐานะที่เป็นสถาบันพื้นฐาน
ของคนและสังคม
การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการต่างๆ ดังนี้
1. การสัม ภาษณ์แ บบประวัต ิศ าสตร์จ ากค าบอกเล่า (Oral History) เป็น การสัม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง
โครงสร้าง (Semi - structured Interview) คือ
1.1 การสัมภาษณ์ที่มีแนวสัมภาษณ์เจาะลึก การสัมภาษณ์ในที่นี้จะกาหนดผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์
(Key - informant) ได้แก่ ผู้อาวุโสที่รู้เรื่องเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยอย่างดี คือ
1.1.1 กลุ่มนักบวช ได้แก่ คุณพ่อ และซิสเตอร์
1.1.2 กลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มผู้นากิจการทางศาสนาของวัด เช่น ประธานหรือกรรมการสภาอภิบาล
วัด ผู้นากลุ่มชมรม ผู้นากลุ่มช่วยพิธีกรรม เป็นต้น
1.2 การอภิปรายเฉพาะกลุ่ม (Focus - group Discussion) เป็นการอภิปรายโดยอาศัยผู้ให้ข้อมูลที่มี
สถานภาพเดียวกัน จากตัวอย่างกลุ่มชมรมที่มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน มีจานวนสมาชิกมาก โดยมีผู้อภิปรายกลุ่มละ 5
- 15 คน เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันตามแนวอภิปรายกลุ่ม ในการอภิปรายเฉพาะกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ
1.2.1 กลุ่มวินเซนต์ เดอ ปอล
1.2.2 กลุ่มพลมารี
1.2.3 กลุ่มเยาวชน
1.2.4 กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว
2. การวิจัยเอกสาร เอกสารที่ใช้ในการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
2.1 เอกสารชั้น ต้น (Primary Data) เป็น ข้อ มูล ดิบ ที่ยังไม่ไ ด้ผ่า นการวิเ คราะห์แ ละสังเคราะห์
ข้อมูลส่วนนี้ได้จากการเก็บรวบรวมเอกสารที่สาคัญ เช่น หนังสือพิมพ์ เอกสารของวัด โรมัน คาทอลิก และสัง ฆ
มณฑล จดหมายเหตุของธรรมฑูต เอกสารจากหอจดหมายเหตุ รวมถึง เอกสารจากทางราชการ เป็นต้น
2.2 เอกสารชั้นรอง (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วระดับหนึ่ ง เอกสารชั้น
รองเหล่านี้ที่สาคัญ เช่น ตารา บทความวิชาการ วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2.3 การสังเกตการณ์ เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลเสริมวิธีการอื่นๆ โดยใช้กระบวนการสังเกต คือ เข้า
ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมของกลุ่ม และเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงาน การดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ
ของกลุ่ม
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การตี ความเพื่ อ วิเคราะห์ คุ ณ ลั กษณะทั่ วไปของผู้ ให้ ข้ อมู ลในการสั ม ภาษณ์ จ าแนกตามเพศ อายุ
สถานภาพการดารงตาแหน่งในกลุ่ม
2. การตีความในเชิงเหตุและผล ในลักษณะเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ดูแลกลุ่ม และของสมาชิก
ในกลุ่ม เกี่ ยวกับปั จจัยในการก่ อตั้งกลุ่ม วัตถุป ระสงค์ ของกลุ่ม การดาเนิ นกิ จกรรมของกลุ่ม และผลในการ
ดาเนิน งานของกลุ่ม ตลอดจนแนวทางในการดาเนิน งาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหา การบริหารงาน การ
ดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ผลการวิจัย
ข้ อ ค้ น พบข้ อที่ 1 ตามวัตถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การจั ด ตั้ งกลุ่ ม องค์ ก รประชาสังคม
ทางศาสนาของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลนั้น เกิดจากการปฏิรูปคาสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก
ในการประชุมสังคายานาวาติกัน ครั้งที่ 2 ผลจากการปฏิรูปดังกล่าว ทาให้พระศาสนจักรเปิดโอกาสให้ฆราวาสมี
บทบาทในงานของชุมชนวัดมากขึ้น รวมถึงมีบทบาทในทางสังคมนอกชุมชนคาทอลิกมากขึ้น และลักษณะเสรีนิยม
ในชีวิตทางสังคมมากขึ้น ดังนั้นชุมชนวัดโรมันคาทอลิกจันทบุรีหลังการสังคายานาวาติกัน ครั้งที่ 2 จึงได้มีการ
พัฒนาโครงสร้างของงานอภิบาลที่ตั้งอยู่บนกลุ่มองค์กรคาทอลิก ที่มีความหลากหลายในการตอบสนอง “กระแสเรียก”
ของคริส ตชนได้ใ นคนทุก วัย ไม่ว่า จะเป็น วัย เด็ก วัย เยาวชน วัย ผู้ใ หญ่ หรือ วัย ผู้สูง อายุ รวมถึง สามารถ
ตอบสนองความสนใจต่างๆ ของคริสตังได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรมทางด้านการพัฒนาจิตวิญ ญาณ
งานอภิบ าล งานด้า นสังคม หรืองานทางด้า นเศรษฐกิจ ดังจะเห็น ได้จ าก จิตตารมณ์ของกลุ่มองค์กร หรือกลุ่ม
กิจการคาทอลิกที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีจานวนถึง 23 กลุ่มองค์กร ได้แก่
1. กลุ่มวินเซนต์ เดอ ปอล
2. กลุ่มพลมารี
3. กลุ่มคูร์ซิลโล่
4. กลุ่มเซอร์ร่า
5. กลุ่มพระเมตตา
6. กลุ่มผู้อ่านพระคัมภีร์
7. กลุ่มแบ่งปันพระวาจา
8. กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
9. กลุ่มช่วยงานศพ
10. กลุ่มเยาวชน
11. กลุ่มกองหน้าร่าเริงของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
12. กลุ่มพลศีล
13. กลุ่ม วาย.ซี.เอส. (ยุวนักศึกษาคาทอลิก)
14. กลุ่มเด็กช่วยมิสซา
15. กลุ่มนักขับ
16. กลุ่มผู้ช่วยพิธีกรรม
17. กลุ่มผู้สูงอายุ
18. กลุ่มครูคาทอลิก
19. กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว
20. กลุ่มศาสนสัมพันธ์
21. กลุ่มเวชบุคคล
22. กลุ่มสวดภาษาญวน
23. กลุ่มเจน
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ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มองค์กรคาทอลิกของชุมชนอาสนวิห าร
พระนางมารีอ าปฏิส นธินิร มล ได้มีก ารนากระบวนการบริห ารมาใช้อ ย่า งเป็น ระบบ โดยมีก ารวางแผนการ
ทางานของกลุ่ม องค์ก ร มีก ารจัด ระบบงานของกลุ่ม องค์ก ร มีผู้นาในการ ดาเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ มีการ
สรุปผลและประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานที่ ผ่ านมา เพื่อน ามาปรับปรุง แก้ไขกระบวนการบริห ารจัด การให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม และของพระศาสนจักรคาทอลิก รวมถึงมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายของ
ชุมชนทราบโดยทั่วกัน
ข้อค้นพบข้อที่ 3 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการของ
กลุ่ม องค์ก รประชาสังคมทางศาสนาของอาสนวิห ารพระนางมารีอ าปฏิส นธินิม ล คือ อุดมการณ์ทางศาสนา
นโยบายของพระศาสนจักร และเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ดังนี้
1. อุ ด มการณ์ ท างศาสนา ที่ ชุ ม ชนวั ด โรมั น คาทอลิ ก ยั ง คงรั ก ษาความเป็ น ชุ ม ชน แห่งความเชื่อ
และรักษาจิตตารมณ์ของคาทอลิกไว้ได้อย่ างยาวนานกว่า 300 ปี มาจนถึงปัจจุบัน เราพบว่ า การที่ ค าทอลิ ก
จั น ทบุ รี ส ามารถรั ก ษาความเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง ความเชื่ อ เอาไว้ ไ ด้ ก็ คื อ การยั ง คงนั บ ถื อ ศาสนาคาทอลิ ก เป็ น
ศาสนาของชุ ม ชน แต่ เ มื่ อ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ที่
ส่ง ผลกระทบต่อ ชุม ชน กลุ่ม คาทอลิก จัน ทบุรี ก็ จาเป็ น ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง
ดั ง กล่ า ว และในการสื บ ทอดชุ ม ชนวัดโรมันคาทอลิกจันทบุรีให้ค งไว้ซึ่งความเป็น ชุมชนแห่งความเชื่อ ดังที่
เคยเป็น มากว่า 300 ปีที่ ผ่ า นมานั้ น จาเป็ น ที่ จ ะต้ อ งปรั บ งานอภิ บ าลให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิ จ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และกระแสโลกาภิวัตน์ จึงก่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างของงานอภิบาลที่
ตั้งอยู่บนกลุ่มองค์กรคาทอลิก ที่มีความหลากหลายในการตอบสนอง “กระแสเรียก” ของคริสตชนได้ในคนทุกวัย ไม่
ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยเยาวชน วัยผู้ใหญ่ หรือวัยผู้สูงอายุ รวมถึงสามารถตอบสนองความสนใจต่างๆ ของคริส ตังได้
อย่างกว้างขวาง ไม่ว่า จะเป็น เรื่อ งกิจ กรรมทางด้า นการพัฒ นาจิตวิญญาณ งานอภิบาล งานด้านสังคม หรืองาน
ทางด้านเศรษฐกิจ และในปัจจุบันสถานการณ์ชุมชนด้านศาสนาของครอบครัวคาทอลิก ยังคงมีการเข้าร่วมปฏิบัติ
ศาสนกิจที่คริสตชนให้ความสาคัญมาก คือ กิจ กรรมประจาปี 4 กิจ กรรม ได้แ ก่ การไปร่วมมิสซาวันคริส ต์ม าส
การไปร่วมพิธีเสกป่าช้า การร่วมงานฉลองวัด และการทาปาสกา ซึ่งชุมชนวัดโรมันคาทอลิกจันทบุรีก็ยังถือว่า
เป็น ชุม ชนแห่งความเชื่อที่ยังรักษาความเชื่อ ความศรัทธา และอุดมการณ์ทางศาสนามาได้ถึง 300 ปี ทั้งหมดนี้
สามารถสรุปได้ว่า องค์กรประชาสังคมของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นแนวความคิดแบบชุมชนนิยม ที่
เป็นชุมชนทางศาสนา ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนวัด ชุมชนสังฆมณฑล และชุมชนของพระศาสนจักร
2. นโยบายของพระศาสนจักรที่สืบเนื่องมาจากแนวคิดหลังวาติกันที่ 2 ที่ได้มีการนาคาสอนเหล่านั้นมาปรับใช้
ในประเทศไทย และในชุมชนวัดโรมันคาทอลิกจันทบุรี ให้มีความสอดคล้องกับ ความเปลี่ย นแปลงในยุค โลกา
ภิวัต น์ ทั้งด้า นสภาวะแวดล้อ มทางสังคม การเมือ งการปกครอง เศรษฐกิจ และประชาชน โดยการนามาปรับใช้
ในคาทอลิกในประเทศไทยอาศัยกระบวนการที่สาคัญ 3 เรื่อง คือ
2.1 การมีบทบาทร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนในสังคม (Incarnation)
2.2 การปรับศาสนาคริสต์ให้เป็นศาสนาพื้นเมือง (Indigenization)
2.3 การปรับคาทอลิกเข้าสู่วัฒนธรรมท้องถิ่น (Inculturation)
การมีบทบาทร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนในสังคม คือ การที่ชาวคริสต์และพระศาสนจักรคาทอลิกต้องร่วม
ทุกข์ร่วมสุข และมีชีวิตร่วมกับ คนอื่ นในแต่ละท้ องถิ่ น รวมถึงพวกที่ไม่ นับ ถือศาสนาเดีย วกั บตน จะต้องไม่ท า
ตัวแปลกแยกกับโลกปัจจุบัน ต้องไม่ทาตัวเป็นศาสนาของชาติอื่น ต้องไม่เป็นคนนอกวัฒนธรรม ซึ่งได้ก่อให้เกิดสภา
คาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา ร่วมมือกับองค์กรชาวพุท ธโดยตรง เช่น องค์กรศาสนาเพื่อการพัฒนา
โดยเริ่ม งานพัฒ นาบนพื้น ฐานของวัฒนธรรม ที่ทางานสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การยุติธรรมและสันติ การ
ส่งเสริมชีวิตครอบครัว การพัฒนาสตรี กลุ่มชาติพันธุ์ การสุขภาพอนามัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและลี้ภัย
การปรั บ คาทอลิ ก ให้ เ ป็ น ศาสนาพื้ น เมื อ งนั้ น ได้ พ ยายามปรั บ บุ ค ลากรคาทอลิ ก ให้เป็นคนไทยที่
สาคัญ ก็คือ พระสังฆราชประจาสังฆมณฑลและคุณพ่อ หลังจากการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 แล้ว พบว่า ชุมชนวัด
โรมัน คาทอลิก จัน ทบุรี ก็มีก ารพยายามปรับ เปลี่ย นให้ผ สมผสานกลมกลื น กั บ คนไทยในท้ อ งถิ่ น เช่ น การ
ปรั บ มาใช้ ภ าษาพื้ น เมื อ ง ในปั จ จุ บั น เราพบว่ า ชุ ม ชนวัดโรมันคาทอลิกได้พัฒ นามาเป็นอาสนวิหารพระนาง
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มารีอ าปฏิส นธินิร มล มีสัต บุรุษ ประมาณ 8,376 คน ผลิต พระสงฆ์ไ ด้ 56 องค์ ไม่ร วมนัก บวชชายหญิง อีก
เป็น จานวนมาก การบริห ารวัด แบ่งออกเป็น 8 เขต โดยมีส ภาอภิบ าลวัด เป็น องค์ก รหลัก ที ่ป ระกอบด้ว ย
พระสงฆ์ ผู้แทนนักบวชชายหญิง ผู้แทนสัตบุรุษ
การปรับตัวเข้าสู่วัฒนธรรมท้องถิ่น จากที่เมื่อก่อนไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับคนต่างศาสนา โดยเฉพาะอย่ า ง
ยิ่ ง ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรม แต่ ห ลั ง การสั ง คายนาครั้ ง ที่ 2 มี ผ ลทาให้ วัด โรมั น คาทอลิก จันทบุรีเปิด
กว้า งขึ้น กับ สังคมภายนอก มีก ารช่ว ยเหลือ เกื้อ กูล กัน ทางศาสนามีการแสดงมุทิต าจิต ต่อ กัน ในโอกาสต่างๆ
ในการแต่ง งานได้เ ปิด โอกาสให้แ ต่ล ะฝ่า ยเลือ กนับ ถือ ศาสนาของตัว เองได้ ซึ่ง คาสอนของการสัง คายนา
วาติกัน ครั้งที่ 2 มีฐ านความคิด ที่สาคัญ อยู่ที่ การปรับ ตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น และการเสวนา โดยการ
เสวนาจะเป็น เครื่อ งมือ ที่นาไปสู่ การปรับ ตัวของคาทอลิกในวัฒ นธรรมต่างๆ เรียนรู้คุณ ค่าและความจริงของ
วัฒนธรรม หรือศาสนาอื่นๆ ที่สัมพันธ์ด้วย ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการจัดตั้งสานักเลขาธิการว่าด้วยความสัมพันธ์กับต่าง
ศาสนาเพื่อส่งเสริมการศึกษาศาสนาต่างๆ อันจะนาไปสู่ความเข้าใจอันดีต่อกัน พระศาสนจักรจึงได้ร่วมมือกับพุทธ
ศาสนาในการปลูกจิตสานึก สร้างความร่วมมือในกิจกรรมทางสังคม ดึงคุณค่าและหลักการที่ดีของพุทธศาสนามาใช้
ในการดาเนินชีวิตของคริสตชน เพื่อให้สอดคล้องในบริบทของวัฒนธรรม
3. การมีเครือข่ายชุมชนในเขตวัดจันทบุรี และโยงใยไปสู่วัดคาทอลิกในบริเวณจังหวัดตราด และจังหวัดระยอง
ด้วยเครือข่ายทุนทางสังคมเช่นนี้จะช่วยเสริมงานอภิบาลให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ตามจริงในฐานะที่คาทอลิกไทย
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์คนส่วนน้อยของประเทศนั้น ได้มีการใช้เครือข่ายทางสังคมภายในชุมชนคาทอลิกมาเป็นเวลาไม่
ต่ากว่า 500 ปี แต่การใช้เครือข่ายทางสังคมเพื่อใช้ในงานอภิบาล ปัจจุบันอาจต้องมีการขยายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ มากขึ้น คือ ในรูปแบบเครือข่ายทางสังคม การสร้างเครือข่ายทางสังคมในปั จจุบั นจะต้องมีรูปแบบที่
นอกเหนือเครือข่ายภายในคาทอลิก เช่น การสร้า งเครือ ข่า ยระหว่า งศาสนา โดยอาศัย งานศาสนสัม พัน ธ์โ ดย
การทาเสวนาด้ว ยชีวิต ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีกิจกรรมที่มุ่งในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาชีวิตคนร่วมกัน หรือ
การสร้างเครือ ข่า ยทางสัง คมด้า นงานสงเคราะห์แ ละพัฒ นา โดยการร่ว มมือ กับ องค์ก รพัฒ นาเอกชน และ
หน่วยงานของรัฐ จัดกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่ขยายตัวมากขึ้นในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งแต่เดิม นั้น
เครือข่ายทางสังคมของวัดจันทบุรีมักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนกิจ แต่ในปัจจุบัน จาเป็นต้องคานึงถึงเนื้อหาที่
กว้างขวางมากกว่าเรื่องศาสนกิจมากขึ้น
เครือข่ายชุมชนอาจมองในภาพของการเป็นเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนได้ด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากชุมชน
วัดคาทอลิกนั้น มีชีวิตทางเศรษฐกิจแบบชุมชนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการทาประมง และผลิต สินค้ารายย่อย การ
ทอเสื่อ จัน ทบูร หรือ การเจีย ระไนพลอย ซึ่งเศรษฐกิจ ชุม ชนเหล่า นี้ สามารถเชื่อมร้อยไปสู่ชุมชนต่าง ๆ อีกทั้ง
เศรษฐกิจชุมชนเหล่านี้ยังได้เป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนคาทอลิก และชุมชนต่างความเชื่อภายนอก
ให้มีการปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมาก จนกระทั่งได้พัฒนากลายเป็นเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นที่มี
ความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีมาจนถึงปัจจุบัน
สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นที่ได้จาก
การศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 ดังนี้
จากผลการศึกษาพบว่า ระบบการบริหารจัดการชมรมของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลใน
ฐานะที่เป็นองค์กรประชาสังคม สามารถก่อรูปและดารงอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบันเป็นผลมาจากปัจจัยและเงื่อนไขที่
สาคั ญ คือ อุ ดมการณ์ ท างศาสนา เครือข่ายชุม ชนท้อ งถิ่น และนโยบายของพระศาสนจักรจากบนลงล่าง ผล
การศึกษาดังกล่าวยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับองค์กรประชาสังคมทางศาสนาในประเทศไทยเป็นชิ้นเป็นอันจากการ
สารวจของผู้ วิจั ย ดั งนั้ น ในการวิจั ย ภาคนิพ นธ์นี ้จ ึง ถือ ว่า เป็น การวิจ ัย เบื ้อ งต้น (Exploratory Research)
สาหรับ องค์ก รประชาสังคมทางศาสนา ดังนั้นในการอภิปรายผลผู้วิจัยเห็นว่า องค์ความรู้ทางทฤษฎีที่มีอยู่ในวง
วิชาการสามารถนามาใช้อธิบายกรณีองค์กรประชาสังคมของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี
ได้อย่างเหมาะสม ก็คือทฤษฎีองค์กรประชาสังคมแบบชุมชนนิยม
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องค์กรประชาสังคมแบบชุมชนนิยมมีที่มาจากประสบการณ์การทางานขององค์กรพัฒนาเอกชน ภายใต้
ฐานคิดของแนววัฒนธรรมชุมชน ซึ่งพั ฒนาและเติบโตมาพร้อมๆ กับองค์กรพัฒนาเอกชน ในช่วงต้นทศวรรษที่
2520 การนิยามองค์กรประชาสังคมเช่นนี้ จึงหมายรวมถึงประชาสังคมแบบเบญจภาคี ที่ ม องว่ า กิ จ กรรมประชา
สั งคมก็ คื อ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ หรื อ ราชการ ภาคธุร กิจ ภาคการเมือ ง สื่อ มวลชน และประชาชน
ดัง นั้น จึง ไม่ ไ ด้ห มายความถึง ชุม ชนท้อ งถิ่น แต่เ พีย งอย่า งเดีย ว แต่ห มายความรวมถึง การเป็น ชุม ชนทาง
ศาสนา ชุมชนวัด ชุมชนสังฆมณฑล ชุมชนของพระศาสนจักร หรือการเป็นชุมชนในระดับโลก
การขับเคลื่อนขององค์กรประชาสังคมแบบชุมชนนิยมนี้ จึงอยู่ที่การสร้างความสมานฉันท์ ร่วมกับรัฐและ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการดาเนินกิจกรรมสาธารณะ เวทีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งการผลัก ดัน วาระ
ผ่า นการทางานร่ว มกับ ภาครัฐ ผ่า นการจัด ทาแผนชุม ชน การเข้า ไปใช้ ทรัพ ยากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผ่านความร่วมมือกับผู้มีอานาจตัดสินใจเชิงนโยบาย
ผลการศึก ษานี้ถือว่าเป็นความรู้ ใหม่ในการศึก ษาองค์ก รประชาสังคมของไทย เนื่องจากชี้ใ ห้เ ห็น ว่า
ปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัย นั้นมีความสาคัญต่อการจัดตั้งองค์กรประชาสังคมทางศาสนาของอาสนวิ ห ารพระนางมารี
อาปฏิ ส นธิ นิ ร มล การดารงอยู่ ข ององค์ ก รตั้ ง แต่ อ ดี ต มาจนถึ งปั จ จุ บั น ภายใต้อุดมการณ์ทางศาสนาที่มั่นคง การ
นานโยบายของพระศาสนจักรมาปรับใช้กับองค์กรให้เข้ากับ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ทั้ ง ทางด้ า นสภาวะแวดล้ อ ม
ทางสั ง คม การเมื อ งการปกครอง เศรษฐกิ จ ประชาชน และสามารถเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรคาทอลิกทั้ง
ภายในชุมชน บริเวณจังหวัดจันทบุรี และบริเวณจังหวัดใกล้เคียง ให้สามารถดาเนินงานอภิ บาลขององค์กร ให้มี
ความเข้มแข็งและพัฒนามาได้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่สาคัญดังนี้
1. อุดมการณ์ทางศาสนามีผลต่อการบริหารจัดการชมรมของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิส นธินิร มล
ในการวางแผนการดาเนิน งาน การทากิจ กรรม การสรุป และการประเมิน ผลงานให้สอดคล้อ งกับความเชื่อ
และจิต ตารมณ์ข องพระศาสนจัก รคาทอลิก เป็น เหตุให้ต้อ งมีก ารฟื้น ฟู จิต ตารมณ์พื้น ฐานของกลุ่ม กิจ การ
คาทอลิก เพื่อให้บังเกิดผลขึ้นต่อคริสตชนที่เข้าร่ วมบางส่วนจนคริสตชนดังกล่าวสามารถกลายมาเป็นแกนนา
ที่ขับเคลื่อนองค์กร และเพื่อยกระดับ การฟื้นฟู ให้มีพลังมากขึ้น จึงควรให้ความสาคัญอย่างจริงจังต่อการฟื้นฟูจิต
ตารมณ์ดั้งเดิมที่กลับไปสู่ความเชื่อที่มีชีวิต หมายความว่า การทาให้กิจการคาทอลิกในปัจจุบันมีการขับเคลื่ อนที่มี
ผลต่อชีวิตประจาวันของคริสตชนนั้น จาเป็นต้องกลับไปทบทวนความเชื่อของผู้ก่อตั้งกิจการคาทอลิก ซึ่งผลการ
ฟื้นฟูจะก่อให้เกิดการปรับปรุงกิจการคาทอลิกให้มีชีวิตชีวามากขึ้น
2. การปรับนโยบายของพระศาสนจักร ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ โดยการ
นาแนวคิดจากสมณสาส์นของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 เรื่อง Caritas in Veritate มาประยุกต์ใช้ในบริบท
ของสังคมไทย แนวคิดหลักของสมณสาส์นดังกล่าวก็คือ การชี้ถึง ความสาคัญของมิติทางจริยธรรม หรือศีลธรรมใน
กระบวนการทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจรวมถึงกระบวนการโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันหมายความว่า ปัจจัยทาง
จริยธรรมหรือศาสนาถือว่าเป็นปัจจัย ที่ เ ป็ น อิ ส ระ หรื อ เป็ น ปั จ จั ย กาหนดกระบวนการเศรษฐกิ จ ซึ่ ง แนวคิ ด
นี้ แ ตกต่ า งจากแนวคิ ด ของระบบทุน นิย มและสัง คมนิย ม ที่ล ดปัจ จัย ทางจริย ธรรมไปเป็น ส่ว นหนึ่ง ของ
ปัจจัยอื่น เช่น อดัม สมิทธ์ ในฐานะผู้นาของแนวคิดระบบทุนนิยม ถือว่าเศรษฐกิจหรือตลาดนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่อง
จริยธรรม ในขณะที่ลัทธิมาร์กก็ลดทอนปัจจัยทางจริยธรรมเป็นเพียงปรัชญาประวัติศาสตร์ เป็นต้น สาส์นของพระ
สันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ก็คือให้มีการเชื่อมโยงระหว่างจริยธรรมกับเศรษฐกิจ หรือกระแสโลกาภิวัตน์
ในกรณีของชุมชนวัดคาทอลิกจันทบุรีนั้นการนาแนวคิดของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 มาประยุก ต์ใ ช้
ก็คือ ทางวัด คาทอลิก ต้อ งเพิ่ม กลไกขององค์ก รประชาสัง คมทางเศรษฐกิจ เพื่ อ ตอบสนองชี วิ ต คริ ส ตชนที่
เปลี่ ย นแปลงไป ตั ว อย่ า งเช่ น การจั ด กิ จ การทางด้ า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในเมื อ ง โดยอาศั ย ศู น ย์
สั งคมพั ฒ นา การสร้ า งพื้ น ที่ ท างไซเบอร์ แ ก่ เ ยาวชน การจัดตั้งชมรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
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3. เครือข่ายชุมชนในรูปแบบเดิม นอกจากมาจากวัดแล้ว อาจต้องมีการเรียงร้อยกันใหม่ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ม ากขึ้น คือ ทั้งในทางเศรษฐกิจ ในสภาวการณ์ปัจ จุบัน ในรูป แบบ เครือข่ายทางสังคม การสร้าง
เครือข่ายทางสังคมในปั จจุบัน จะต้องมีรูปแบบที่ นอกเหนือ เครือข่ ายภายในคาทอลิ ก เช่น การสร้างเครือข่าย
ระหว่างศาสนา โดยอาศัยงานศาสนสัมพันธ์โดยการทาเสวนาด้วยชีวิต ซึ่งหมายความว่า จะต้องมีกิจกรรมที่มุ่งใน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชีวิตคนร่วมกัน หรื อการสร้างเครือข่ายทางสังคมด้านงานสงเคราะห์และพัฒนา โดยการ
ร่วมมื อกับ องค์กรพั ฒ นาเอกชน และหน่ว ยงานของรัฐ จัด กิจ กรรมในการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หาสัง คมที่
ขยายตัวมากขึ้น ในจังหวัดจันทบุรี
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการองค์กรประชาสังคมท้องถิ่น : กรณีศึกษาการบริ ห าร
จั ด การชมรมของอาสนวิ ห ารพระนางมารี อ าปฏิ ส นธิ นิ ร มล เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการ
ดาเนินวิจัยหลังจากนี้ คือ
1. จากที่ได้ทาการศึกษาการบริการจัดการชมรมของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัด
จันทบุรีแล้ว ควรที่จะดาเนินการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ว่ามี
ความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
2. จากที่ได้ท าการศึก ษาเชิงคุ ณ ภาพแล้ ว ควรท าการศึ กษาเชิงสารวจ เพื่อศึกษาให้ เห็ นภาพใหญ่ ทั่ ว
ประเทศว่าเป็นอย่างไรบ้าง
3. ควรทาการศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารจัดการชมรมของชุมชนคาทอลิกต่างๆ ในประเทศ
อาเซียน เช่น ไทย ลาว กัมพูชา พม่า เป็นต้น ว่ามีการบริหารจัดการอย่างไร มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
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เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการขยายตัวของตลาดการค้าลาไยแห่งใหม่ในเขตจังหวัดจันทบุรี
POLITICAL ECONOMY OF NEW LONGAN MARKET EXPANSION IN CHANTHABURI PROVINCE
ทรงศักดิ์ ทองขา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาเครือข่ายทางเศรษฐกิจและการเมือง และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาตลาดการค้าลาไยของอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี วิธีการวิจัยจะใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ
แนวเศรษฐศาสตร์การเมือง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม ข้อค้น พบที่ได้ จากศึ กษา คือ เครื อ ข่ า ยทางเศรษฐกิ จ และการเมื อ งในตลาดการค้ า ลาไย
ที่ อาเภอโป่ ง น้าร้ อ น จั ง หวั ด จั น ทบุ รี มีรูปแบบเครือข่ายที่สาคัญ 4 รูปแบบ คือ 1) เครือข่ายระหว่างนายทุนขาย
ปั จจัยการผลิ ตกั บเกษตรกรรายย่อ ย 2) เครือ ข่า ยระหว่า งเกษตรรายย่อ ยกับ พ่อ ค้า คนกลาง 3) เครือ ข่า ย
ระหว่า งพ่อ ค้าส่งออกกับ พ่อ ค้า คนกลาง และ 4) เครือ ข่า ยระหว่า งนายหน้า กับ พ่อ ค้า คนจีน ส่ว นแนวทาง
แก้ไขปัญ หา เพื่อการสร้างความเป็นธรรมในตลาดการค้าลาไยนั้น พบว่าต้องอาศัยกลไกของชุมชน กลไกของรัฐ
และกลไกของตลาด
ABSTRACT
The purpose of this research was to study the networks of economics and politics and
guidelines of the effective remedy for the longan market in Pong Nam Ron District in Chanthaburi.
The political economy approach of qualitative research with the study of document papers, the
in-depth interviews, and the participatory observation were applied to this study. The major
findings showed the 4 types of the economic and political networks: 1) the network between
capitalists and crofters, 2) the network between crofters and middlemen, 3) the network between
exporters and middlemen, and 4) the network between dealers and Chinese merchants.
The guidelines of the effective remedy for the fairness in the longan market would depend on
the machinery of community, state, and market.
บทนา
ลาไยเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีการปลูกอย่างแพร่หลายในทางภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ ลาพู น ลาปาง
เป็ น ต้ น ดั งนั้ น เมื่ อ พู ด ถึ งลาไยแล้ ว คนทั่ ว ไปมั ก มี ภ าพลั ก ษณ์ เ ชื่ อ มโยงกั บ จั งหวั ด ในภาคเหนือเป็นหลัก แต่ใน
ปัจ จุบัน มีป รากฏการณ์ใหม่เกี่ย วกับ การปลูก ลาไยเป็น พืช เศรษฐกิจ ที่ส่ง ออกไปต่า งประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศจีน ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในจังหวัด จัน ทบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเภอโป่งน้าร้อนและอาเภอ
สอยดาว
จันทบุรี หรือเมืองจันท์ ที่ทุกคนเรียกกันจนติดปาก เป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกของไทยภูมิประเทศของ
จังหวัดทางตอนเหนือประกอบด้วย เทือกเขาและที่ราบเชิงเขา ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิด ของแม่น้าจันทบุรี ทางตอนใต้
เป็น ที่ราบชายฝั่งทะเลและมีที่ราบลุ่มบริเวณปากน้า ส่วนอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราและ
สระแก้ว ทิศใต้ติดอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดชลบุรีและ
ระยอง
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เมือ งจันท์เป็น จังหวัดสร้า งใหม่ยังคงความเป็นสังคมชนบทที่ยึดวิถีชีวิต เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
พื้นที่ทาการเกษตรมีถึง 2,266,208 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ของเมือ งจันท์และทารายได้ให้แ ก่เกษตรกร คือ
ทุเรียน เงาะ มังคุด สละ ลองกอง ลาไย พริกไทย มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และข้าว
ในกรณีของการปลูกลาไยนั้น นายชานาญ บัวเฟื่อง เกษตรอาเภอโป่งน้าร้อน สานักงานเกษตรจังหวัด
จันทบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร บอกว่าเฉพาะที่โป่งน้าร้อนอาเภอเดียวมีเกษตรกรปลูกลาไย พันธุ์อีดอ 3,750
ราย และผ่านการรับรองตามระบบการจัดการคุณภาพด้านการผลิต ทางการเกษตรที่สามารถควบคุมระบบการ
ผลิตให้ ผลผลิตมี ความปลอดภั ย (GAP) ไปแล้ว 1,300 ราย พื้ นที่ ปลู กลาไย 49,000 ไร่ ส่วนผลิ ตนอกฤดูม ากถึ ง
35,000 ไร่ (“ลาไยโป่งน้าร้อนฉลุย ทานอกฤดู 3.5 หมื่นไร่”. ออนไลน์. 2551)
ในปี 2550 พบว่า มีผ ลผลิต ล าไยนอกฤดูอ อกมาทั ้งสิ้น 61,000 ตัน โดยมีน ายทุน มารับ ซื้อ ถึง สวน
จานวน 9 ราย เพื ่อ นาส่ง ออกไปจาหน่า ยยัง ต่า งประเทศ เช่น ประเทศจีน ญี ่ปุ ่น มาเลเซีย อิ น โดนี เซี ย
เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งราคาต่าสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ 18 บาท และราคาสูงสุดประมาณ 40 บาทต่อกิโลกรัม โดย
เกษตรกรมี ต้ นทุ น การผลิ ตอยู่ที่ 12 - 20 บาทต่ อกิโลกรัม ซึ่ งเกษตรกรบางรายที่ มี พื้ นที่ ประมาณ 200 ไร่ขึ้ นไป
สามารถจาหน่ายผลผลิตมีกาไรถึง 6 ล้านบาท (“ลาไยโป่งน้าร้อนฉลุย ทานอกฤดู 3.5 หมื่นไร่”. ออนไลน์. 2551)
นอกจากนี้ลาไยนอกฤดูจังหวัดจันทบุรียังขายดีอีกด้วย โดยจะพบว่ามีคาสั่งซื้อล่วงหน้า และล้งขนาด
ใหญ่มาตั้งเต็นท์รับซื้อลาไยในพื้นที่ อาเภอโป่งน้าร้อน และสอยดาว เพื่อแพ็คกล่องส่งออกต่างประเทศ ชาวสวน
เพิ่มพื้นที่ปลูกลาไยมากขึ้นแบบก้าวกระโดด (“ลาไยโป่งน้าร้อนฉลุย ทานอกฤดู 3.5 หมื่นไร่”.ออนไลน์. 2551)
นายสุชาติ จันทร์เหลือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า
ปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีการขยายการปลูกลาไยนอกฤดูเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งจังหวัดมีลาไยนอกฤดูถึง 90% จากเดิมมี
พื้นที่ปลูก 105,000 ไร่เศษ ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นถึง 120,000 ไร่ เดิมจะมีการปลูกเฉพาะพื้นที่ด้านบน
ของจังหวัด คือ อาเภอโป่งน้าร้อนกับสอยดาว ซึ่งมีปริมาณการปลูกรวม 100,000 ไร่ แต่ปัจจุบันหลังจากที่ลาไย
นอกฤดูของจังหวัดจันทบุรีเป็นที่ยอมรับมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการรวมกลุ่มและทาคุณภาพได้มาตรฐาน
แตกต่างจากพื้นที่อื่นตรงที่ ผลใหญ่ เนื้อ เยอะ รสชาติ หวานกรอบ น้าไม่แฉะ เมื่อปี 2545 ได้มีการรวมกลุ่ม
จาหน่ายโดยใช้ชื่อแบรนด์ “ลาไยจันทบุรี” กระทั่งเป็นที่ยอมรับของตลาด ส่งผลให้ขายได้ราคาดี ปัจจุบันราคาเฉลี่ยรับ
ซื้อหน้าสวนอยู่ที่ 30 - 35 บาท/กก. เกรดสูงอยู่ที่ 43 บาท / กก. ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อขายล่วงหน้า สาหรับ
ลาไยนอกฤดูข องจั งหวั ด จั น ทบุ รี จะเริ่ ม ทาตั้ งแต่ เ ดื อ นมี น าคมเป็ น ต้ น ไป จนถึ งเดื อ นกั น ยายน จะมีระยะการ
ออกสู่ตลาด 8 - 9 เดือน ในขณะที่ลาไยในฤดูจะมีระยะการออกสู่ตลาด 2 - 3 เดือ น โดยผลผลิต เริ่ม เก็บ ได้
ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนเป็นต้นไปจนถึงเข้าสู่ฤดูกาลปกติของลาไยคือ เดือนมิถุนายน
นายสุ ช าติ ย ั ง กล่ า วเพิ ่ ม เติ ม อี ก จากการเพิ ่ ม ปริ ม าณการปลู ก ล าไยนั ้ น มี ก ารขยั บ พื ้ น ที ่ การ
เพาะปลูกขยายลงมาด้านล่าง โดยเฉพาะพื้นที่ อาเภอขลุง อาเภอมะขาม แล้ว จะสังเกตว่า ชาวสวนจะเน้นพื้นที่ที่มี
แหล่งน้า และบางรายก็ใช้พื้นที่ที่เคยทาไร่มันสาปะหลังเปลี่ยนมาปลูกลาไยแทน โดยเฉพาะแนวพื้นที่ที่มีคลองส่ง
น้าคลองพระพุทธพาดผ่านจนถึงบ้านแหลม มีการขยายการปลูกลาไยเพิ่มขึ้น
การใช้สารเร่งดอกลาไยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการขยายพื้นที่เพาะปลูกลาไยในจันทบุรี กล่ า วคื อ เมื่ อ
ย้ อ นหลั งไป 3 - 5 ปี จะพบว่ า พื้ น ที่ ป ลู ก ลาไยได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ประมาณปี ล ะ 20,000 ไร่ ในปี 2540 มีพื้นที่ปลูก
ลาไย เพียง 27,000 ไร่ ในช่วงที่ยังไม่มีสารเร่งดอกลาไยเข้ามา หลังจากมีสารเร่งดอกลาไยเข้ า มาก็ เ ริ่ ม ขยั บ ขยาย
พื้ น ที่ ป ลู ก แบบก้ า วกระโดด จาก 27,000 ไร่ เพิ่ ม เป็ น 40,000 เป็น 60,000 เป็น 100,000 ไร่ คาดว่าน่าจะ
เพิ่มขึ้นไปทุกปี ตราบใดที่สถานการณ์ราคายังเป็นอย่างนี้อยู่ ขณะนี้ ร าคาเมื่ อ ต้ น เดื อ นเกรดสู ง สุ ด ทาได้ กก.ละ
43 บาท ส่ ว นใหญ่ ร าคาซื้ อ หน้ า สวนเฉลี่ ย 30 - 35 บาท ตลาดหลัก ขณะนี้คือ จีน กับอินโดนีเซีย (“ลาไยโป่งน้า
ร้อนฉลุย ทานอกฤดู 3.5 หมื่นไร่”.ออนไลน์. 2551)
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร (ลาไย)
เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)

เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
255 255 255
2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554
2
3
4
62,92 74,49 81,38 37,53 47,96 62,92 89,64 110,06 154,42 2,38 2,29 2,45
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4
9
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8
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8
5
8
5
4
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ออนไลน์. 2555
จากตารางที่ 1 พบว่ามีการทาสวนลาไยตั้งแต่ปี 2552 - 2554 มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในส่วนของที่ดินที่
ใช้ในการเพาะปลูกและจานวนผลผลิตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบได้ว่าที่ดินมีการถูกซื้อขายเพื่อการทาสวนลาไยมีมาก
ขึ้น ดังนี้
กล่าวโดยสรุปแล้วเราอาจวิเคราะห์ได้ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจลาไยในจังหวัดจันทบุรีมาก เกิดจากเหตุ
ปัจจัยสาคัญหลายประการ คือ
1. เรื่องน้าไม่มีปัญหา เพราะเมืองจันท์มีฝนตกตลอดเกือบทั้งปี มีแหล่งน้าอย่างพอเพียง การให้น้าเพื่อ
ทาลาไยนอกฤดูห ลังจากราดสารนั้น สามารถให้ไ ด้ทัน ทีต ลอดเวลา จากแหล่งน้า สูบเข้าสวนโดยวางระบบน้า
แบบสปริงเกอร์ทั้งสวน
2. การใส่ ส าร เกษตรกรเมื อ งจั น ท์ ใ ส่ ส ารมากประมาณ 1 - 2 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ต้ น (ขนาดทรง
พุ่ม 4 เมตร) และในการใส่สารนั้น จะทาเมื่อลาไยแตกใบอ่อน 3 ครั้ง และรอให้ใบแก่ จึงใส่สาร ทาให้ลาไยแทง
ช่อดอกดีมากตลอดทั้งต้น และหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะพักต้นประมาณ 4 เดือน แล้วจึงเริ่มใส่สารอีกครั้ง
3. แรงงาน ค่าแรงงานจะถูกมาก เพราะจ้างแรงงานจากคนต่างด้าว เนื่องจากติดชายแดนกัมพูชา ทาให้
ลดต้นทุนได้
4. การแบ่ ง พื้ น ที่ ข องสวนเพื่ อ ทาลาไยเป็ น รุ่ น ๆ ไปทุ ก เดื อ น ทาให้ มี ผ ลผลิ ต ลาไย ออกตลอดทั้งปี
พ่อค้าสามารถเข้าไปรับซื้อได้อย่างต่อเนื่อง ทาให้ไม่มีปัญหาการตลาด
5. การป้ อ งกั น กาจั ด ค้ า งคาว ศั ต รู ร้ า ยของลาไยนอกฤดู เกษตรกรใช้ ห ลอดไฟฟ้ า แบบที่ใช้ตาม
ถนน คือ หลอดเมทรั่ม ฮาลาย 400 วัตต์ แสงสีขาวนวล ราคาประมาณชุดละ 2,000 บาท ติดตั้งปลายเสาไฟฟ้าแล้ว
สาดแสงขึ้นสู่ท้องฟ้า จุดแสงสว่างตั้งแต่ 20.00 น. ไปจนถึงเช้า พอสว่างค่อยดับ สามารถล่อแมลงมาตอมหลอดไฟ
และค้างคาวจะบินมากินแมลงเหล่านั้นแทนลาไย ได้ผลดีมาก แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
การซื้อขายในตลาดลาไยส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมขายลาไยอยู่ 2 รูปแบบ คือ
1. ขายแบบเหมาสวน ซึ่ ง ในอดี ต มี ก ารตกลงขายเหมาสวนเมื่ อ ลาไยออกช่ อ ดอก แต่ในปัจจุบัน
เนื่องจากความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศ และปริมาณผลผลิตที่ยากต่อการคาดคะเนทาให้เกษตรกรและพ่อค้าคน
กลางนิยมขายเหมาเมื่อลาไยออกผลเรียบร้อยแล้ว โดยส่วนใหญ่พ่อค้า คนกลางจะจ่ายเงินมัดจาไว้ก่อนประมาณ
10 เปอร์เ ซ็น ต์ ซึ่งลัก ษณะการซื้อ ขายแบบนี้ทาให้เกิด ความเสี่ยงทั้งเกษตรกรและพ่อค้าคนกลางที่เข้ามาซื้อ แต่
เกษตรกรจะมีความเสี่ยงมากกว่าถ้าหากปีนั้นลาไยราคาไม่ดี พ่อค้าคนกลางเห็นว่าหากรับซื้อลาไยจากเกษตรกรไป
ก็จะทาให้ประสบกับปัญหาการขาดทุ น ได้ พ่ อ ค้ า คนกลางก็ จ ะไม่ ม ารั บ ซื้ อ ต่ อ โดยยอมเสี ย เงิ น มั ด จาให้ แก่
เกษตรกรแทน ทาให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระในการหาตลาดสาหรับขายลาไยในสภาวะที่ลาไยมีราคาตกต่า
2. เกษตรกรขายเอง ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมขายกันมากในปัจจุบัน โดยเกษตรกรอาจจะขายลาไยเองที่สวน
หรือมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวนหรือนาไปวางขายที่ตลาด หรือนาไปขายที่จุดรับซื้อ ของพ่อค้าคนกลาง โดยเกษตรกร
อาจจะขายแยกตามเกรดหรือขายคละก็ได้ จากการสังเกตพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมนาไปขายที่จุดรับซื้อของ
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พ่อ ค้าคนกลาง เพราะมีความสะดวกและขายได้ ในปริมาณที่มากกว่าเมื่อเทียบกับวิธีอื่น ๆ จากการซื้อขายใน
ตลาด
จากประสบการณ์ของตลาดผลไม้จันทบุรี เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด จะพบว่ามีความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากพ่อค้าคนกลาง
หรือที่เรียกว่า “ล้ง” “แผง” และ“หยง” แต่ในการมีตลาดลาไยในจังหวัด จันทบุรีนั้น ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเป็น
เหมือนตลาดผลไม้ทั่วไปหรือไม่
ลาไยในจังหวัดจันทบุรีพบว่า มีพ่อค้าคนกลางที่เป็นบริษัทส่ งออกลาไยไปประเทศจีน กว่า 30 บริษัท พ่อค้าคน
กลางแต่ละล้งมีสายสัมพันธ์กับตลาดในเมืองจีนเป็นของตนเอง พูดง่าย ๆ ก็คือ ล้งมีตลาดเป็นของตนเองแน่นอน โดย
ไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานใด ๆ ของรัฐบาล ดั ง นั้ น นอกจากแต่ ล ะล้ ง จะมี ต ลาดในเมื อ งจี น
แน่ น อนแล้ ว ยั ง ต้ อ งมี สิ น ค้ า ส่ ง ป้ อ นให้ ลู ก ค้ า ตามกาหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ เนื่องจากจีนต้องการสินค้าเป็น
จานวนมาก ทาให้แต่ละล้งต้องมีลาไยไว้ในมือก่อนที่จะถึงฤดูการเก็บเกี่ยว ถ้ารอให้ถึงเวลาส่งแล้วค่อยหาสินค้า อาจ
ทาให้สินค้าไม่เพียงพอกับ ความต้อ งการ เพื่อ ให้ได้ป ริม าณสิน ค้า ตามต้อ งการ การที่ล้งลาไยมีอานาจควบคุม
ตลาดลาไยจันทบุรีไว้ได้ เพราะพ่อค้าคนกลางดังกล่าวมีการโยงใยเป็นเครือข่ายระหว่างกัน (“เทคโนโลยีชาวบ้าน”.
ออนไลน์. 2550)
จากปรากฏการณ์ที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น ว่าด้วยตลาด
การค้าลาไย ในจังหวัดจันทบุรี ว่าเครือข่ายทางเศรษฐกิจและการเมืองประกอบด้วยกลุ่มและชนชั้นใดบ้างที่เข้ามา
เกี่ยวข้องกับตลาดการค้าลาไย ผลประโยชน์การค้าลาไยมีการจัดสรรที่เ ป็น ธรรมหรือ ไม่ และจะมีแ นวทางการ
พัฒ นาเครือ ข่า ยตลาดลาไยอย่า งไร ทั้ง นี้ผู้วิจัย คาดว่า ได้นาผลการวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการแก้ไข
เกี่ ยวกั บ ตลาดการค้าล าไย ในจั งหวัด จัน ทบุ รี และผลจากการศึ ก ษาครั้งนี้ จะท าให้ เกษตรกรและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถที่จะพัฒนาลาไย และต่อยอดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เดิมได้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเครือข่ายทางเศรษฐกิจและการเมืองในตลาดการค้าลาไยของอาเภอโป่งน้าร้อนจังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาตลาดการค้าลาไย ในอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ให้มีความเป็น
ธรรมมากขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการต่าง ๆ ดังนี้
การสัมภาษณ์
วิธีการสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or
Guided Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นเครื่องมือในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
1. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการใช้แนวสัมภาษณ์เจาะลึก (รายละเอียดดังภาคผนวก)
โดยกาหนดผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key-informants) เช่น
1.1 นายชานาญ บัวเฟื่อง เกษตรอาเภอ สานักงานเกษตรอาเภอโป่งน้าร้อน
1.2 นายพงษ์ศักดิ์ หลิวทวีศรีประกาย นายกสมาคมชาวสวนลาไย จังหวัดจันทบุรี
1.3 นายอานาจ จันทรส กลุ่มเกษตรกรผู้ริเริ่มปลูกลาไยในโป่งน้าร้อน
2. การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์ของผู้วิจัย ในตลาดการค้ า
ลาไย ในฐานะที่ ผู้ วิ จั ย เป็ น เกษตรกรรายย่ อ ยผู้ ผ ลิ ต ลาไยของอาเภอโป่ งน้าร้ อ น จังหวัดจันทบุรี
การวิจัยเอกสาร
เอกสารที่จะใช้ในการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. เอกสารชั ้น ต้น (Primary Data) เป็น ข้อ มูล ที ่ยัง ไม่ไ ด้ผ่า นการวิเ คราะห์ข ้อ มูล ได้แ ก่ แนวการ
สัมภาษณ์

95

96
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2. เอกสารชั้นรอง (Secondary Data) เป็นเอกสารที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ คือ เอกสาร
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพที่ใช้ในงานวิจัยนี้จะเป็นการตีความข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ บนฐานการ
วิเคราะห์เครือข่ายสังคมเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง โดยใช้วิธีการดังนี้
1. การแบ่ งช่ ว งเวลาทางประวั ติ ศ าสตร์ หรื อ ยุ ค ทางประวั ติ ศ าสตร์ ใ นการวิ เ คราะห์ พัฒนาการของ
ลาไย
2. การวิเ คราะห์ส าเหตุท างประวัติศ าสตร์ โดยอาศัย ความเชื่อ ที่ว่า เหตุก ารณ์ใ นอดีต จะมีผลต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน และเหตุการณ์ปัจจุบันจะมีผลต่อเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น
ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ในตลาดการค้าลาไยที่
อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี มีรูปแบบเครือข่ายที่สาคัญ 4 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 เครือข่ายระหว่างนายทุนขายปัจจัยการผลิตกับเกษตรกรรายย่อย
รูปแบบที่ 2 เครือข่ายระหว่างเกษตรรายย่อยกับพ่อค้าคนกลาง
รูปแบบที่ 3 เครือข่ายระหว่างพ่อค้าส่งออกกับพ่อค้าคนกลาง
รูปแบบที่ 4 เครือข่ายระหว่างนายหน้ากับพ่อค้าคนจีน
รูปแบบที่ 1 เครือข่ายระหว่างนายทุนขายปัจจัยการผลิตกับเกษตรกรรายย่อย
เครือข่ายระหว่างนายทุนขายปัจจัยการผลิตกับเกษตรกรรายย่อยในตลาดการค้าลาไย อาเภอโป่งน้า
ร้อ น จัง หวัด จัน ทบุรี เกิ ด จากกลุ่ม คนสองกลุ่ม คือ กลุ่ม นายทุน ขายปัจ จัย การผลิต กับเกษตรกรรายย่อย
เกษตรกรรายย่อยมีความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายกับนายทุนขายปัจจัยการผลิต เนื่องจากกระบวนการผลิตลาไย
จาเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ยากาจัดศัตรู แมลงและเชื้อราบางประเภท รวมทั้งสารราดที่ทาให้ลาไยติดลูก นอกฤดู ส่วน
นายทุนขายปัจจัยการผลิตก็ต้องอาศัยหรือพึ่งพาเกษตรกรรายย่อ ยผู้ป ลูก ลาไยเช่น เดีย วกัน กล่า วคือ ทางผู้จัด
จาหน่า ยต้อ งการสร้างตลาดการขายให้กับ กลุ่มเกษตรกร เพื่อ จะได้มีร ายได้จ ากการที่เ กษตรกรใช้ปุ๋ย ใช้ย า
ต่า งๆ นายทุน ขายปัจ จัย การผลิตนั้นมีคู่แข่งมากมาย ดังนั้นในสถานการณ์ของตลาดแข่งขันนายทุนจึงจาเป็นที่
จะต้องพึ่งพาเกษตรกรรายย่ อ ย โดยการนาเอาปุ๋ ย ยามาให้ ใ ช้ ก่ อ นจนกระทั่ งเกษตรกรเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต เสร็ จ
ค่อยนาเงินมาจ่าย ซึ่งเกษตรกรบางรายนั้นไม่มีทุนที่ซื้อปุ๋ยยา ก็ต้องเอามาใช้ก่อน เป็นการหาลูกค้า ไปในตัว ให้กับ
นายทุนขายปัจจัยการผลิต ซึ่งสามารถทาให้นายทุนขายปัจจัยการผลิตลดคู่แข่งลงได้ นายทุนขายปัจจัยการผลิตบาง
รายนาปุ๋ยยามาให้ทดลองใช้ก่อนโดยไม่คิดเงิน เพื่อหาลูกค้าให้กับตนเองจะเห็นได้ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นยังต้องพึ่งพาอาศัย
กัน
รูปแบบที่ 2 เครือข่ายระหว่างเกษตรรายย่อยกับพ่อค้าคนกลาง
เกษตรกรรายย่อยของการปลูกลาไยนอกฤดูในอาเภอโป่งน้าร้อนในปัจจุบัน มีช่องทาง ในการเชื่อ ม
ร้อ ยเครือ ข่า ยกับ พ่อ ค้า คนกลางที ่ม าซื ้อ ล าไยได้ 4 กลุ่ม คือ พ่อ ค้า คนกลางในพื ้น ที ่ พ่อ ค้าคนกลางจาก
ภาคเหนือ พ่อค้าส่งออก และนายหน้า ดังนั้นในการเชื่อมร้อยเครือข่ายระหว่างเกษตรกรกั บ พ่ อ ค้ า คนกลางใน
พื้ น ที่ พ่ อ ค้ า คนกลางจากภาคเหนื อ พ่ อ ค้ า ส่ ง ออกและนายหน้ า พ่อค้าคนกลางในพื้นที่นั้นเป็นคนไปรับซื้อ
โดยตรงกับเกษตรกร ซึ่งจะนามาขายให้กับพ่อค้าส่งออกอีกที เช่นเดียวกับพ่อค้าคนกลางจากภาคเหนือที่มารับซื้อ
กับเกษตรกรโดยตรงเหมือนกันกับพ่อค้ าในพื้น ที่แ ละนาสิน ค้า ไปขายต่อ ให้กับ พ่อ ค้า ส่งออก พ่อ ค้า คนกลางใน
พื้นที่และพ่อค้าคนกลาง จากภาคเหนือจะได้เปรียบในเรื่องความชานาญในพื้นที่มากกว่าพ่อค้าส่งออก พ่อค้า
ส่งออกนั้น ก็จ ะต้องอาศัย นายหน้าช่วยหาสิน ค้าไห้ เนื่อ งจากพ่อค้าส่งออกนั้นจะต้อ งได้สิน ค้า ตามที่กาห นด
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เพื่อที่จะส่งออก จึงจาเป็นต้องรับซื้อสินค้าจากพ่อค้าคนกลางในพื้นที่และพ่อค้าคนกลางจากภาคเหนือในราคาที่สูง
กว่า 1 - 2 บาท
รูปแบบที่ 3 เครือข่ายระหว่างพ่อค้าส่งออกกับพ่อค้าคนกลาง
การเชื่อมร้อยเครือข่ายระหว่างพ่อค้าส่งออกกับพ่อค้าคนกลาง เกิดการพึ่งพากั นระหว่าง กลุ่มคนสอง
กลุ่ม คือ พ่อค้าส่งออก กับพ่อค้าคนกลางในพื้นที่และพ่อค้าคนกลางภาคเหนือ ซึ่งพ่อค้าคนกลางในพื้ น ที่ แ ละ
พ่ อ ค้ า คนกลางภาคเหนื อ เป็ น พ่ อ ค้ า ที่ ไ ม่ ไ ด้ ทาการส่ ง ออกโดยตรงและไม่มีตลาดต่างประเทศเป็นของตนเอง
ดังนั้นการกระจายสินค้าจึงต้องผ่านพ่อค้าส่งออกอี กทอดหนึ่ง เพื่อ จาหน่ายไปยังตลาดต่า งประเทศ ส่วนพ่อค้า
ส่ง ออก ซึ ่ง เป็น กลุ่ม คนที ่ท าการติด ต่อ ซื้อ ขายกับ ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน และมี ฐานลูกค้ า
ต่างประเทศเป็นของตนเอง ก็มีความจาเป็นที่ต้องหาผลผลิตให้เพียงพอกับจานวนยอดสัง่ ซื้อจากต่างประเทศ โดยส่วน
หนึ่งจะทาการติดต่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และอีกส่วนหนึ่งจะรับซื้อจากกลุ่มพ่อค้าคนกลางในพื้นที่และพ่อค้า
คนกลางจากภาคเหนือ เพื่อทาการส่งออกให้กับพ่อค้าจีนอีกทอดหนึ่ง
รูปแบบที่ 4 เครือข่ายระหว่างนายหน้ากับพ่อค้าคนจีน
กลุ่มพ่อค้าคนจีนที่ต้องการหาผลผลิตไปขายยังประเทศจีน แต่ไม่สามารถเข้าถึงเกษตรกรได้และไม่เคยชิน
กับพื้นที่ รวมทั้งเรื่องการต่อรองราคาที่ต้องเจรจาเป็นภาษาไทย จึงต้องอาศัยนายหน้า ที่เป็นคนไทย ซึ่งอาจจะเป็น
คนในพื้นที่หรือเป็นคนที่คุ้นเคยกับเกษตรกรพาเข้าไปเจราการซื้อขาย
ในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรู ป แบบเครื อ ข่ า ยทั้ ง 4 รู ป แบบนั้ น จะพบว่ า มี ก ารจั ด สรรผลประโยชน์
จากตลาดการค้าลาไย พบความไม่เป็นธรรมระหว่างกลุ่มต่างๆ ในตลาดลาไย ดังนี้
เกษตรกรรายย่อย คือ ชาวสวนลาไย ในการลงทุนการผลิตลาไยต่อต้น โดยในครั้งแรกจะต้องลงทุนต้น
กล้าลาไย ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 30 บาท หลังจากนั้นประมาณสามปี จึงลงทุนอีกครั้งในการที่จะให้ผลผลิตซึ่งจะมี
ค่าใช้จ่ายอยู่ราวๆ 100 บาทต่อต้น (ในกรณีต้นลาไยที่มีอายุ 3 - 10 ปี) และ 150 - 200 บาทต่อต้น (ในกรณีที่ต้น
ลาไยมีอายุ 10 - 20 ปี) ต้นลาไยที่มีอายุมากย่อมจะมีต้นทุน ในการผลิต สูง เนื่อ งจากต้อ งมีก ารตัด แต่งกิ่ งเป็น
จานวนมาก ส่วนผลผลิตต่อต้น หากเป็นต้นขนาด 3 - 10 ปี จะให้ผลผลิตต่อต้นอยู่ที่ 200 กิโลกรัม ต้นขนาด 10
- 20 ปี จะให้ผลผลิตอยู่ที่ 500 กิโลกรัมต่อต้น ซึ่งเกษตรกรจะได้กาไรต่อต้น โดยยังไม่คิดค่าแรงในการดูแลลาไย
ของตัวเกษตรกรประมาณ 7,500 - 18,800 บาทต่อต้น
นายทุนด้านปัจจัยการผลิต/ล้ง โดยนายทุน กลุ่มนี้จะทาหน้า ที่เป็น นายทุนให้เกษตรกรให้เกษตรกร
กู้ยืม เงิน เกษตรกรสามารถมาสารองปุ๋ย ยาต่า งๆ ไปใช้ก่อ นได้ โดยไม่คิด ดอกเบี้ย แต่มีข้อแม้ว่าเกษตรกร
ต้องนาผลผลิตมาขายให้กับตนเท่านั้น จะเป็นการตกลงด้วยวาจา โดยไม่มีการเซ็นสั ญญา และราคาที่รับซื้อนั้น
จะมีร าคาที่ต่ากว่าราคาทั่ว ไป โดยนายทุน ด้า นปัจ จัย การผลิต จะเป็นผู้กาหนดราคาฝ่ายเดียว เช่น นาย ก เป็น
เกษตรกรลาไยในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เมื่อถึงฤดูผลิตลาไยไม่มีทุนสารองในการที่จะไปซื้อปุ๋ยและสารราด จึงเข้าไปติดต่อ
ล้งเพื่อขอยืมสารราด และปุ๋ยมาผลิตลาไยในสวนของตน เมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยว นาย ก ต้องนาลาไยของตนมาขาย
ให้กับล้งที่ตนไปขอยืมปุ๋ ย และสารราดมา โดยระหว่ า งการปลู ก นั้ น ทางล้ งจะส่ งคนมาคอยติ ด ตามผลผลิ ต เป็ น
ระยะ ๆ โดยบางรายก็จ ะส่งออกเอง บางรายก็จ ะนาไปขายให้กับ ผู้ส่งออกอีก ทอดหนึ่ง การทาลัก ษณะนี้
นายทุน ด้านปัจจัยการผลิตจะได้ส่วนต่า งจากราคาที่รับ ซื้อจากเกษตรกรโดยตรงกับราคาตลาดส่วนเกษตรกร
จะถูกกดราคา
ผู้ ส่ งออกโดยตรง/พ่ อ ค้ า คนกลาง หรือ ที่ ชาวบ้ า นเรี ย กว่ าล้ ง จะท าหน้ าที่ เก็ บ รวบรวม ผลผลิ ต จาก
เกษตรกรและส่งออกไปยังประเทศจีน หรื อ อิ น โดนี เซี ย โดยจะมี ก ารติ ด ต่ อ ซื้ อ ขายกับเกษตรกรล่วงหน้าตั้งแต่
ยังไม่ร าดสาร กล่าวคือ ทางผู้ส ่งออกจะส่งคนมาดูลัก ษณะลาต้น และใบ จะเป็น การคาดคะเนล่ว งหน้า ว่า
ลัก ษณะใบที ่ดีจ ะสามารถทาให้ไ ด้ผ ลผลิต เป็น จานวนมาก และ มีการเซ็นสัญญากันเป็ นลายลักษณ์ อักษรที่
แน่นอน จะไม่นิยมใช้การตกลงด้วยวาจา อัตราการซื้อขายจะเป็นลักษณะรับซื้อราคาเดียว โดยจะให้ราคาขนาดของ
ลาไย ถ้าเป็นลาไยขนาดใหญ่หรือเบอร์หนึ่งจนถึงเบอร์สี่ จะได้ราคาประมาณที่ 38 บาทต่อหนึ่งกิโลกรัม (ราคาในปี
2556) ส่วนลาไยที่ไม่ได้ขนาด (ลาไยร่วงหิน) หรือเรียกว่า ลาไยตกไซค์ จะให้ราคาที่ 3 บาท ต่อหนึ่งกิโลกรัม ผู้
ส่งออกจะได้ส่วนต่างจากการนาลาไยไปคัดแยกขนาดเพื่อส่งออกอีกทีหนึ่ง
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ผู้รับซื้อที่ไม่ได้ทาการส่งออกโดยตรงจะทาหน้าที่รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรและนาไปส่งให้ผู้ส่งออก
อีกทีหนึ่ง ในการซื้อขายนั้นผู้รับซื้อจะมาติดต่อกับเกษตรกรโดยจะมีการเซ็น สัญ ญาซื้อ ขายกันล่วงหน้าตั้งแต่ ยัง
ไม่ร าดสารเหมือ นกับ ผู้ส่งออกโดยตรง ราคาการซื้อ ขายนั้น ก็ให้ราคาเท่าๆกับผู้ส่งออกโดยตรง บางครั้งอาจจะ
ให้ ราคาที่สูงกว่า แต่มีข้อแม้ว่าผู้รับซื้อนั้นจะเข้ามาตัดแต่งกิ่งของต้นลาไย หากต้นใดที่ ติดลูกดก ทางผู้รับซื้อจะ
พยายามตัดแต่งกิ่งเหล่านั้นออกไม่ให้ดกเนื่ อ งจากต้ อ งการให้ ลู ก ลาไยมี ข นาดใหญ่ เพื่ อ ที่ เ วลาตนเองไปขายต่ อ
จะได้ กาไรอี ก ทอดหนึ่ ง หากในการเก็บ ผลผลิต แต่ล ะครั้งแต่ละแปลง หากมีลาไยเบอร์ 4 มาก ผู้รับ ซื้อ จะไม่
ค่อยได้กาไร แต่การทาเช่น นี้ทาให้รายได้ของเกษตรกรลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตก็จ ะลดลงตามจานวน
การแต่งกิ่งของผู้รับซื้อ โดยในการแต่งกิ่งนี้ทางเกษตรกรไม่สามารถกาหนดได้ว่าควรแต่งระดับไหน เพราะในสัญญา
จะมีระบุไว้ว่า สามารถตัดแต่งกิ่งได้โดยเกษตรกรเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการแต่งกิ่งเองทั้งหมด เมื่อ ผู้รับ ซื้อ รับ ซื้อ
ผลผลิตมาจากเกษตรกรจะนามาคัดขนาดเพื่อ ส่งขายให้กับ ผู้ส่งออก อีกครั้งหนึ่ง บางครั้งเมื่อถึงเวลาซื้อขาย
จริง ผู้รับซื้อกลุ่มนี้จะใช้กลยุทธ์ในการเปลี่ยนขนาดลาไยให้มีขนาดเบอร์ที่เล็กลง
จากการศึกษาพบข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า ในการที่สร้างความเป็นธรรม
ในตลาดการค้าลาไย อาเภอโป่งน้าร้อน มากขึ้นนั้น จาเป็นจะต้องอาศัยกลไกของชุมชน กลไกของรัฐ และกลไกของ
ตลาดดังนี้
แนวทางการแก้ ไขปั ญ หาโดยอาศั ย กลไกของชุ ม ชน จ าเป็ น จะต้ อ งมี ก ารขั บ เคลื่ อ นแนวทางและ
มาตรการที่สาคัญ ดังนี้
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มระหว่างของเกษตรกรรายย่อยชาวสวนลาไย โดยอาศัยแนวคิด สหกรณ์ เพื่อ ให้
กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวมีอานาจต่อรองราคาซื้อขายกับ พ่อค้าคนกลาง อันจะนามา ซึ่งผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
มากขึ้น
2. รวบรวมผลผลิตลาไยที่ไม่ได้ขนาดมาตรฐานและขายได้ราคาต่า โดยนามาแปรรูปยกระดับผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
3. ใช้กลไกของกลุ่มปรับปรุงคุณภาพลาไยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้เข้ามาปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลาไยของ
เกษตรกรรายย่อย โดยการคัดกรองผลผลิตลาไยให้มีมาตรฐานเหมือนกัน
แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกลไกของรัฐ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาตลาดการค้าลาไยให้มีความเป็น
ธรรมมากขึ้น จึงจาเป็นต้องอาศัยแนวทางในการแก้ไขโดยอาศัยกลไกของระบบราชการดังกล่าว เช่น
1. ให้รัฐบาลเปิดตลาดส่งออกกลุ่มใหม่ นอกเหนือจากประเทศจีน
2. หน่วยงานรัฐควรสนับสนุนการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต
3. การจัดการปัญหา คุณภาพของผลผลิต และการคัดขนาด
4. การจัดตั้งตลาดกลาง
5. การสร้างความยั่งยืนของตลาดการค้าลาไยในประเทศจีน
แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกลไกตลาด การปรับปรุงด้านอุปสงค์ การปรับปรุง ด้านอุปทาน
การพัฒนาด้านอุปสงค์และการสร้างเงื่อนไขให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ดังที่ผู้วิจัย มีข้อเสนอ ดังนี้
1. การปรับ ปรุงอุปสงค์ คือ การควบคุมผลผลิตลาไยให้ส อดคล้ องกับความต้อ งการ ของตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ
2. กระตุ้ น ให้ เกิ ดการบริ โภคลาไยภายในประเทศมากขึ้ น รวมทั้ งเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลผลิ ต ด้วยการส่งเสริม
สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากลาไย และรณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณค่าและคุณประโยชน์ของการบริโภค
ลาไย
3. การสร้า งเงื่อ นไขการแข่งขัน ที ่เ ป็น ธรรมโดยไม่ใ ห้เกิด ลัก ษณะที ่เรีย กว่า ปลาใหญ่ กิ น ปลาเล็ ก
ยกระดับองค์ความรู้ สนับสนุนโลจิสติกส์ในการกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิต ช่วงลาไยกระจุกตัว พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิต การตลาด การแปรรูป และการส่งออก
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สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษา เรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการขยายตัวของตลาดการค้าลาไยแห่งใหม่ใน
เขตจังหวัดจันทบุรี พบว่าผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดเครือข่าย บนฐานทฤษฎี เศรษฐศาสตร์การเมืองแนว
ทฤษฎีมาร์กซีสต์ดั้งเดิม ที่ว่าด้วยปัญหาชาวนาในฐานะที่เกษตรกรรายย่อยชาวสวนลาไยเป็นส่ วนหนึ่งของชนชั้น
ดังกล่าว
แนวคิดมาร์กซีสต์คลาสสิคว่าด้วยปัญหาชาวนาของมาร์กซ์และเลนิน มองถึงการขยายตัวของทุนนิยมกับ
การเบีย ดขับ เกษตรกรรายย่อ ย มีค วามเห็น ว่า การผลิต ขนาดเล็ก โดยใช้แ รงงาน ภายในครอบครัว ของ
เกษตรกรเป็นระบบการผลิตที่ไร้ประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับการผลิ ตแบบสวนขนาดใหญ่ ซึ่งใช้แรงงานรับจ้างและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การดารงอยู่ร่วมกันระหว่างการผลิตสองแบบท่า มกลางการขยายตัว ของความสัม พัน ธ์เ ชิง
สิน ค้า ทั้ง ในระดับ กว้า งและระดับ เล็ก จะก่อ ให้เ กิด การเบี ย ดขั บ เกษตรกรรายย่ อ ยออกจากเงื่ อ นไขแห่ ง
แรงงานหรื อ ปั จ จั ย การผลิ ต และกลายเป็ น แรงงานรับ จ้างในที่สุด ในทัศ นะของมาร์กซ์จะให้ความสาคัญกับ
แนวคิด การสะสมทุน เบื้อ งต้น ที่มีกระบวนการแยกผู้ผลิตโดยตรงออกจากการครอบครองเงื่อนไขแห่งแรงงาน
หรือปัจจัยการผลิต ของตัว เอง โดยเปลี่ย นปัจจัย ยังชีพ และปัจ จัย การผลิตให้ก ลายเป็น ทุน และเปลี่ย นผู้ผ ลิต
โดยตรง เป็ นแรงงานรับ จ้าง กระบวนการนี้ ยังผลิตซ้าแบบขยายการแยกขาดดังกล่าวให้มีขอบเขตกว้างขวาง
ออกไปมากขึ้น เรื่อ ย ๆ การสะสมทุน เบื้อ งต้น สาหรับ มาร์ก ซ์มิไ ด้เ ป็น การศึก ษาการเปลี่ย นแปลง ในภาค
เกษตรกรรมโดยตัวมันเอง แต่เป็นการทาความเข้าใจต่อบทบาทของเกษตรกรรายย่อยในการวางรากฐานให้ กั บ
การเติ บ โตของวิ ถี ก ารผลิ ต แบบทุ น นิ ย ม ตามทั ศ นะของมาร์ ก ซ์ การปฏิ วั ติ ในภาคเกษตรกรรมช่วงศตวรรษที่
16 นั้น เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในเมือง เพราะเป็นก้าวแรกของการสร้างตลาด
ภายในให้กับ ทุน อุต สาหกรรม เมื่อ ผู้ผ ลิต โดยตรงที่ ถู ก แยกขาดออกจาก ปั จ จั ย การผลิ ต ต้ อ งกลายเป็ น
องค์ ป ระกอบทางวั ต ถุ ข องทุ น แปรผั น ขณะเดียวกั นผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็ น วัตถุดิ บ ของการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมก็ต้องกลายมาเป็นองค์ประกอบทางวัตถุของทุนคงที่ นอกจากนี้การทาลายหัตถกรรมภายใน
ครั ว เรื อ นและการท าสวนขนาดใหญ่โ ดยใช้เ ทคโนโลยีส มัย ใหม่ต ่า งเป็น การสร้า งตลาดภายในให้ก ับ ทุน
อุตสาหกรรมทั้งสิ้น ด้วยพื้นฐานของการแยกหัตถกรรมออกจากเกษตรกรรมภายในครัวเรือน และแยกขาดผู้ผลิต
โดยตรงออกจากปัจจัยการผลิต ทาให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง
คาร์ล มาร์กซ์ ได้กล่าวถึงตาแหน่งและบทบาทของชาวนาและเกษตรกรรายย่อยที่มีต่อ การขยายตัว
ของระบบทุนนิยม ได้แก่ แนวคิดการสะสมทุนเบื้องต้น หมายถึง กระบวนการแยกผู้ผลิตโดยตรงออกจากการ
ครอบครองเงื่อนไขแห่งแรงงานหรือปัจจัยการผลิตของตนเอง โดยเปลี่ยนปั จ จั ย ยั งชี พ และปั จ จั ย การผลิ ต ให้
กลายเป็ น ทุ น และเปลี่ ย นผู้ ผ ลิ ต โดยตรงเป็ น แรงงาน รั บ จ้ า ง การแยกผู้ ผ ลิ ต ในภาคเกษตรกรรมหรื อ
ชาวนา ชาวสวนออกจากที่ ดิ น ถื อ ว่ า เป็ น รากฐานของกระบวนการนี้ทั้งหมด สถานะทางทฤษฎีเป็นการทา
ความเข้าใจในการวางรากฐานให้กับการเติบโตของวิถีก ารผลิตแบบทุนนิยม ตามทัศนะของมาร์กซ์ ซึ่งก้าวแรก
ของการสร้างตลาดภายในให้กับ ทุนอุตสาหกรรม เมื่อผู้ผลิตโดยตรงที่ถูกแยกขาดออกจากปัจจัยการผลิตต้อง
กลายเป็นองค์ประกอบทางวั ต ถุ ข องทุ น แปรผั น ขณะเดี ย วกั น ผลผลิ ต ทางการเกษตรซึ่ ง เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ของ
การผลิ ต ภาคอุตสาหกรรมต้องกลายมาเป็นองค์ประกอบทางวัตถุของทุนคงที่ นอกจากนี้ การทาลายหัตถกรรม
ภายในครัวเรือน และการท าไร่นาขนาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยี สมั ยใหม่ต่ างเป็ นการสร้างตลาดภายในให้ กับทุ น
อุตสาหกรรมทั้งสิ้น ด้วยพื้นฐานของการแยกหัตถกรรมออกจากเกษตรกรรมภายในครัวเรือนและแยกขาดผู้ผลิ ต
โดยตรงออกจากปัจจัยการผลิต ทาให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง
จากการศึกษายังสามารถค้นพบว่าปัจจัยทางการเมือง ไม่มีอิทธิพล ผลต่อการเกิดเครือข่ายตลาดการค้า
ลาไยของอาเภอโป่งน้าร้อน แต่เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ หลังจากที่มีนวัตกรรม ของการที่ทาให้ลาไยออก
ผลผลิตนอกฤดูได้ จึงทาให้เกษตรกรรายย่อยหันมาปลูกลาไยในเขตอาเภอโป่งน้าร้อนมากขึ้น ผลผลิตจึงเพิ่มขึ้นเป็น
จานวนมาก กลุ่มนายทุนจึงเล็งเห็นประโยชน์และผลกาไรที่จะเกิดขึ้น จึงมีการจัดตั้งบริษัท/ ล้ง/ ตัวแทนผู้จาหน่าย
โดยทาหน้าที่ไปรับซื้อสินค้าจากเกษตรกรรายย่ อ ยในพื้ น ที่ อาเภอโป่ ง น้าร้ อ น เพื่ อ มานาเข้ า สู่ ก ระบวนการจั ด
จาหน่ า ยไปยั ง ต่ า งประเทศ ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวทาให้เกษตรกรรายย่อยต้องเสียผลประโยชน์ แต่เนื่องจาก
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เกษตรกรรายย่อยจาเป็นต้องพึ่งพิงกลุ่มทุนเพื่อการจาหน่ายสินค้า จึงไม่กล้ามีเกษตรกรรายย่อยลุกขึ้นมาต่อรอง
กับ ชนชั้ น นายทุ น แค่ เ พี ย งเหตุ ผ ลที่ ว่ า จะหาที่ จั ด จาหน่ า ยมิ ไ ด้ หรื อ อี ก เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ เ กิ ด จากความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของตัวเกษตรกรเอง อีกทั้งยังถูกกดขี่ความไม่เป็นธรรมของราคาผลผลิต
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายในการสร้าง
ความเป็นธรรมของตลาดการค้าลาไย ในอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี มีประเด็น ดังต่อไปนี้
1. จากการศึ ก ษาความไม่ เ ป็ น ธรรมในตลาดการค้ า ลาไย พบว่ า ความไม่ เ ป็ น ธรรมในตลาดการค้า
ลาไยมีสาเหตุหลักมาจากกระบวนการโกง เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าผู้ที่มีบทบาทในกระบวนการโกงที่สาคัญ คือ
“ผู้จัดการล้ง” ซึ่งหมายถึง คนกลางระหว่างผู้ผลิตกับนายทุนที่เป็น พ่อค้าคนกลางหรือล้งโดยตรง ดังนั้นในการ
สร้างความเป็นธรรมในตลาดลาไยจึงควรมีการจัดตั้ง ให้มีตลาดกลาง หรือตลาดทางเลือก โดยให้มีคณะกรรมการ
จาก 3 ภาคส่ ว น กล่ า วคื อ ในส่ ว นของประชาชนที่ เป็ น เกษตรกรรายย่ อยสวนล าไย (ชุ ม ชน) ภาคธุ รกิ จ หรื อ
ภาคเอกชน และภาคส่วนของรัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดได้
2. ในการสร้างความเป็นธรรมในตลาดการค้าลาไยของอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี นอกจากมีตลาด
กลางหรือตลาดทางเลือกข้างต้น ซึ่งเป็นบทบาทของภาครัฐก็ควรส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับ กลุ่ม เกษตรกรรายย่อ ย
ผู้ผลิตลาไย โดยการจัดตั้งสหกรณ์ลาไย โดยอาศัยกลไกของชุมชน (เกษตรรายย่อย) ควบคู่ไปกับท้องถิ่น ในการ
ควบคุมราคากลางของลาไย
3. นอกจากการใช้ปัจจัยทางสังคมที่กล่าวมาสองข้อข้างต้นแล้ว การสร้างความเป็นธรรมในตลาดการค้า
ลาไยยัง สามารถใช้ปัจ จัย ทางเทคโนโลยี คือ การสนับ สนุน การสร้า งนวัต กรรมที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยพึ่งพิงปัจจัยการผลิตจากตนเองให้ได้มากที่สุด อาทิเช่น การใช้นวัตกรรมของเกษตรอินทรีย์
ผสมผสานกับการทาเกษตรเคมี
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนิน การวิจัย เรื่อ งเศรษฐศาสตร์ก ารเมืองว่า ด้ว ยการขยายตัว ของตลาดการค้าลาไย
แห่งใหม่ในเขตจังหวัดจันทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการดาเนินวิจัย หลังจากนี้คือ
1. จากที่ได้ทาการศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการขยายตัวของตลาดการค้าลาไยแห่งใหม่ใน
เขตจังหวัดจันทบุรี พบว่าในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรทาศึกษาการขยายตัวของตลาดการค้าลาไยในอาเภอสอย
ดาวร่วมด้วย เพื่อหาปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลให้ตลาดการค้าลาไยขยายตัวทั่วภูมิภาค
2. เนื่องการการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวคุณภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะเน้น การเจาะลึกถึง
การขยายตัวและความเป็นธรรมของตลาดการค้าลาไยในอาเภอโป่งน้าร้อน แต่ยังขาดภาพรวมทั้งหมดของจังหวัด
จัน ทบุ รี ดั งนั้ น ในการศึก ษาครั้งต่ อไปจึ งควรท าการศึก ษาแนวปริม าณเชิ งส ารวจควบคู่ กัน ไปด้วย เพื่ อ ให้ เห็ น
กระบวนการขยายตัวของตลาดการค้าลาไยทั้งระบบ
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การยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ในทัศนะของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วน
ตาบลคมบาง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
CROFTERS’ ACCEPTANCE OF ORGANIC FARMING IN THE AREA OF KHOM BANG SUB-DISTRICT
ADMINISTRATION ORGANIZATION CHANTHABURI PROVINCE
ทองพูน กองจินดา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับแนวคิด เกษตรอินทรีย์ในทัศนะ
ของเกษตรกรรายย่อย ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคมบาง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วิธีการศึกษาใช้การ
วิจัยเชิงผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงสารวจ การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจั ย ได้ แก่ เกษตรกรรายย่ อยในพื้ น ที่ การปกครองขององค์ก ารบริหารส่ วนตาบลคมบาง
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จานวน 274 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างยอมรับเกษตรอินทรีย์มาก โดยเรียงลาดับจากแนวความคิดเกษตรอินทรีย์
สิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และรูปแบบการปฏิบัติ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรอินทรีย์ ได้แก่
ความเข้ากันได้ของเกษตรอินทรีย์กับเกษตรเคมีความสามารถในการทดลองได้ ประโยชน์เชิงสัมพัทธ์ของเกษตรอินทรีย์
และระดับความซับซ้อนของเกษตรอินทรีย์
ABSTRACT
The purpose of this independent study was to examine the acceptance levels and
affecting factors towards the organic farming viewed by the crofters in the area of Khom Bang
Sub-district Administration Organization. The mixed method model of the survey research, the
in-depth interview and the participatory observation were applied to this study. The research
populations were the 274 crofters in the area of Khom Bang Sub-district Administration
Organization in Muang District of Chanthaburi Province. The descriptive statistics were frequency,
percentage and mean. The results were revealed about the people’s acceptance of the organic
farming, showing the following aspects of the organic farming ideas, the organic farming
inventions, and the organic farming operation. The influential factors towards the acceptance of
the organic farming were the compatibility of the organic farming and the agrichemical farming,
the ability for the farming experiment, the relative advantages of the organic farming, and the
complexity of the organic farming.
บทนา
การพัฒนาการเกษตรของไทยในปัจจุบันที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทาให้โครงสร้าง
การผลิตของประเทศได้เร่งรัดเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม ผลที่ตามมาก็คือ ทาให้พื้นที่การเกษตรลดน้อยลง แรงงานด้าน
การเกษตรหายากขึ้ น ต้ นทุ นการผลิ ตสูงมากขึ้ นปั จจัยต่าง ๆ เหล่ านี้ ท าให้ สิน ค้าการเกษตรของไทยหลายชนิ ด ที่
เกษตรกรผลิตมาเป็นระยะเวลานานประสบปัญหาถูกแย่งตลาดและราคาตกต่า (มูลนิธิสายใยแผ่นดิน. 2544 : 44)
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ประกอบกับในอดีตที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยทาการเกษตรยังชีพ จึงไม่ต้องพึ่ งสารเคมีหรือปุ๋ยเคมี แต่
ปัจจุบันการเกษตรเปลี่ยนไป นอกจากการผลิตเพื่อบริโภคภายในครอบครัวแล้ว ยังผลิตเพื่อขายด้วย ดังนั้น
รูป แบบการผลิต ทางเกษตรจึงเปลี่ ยน และส่งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมที่ เสียสมดุล ไปอย่างมาก และการท า
เกษตรกรรมของไทยมักประสบปัญหาการขาดทุน ซึ่งหนึ่งในสาเหตุของปัญหาขาดทุนเกิดจากรายจ่ายในการจัดซื้อ
สารเคมีจานวนมากมาใช้เพื่อเร่งผลผลิตพบว่า ในปัจจุบันประเทศไทยนาเข้าสารเคมีสังเคราะห์ ทาให้ต้นทุนการ
ผลิตเพิ่ม ขึ้นอย่ างต่อเนื่อง ในขณะที่ ราคาผลผลิต ในรอบยี่สิบปี ไม่ได้สู งขึ้น ตาม สั ดส่วนของต้น ทุน ที่สูง ท าให้
เกษตรกรขาดทุนและมีหนี้สินเพิ่มขึ้น จนรัฐบาลได้กาหนดนโยบายส่งเสริมการเกษตรทางเลือก เพื่อสนับสนุนการทา
การเกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ และเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ (ดาริ ถาวรมาศ. 2547 : 1)
ดังนั้นในปัจจุบันจึงพบว่า ตลาดสิ นค้าเกษตรอินทรีย์ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเกิดกระแส
การดูแลรักษาสุขภาพของประชากรโลก ทาให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจในการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและปราศจาก
สารเคมีต่าง ๆ ที่เป็นพิษต่อร่างกาย ด้วยเหตุนี้เกษตรกรหลายรายจึงหันมาใช้วิธีการทาเกษตรแนวใหม่เรียก ว่า
เกษตรอินทรีย์ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต และได้ผลผลิตที่เป็นที่ต้องการของตลาดการประยุกต์ใช้ธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ลดการใช้ปัจจัยการผลิตภายนอกและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ซึ่งวิธีการทาเกษตรแนวนี้
จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค (โสมภัทร์ สุนทรพันธ์. 2552:1)
การเกษตรอินทรีย์ถือได้ว่าเป็นระบบหนึ่งของการผลิตทางการเกษตรที่อยู่ในทางเลือกของการพัฒนาการ
เกษตรแบบยั่งยื น (Sustainable Agriculture) เกษตรอิ นทรี ย์ เป็ นระบบการเกษตรที่ ไม่ มี ก ารใช้ ส ารเคมี ห รือ สาร
สังเคราะห์โดยกรรมวิธีทางเคมีต่างๆ ซึ่งรวมถึ งการใช้ปุ๋ยเคมีในการปรับปรุงดินและการใช้สารเคมีในการควบคุม
ศัตรูพื ช แต่จะเน้ นการน าสิ่งที่ มีอยู่ ในธรรมชาติ เช่น เศษเหลือจากการเกษตรต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ หรือใน
บางครั้งอาจนาเอาสิ่งมีชีวิต เช่น จุลินทรีย์บางชนิดเข้ามาช่วยในกิจกรรมการเกษตร การเพิ่มความอุดมสมบู รณ์ของ
ดินจะให้ความสาคัญแก่ปุ๋ยธรรมชาติและปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักและในกรณีที่เกิดปัญหาการระบาดของศัตรูพืชก็จะ
ปล่อยให้ศัตรูธรรมชาติ ควบคุมศัตรูพืชเอง หรือควบคุมโดยใช้วิธีชีวภาพ หรืออาจใช้สารสกัดจากพืช ในการ
ป้องกันกาจัดศัตรูพืชซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตหัน
มาทาการเกษตรอินทรีย์ (ราไพประภา มะหะหมัด. 2548 : 2 - 3)
สาหรับในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนไทยเริ่มตื่นตัวที่จะพัฒนาสินค้าเกษตรของไทยให้มีคุณภาพ
และปราศจากสารพิษตกค้างมากขึ้น หลังจากที่กลุ่มประเทศผู้นาเข้าสินค้าเกษตรของไทยเริ่มตรวจสอบคุณภาพ
สิน ค้าอย่างเข้มงวด เนื่องจากพบว่ามีสารเคมีป นเปื้อน ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับภาคเกษตรเป็ นอย่างมาก
ดังนั้นทางภาครัฐจึงรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาทาเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้น (โสมภัทร์ สุนทรพันธ์. 2552 : 1)
หากจะกล่าวถึงการทาเกษตรกรรมในพื้นที่ตาบลคมบางนั้น ถือได้ว่า ตาบลคมบาง เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
ทั้งหมดและทาเกษตรกรรมมาเป็นเวลาร้อย ๆ ปี เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ และสภาพทางภูมิศาสตร์เอื้ออานวยต่อ
การทาเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็น สภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก พื้นดินที่มีความสมบูรณ์ อุดมไปด้วย
แร่ธาตุ แหล่งน้าที่เพียงพอต่อการเกษตร การคมนาคมขนส่งต่าง ๆ เหล่านี้ การทาเกษตรกรรมในตาบลคมบางนั้น
พัฒนาจากเดิมที่เน้นการทานาเพื่อยังชีพ หากผลผลิตมากเกินกว่าความต้องการในครัวเรือน ส่วนที่เหลือก็จะนาไป
แลกหรือขายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการดารงชีพอื่นๆ การทาเกษตรใช้กระบวนการผลิต โดยใช้ เกษตรอินทรีย์เป็น
หลัก (จาย วิสารวุฒิ. สัมภาษณ์. 2555)
ต่อมาเมื่อเกิดการขยายตัวทางสังคม เศรษฐกิจ ทาให้ความต้องการในการบริโภคในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
รวมถึงความต้องการในการผลิตเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน เกษตรกรจึงหันมาทาสวนผลไม้แทนการทานา
เพราะได้ราคาผลผลิตที่สูงกว่า การทาสวนผลไม้ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจของตาบลดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่
เศรษฐกิจเงินตราในตาบลคมบางขยายตัว เกษตรกรจึงเน้นหนักเพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณมาก
คุ ณ ภาพดี ขายได้ ร าคาเกษตรเคมี ก็ เริ่ มเข้ ามามี บทบาทส าคั ญ ในกระบวนการผลิ ตในระยะนี้ (จาย วิ สารวุ ฒิ .
สัมภาษณ์. 2555)
จากประสบการณ์ของผู้วิจัยในฐานะที่เป็นเกษตรกรในตาบลคมบางพบว่า หลังจากที่ใช้เกษตรเคมีในคม
บางมาเป็น เวลากว่า 40 ปี พบว่า เกษตรกรในตาบลคมบางต้องประสบปัญ หาจากการใช้ สารเคมีแ ละปุ๋ ย เคมี
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เพื่อให้ได้ผลผลิตในปริมาณที่มาก เช่น สภาพของดินตาย คือ ดินมีสภาพแข็งไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก การเจริญเติม
โตของต้นไม้ไม่ค่อยดีจนปริมาณผลผลิตลดลงอย่างเห็นได้ชัด โรคและแมลงระบาดอย่างหนัก คุณภาพของผลผลิตไม่
ตรงตามความต้องการของตลาด ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น สิ่งเหล่านี้นาไปสู่ปัญหาหนี้สินและปัญหาด้านสุขภาพ
ของเกษตรที่เกิดจากการใช้สารเคมีเพื่อทาการเกษตร จากผลกระทบของเกษตรเคมีที่มีต่อเกษตรกรในตาบลคมบาง
ดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนตาบลคมบางได้ตระหนักถึง ผลกระทบดังกล่าวและได้ริเริ่มนาเสนอเกษตรอินทรีย์
ผ่านโครงการ SML ในปีพ.ศ. 2550 แต่ความพยายามส่งเสริม เกษตรอินทรีย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลคมบางใน
ช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า ยังไม่มี
การขับเคลื่อนเท่าที่ควร ดังนั้นในฐานะที่เกษตรอินทรีย์เป็นแนวคิดใหม่ของ
เกษตรกรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคมบาง ผู้วิจัยจึงอยากศึกษาว่าประชาชนที่เป็นเกษตรกรในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลคมบางยอมรับเกษตรอินทรีย์มากน้อยเพียงใด และทาไมจึงยอมรับหรือไม่ยอมรับเกษตรอินทรีย์ ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาเรื่อง การยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ของประชากรในเขตขององค์การบริหารส่วนตาบลคมบาง โดย
หวังว่าผลการวิจัยจะนาไปใช้ในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคมบางให้ประสบความสาเร็จ
ยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันพบว่าการเกษตรสมัยใหม่ก่อให้เกิดปัญหาทางการเกษตรมาก ดังนี้
1. ความอุดมสมบรูณ์ลดลง
2. ต้องใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีจึงจะได้รับผลผลิตเท่าเดิม
3. เกิดปัญหาโรคและแมลงระบาดทาให้เกิดความยุ่งยากในการป้องกันและกาจัด
4. แม่น้าและทะเลสาบปนเปื้อนด้วยสารเคมีและความเสื่อมโทรมของดิน
5. พบสารเคมีปนเปื้อนในผลผลิตเกินปริมาณที่กาหนด ทาให้เกดพิษภัยต่อผู้บริโภค
6. สภาพแวดล้อมถูกทาลายเสียหายจนยากที่จะเยียวยาให้กลับคืนมาดังเดิม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับการยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ในทัศนะของเกษตรกรรายย่อย ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลคมบาง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่ อศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการยอมรับแนวคิดเกษตรอิ นทรีย์ ในทัศนะของเกษตรกร รายย่อยในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลคมบาง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กำรวิจัยเชิงสำรวจ
1.1 การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1.1.1 การก าหนดประชากรที่ ใช้ ในการวิ จัย ได้ แก่ เกษตรกรรายย่อยในพื้ นที่ การปกครองของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคมบาง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จานวน 867 คน
1.1.2 การกาหนดกลุ่มตั วอย่าง จะใช้สูต รของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamame. 1973 : 1088)
คานวณขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมดังนี้
N
n =
1  Ne 2
n =
ขนาดตัวอย่าง
N =
ขนาดประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม (Sampling error)
ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได้ = + 5%
ความเชื่อมั่นในการสุ่มน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ คือ ความเชื่อมั่นในการสุ่ม 95 %เพราะฉะนั้น
ขนาดตัวอย่าง = 274 คน
ส่ ว นเทคนิ ค การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Sample Technique) จะใช้ ก ารสุ่ ม แบบสองขั้ น ตอน (Two-Stage
Sampling) คือ ขั้นแรกจะใช้การสุ่มแบบสัดส่วน และขั้นที่สองจะใช้การสุ่มเชิงระบบ (Systematic Sampling)
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2. กำรวิจัยเชิงคุณภำพ
2.1 การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ
การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพในที่นี้จะใช้การสัมภาษณ์เจาะลึ ก (In-dept Interview) เป็นการใช้แนว
สัมภาษณ์ โดยกาหนดผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key-Informants) ดังนี้
1.1.1 นายจาย วิสารวุฒิ กานันตาบลคมบาง
1.1.2 อาจารย์ประดิษฐ์ แก้วทรัพย์ เกษตรกรผู้ใช้เกษตรอินทรีย์
2.2 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
การสั งเกตการณ์ แบบมี ส่วนร่วมในที่ นี้ หมายถึ ง วิธีการวิ จัยที่ เรียกกันในปั จจุบั นว่าประชาพิ จั ย
กล่าวคือ เป็นการวิจัยโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของเรื่องนั้นโดยตรง (เสรี พงศ์พิศ. ออนไลน์. 2548)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการยอมรับแนวคิด
เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในพื้น ที่การปกครองขององค์ การบริหารส่วนตาบลคมบาง อาเภอเมือ ง
จังหวัดจันทบุรี
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาการยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรราย
ย่อยในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลคมบาง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยได้ดาเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี จากเอกสารและตาราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับแนวคิด
เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในพื้น ที่ก ารปกครองขององค์ การบริหารส่วนตาบลคมบาง อาเภอเมือ ง
จังหวัดจันทบุรี เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
1.2 สังเคราะห์ข้อมูล และดาเนินการสร้างข้อคาถาม โดยการรวบรวมคาสาคัญของแนวคิดที่ศึกษามา
เขียนเป็นคานิยามศัพท์ แล้วจึงสร้างข้อคาถามให้สอดคล้องกับคานิยามศัพท์ การยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ใน
ทัศนะของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลคมบาง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ที่จาเป็นให้ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการประเมิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ประโยชน์เชิงสัมพัทธ์ของการเกษตร
อินทรีย์ ความเข้ากันได้ของเกษตรอินทรีย์ ความซับซ้อนของการทาเกษตรอินทรีย์ ความสามารถทดลองได้
2. องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัย
องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัยประกอบด้วยเนื้อหาสรุป ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามเป็นแบบ ตรวจสอบรายการ (Check
List) ซึ่งจะถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ การปกครองขององค์การบริหารส่วน
ตาบลคมบาง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ต่อปี จานวนสมาชิกในครัวเรือน ขนาด
พื้นที่
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่
การปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลคมบาง อาเภอเมือง จังหวัดจัน ทบุรี ซึ่งกาหนดเป็น 3 ด้าน ดังนี้
แนวคิดเกษตรอินทรีย์ สิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ รูปแบบการปฏิบัติเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (พวงรัตน์
ทวีรัตน์. 2540 : 107)
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลคมบาง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งกาหนดเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ประโยชน์เชิงสั มพัทธ์ของการเกษตร
อินทรีย์ ความเข้ากันได้ของเกษตรอินทรีย์ ความซับซ้อนของการทาเกษตรอินทรีย์ ความสามารถทดลองได้ เป็น
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แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (พวงรัตน์
ทวีรัตน์. 2540 : 107)
แต่ละข้อเป็นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) จัดลาดับ เป็น 5 ระดับ โดย
กาหนดความหมายของค่าคะแนนของช่วงน้าหนัก ดังนี้
5 หมายถึง
เห็นด้วย
4 หมายถึง
ค่อนข้างเห็นด้วย
3 หมายถึง
ไม่แน่ใจ
2 หมายถึง
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
การแปลความหมายของคะแนนสถานภาพส่วนบุคคลและระดับความคิดเห็น การยอมรับแนวคิดเกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลคมบาง อาเภอเมือง จังหวัด
จัน ทบุ รี โดยการน าคะแนนของผู้ตอบแต่ละคนมารวมกัน แล้วหาค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์ การแปลผลของเบสท์ (Best.
1981 : 184) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวคิดเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่การ
ปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลคมบาง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวม ข้อมูลดังนี้
3.1 ผู้วิจัยนาหนังสือจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคมบาง
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
3.2 ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ใช้ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2555 - มกราคม 2556
3.3 หลังจากนั้นผู้วิจัยจะดาเนินการคัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์ และนาไป
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคลจะใช้ค่าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของเกษตรกร
รายย่อยในพื้น ที่ การปกครองขององค์ การบริหารส่วนตาบลคมบาง อาเภอเมือ ง จังหวัด จันทบุรี ได้แก่ เพศ อายุ
รายได้ต่อปี จานวนสมาชิกในครัวเรือน ขนาดพื้นที่ ใช้วิธีคานวณโดยหาค่าความถี่ และร้อยละ (Percentage)
การวิเคราะห์ตัวแปรต้นหรือตัวแปรตามจะใช้ค่าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับแนวคิดเกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อย ในพื้ นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลคมบาง อาเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี ใน 4 ด้านคือ ประโยชน์เชิงสัมพัทธ์ของ การเกษตรอินทรีย์ ความเข้ากันได้ของเกษตรอินทรีย์ ความ
ซับซ้อนของการทาเกษตรอินทรีย์ ความสามารถทดลองได้ ด้วยการคานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของทุกคาถามในแต่ละด้าน โดยกาหนดเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังนี้ (Best. 1981 : 184)
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ยอมรับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ยอมรับค่อนข้างมาก
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ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ยอมรับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ยอมรับค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ยอมรับน้อย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับงานวิจัย มีดังนี้
- สถิติพื้นฐาน
ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
- สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha)
ของครอนบาค (Cronbach)
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ของประชากรในเขตขององค์การบริหารส่วนตาบลคมบาง
ผลการวิจัยพบว่า
1. ข้อค้ นพบ ตามวัตถุป ระสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเกษตรกรรายย่อยในพื้ นที่การ
ปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลคมบาง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีการยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ยอมรับมากที่สุด 2 ด้านคือ แนวความคิดเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
และ สิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ส่วนแนวคิดเกษตรอินทรีย์ที่มีการยอมรับในระดับมาก ได้แก่ รูปแบบการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การที่กลุ่ มตัวอย่างเกษตรกรคมบางยอมรับแนวความคิดและสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์มากกกว่าการปฏิบัตินั้น สะท้อนถึงการยอมรับเกษตรอินทรีย์ในระดับแนวความคิดและสิ่งประดิษฐ์
ที่ได้ ทามาแล้วมากกว่าการลงมือทาเกษตรอินทรีย์จริง ที่เป็นเช่นนี้อาจมีสาเหตุมาจากความเคยชินของชาวบ้านใน
การใช้เกษตรเคมีที่เป็นความสะดวกในการปฏิบัติ เมื่อเปรียบเทียบเกษตรอินทรีย์นั้น ในการลงมือทาจะมีกรรมวิธี
หลายขั้นตอนและต้องใช้เวลา เช่น การทาปุ๋ยอินทรีย์ เมื่อทาเสร็จแล้วต้องใช้เวลาในการหมักทิ้งไว้เป็นเวลา อย่าง
น้อย 3 เดือน เป็นอย่างน้อย จึงจะสามารถนามาใช้ได้ เป็นต้น
2. ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรรายย่อย ในพื้นที่การ
ปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลคมบาง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เห็นว่า ปัจจัยที่ผลต่อการยอมรับเกษตร
อินทรีย์ ได้แก่ ความเข้ากันได้ของเกษตรอินทรีย์ ความสามารถทดลองได้ ประโยชน์เชิงสัมพัทธ์ของเกษตรอินทรีย์
และ ความซับซ้อนของเกษตรอินทรีย์
สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จาการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 กล่าวคือ ผลการศึกษาที่เป็นข้อค้นพบในภาคนิพนธ์นี้ พบว่า
ปัจจัยที่มีต่อการยอมรับเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ความเข้ากันได้ของเกษตรอินทรีย์ ความสามารถทดลองได้ ประโยชน์
เชิงสัมพัทธ์ของเกษตรอินทรีย์และความซับซ้อนของเกษตรอินทรีย์ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีของโรเจอร์
(Rogers. 1983 : 14 - 16) ที่ว่าในการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมนั้นเกิดจากลักษณะของนวัตกรรมที่ใช้ในการ
เปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยู่เดิม มีอยู่ 5 ประการ ดังนี้
1. ประโยชน์ เชิงสัม พั ท ธ์ (Relative Advantage) จะวัด ได้ ในทางเศรษฐกิ จหรือ ในด้านอื่ น ๆ เมื่ อรั บ
นวัตกรรมเห็นว่านวัตกรรมนั้นดีกว่า มีประโยชน์มากกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมหรือวิธีปฏิบัติเดิม ๆ เช่น ความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน ลงทุนน้อยได้ผลกาไรมาก ความเชื่อถือของสังคม การเห็นคุณค่าของนวัตกรรม อาจจะเป็นสิ่งที่
กาหนดว่าประโยชน์เชิงสัมพัทธ์ทางใด ที่เป็นสิ่งสาคัญสาหรับผู้ยอมรับนวัตกรรม
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2. ความสอดคล้ อ ง (Compatibility) ผู้ ย อมรั บ นวั ต กรรมรู้ สึ ก ว่ านวั ต กรรมมี ค วามสอดคล้ อ งและ
เหมาะสมกับประสบการณ์ในอดีตของผู้รับนวัตกรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อของคนใน
ชุมชน นอกจากนี้ยังสอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
3. ความซับซ้อน (Complexity) ผู้ยอมรับนวัตกรรมรู้สึกว่า นวัตกรรมไม่มีความยุ่งยาก มากเกินกว่าที่จะ
เข้าใจได้ นวัตกรรมบางอย่างง่ายต่อการทาความเข้าใจและต่อการนาไปใช้ แต่นวัตกรรมบางอย่างก็ซับซ้อนต้องใช้
ระยะเวลาในการเรียนรู้และนาไปทดลองใช้ ซึ่ งถ้าความซับซ้อนมีน้อยก็จะทาให้นวัตกรรมนั้น ๆ ถูกยอมรับได้ง่าย
กว่านวัตกรรมที่มีความซับซ้อนมาก
4. สามารถนาไปทดลองได้ (TRIALABILITY) ผู้ยอมรับนวัตกรรมมีความเชื่อว่าสามารถนานวัตกรรมนั้น ๆ ไป
ทดลองใช้ได้ นวัตกรรมใดก็ตามที่สามารถแบ่งเป็นส่วนเพื่อนาไปทดลองใช้ดูก่อนได้จะถูกยอมรับเร็วกว่านวัตกรรม
ที่ไม่สามารถแบ่งไปทดลองได้ เพราะการแบ่งไปทดลองบางส่วนจะช่วยลดความเสี่ยงในการยอมรับนวัตกรรมของ
บุคคลให้น้อยลง ทาให้บุคคลเกิดความมั่นใจที่จะนานวัตกรรมนั้นไปใช้ได้ต่อไป
5. สามารถสังเกตได้ (Observability) ผู้ยอมรับนวัตกรรมรู้สึกว่านวัตกรรมที่ได้รับมานั้นมี ลักษณะเป็ น
รูปธรรม แต่ถ้ามีลักษณะเป็นนามธรรมก็สามารถสังเกตผลได้ นวัตกรรมบางชนิดสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและ
สามารถสื่อความหมายให้กับบุคคลได้ง่ายก็จะเกิดการยอมรับได้ง่าย กล่าวคือ นวัตกรรมที่เป็นวัตถุ (Material
Innovation) จะถูกยอมรับได้ง่ายกว่านวัตกรรมที่เป็นความคิด (Non-Material Innovation) นั่นเอง
ในกรณีของเกษตรกรรายย่อยของตาบลคมบาง ปัจจัยที่ได้จากข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีผลต่อการ
ยอมรับเกษตรอินทรีย์ ดังนี้คือ
1. การที่ปั จจัยความเข้ากัน ได้ของเกษตรอินทรีย์มีผลต่อการยอมรับของเกษตรอินทรีย์ในทัศนะของ
เกษตรกรรายย่อยในเขต อบต. คมบาง สามารถอธิบายได้ว่าอาจเกิดจากการใช้เกษตรอินทรีย์ไม่จาเป็นต้องทิ้ง
เกษตรเคมีไปทันทีโดยชาวเกษตรกร สามารถใช้ผสมผสานร่วมกันระหว่างเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ได้ เช่น ใน
การปลูกสละ ก่อนปลูกต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก้นหลุม จะทาให้ดินร่วนซุยมากกว่าใช้สารเคมี และเมื่อระยะให้ผลต้องใช้
ปุ๋ยเคมี ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อบารุงต้นให้อวบ ใบใหญ่ ซึ่งจะส่งผลให้ได้สละที่ผลใหญ่ เป็นต้น
2. ความสามารถทดลองได้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรอินทรีย์ เนื่องมาจากเกษตรกรคมบางมี
การใช้เกษตรเคมีมาเป็นเวลาหลายสิบปี ดังนั้นเมื่อมีเกษตรอินทรีย์เข้ามา และวิธีการของเกษตรอินทรีย์ก็สามารถ
ทดลองใช้ก่อนได้ หากไม่ดีก็ไม่ใช้ต่อ แต่ถ้าได้ผลก็ใช้ต่อไป
3. ประโยชน์เชิงสัมพัทธ์ของเกษตรอินทรีย์ ซึ่งหมายถึง สิ่งที่มีคุณค่าประโยชน์ของการทาเกษตรอินทรีย์
เมื่อเทียบกับการทาเกษตรแบบเคมี เช่น ราคาของปุ๋ยอินทรีย์เมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีจะมีราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมี เป็นต้น
4. ความซับซ้อนของเกษตรอินทรีย์ ตัวอย่างเช่น การที่ความไม่สะดวกในการหาปุ๋ยอินทรีย์เป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการยอมรับเกษตรอินทรีย์น้อยกว่าการทาเกษตรอินทรีย์ต้องดู แล บ่อยครั้งมาก ความยุ่งยากในการทาปุ๋ย
อินทรีย์และปัญหาในการกาจัดศัตรูพืช เนื่องจากตลาด การขายปุ๋ยอินทรีย์ยังอยู่ในวงจากัดมาก คือชาวบ้านหา
แหล่งซื้อปุ๋ยอินทรีย์ลาบาก นอกจากนี้ปุ๋ยอินทรีย์ยังไม่ได้รับการควบคุมมาตรฐานคุณภาพปุ๋ยอย่างเป็นทางการ
ดังนั้นถ้าชาวบ้านไปซื้อปุ๋ยก็มีโอกาสที่จะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพต่า
สรุปได้ว่า การที่กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรรายย่อยคมบางเห็นว่าความเข้ากันได้ของเกษตรอินทรีย์ และ
ความสามารถทดลองได้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรอินทรีย์มากกว่า ประโยชน์สัมพัทธ์ของเกษตรอินทรีย์
และความซับซ้อนของเกษตรอินทรีย์เนื่องมาจากเกษตรกรคมบางมีการใช้เกษตรเคมีมาเป็นเวลาหลายสิบปี ดังนั้นเมื่อ
มีเกษตรอินทรีย์ เข้ามาและวิธีการของเกษตรอินทรีย์ก็สามารถทดลองใช้ก่อนได้ หากไม่ดีก็ไม่ใช้ต่อ แต่ถ้าได้ผลก็ใช้
ต่อไป ในขณะเดียวกัน การใช้เกษตรอินทรีย์ไม่จาเป็นต้องทิ้งเกษตรเคมี ไปทันที โดยชาวเกษตรกร สามารถใช้
ผสมผสานร่วมกันระหว่างเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ได้ ดังนั้น ปัจจัยทั้งสองที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการยอมรับเกษตรอินทรีย์มากกว่า ประโยชน์เชิงสัมพัทธ์ของเกษตรอินทรีย์ และความซับซ้อนของเกษตร
อินทรีย์ เช่น ราคาของปุ๋ยอินทรีย์ถูกกว่าปุ๋ยเคมี เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา สรุปได้ว่า เกษตรกรรายย่อยที่ศึกษาในภาคนิพนธ์มีการยอมรับ แนวคิด
เกษตรอิ นทรีย์ มากแต่ การที่ ท าให้ เกษตรกรดั งกล่าวน าแนวคิ ดเกษตรอิ นทรีย์มาปฏิ บั ติอย่างจริงจั งได้นั้ น ผู้วิ จัยมี
ข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่สาคัญดังนี้
1.1 การจัดทาโครงการนาร่องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนให้
ประชาชนในตาบล สามารถมาสัมผัสและเกิดแรงบันดาลใจในการทา เกษตรอินทรีย์
1.2 จัดเปิดตลาดสีเขียวของสินค้า ที่เป็นผลิตผลจากเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากในสถานการณ์ของจังหวัด
จันทบุรีปัจจุบัน สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นกลางในเมืองต้องการบริโภคผลิตผลเกษตรอินทรีย์เพื่ อ
สุขภาพอนามัยที่ดี ในขณะที่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ก็ยังไม่มีช่องทางในการขายเพื่อทดแทนการทา
เกษตรอินทรีย์ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีตลาดสีเขียว เพื่อซื้อขายมาพบกันได้อย่างสะดวกและเป็นประจา
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัยเรื่อง การยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ของประชากรในเขตขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคมบาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการดาเนินวิจัยหลังจากนี้คือ
2.1 ควรขยายพื้นที่การวิจัยเรื่องการยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์จากระดับตาบลหรือเทศบาล คมบาง
ไปสู่ระดับจังหวัด เพื่อสามารถนาผลการศึกษามากาหนดเป็นนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบในวงกว้าง
2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดจันทบุรีโดยอาศัย
การวิจัยเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์เพื่อให้เข้าใจถึงวิถีทางวัฒนธรรมอันเป็นพื้นฐานในการยอมรับหรือปฏิเสธ
เกษตรอินทรีย์ได้ชัดเจนขึ้น
2.3 การเชื่อมร้อยเครือข่ายของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในระดับตาบลไปสู่ อาเภอและจังหวัด เพื่อให้มีการ
แลกเปลี่ยนและร่วมมือกันเกี่ยวกับการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ในการทาเกษตร
อินทรีย์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนถึงการผลิตและการตลาดร่วมกันในอนาคต
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ความต้องการของประชาชนทีม่ ตี ่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลทับช้าง
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
PUBLIC NEEDS FOR INFRASTURCTURE SERVICE OF THAB CHANG SUB-DISTRICT MUNICIPALITY IN
SOIDOW DISTRICT CHANTHABURI PROVINCE
นริทธิ์ สุขอาไพจิตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
การศึกษาความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลทับช้าง
อาเภอสอยดาว จังหวัดจัน ทบุ รี มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึกษาให้ ทราบถึงระดั บ และเปรียบเทียบความต้องการของ
ประชาชนที่ มี ต่ อการให้ บ ริ การโครงสร้ างพื้ น ฐานของเทศบาลต าบลทั บ ช้ าง อ าเภอสอยดาว จั งหวั ด จั น ทบุ รี
วิธีก ารศึ ก ษาใช้ก ารวิ จัย เชิ งผสมผสาน โดยใช้ ก ารวิจั ย เชิ งปริม าณ และเชิ งคุ ณ ภาพในการวิจั ย เชิ งปริ ม าณใช้
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในเขตเทศบาลตาบลทับช้าง อาเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี จานวน 388 คน การวิเคราะห์ข้อ มูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติอนุมาน สรุปผลการวิจัย
เชิงคุณภาพจะใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม ผลการศึกษา พบว่าความต้องการของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลทับช้าง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัย
ที่มีผลต่อความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลทับช้าง อาเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี พบว่า มีตัวแปรที่สามารถจาแนกความแตกต่างความต้องการของประชาชน ในระดับนัยสาคัญที่ .05
คือ ตัวแปร เพศ อายุการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ
ABSTRACT
This research was aimed to study and compare the levels of the public needs for the
infrastructure service of Thab Chang Sub-district Municipality in Soidow District in Chanthaburi
Province. The mixed method model of the qualitative and quantitative research was applied to
this study. The research instrument was a questionnaire. The research populations were the 388
qualified voters in the area of Thab Chang Municipality in Soidow District in Chanthaburi Province.
The descriptive and inferential statistics were used in this research as well as the in-depth
interviews and the participatory observation. The findings showed the high levels of the public
needs for the infrastructure service of Thab Chang Municipality. The influential factors towards the
public needs for the infrastructure service of Thab Chang Municipality in Soidow District in
Chanthaburi Province were as follows: the differences of genders, educational backgrounds,
occupations, incomes and social status, of people in Thab Chang Sub-district Municipality showing
the .05 level of statistical significance.
บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 มาตรา 78 (3) เป็นรัฐธรรมนูญที่มีการกาหนด
นโยบายการกระจายอานาจ โดยได้ระบุไว้ว่า “รัฐต้องกระจายอานาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการ
ท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศ
ในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒ นาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น” (กรมการปกครอง. 2542 : 13)
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นอกจากนั้นหมวด 9 มาตรา 282-290 รวมทั้งบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ยังได้ให้ความสาคัญ ต่อการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีบทบัญญัติที่จะให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การ
บริห ารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ ของตนเองโดยเฉพาะการกาหนดอานาจและหน้าที่
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ โดยคานึงถึง การกระจายอานาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นสาคัญ เพื่อพัฒนาการกระจายอานาจเพิ่มขึ้นให้แก่
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องให้มีกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ (กรมการปกครอง. 2542 : 59-61)
องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งของไทย ที่ จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อกระจายอานาจ
การปกครอง (Decentralization) ให้ประชาชนในท้องถิ่นระดับตาบล ซึ่งเป็นเขตชนบทอันเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ
ได้มีโอกาสเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาและการสนองตอบความต้องการของตนเอง โดยการเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครอง (Political Participation) หรือที่เรียกกันว่าปกครองตนเอง (Local Self Government) ตามระบอบ
ประชาธิปไตย การดาเนินงานโดยให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกาหนดทิศทางและวางแผนพัฒ นา
ตาบล กากับ ดูแ ลและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล จะทาให้สามารถแก้ไขปัญหาและ
สนองความต้องการของชุมชนระดับตาบลได้เป็นอย่างดี
ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2552 หมวด 2 มาตรา 67 ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เช่น จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก การรักษา ความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่
สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจาเป็นและสมควร และมาตรา 68 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตาบล อาจจัดทากิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้ ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ให้มีและบารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
โดยวิธี อื่น ให้ มี และบ ารุ งรั กษาทางระบายน้ า ให้ มีและบ ารุงสถานที่ ประชุ ม การกี ฬา การพั กผ่ อนหย่ อนใจและ
สวนสาธารณะ ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว บารุงและส่งเสริม
การประกอบอาชี พ การคุ้มครองดู แลและรักษาทรัพย์สินอั นเป็ นสาธารณสมบั ติของแผ่นดิน หาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของ อบต. ให้ มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม กิจการเกี่ยวกับการพาณิ ชย์ การท่องเที่ยว การผังเมื อง
(โกวิทย์ พวงงาม. 2542 : 24)
ดังนั้น โครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยสาคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และ
ในการดารงชีวิตประจาวันของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถใช้ถนน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้าเพื่ออุปโภคและบริโภค
รวมถึงระบบสื่อสารมวลชน ดังนั้นหากมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้อ ย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอีกด้วย
เทศบาลตาบลทับ ช้า งในฐานะที่เ ป็น หน่ว ยงานหลัก ในการจัด ทาบริก ารสาธารณะ เพื่อ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึง อย่างไรก็ดีการที่ท้องถิ่นจะ
สามารถบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น จาเป็นต้องมีงบประมาณที่จะสนับสนุนใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ
แต่ในปัจจุบันพบว่าปัญหาการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลทับช้างนั้นยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เนื่ องจากปัญ หาความไม่เพียงพอของงบประมาณเป็นสาคัญ กล่าวคือใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลต าบลทั บ ช้ า งได้ ตั้ งงบประมาณรายรั บ ไว้ ทั้ งสิ้ น 45,000,000 บาท โดย
งบประมาณดังกล่าวต้ อ งน ามาด าเนิ น การเพื่ อ บริก ารโครงสร้างพื้ น ฐานให้ แ ก่ป ระชาชนในเขตการปกครองที่
ครอบคลุมเนื้อที่ ถึง 222.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 189,078 ไร่ และมี จานวนประชากรทั้งสิ้น 16,101 คน เงิน
งบประมาณรายได้ที่ได้รับดังกล่าว จะนามาตั้งเป็นเงินรายจ่ายประจา ได้แก่หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจา
หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภครวมถึงหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (งานโครงสร้างพื้นฐาน) เป็นรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยตรง เช่น การก่อสร้าง
ถนน ก่อสร้างระบบประปา ระบบเสียงตามสาย การขยายเขตไฟฟ้ า และการจัดหาแหล่งน้าดิบ เป็นต้น ดังนั้ น
งบประมาณของงานโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีอยู่อย่างจากัด แต่ในปี งบประมาณ 2555 มีอยู่เพียง 2,700,000 บาท
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งานโครงสร้างพื้นฐานถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น หากประสบกับ
ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้าเพื่ออุปโภคและบริโภค เนื่องจากไม่มีแหล่งน้าตามธรรมชาติ อาจทาให้ปริมาณน้า
ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้าของประชาชนในตาบล โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจะขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร
เกือบตลอดทั้งปี หรือการเพิ่มขึ้นของประชากรทาให้ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีมากขึ้น ทาให้การขยายเขตไฟฟ้าไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนได้ นอกจากนี้หากการคมนาคมเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้าน ตาบล และภายใน
หมู่บ้านหลายสายเองเกิดปัญหาชารุดเสียหายทาให้การสัญจรไม่สะดวก เป็นต้น
อีกทั้งเทศบาลตาบลทับช้างมีพื้นที่ ที่ต้องการจะพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งตาบลทับช้าง รวมถึง
พื้ น ที่ หมู่ ที่ 8 และหมู่ ที่ 18 ที่ มี พื้ น ที่ อ ยู่ ในเขตรั ก ษาพั น ธ์ สั ต ว์ ป่ าเขาสอยดาว พื้ น ที่ ทั้ งสองหมู่ บ้ า นนี้ ยั งขาด
น้าประปา ไฟฟ้า ถนนที่ได้มาตรฐาน ในขณะเดี่ยวกันพื้นที่ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 18 เป็นพื้นที่ที่ห่างจากถนนสายหลัก
สายจั น ทบุ รี - สระแก้ ว ประมาณ 8 กิ โลเมตร ซึ่ ง หากจะต้ องท าการพั ฒ นาด้ านโครงสร้างพื้ นฐานนั้ น ต้ องใช้
งบประมาณเป็นจานวนมาก ในเขตหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 18 นั้นโดยทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีนั้น จัดเก็บภาษีไม่ได้
เพราะอยู่ ในเขตพื้ น ที่ เขตรักษาพั นธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ซึ่งถือว่าเป็ นเขตพื้ นที่ของรัฐ เมื่อไม่ได้ เสี ยภาษี ประชาชน
หมู่บ้านอื่นที่มีหน้าที่เสียภาษีก็คัดค้านด้วยเหตุที่ว่า “เสียไม่เคยเสียดีแต่จะเอา” จึงทาให้การที่จะเข้าไปพัฒนา ใน
เรื่องโครงสร้างพื้นนั้นเป็นไปได้ยาก เช่น หากจะดาเนินการ ขยายเขตไฟฟ้า หรือนาไฟฟ้าเข้าหมู่บ้าน ต้องได้รับ
อนุ ญาตจากเจ้าของพื้ นที่ และต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งยุ่งยากและอาจไม่ทั น ต่อความต้องการของ
ประชาชนได้ (สานักงานเทศบาลตาบลทับช้าง. 2555 : 3-5)
อย่างไรก็ดีภายใต้งบประมาณของเทศบาลที่มีจากัด แต่ความต้องการบริการงานโครงสร้า งพื้น ฐานมี
หลายด้านพร้อมกันดังกล่าวแล้ว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจอยากจะรู้ว่าประชาชนของเทศบาลตาบลทับช้าง ต้องการให้
เทศบาลตาบลทับช้างให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านใดเป็นหลักและจะทาอย่างไร ผลการสารวจความต้องการดังกล่าว
จะทาให้ทางเทศบาลตาบลทับช้างสามารถจัดลาดับความสาคัญของนโยบาย ในการบริหารได้อย่าชัดเจนยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบล
ทับช้าง อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบล
ทับช้าง อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยจาแนกตามตัวแปรพื้นฐาน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในเขตเทศบาลตาบลทับช้าง
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จานวน 11,563 คน
การกาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จะใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane. 1973 : 1088) คานวณ
ขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมดังนี้
n
= N 2
n
N

=
=
2
=
e
แทนค่า n

1  Ne

ขนาดตัวอย่าง (Sample Size)
ขนาดประชากร (Population)
ความคลาดเคลื่อน (Error) ในการสุ่ม =  0.05 ภายใต้ความเชื่อมั่น 95%
11,563
=
2
1  11,5630.05

=

11,563
1  28.84
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=

11,563
29.84

= 387.5 หรือประมาณ 388
เพราะฉะนั้น ขนาดตัวอย่างจะได้ดังนี้ = 388 คน
ดังนั้น ผู้วิจัยกาหนดให้มีขนาดตัวอย่าง 388 คน โดยใช้ส่วนเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง(Sample Technique)
แบบสองขั้นตอน (Two-Stage Sampling) คือ ขั้นแรกจะใช้การสุ่มแบบสัดส่วน และขั้นที่สองจะใช้การสุ่มเชิงระบบ
(Systematic Sampling) ดังนี้
ในการสุ่มแบบสัดส่วนจะพิจารณาสัดส่วนของตัวอย่างจาแนกตามชุมชนของเทศบาล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่มีความต้องการในการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลทับช้าง อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ของเทศบาลตาบลทับช้าง อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มี ความต้องการใน
การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลทับช้าง อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1. การสั ม ภาษณ์ เจาะลึ ก วิธี ก ารสั ม ภาษณ์ ที่ จะใช้ ในการวิ จั ย นี้ มี ลั ก ษณะเป็ น การสั ม ภาษณ์ แบบกึ่ ง
โครงสร้าง โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในรูปแบบต่าง ๆ คือ การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Dept Interview)
เป็นการใช้แนวสัมภาษณ์เจาะลึก โดยกาหนดผู้ที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key-Informants) ดังนี้
1.1 นายสมคิด สมรรถวิทยาเวช
ปลัดเทศบาลตาบลทับช้าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
1.2 นายวสันต์ ตรีวุธ
1.3 นายฉลอง เอื่ยมรอด
ประชาชนตาบลทับช้าง
2. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในที่นี้ หมายถึง ประสบการณ์จากการร่วมทางานในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น กล่าวคือ ผู้วิจัยได้มีโอกาสทางานที่เทศบาลตาบลทับช้าง อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเวลา 7 ปี
ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเทศบาลตาบลทับช้าง
การตรวจสอบข้อมูลในที่นี้จะใช้รูปแบบดังนี้
1. การตรวจสอบการสัมภาษณ์โดยใช้แหล่งข้อมูลที่ต่างกันระหว่างเอกสาร และการสัมภาษณ์
2. การตรวจสอบการสัมภาษณ์ โดยใช้ผู้สัมภาษณ์ที่มีจุดยืนต่างกัน คือระหว่างปลัดเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และ
ประชาชนตาบลทับช้าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่ วนบุ คคล (ตัวแปรต้น ) จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา คือนามาแจกแจงความถี่
(Frequency) คานวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอในรูปตารางความเรียง
2. การวิเคราะห์ตัวแปรตามจะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยนาเสนอในรูปของ ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
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ผลการวิจัย
ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ ในการบริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลทับช้าง ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อมาพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
ประชาชนมีความต้องการมาก โดยเรียงลาดับดังนี้
1. ด้านแหล่งน้า
2. ด้านไฟฟ้า
3. ด้านน้าประปา
4. ด้านถนน
ด้านถนน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลทับ
ช้าง อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้านถนน อยู่ในระดับมาก เมื่อมาพิจารณาเป็ นรายประเด็น โดยเรียงลาดับ
ดังนี้
1. ก่อสร้างถนนเพิ่ม ในพื้นที่ที่ยังไม่ดาเนินการ
2. ซ่อมแซมถนนที่ชารุดเสียหาย
3. ขยายความกว้างของผิวถนน
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนให้สวยงาม
5. ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเพิ่ม
ด้านไฟฟ้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบล
ทั บ ช้าง อาเภอสอยดาว จั งหวัดจั น ทบุ รี ด้ านไฟฟ้ า อยู่ในระดับ มากที่ สุด เมื่ อพิ จารณาเป็ น รายประเด็ น โดย
เรียงลาดับดังนี้
1. ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า
2. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มในถนน
3. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มในจุดเสี่ยง
4. ปรับปรุงโคมไฟเดิมให้สว่างมากขึ้น
5. มีศูนย์แจ้งเหตุไฟฟ้าแสงสว่างขัดข้อง
ด้านน้าประปา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล
ตาบลทับช้าง อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้านน้าประปา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายประเด็นต่าง ๆ
โดยเรียงลาดับดังนี้
1. ปรับปรุงคุณภาพน้าประปาให้มีมาตรฐาน
2. ปรับปรุงระบบท่อส่งน้า
3. จัดให้มีระบบประปาครบทุกหมู่บ้าน
4. จ่ายน้าประปาในแต่ละวันให้เพียงพอ
5. เพิ่มแรงดันในระบบส่งน้า
ด้านแหล่งน้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบล
ทับช้าง อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้านแหล่งน้า อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อมาพิจารณาเป็นรายประเด็น โดย
เรียงลาดับดังนี้
1. ก่อสร้างฝายชะลอน้า
2. ก่อสร้างอ่างเก็บน้า
3. จัดให้มีสระน้าสาธารณะ
4. ดาเนินการขุดลอกคลอง
5. ขุดเจาะบ่อบาดาล
ข้ อ ค้ น พบ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความต้ อ งการของประชาชนที่ มี ต่อ การ
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลทับช้าง อาเภอสอยดาว จังหวัดจัน ทบุรี โดยจาแนกตามตัวแปร
พื้นฐาน โดยการทดสอบสมมุติฐานมีข้อค้นพบดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน
สมมุติฐานการวิจยั
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จาแนกตามเพศ
จาแนกตามอายุ
จาแนกตามการศึกษา
จาแนกตามอาชีพ
จาแนกตามรายได้
จาแนกตามสถานภาพ
จาแนกตามพื้นที่
จาแนกตามการติดต่อขอรับบริการ

ผลการทดสอบ
ยอมรับสมมุติฐาน
ยอมรับสมมุติฐาน
ยอมรับสมมุติฐาน
ยอมรับสมมุติฐาน
ยอมรับสมมุติฐาน
ยอมรับสมมุติฐาน
ไม่ยอมรับสมมุติฐาน
ไม่ยอมรับสมมุติฐาน

สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 ดังนี้
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลทับช้าง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาเป็น ประเด็น
ดังนี้
ด้านถนน กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการต่อการให้บริการโครงสร้างพื้ นฐานของเทศบาลตาบลทับช้าง
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้านถนน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติธัช อิ่มวัฒนกุล (2553 :
บทคัดย่อ) การวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตอาเภอโนนไทย จัง หวัดนครราชสีมา พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านถนน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทธิพงษ์ ไชยวงศ์
สาย (2551 : บทคัดย่อ) ทาการศึกษาเรื่อง ความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลตาบลเชิงทะเล อาเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า
ความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานภาพด้านถนนอยู่ในระดับมาก และด้านถนนและ
ทางเท้ามีความต้องการ อยากให้ซ่อมแซมถนนที่ชารุดเสียหาย
ด้านไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลทับช้าง
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิพงษ์ ไชยวงศ์สาย (2551 :
บทคัดย่อ) ทาการศึกษาเรื่อง ความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลเชิง
ทะเล อาเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของ
ประชาชนต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละด้านพบว่าประชาชน
มีความต้องการให้แก้ไขบริการด้านน้าประปามาก โดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพน้าประปาให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานและ
ลาดับรองลงมาคือความต้องการด้านไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก คือให้มีการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนเมื่อไฟดับ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกิตติธัช อิ่มวัฒนกุล (2553 : บทคัดย่อ) จากการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านถนน ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง อยู่ในระดับมาก แต่บางส่วนก็ยังต้องมีการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน
ด้านน้าประปา กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลทับช้าง
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้านน้าประปา อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิพงษ์ ไชยวงศ์
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สาย (2551 : บทคัดย่อ) ทาการศึกษาเรื่อง ความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของเทศบาลตาบลเชิงทะเล อาเภอกลาง จังหวัด ภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า ความต้อ งการของประชาชนต่อการ
ให้บ ริก ารด้า นโครงสร้า งพื ้น ฐานภาพรวมอยู ่ใ นระดับ ปานกลาง เมื ่อ เปรีย บเทีย บในแต่ล ะด้า นพบว่า
ประชาชนมีความต้อ งการให้แก้ไขบริการด้านน้าประปามาก โดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพน้าประปาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ กิต ติธัช อิ่ม วัฒ นกุล (2553 : บทคัด ย่อ ) จากการศึก ษาวิจัย เรื่อ ง
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านถนน ด้า นประปา อยู่ใ นระดับ มาก แต่
บางส่วนก็ยังต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน
ด้านแหล่งน้า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลทับช้าง
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้านแหล่งน้า อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของเพ็ญ พิรุณ คาภูพ า
(2550 : 20) ได้กล่า วว่า งานโครงสร้างพื้น ฐานถือว่า เป็น สิ่งที่มี ความสาคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
เช่น หากประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้าเพื่ออุปโภคและบริโภค เนื่องจากไม่มีแหล่งน้าตามธรรมชาติ
อาจทาให้ปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้าของประชาชนในตาบล โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจะขาดแคลน
น้าเพื่อการเกษตรเกือบตลอดทั้งปี หรือการเพิ่มขึ้นของประชากรทาให้ความต้องการที่จะต้องใช้น้าจากแหล่งน้ามาก
ขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่สาคัญดังนี้
ด้านถนน เทศบาลต าบลทับ ช้าง ควรดาเนิน การติด ตั้งไฟสัญ ญาณจราจรเพิ่ ม เติ ม เพราะว่า จ านวน
ประชากรในต าบลทับ ช้า งมีจ านวนประชากรมาก ดัง นั ้น เพื ่อ ความสะดวกและปลอดภัย จึ งควรติ ด ตั้ ง
ไฟสัญญาณจราจรตามบริเวณแยกต่าง ๆ ตามแหล่งชุมชน เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ
ด้า นไฟฟ้ า เทศบาลต าบลทั บ ช้ าง ควรมี มีศู น ย์ แ จ้งเหตุ ไฟฟ้ าแสงสว่างขั ด ข้อ ง เพื่ อ ที่ เวลาไฟฟ้า ดับ
กะทัน หัน ประชาชนจะได้ม ีก ารประสานงานไปยัง ศูน ย์แ จ้ง เหตุไ ฟฟ้า แสงสว่า งขัด ข้อ ง ให้ ด าเนิ น การกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่ไฟฟ้าจะได้ไม่ขัดข้องเป็นเวลานาน
ด้านน้าประปา เทศบาลตาบลทับช้าง ควรมีการดาเนินการในเรื่องการเพิ่มแรงดัน ในระบบส่งน้าให้มี
ความแรงเพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันความแรงของน้ามี น้อย ซึ่งไม่ทันในต่อความต้องการของประชาชน จึงควรมี
การพัฒนาระบบความแรงของน้าให้สูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
ด้านแหล่งน้า เทศบาลตาบลทับช้าง ควรมีการดาเนินการในเรื่องของการขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับผู้ที่ยังไม่
มีน้าประปาใช้ให้ทั่วถึงทุกหมู่ บ้าน และให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ยังไม่มีแหล่งน้าอุปโภคและ
บริโภค
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัยเรื่องความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ของ
เทศบาลตาบลทับช้าง อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการดาเนินการวิจัย
หลังจากนี้คือ
1. ควรศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนในเทศบาลตาบล ทับช้าง อาเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้มากขึ้นกว่าเดิม
2. ควรศึกษาและดาเนินการจัดทาวิจัยทุก ๆ ปี หรือทุก ๆ 3 ปี เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของประชาชน
เพื่อพัฒนาการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลทับช้าง อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ต่อไป
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ปัจจัยที่มีผลต่อการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี :
กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนตาบล จังหวัดจันทบุรี
AFFECTING FACTORS TOWARDS THE USE OF SELF - MANAGEMENT LOCAL DEVELOPMENT POLICY
IN CHANTHABURI PROVINCE
ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
การวิ จ ั ย นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จ ั ย เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ปั จ จั ย และแนวทางเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
กระบวนการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี วิธีการศึกษาจะใช้การวิจัยเชิง
ผสมผสาน โดยใช้ ก ารอภิ ป รายกลุ่ ม เฉพาะ จากสภาองค์ก รชุม ชนตาบลทั้ง หมด 51 สภาฯ และสัมภาษณ์
เจาะลึกบุคคล นอกจากนี้ใช้การสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่าประสิทธิผลของกระบวนการนา
นโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง มาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับสูง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผล
ในการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดจันทบุรนี ั้น ได้แก่ ประสิทธิภาพในการประชุม
การเสริมหนุนของเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดและการประสานหน่วยงานระดับจังหวัด นอกจากนี้ผล
การศึกษายังพบอีกว่า แนวทางและมาตรการการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ไปใช้ในการปฏิบั ติที่
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ การส่งเสริมสภาองค์กรชุมชนตาบล ให้เป็น
กลไกสนั บ สนุ น ในการกระจายอ านาจ ประสานพลั งภาคี ร่ว ม ซึ่ งประกอบด้ ว ย องค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น
ปกครองท้องที่ สภาองค์กรชุมชนตาบล กลุ่มองค์กร ชุมชน และหน่วยงานราชการ ร่วมกันสร้างกติกาข้อตกลงร่วม
ของชุมชน หรือธรรมนูญชุมชนสู่การออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น และผลักดันนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองให้
กาหนดเป็นนโยบายสาธารณะต่อไป
ABSTRACT
The research was aimed to study the significance of the affected factors and the
approaches that related to the effectiveness of the implementation of the self-management
policies in Chanthaburi. The methods of study consisted of applying the mixed model by using
focus-group discussion method with the delegates from 51 community sub-districts and using
in-depth interview method and the observation method also had been employed. The study
found that the effectiveness of the process for the implementation of self-management policies
in communities of Chanthaburi was at high level. The factors that affected the effectiveness of
the process were the meeting efficiency, the supports from the network of provincial
communities and the provincial level co-operation. Furthermore, the study also found that the
approaches and measures for implementation of the self-management policies that were suitable
for the conditions that hed been existed in Chanthaburi were to support the community districts
becoming a device for decentralization of authority, co-operate with other organizations which
included the local governing organization, community district organizations, and other civil
servant agencies, in order to create mutual rules and regulations for communities that will
become local legislations and to push forward the local self-management policies to become
public policies at later stages.
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บทนา
ความขัดแย้งทางการเมืองหลังจากการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ถือได้ว่าเป็นวิกฤติของสังคมไทย
เนื่องจากเป็นความขัดแย้งที่ขยายตัวอย่างกว้างขวางจากเรื่องการเมืองไปสู่มิติทางสังคมและเกี่ยวพันเข้าไปใน
สถาบันครอบครัว รวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ปัญหาวิกฤติดังกล่ าวเป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเรื้อรังที่ปัจจุบัน
ยังหาทางออกให้ยุติไปได้ รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พยายามแก้ปัญหาวิกฤติของสังคมไทยดังกล่าวโดย
ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยภายใต้การนาของนายอานันท์ ปันยารชุน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย
ได้นาเสนอการแก้ปัญหาวิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทย โดยตั้งอยู่บนฐานคิดประการหนึ่งว่า
การลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริง นั้น จาเป็นต้องสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการปฏิรูปจากชุมชนท้องถิ่นที่เรียกว่านโยบายชุมชนท้องถิ่นจั ดการตนเอง เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นเป็น
ฐานล่างของสังคมที่กระจายอยู่อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
ด้วยการเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เพื่ออนาคตของ
ชุมชนท้องถิ่นตามความหลากหลายของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน
แนวนโยบายชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น จั ด การตนเองดั งกล่ า วมี ส าระส าคั ญ คื อ การสร้ า งพื้ น ที่ ข องการพู ด คุ ย
การทางานร่วมกันอย่างกว้างขวางและหลากหลาย การสร้างแนวทางการปฏิรูปที่คนทุกคนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
เพื่อแก้ปัญหาความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง สร้างกระบวนการปฏิรูปในทุกระดับ
ทั้งระดับตาบล จังหวัดและส่วนกลาง การใช้กระบวนการปฏิรูปสร้างให้เกิดการดาเนินการในบางเรื่องได้ทันที
การเตรียมชุมชนในทุกพื้นที่ให้มีวาระการพัฒนาของตนเอง รวมถึงการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่ นและคืนอานาจให้
ชุมชนท้องถิ่น (เครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูป. ม.ป.ป. : 3)
เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปประเทศดังกล่าวให้ขยายไปอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศจึงได้ร่วมกันจัดเวทีสมัชชาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อประมวลเนื้อหา
ประเด็นการปฏิรูปด้วยการสังเคราะห์จากเวทีระดับจังหวัดและระดับภาค เพื่อนามากาหนดเป็นประเด็นร่วมในการ
ขับเคลื่อนและปฏิบัติกระบวนการปฏิรูปทันที พร้อมจัดทาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อเสนอดังกล่าวมีสาระสาคัญ
คือ สิ่งที่เครือข่ายองค์กรชุมชนจะขับเคลื่อนทันทีเพื่อการจัดการตนเองควรประกอบด้วยปฏิบัติการสร้างพื้นที่
รูปธรรมเกี่ยวกับการจัดการตนเอง ปฏิรูประบบการจัดการที่ดินที่ทากินและที่ดินอยู่อาศัย การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การปรับเปลี่ยนระบบเกษตรกรรม เพื่อความมั่นคง
ทางด้านอาหาร การบูรณาการกองทุนชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน การพัฒนาระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้เป็นฐานระบบสวัสดิการสังคม (เครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูป. ม.ป.ป. : 5)
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัดนั้น จันทบุรีเป็ นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายการ
ขับเคลื่อน โดยใช้แนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง ที่เกิดจากภาวะโครงสร้างทางสังคมที่มีความเหลื่อมล้ากันรวมไปถึง
การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรม และชาวบ้านก็ยังเข้าไม่ถึง ทั้งอานาจและทรัพยากร แต่ขณะเดียวกันเราก็
พบว่าในระดับชุมชนพื้ นที่ต่างๆได้มีการจัดการตนเองที่หลากหลายรวมถึงการที่ประชาชนในจังหวัดมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจกาหนดทิศทางการพัฒนาการบริหารจัดการจังหวัดของตนเองในทุกด้าน เมื่อเกิดปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อชีวิตและสังคมก็สามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในท้องถิ่นได้ด้วยตนเองและรู้ เท่าทันกับสถานการณ์
ปัญหา สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าประชาชนสามารถจัดการตนเองได้ในระดับหนึ่ง หากยกระดับการเรียนรู้ไปสู่การ
จัดการในระดับที่ใหญ่กว่านั่นคือระดับจังหวัดที่เรียกว่าจังหวัดจัดการตนเองก็จะนาไปสู่การจัดการที่มีพลังมากขึ้น
และจะนาไปสู่การพึ่งตนเอง นอกจากนี้การลดปัญหาที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการรวมศูนย์อานาจและการ
กระจายทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมได้ การจัดการตนเอง เป็นการสร้างภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง และเปิดช่อง
นโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วม (จุรีวรรณ ขาวละออ. ออนไลน์. 2554)
การที่จะทาให้โครงการจั งหวัดจัดการตนเองเคลื่อนไปเป็นนโยบายสาธารณะนั้น จาเป็น ที่จะต้องให้
คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ จั ด ตั้ งคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ น ซึ่ งประกอบด้ ว ยตั ว แทนจากหน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ ส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมฯ กระทรวงการคลั ง กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรอิสระเช่น สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันพัฒนา
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องค์ กรชุม ชนองค์ก ารมหาชน (พอช.) สานั กงานสนั บสนุ นกองทุ นการวิจัย (สกว.) สภาพั ฒนาการเมือง สถาบั น
พระปกเกล้า และผู้แทนชุมชนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดังกล่ าวมีการ
มอบหมายให้ สถาบันพัฒนาองค์กร ชุมชนองค์การมหาชน (พอช.) เป็นเลขานุการคณะกรรมการชุดนี้โดยมีหน้าที่
ในการจัดกลไกการทางานร่วมกันทุกระดับ สนับสนุนทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้และงบประมาณในการจัดทาแผน
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง สาระสาคัญของกลไกการทางานก็คือให้ชุมชนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับกลุ่มองค์กร เครือข่าย
หมู่บ้านตาบล อาเภอ จังหวัด จัดทาแผนการจัดการตนเอง ได้อย่างอิสระและเชื่อมโยงแผนไปสู่การปฏิบัติทุกระดับ
ตั้งแต่องค์กรชุมชนและเครือข่ายทางสังคม หมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน เชื่อมโยงแผนขององค์กรชุมชน
และเครือข่ายทางสังคม ตาบลเชื่อมโยงและประมวลแผนระดับหมูบ่ ้านมาเป็นแผนระดับตาบลและจังหวัด ประมวล
แผนของทุ ก ต าบล รวบรวมเป็ น แผนจั งหวัด น าเสนอในเวที สมั ชชาสภาองค์ ก รชุ ม ชนและเวที การจั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อพิจารณาและให้แก้ไขปรับปรุงเพื่อรับรองเป็นแผนการจัดการตนเองของจังหวัด
ในส่วนของการดาเนินนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในจังหวัดจันทบุรีนั้น สมัชชาปฏิรูปจังหวัด
จันทบุรี ร่วมกับ ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนจังหวัดจันทบุรี และสมัชชาสภาองค์กรชุมชน
จังหวัดจันทบุรี จัดเวทีปฏิรูปประเทศไทย “เปลี่ยนจันทบุรี 10 ปีจะไปทางไหน?” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
พบว่า ปั ญ หาต่า ง ๆ ของพื้ น ที่ ล้ วนมี รากฐานมาจากความเหลื่อ มล้ าทางสั งคม ซึ่ งครอบคลุ ม ทั้ ง 14 ประเด็ น
ประกอบด้วย ที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย ค่าจ้างและคุณภาพชีวิตของแรงงาน ระบบสวัสดิการ การคุ้มครองทางสังคม
ระบบการศึกษา หนี้ สิน ระบบงบประมาณ การกระจายอานาจและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การสร้างสานึกร่วมของชุมชน ระบบราชการ ระบบยุติธรรม การจัดการน้า การสาธารณสุข อิทธิพลเถื่อน และ
ระบบเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรม จากการสังเคราะห์ข้อมูลในแต่ละพื้นที่ทาให้เกิดการกระตุ้ นและสร้างกระแส
การตื่ นตั วของชุมชนในการเข้ ามามีส่วนร่วม กาหนดทิ ศทางการพั ฒ นาชุม ชนท้ องถิ่น จัน ทบุ รี บนพื้ นฐานการ
ประสานความร่วมมือในการที่จะร่วมกันจัดการตนเอง โดยเริ่มต้นที่การรักษาพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นพื้นที่แหล่ง
ผลิตอาหาร ขยายผลนาไปสู่ การร่วมกันจัดทากรอบแนวทางแผนการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองว่าด้วย
ความมั่นคงทางอาหาร
การขับเคลื่อนนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองให้บังเกิดผลในเขตจังหวัดจันทบุรี โดยหวังว่าจะนาผล
การขับเคลื่อนมาเสนอเป็นนโยบายสาธารณะต่อไป แต่ก่อนที่จะนาเสนอนโยบายสาธารณะนั้น เห็นว่า ควรมีการ
สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในจังหวัดจันทบุรี ว่ากระบวนการขับเคลื่อนได้ผลอย่างไร
อะไรเป็นปัจจัยเกื้อหนุนหรืออุปสรรคที่มีผลต่อการขับเคลื่อน ผลวิจัยจะนาไปสู่การผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะ
ที่เป็นทางการต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึก ษาประสิทธิผลของกระบวนการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัด
จันทบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ไปใช้ ในการปฏิ บัติที่
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของจังหวัดจันทบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ สภาองค์กรชุมชนตาบล ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ทั้ง 10
อาเภอ โดยใช้วิธีการหาข้อมูลแบบ การอภิปรายกลุ่มเฉพาะ (Focus-Group Discussion) เป็นการอภิปรายโดย
อาศัยผู้ให้ข้อมูลที่มีสถานภาพเดียวกัน เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันตามแนวอภิปรายกลุ่ม ผู้ที่จะใช้ในการอภิปรายเฉพาะ
กลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 51 สภาฯ คือ
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อาเภอแหลมสิงห์มีการจดแจ้งจัดตั้ง 7 สภาฯ
1. สภาองค์กรชุมชนตาบลบางกะไชย
2. สภาองค์กรชุมชนตาบลพลิ้ว
3. สภาองค์กรชุมชนตาบลคลองน้าเค็ม
4. สภาองค์กรชุมชนตาบลเกาะเปริด
5. สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองชิ่ม
6. สภาองค์กรชุมชนตาบลปากน้าแหลมสิงห์
7. สภาองค์กรชุมชนตาบลบางสระเก้า
อาเภอท่าใหม่มีการจดแจ้งจัดตั้ง 12 สภาฯ
1. สภาองค์กรชุมชนตาบลสองพี่น้อง
2. สภาองค์กรชุมชนตาบลโขมง
3. สภาองค์กรชุมชนตาบลราพัน
4. สภาองค์กรชุมชนตาบลตะกาดเง้า
5. สภาองค์กรชุมชนตาบลพลอยแหวน
6. สภาองค์กรชุมชนตาบลเขาบายศรี
7. สภาองค์กรชุมชนตาบลทุ่งเบญจา
8. สภาองค์กรชุมชนตาบลคลองขุด
9. สภาองค์กรชุมชนตาบลสีพยา
10. สภาองค์กรชุมชนตาบลเขาวัว
11. สภาองค์กรชุมชนตาบลบ่อพุ
12. สภาองค์กรชุมชนตาบลเขาแก้ว
อาเภอขลุงมีการจดแจ้งจัดตั้ง 7 สภาฯ
1. สภาองค์กรชุมชนตาบลตะปอน
2. สภาองค์กรชุมชนตาบลบ่อ
3. สภาองค์กรชุมชนตาบลวันยาว
4. สภาองค์กรชุมชนตาบลวังสรรพรส
5. สภาองค์กรชุมชนตาบลตรอกนอง
6. สภาองค์กรชุมชนตาบลซึ้ง
7. สภาองค์กรชุมชนตาบลบางชัน
อาเภอเมืองมีการจดแจ้งจัดตั้ง 7 สภาฯ
1. สภาองค์กรชุมชนตาบลตลาด
2. สภาองค์กรชุมชนตาบลเกาะขวาง
3. สภาองค์กรชุมชนตาบลพลับพลา
4. สภาองค์กรชุมชนตาบลวัดใหม่
5. สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าช้าง
6. สภาองค์กรชุมชนตาบลคลองนารายณ์
7. สภาองค์กรชุมชนตาบลบางกะจะ
อาเภอนายยาอาม มีการจดแจ้งจัดตั้ง 3 สภาฯ
1. สภาองค์กรชุมชนตาบลกระแจะ
2. สภาองค์กรชุมชนตาบลวังใหม่
3. สภาองค์กรชุมชนตาบลวังโตนด
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อาเภอโป่งน้าร้อน มีการจดแจ้งจัดตั้ง 2 สภาฯ
1. สภาองค์กรชุมชนตาบลทับไทร
2. สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลโป่งน้าร้อน
อาเภอสอยดาว มีการจดแจ้งจัดตั้ง 4 สภาฯ
1. สภาองค์กรชุมชนตาบลทุ่งขนาน
2. สภาองค์กรชุมชนตาบลปะตง
3. สภาองค์กรชุมชนตาบลสะตอน
4. สภาองค์กรชุมชนตาบลทรายขาว
อาเภอมะขามมีการจดแจ้งจัดตั้ง 3 สภาฯ
1. สภาองค์กรชุมชนตาบลวังแซ้ม
2. สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าหลวง
3. สภาองค์กรชุมชนตาบลฉมัน
อาเภอเขาคิชกูฏมีการจดแจ้งจัดตั้ง 3 สภาฯ
1. สภาองค์กรชุมชนตาบลตะเคียนทอง
2. สภาองค์กรชุมชนตาบลคลองพลู
3. สภาองค์กรชุมชนตาบลจันทเขลม
อาเภอแก่งหางแมวมีการจดแจ้งจัดตั้ง 3 สภาฯ
1. สภาองค์กรชุมชนตาบลพวา
2. สภาองค์กรชุมชนตาบลสามพี่น้อง
3. สภาองค์กรชุมชนตาบลเขาวงกต
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์
การสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยแนวคิดและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบคาถามทั้งปลายปิด และปลายเปิด
1. องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัย
องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัยประกอบด้วยเนื้อหาสรุป ดังนี้
ตอนที่ 1 บริบทการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุ รี เช่น ความเป็นมา แผน
ยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองว่าด้วยความมั่นคงทางอาหาร ของสภาองค์กรชุมชน
ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม สภาองค์กรชุมชนตาบลในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
จานวน 51 สภาฯ
ตอนที่ 3 ผลของกระบวนการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี ของ
สภาองค์กรชุมชนตาบลในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ตอนที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี
ตอนที่ 5 แนวทางและมาตรการการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ไปใช้ในการปฏิบัติที่
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของจังหวัดจันทบุรี วิเคราะห์โดยวิธีการหาความเรียงและสรุปผล
2. วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 นาเครื่องมือที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหา สานวน
ภาษา และความเหมาะสม แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาเพิ่มเติม
2.2 น าเครื่ อ งมื อ ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น ขอค าแนะน าและตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content
Validity) ของข้อคาถามจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
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การทดสอบเครื่องมือที่จะใช้ในการทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการนา
แบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ตรวจสอบ เมื่อรับเครื่องมือกลับจากผู้เชี่ยวชาญ นาข้อแก้ไขทั้งหมดมา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
3. ในการทดสอบความเที่ ยง (Reliability) จะใช้การทดลองโดยไปเก็บแบบสอบถาม จานวน 30 ชุด
แล้วนามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (- Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 99) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ เท่ากับ 0.96
การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ผู้วิจัยนาหนังสือจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถึงประธานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความ
ยากจนภาคประชาชนจังหวัดจันทบุรีเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
เดือนมกราคม - มีนาคม 2556
3. หลั งจากนั้ น ผู้วิจัย จะดาเนิ นการคัด เลือ กแบบสอบถามเฉพาะที่ ตอบครบถ้ วนสมบูรณ์ และนาไป
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคลจะใช้การนามาแจกแจงความถี่ คานวณค่าเป็นร้อยละ แล้วนาเสนอใน
รูปตาราง ประกอบความเรียง
2. การวิเคราะห์ ระดับผลของกระบวนการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัด
จันทบุรี และปัจจัยที่มีผลต่อการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติ ในจังหวัดจันทบุรี ใช้ค่าเฉลี่ยซึ่งมี
เกณฑ์วิเคราะห์ดังนี้ (ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์. 2555 : 255)
เกณฑ์การให้คะแนนระดับของการมีผล
ระดับคะแนน
ระดับที่มีผลมากที่สุด
5
ระดับที่มีผลด้วยมาก
4
ระดับที่มีผลปานกลาง
3
ระดับที่มีผลน้อย
2
ระดับที่มีผลน้อยที่สุด
1
ในการตีความช่วงค่าเฉลี่ยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนระหว่าง 4.20 - 5.00 ถือว่า ระดับที่มีผลมากที่สุด
คะแนนระหว่าง 3.40 - 4.19 ถือว่า ระดับที่มีผลมาก
คะแนนระหว่าง 2.60 - 3.39 ถือว่า ระดับที่มีผลปานกลาง
คะแนนระหว่าง 1.80 - 2.59 ถือว่า ระดับที่มีผลน้อย
คะแนนระหว่าง 1.00 - 1.79 ถือว่า ระดับที่มีผลน้อยที่สุด
3. การทดสอบสมมติฐานจะทดสอบโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Person’s Correlation) และการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลโดยใช้ฐานทางแนวคิดทฤษฎีต่อไป
การทดสอบสมมุติฐานของตัวแปรกาหนดอันได้แก่ ประสิทธิภาพในการจัดประชุม ความพอเพียงของ
งบประมาณในการดาเนินงาน การเสริมหนุนของเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด และการประสานหน่วยงาน
ระดับจังหวัด โดยการใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการทดสอบจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณ์ค่ าสหสัมพันธ์เพียร์สัน
ดังนี้ (ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์. 2555 : 270)
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ค่าสหสัมพันธ์
การตีความ
0.01 - 0.25
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่า
0.26 - 0.50
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง
0.51 - 0.75
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง
0.76 - 1.00
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงมาก
0.00
ไม่มีความสัมพันธ์
(-0.01) - (- 0.25)
มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับต่า
(-0.26) - (- 0.50)
มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับปานกลาง
(-0.51) - (- 0.75)
มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับสูง
(-0.76) - (- 1.00)
มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับสูงมาก
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับงานวิจัย มีดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 ค่าคะแนนเฉลี่ย ()
1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ด้ ว ยวิ ธี ห าค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟา (Coefficient Alpha)
ของครอนบาค (Cronbach)
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการนานโยบายชุมชนท้ องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุ รี
กรณีศึกษาการขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชนตาบล ผลการวิจัยพบว่า
ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิผลของกระบวนการนานโยบายชุมชน
ท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี เป็นไปในทิศทางที่มีประสิทธิผลมาก ในเชิงบวกของภาพรวม
เมื่อมาพิจารณาเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ กระบวนการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติใน
จังหวัดจันทบุรีเป็นรายด้านก็จะพบว่า การส่งเสริมให้กลุ่มจัดการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้า ป่า
สิ่งแวดล้อม การประสานการทางานร่วมกันของชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ การเป็นเวทีกลางในการปรึกษาหารือเพื่อ
การแก้ไขปัญหา/การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมให้กลุ่มดูแล ฟื้นฟูภูมิปัญญา วัฒนธรรม การ
ร่วมจัดทาข้อมูลวางแผน/ประสานแผนการพัฒ นาชุมชนตาบล การเชื่อมโยงการทางาน/หนุนการพัฒนากลุ่ม/
องค์กรชุมชนในตาบล การจัดเวทีให้คนในตาบลมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นต่อโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน, การประสานหน่วยงาน/ภาคีมาร่วมสนับสนุนงานพัฒนาที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักเป็นประสิทธิผลที่เกิดจาก
กระบวนการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงของ
สภาพพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เนื่องด้วย ปี 2553 เกิดการเข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
เหล็กต้นน้า (โรงงานถลุงเหล็ก) บริเวณตาบลเกาะเปริด หนองชิ่ม และปากน้าแหลมสิงห์ การมีส่วนร่วมในเวที
สมัชชาปฏิรูปจังหวัดจันทบุรี “เปลี่ยนจันทบุรี 10 ปี จะไปทางไหน” ในปี 2554 และการร่วมเวทีสมัชชาชุมชนคน
จันท์ สู่ชุมชนท้องถิ่นร่วมจัดการตนเอง ร่วมกับภาคี สมัชชาปฏิรูปจังหวัดจันทบุรี สภาพัฒนาการเมือง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศปฏิญญาสมัชชาชุมชนคนจันท์สู่ชุมชนท้องถิ่นร่วมจัดการ ตนเองว่าด้วยความมั่นคง
ทางด้านอาหาร เมื่อ วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ทาให้สภา
องค์กรชุมชนตาบล เริ่มตื่นตัวและใช้สภาองค์กรชุมชนตาบลเป็นพื้นที่กลางในการจัดเวทีปรึกษาหารือ เชื่อมโยง
ประสานภาคีท้องถิ่น ท้องที่ กลุ่มองค์ และหน่วยราชการในพื้นที่และนอกพื้นที่ ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
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ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการนานโยบายชุมชนท้องถิ่น
จัดการตนเองมาปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี นั้น ได้แก่ ประสิทธิภาพในการประชุม การเสริมหนุนของเครือข่าย
ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดและการประสานหน่วยงานระดับจังหวัด ในขณะที่ความพอเพียงของงบประมาณใน
การดาเนินงาน ไม่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการนานโยบาย ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
เมื่อมาทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประสิทธิภาพในการจัดประชุม มีผลต่อการนานโยบายชุมชนท้องถิ่น
จั ดการตนเองมาปฏิ บั ติ ในพื้ นที่ จั งหวั ดจั นทบุ รี นั้ น พบว่าค่ าสหสั มพั นธ์ ที่ มี ความเข้ มข้ น (Strength) สู งเมื่ อ มา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลเราจึงสามารถยอมรับสมมติฐานได้ เนื่องจาก ข้อมูลในการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วมพบว่า การจัดประชุมอย่างสม่าเสมอ โดยใช้สถานที่ประชุมประจาหรือมีการประชุมสัญจรไปตามหมู่บ้าน มี
รูปแบบในการประชุมกึ่งทางการ เป็นทางการ หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ มีเนื้อหา
สาระในการประชุมที่ชัดเจน มีระบบการบันทึกและรายงานผลอย่างถูกต้อง จะก่อให้เกิดการปรึกษาหารือแบบมี
ส่วนร่วม เพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การทดสอบสมมติฐานที่ว่า การเสริมหนุนของเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดมีผลต่อการนานโยบาย
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี นั้น พบว่า มีค่าสหสัมพันธ์ที่มีความเข้มข้น (Strength)
สูงมาก เมื่อมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลเราจึงสามารถยอมรับสมมติฐานได้ เนื่องจาก ข้อมูลในการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า การเสริมหนุนของเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด ควรเน้นการเสริมหนุนใน
ด้านการพัฒนาศักยภาพขบวนองค์กรชุมชน ด้ านการเชื่อมโยงการทางานกับหน่วยงานภาคีพัฒนา ด้านการจัดทา
ข้อมูล การนาเสนอข้อมูลปัญหา แผนพัฒ นายุทธศาสตร์ แผนงานพัฒนาของภาคประชาชนให้กับผู้ว่าราชการ
จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด การรวบรวมปัญหาของชุมชนในจังหวัดและแนวทางแก้ไขเสนอต่อที่ประชุมใน
ระดับชาติ รวมทั้งการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ การรายงานผลการดาเนินงานของสภาองค์กรชุมขนตาบลให้
ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับรู้
การทดสอบสมมติฐานที่ว่า การประสานหน่วยงานระดับจังหวัด มีผลต่อการนานโยบายชุมชนท้องถิ่น
จัดการตนเองมาปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี นั้น พบว่า มีค่าสหสัมพันธ์ที่มีความเข้มข้น (Strength) สูง เมื่อมา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลเราจึงสามารถยอมรับสมมติฐานได้ เนื่องจากข้อมูลในการสังเกตการณ์แบบ
มีส่วนร่วมพบว่า เป็นการประสานการทางานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สภา
พัฒนาการเมือง เป็นต้น ในรูปของพหุภาคี ผ่านกลไกกระบวนการ ทางานร่วมกัน อาทิ คณะทางานเครือข่าย
ประชาสังคม ของสภาพัฒนาการเมือง ที่มีคณะทางานเป็นบุคลากรทั้งจากหน่ว ยงานราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และขบวนองค์กรของชุมชน เพื่อประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ในการทางานร่วมกัน นาเสนอ
แผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และ ผลักดันงานสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ส่วนการทดสอบสมมติฐานที่ว่า ความพอเพียงของงบประมาณในการดาเนินงาน มีผลต่อการนานโยบาย
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี นั้น พบว่า มีค่าสหสัมพันธ์ที่มีความเข้มข้น (Strength)
ต่า เมื่อมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลเรา จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานได้ เนื่องจากข้อมูลในการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า สภาองค์กรชุมชนตาบลที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณ
หลายแห่งและจานวนมาก จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเข้มแข็งและจะมีการรวมกลุ่มได้ในลักษณะค่อนข้างดี ส่วนใหญ่
งบประมาณจะเป็นงบสนับสนุนจากภายนอกพื้นที่ จึงมีข้อสังเกตได้ว่า ชุมชนท้องถิ่นยังต้องพึ่งพิงการสนับสนุน
งบประมาณจากภาคส่วนต่างๆ ขณะเดียวกันในการจัดการงบประมาณของพื้นที่ ยังไม่เป็นอิสระ กล่าวคือ ยังเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายของแหล่งงบประมาณนั้นๆ และไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการ
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างแท้จริง
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ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สามารถสรุปได้ว่า
เมื่อพิจารณาถึง แนวทางและมาตรการการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองไปใช้ในการปฏิบัติที่
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของจังหวัดจันทบุรี พบว่า นโยบายนั้นต้องสอดคล้องความต้องการของ
ชุมชนไม่ใช่ให้ส่วนราชการเป็นผู้กาหนด จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองเกษตรกรรม ถ้ามีการนานโยบายชุมชนท้องถิ่น
จัดการตนเองไปใช้ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง คือ ต้องพัฒนาด้านเกษตรกรรม พัฒนาด้านการผลิตอาหารให้
ปลอดภัยและยั่งยืน ดูแลรักษาฐานความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาจมีมาตรการ
การนานโยบายชุ ม ชนท้ องถิ่น จัดการตนเองไปใช้ในการปฏิบั ติ เช่ น การนาเสนอนโยบายให้ห น่วยงานท้ องถิ่ น
สนับสนุนงบในการขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชน การใช้เวทีสภาองค์กรชุมชนในการร่วมกันกาหนดนโยบาย
สาธารณะ การรับรองคุณภาพอาหารจากแหล่งผลิตของชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคง การปกป้องพื้นที่แหล่งผลิตอาหาร
จัดทาผังเมือง ผังตาบลให้สอดคล้องกับฐานทรัพยากรธรรมชาติภายใต้บริบทชุมชน การสร้างกลไกในการพัฒนา
โดยชุมชนเป็นแกนหลัก ส่วนราชการและท้องถิ่น เป็นผู้หนุนเสริมเชื่อมโยงภาคี การกาหนดกติการ่วมในการใช้
ทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน การออกข้อบัญญั ติท้องถิ่น ทั้งนี้มาตรการต่างๆ จะขับเคลื่อนเป็น
รูป ธรรมที่ ชัดเจนได้ ต้ องมาจากการสร้างความตระหนั กรู้ การกาหนดกิจกรรมให้ สอดคล้องกั บบริบทพื้ นที่ การ
เชื่อมโยงภาคีทุ กภาคส่วนร่วมกับชุ มชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความก้าวหน้ าของการขับเคลื่อนการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ สื่อสาธารณะต่างๆ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเสนอปัญหาในการนานโยบายชุมชนท้องถิ่น
จัดการตนเองไปใช้ในการปฏิบัติ
อย่างไรก็ตามการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองไปใช้ในการปฏิบัติที่สอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพความเป็นจริงของจังหวัดจันทบุรีอาจจะพบอุปสรรคในการดาเนินงานได้จาก ปัญหาหนี้สิน รายได้น้อยของ
ผู้คน ราคาผลผลิตตกต่า ยาเสพติด อาชญากรรม การตัดไม้ทาลายป่า การบุกรุกที่สาธารณะ พื้นที่ไม่เพียงพอใน
การทาการเกษตร ขาดแหล่งน้าที่ใช้ในการเกษตร แรงงานข้ามชาติ ประชากรแฝง การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ (ภัยแล้ง น้าท่วม ฤดูกาลที่ผิดปกติ) ตลอดจนการเปิดประชาคมอาเซียน
ดังนั้นแนวทางและมาตรการการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ไปใช้ในการปฏิบัติที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของจังหวัดจันทบุรี จากการยอมรับสมมติฐานเบื้องต้น ทาให้ได้แนวทางและ
มาตรการการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ดังนี้
1. ประสิทธิภาพในการจัดประชุม เพื่อนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในพื้นที่จังหวัด
จันทบุรี ต้องมีการจัดประชุมโดยมีการจัดประชุมอย่างสม่าเสมอ ควรเป็นไปโดยการปรึกษาหารือแบบมีส่วนร่วม ใช้
สถานที่ประชุมประจาหรือมีการประชุมสัญจรไปตามหมู่ บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจ ไม่ยึดรูปแบบการประชุมที่เป็น
ทางการมากเกินไป หรือจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์นั้น มีเนื้อหาสาระในการ
ประชุมที่ชัดเจน มีระบบการบันทึกและรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การส่งเสริมสภาองค์กรชุมชนตาบล ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย พ.ร.บ.สภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. 2551 เป็ นกลไกสนั บสนุน ในการกระจายอานาจสู่ชุมชนท้องถิ่นจัด การตนเอง โดยปราศจากการ
ครอบงาของส่วนกลาง
3. ประสานพลังภาคีร่วม ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ.) ปกครอง
ท้องที่ (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) สภาองค์กรชุมชนตาบล กลุ่มองค์กรชุมชน และหน่วยงานราชการ ผลักดันให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในการสร้างกติกาชุมชน หรือข้อตกลงร่วมของชุมชน หรือธรรมนูญชุมชน ตั้งแต่ในระดับหมู่บ้าน ระดับตาบล
ระดับจังหวัด สู่การออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น และผลักดันนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ให้เข้าสู่แผนพัฒนา
ของจังหวัด
4. จั ด ท าร่า งข้ อ เสนอเชิ งนโยบายชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น จั ด การตนเอง เสนอผ่ าน สภาองค์ ก ร ชุ มชนต าบล
ระดับชาติ สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สภาพัฒนาการเมือง ผลักดันเข้าสู่รัฐบาล เพื่อให้
กาหนดเป็นนโยบายสาธารณะต่อไป
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สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 ดังนี้
จากการที่ประสิทธิผลของกระบวนการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี
เป็ นไปในทิศทางที่ค่อนข้างสูงในเชิงบวกของภาพรวมนั้น สอดคล้องกับ แนวคิดที่ เกี่ยวกับ ตัวแบบของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ของแวน มิเตอร์ และ แวน ฮอร์น (Van Meter and Van Horn. 1975 : 200 - 217) ที่ ได้
ศึ ก ษาถึ งกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิ บั ติ แ ละได้ เสนอตั ว แบบที่ เรี ย กว่ า A Model of the Policy
Implementation Process ตัวแบบนี้ เชื่อว่าผลของการนานโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยซึ่งประกอบไปด้วย 6
ปัจจัยหลัก คือ วัตถุประสงค์ของนโยบายเป็นสิ่งสาคัญ ที่จะต้องแยกให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งจะเป็นส่วนขยาย
ของเป้าหมายรวมของนโยบายให้ชัดเจน และง่ายขึ้นต่อความเข้าใจ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินความสาเร็จ
หรือล้มเหลวของการนานโยบายไปปฏิบั ติ ต้องมีการระบุ ทรัพ ยากร ที่ จาเป็น ต่อการนานโยบายไปปฏิบั ติ ทั้ ง
ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และงบประมาณที่คล่องตัว การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การ และกิจกรรมการ
นานโยบายไปปฏิบั ติต้องตรงกัน ถู กต้อง รวดเร็ว ต่อเนื่ องและ ไม่ปิ ดบังข่าวสารซึ่งกั นและกั น ลักษณะของ
หน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่มีผลต่อความสาเร็จและความล้มเหลวของการ
นานโยบายไปปฏิบัติ และสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริพัฒน์
ลาภจิตร (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้าน
บุคคล ปัจจัยด้านชุมชน ปัจจัยด้านองค์กร (อบต.) มีความสัมพันธ์และมีผลต่อ การตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการสนับสนุนการบริหารงาน อบต. ซึ่งหากระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมใดสูงก็พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมอื่นสูงตามด้วย ส่วนปัจจัยหรือสาเหตุที่ทาให้ ประชาชนตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมงานกับ อบต. พบว่า
ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ การเป็นหน้าที่ ของประชาชน อาสาสมัครด้วยใจ มีความรู้ ความสามารถ กล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็น เป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน มีทักษะและประสบการณ์เป็นประโยชน์กับตัวเองและชุมชน
ส่วนปัจจัยด้านชุมชน ได้แก่ ชุมชนให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมเลือกให้เป็นตัวแทน ชุมชนมีความ
สามัคคี และมีกลุ่มต่าง ๆ ที่สนับสนุนผลักดันการมีส่วนร่วม ส่วนปัจจัยด้านองค์กร ได้แก่ อบต. ดาเนินงานเป็นไป
ตามกฎระเบียบ เอาใจใส่กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา มีประชาพิจารณ์ ประชาคมหมู่บ้าน และงานวิจัยของสอรัฐ
มากบุญ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัย เรื่อง กระบวนการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พบว่า สภาองค์กรชุมชนเป็นงานยุทธศาสตร์ในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และองค์กรชุมชนให้สามารถจัดการ
ดูแลตนเองบนหลักของการพึ่งตนเอง ความสาเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับวัฒนธรรมการคิด การทางาน
ขององค์กรชุมชนที่ได้รับการอุปถัมภ์จากราชการ ท้องถิ่น ที่มี แนวคิด การทางานในรูปแบบของการรวมอานาจ และ
อาสาทางานให้ประชาชนชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของชลี ไพบูลย์กิจกุล และเบ็ญจมาศ
ไพบูลย์กิจกุล (2555 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การประเมินศักยภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัด การป่ าชายเลนสนามไชย จั งหวัด จัน ทบุ รี ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิ จ พอเพี ยงและการประเมิน ความ
หลากหลายทางชี ว ภาพเพื่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ผลการศึ ก ษาพบว่ า ทั ศ นคติ เกี่ ย วกั บ ป่ า ชายเลนของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม พบว่า ป่าชายเลนมีความสาคัญต่อชีวิต เพราะเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่ง
อาหาร เป็นแหล่งรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง ผู้ตอบแบบสอบถามต่อสภาพชายเลนสนามไชย พบว่า
ป่าชายเลนมีพื้นที่ลดลง แต่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่
แนวทางการส่ งเสริมการอนุ รัก ษ์ ป่ าชายเลน ควรส่งเสริม การน าปรัชญาการด าเนิ น ชี วิตเศรษฐกิ จพอเพี ยงมา
ประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนสนามไชย
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของกระบวนการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัด
จันทบุรีเป็นไปในทิศทางที่ปานกลางในเชิงบวกของภาพรวม
เมื่อมาพิจารณาเปรียบเทียบเชิงคุณภาพของความพึงพอใจปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลกระบวนการนา
นโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรีเป็นรายด้านก็พบว่าการนาปัญหาของชุมชนจากสภา
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องค์กรชุมชนตาบลมาปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประสานเชื่อมโยง
ขบวนองค์กรชุมชน เครือข่ายงานพัฒนาด้านต่างๆ ในจังหวัด เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานร่วมกัน เป็นปัจจัยสาคัญที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลกระบวนการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี สอดคล้องกับ
แนวคิดที่เกี่ยวกับตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การ (วรเดช จันทรศร. 2548 : 143) ที่เชื่อว่า ตัวแบบที่มุ่งเน้นเรื่อง
การมี ส่ ว นร่ ว ม การสร้ า งความผู ก พั น และการยอมรั บ การมี ส่ ว นร่ ว ม จะท าให้ เกิ ด การท างานเป็ น ที ม ที่ มี
ประสิทธิภาพ การนานโยบายหรือโครงการไปปฏิบัติให้เกิดความสาเร็จ จึงเป็นเรื่องของการจูงใจ การใช้ภาวะผู้นาที่
เหมาะสม การสร้างความผูกพันโดยวิธีการให้สมาชิกในองค์กร มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการยอมรับ ตลอดจนการสร้าง
ทีมงานมากกว่าการมุ่งการใช้การควบคุมหรือใช้อานาจทางรูปนัยของผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้การทาให้ผู้ปฏิบัติตระหนัก
ในความสาคัญของโครงการและเห็นความสาเร็จของโครงการก็คือความสาเร็จของผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
คน จึ งน่ า จะส่ งผลต่ อ ความส าเร็ จ ของการน านโยบายไปปฏิ บั ติ ม ากกว่ า กลยุ ท ธ์ สั้ น ๆ และตั ว แบบของเอ็ ร์ ด
เวิร์ต (Edward. 1980 : 148) ที่เชื่อว่าผลของการนานโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับ ปัจจัยซึ่งประกอบด้วย 4 ปัจจัย
หลักคือ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้กาหนดนโยบายกับ ฝ่ายต่างๆ ว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน และตรงกับความเข้าใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทรัพยากร ประกอบด้วยจานวนเจ้าหน้าที่ ขอบเขตอานาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติ ข้อมูลข่าวสาร
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ และโครงสร้างขององค์การที่นานโยบายไปปฏิบัติ
สอดคล้องกับงานวิจัยของคณะวิจัยภาคกลาง (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องกระบวนการขับเคลื่อนสภาองค์กร
ชุมชนภาคกลางตอนบนและตะวันตก ในพื้นที่ตาบล 5 พื้นที่ ประกอบด้วย ต.ช่องสาลิกา ต.หนองประดู่ จังหวัด
กาญจนบุรี ต.ศาลาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตาบลบ้านใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตาบลสุขฤทัย จังหวัด
อุทัยธานี พบว่า กระบวนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสภาองค์กรชุมชนตาบลที่มีความสาคัญมากที่สุด คือ แกนนาที่มี
วิธีคิดกับการแก้ไขปัญหาชุมชน มีการกาหนดเป้าหมายร่วม มีรูปธรรมในการประเด็ นของตาบลและศักยภาพของ
ชุมชน การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นในการทางานสภาองค์กรชุมชนในลักษณะ 3 ขา คือ ชุมชน ท้องที่
ท้อ งถิ่น และมี ภ าคี ภายนอกเป็ น ตัวกระตุ้ น การเรียนรู้แ ละยกระดั บ การแก้ไขปั ญ หาจากคน ครัว เรือ น ชุม ชน
หมู่บ้าน ตาบล และนาไปสู่การพัฒนาระดับจั งหวัดและชาติต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธิดา บัวสุข
เกษม (2554 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัย แนวทางการพัฒนาบทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษาตาบลหนองประดู่ อาเภอเลาขวัญ จั งหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า บทบาท
ของสภาองค์กรชุม ชนในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนนั้น สภาฯ มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการของ
ประชาชนและปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไขต่อหน่วยงานในท้องถิ่น มีมากที่สุด ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ
การสร้างความเข้าใจให้คนในตาบลยอมรับสภาองค์กรชุมชน และพบว่าแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติง านที่ควรให้
การส่งเสริมสนับสนุนมากที่สุด คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนงบประมาณ
ในการทางานด้านสภาองค์กรชุมชนตาบล
แนวทางและมาตรการการน านโยบายชุม ชนท้ อ งถิ่น จั ดการตนเองไปใช้ในการปฏิ บั ติ สอดคล้องกั บ
แนวทางของสภาพัฒนาการเมือง (2555 : 1 - 6) ในการนาเสนอถึง การกระจายอานาจ : การจัดการตนเอง โดยการ
กระจายอานาจ มีรูปแบบการกระจายอานาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคมีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในสถานภาพอัน
แท้ จ ริง พบว่ ามี ข้อ จ ากัด หลายประการที่ ท าให้ ก ารกระจายอานาจส่ วนกลางสู่ท้ อ งถิ่ น ยังไม่เป็ น ไปเท่ าที่ ค วร
โครงสร้างการบริหารและตัวบทกฎหมายบางข้อทาให้มีการกระจุกตัวของอานาจรัฐ จากสภาพการณ์ดังกล่าว
ก่อให้เกิดการรวมศูนย์อานาจ การตัดสินใจการบริหารประเทศ การบริหารทรัพยากรที่มุ่งประโยชน์เฉพาะกลุ่ม
เฉพาะพวก ประชาชนชุมชนโดยส่วนใหญ่ถูกทาให้อ่อนแอไม่อาจทาหน้าที่พลเมื องที่ดีได้ ทาให้เกิดเป็นประเด็นว่า
การรวมศูนย์อานาจในการตัดสินใจบริหารประเทศไม่เหมาะสมอีกต่อไปในการจัดการดูแลประเทศ จาเป็นต้องมีการ
ออกแบบใหม่ ให้ เกิ ดการกระจายอ านาจที่ เป็ นจริ ง ให้ การตั ดสินใจในการบริห ารจั ด สรรทรัพ ยากรเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์สูงสุดและทั่วถึงของประชาชน ชุมชน โดยให้ อานาจคงอยู่ในมือของชุมชนที่จะบริหารจัดการตนเอง ให้
ชุมชนปกครองดูแลตนเอง การมีส่วนร่วม ที่ทุกคนถือเป็นหน้าที่ร่วมรับผิดชอบ ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ไขปัญหา ในแง่นี้
การกระจายอานาจ จึงเป็น แนวคิด ที่ทุกฝ่ายต่างยอมรับ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นแนวทาง “ชุมชนท้องถิ่นจัดการ
ตนเอง” โดยมีหลักการเบื้องต้นของการกระจายอานาจ คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น สามารถจัดการ
ชีวิตและชุมชนของตนเอง มีส่วนร่วมในการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต การตัดสินใจและการอนุมัติ อนุญาต
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ให้มีการดาเนินการใดๆในท้องถิ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ขณะเดียวกัน การกระจาย
อานาจสู่ท้องถิ่นจะต้องสอดประสานไปกับการส่งเสริมให้ใช้ประชาธิปไตยทางตรงในการตัดสินใจ และการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ในสังคม
สอดคล้องกับแนวทางการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
ของอัมพร แก้วหนู (2554 : 5) ที่กล่าวว่า การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นต้องมีข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ ข้อมูล
ปัญหา ข้อมูลศักยภาพ มีการวิเคราะห์พื้นที่ โดยใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือให้คนในพื้นที่รู้จักตัวตน ใช้ข้อมูลในการ
วางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่ น มีการจัดทาแผนการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่น โดยทุกคน ทุกกลุ่ม/
องค์กรชุมชน หน่วยงานภาคีในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย แผนงาน และตัวชี้วัดการพัฒนาของชุมชน
ท้องถิ่นและมีการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตามแผนอย่างต่อเนื่อง มีเวทีการปรึกษาหารือของกลุ่ม /องค์กร
ต่าง ๆ ในพื้ นที่อย่างสม่าเสมอ รวมถึง มี การจัดทารายงานผลการพัฒนาของพื้นที่ต่อสาธารณะ มีการจัดการทุ น
ภายในชุมชนทั้งที่เป็นเงิน (กลุ่มออมทรัพย์/องค์กรการเงิน ) และทุนที่ไม่เป็นเงิน เช่น ทรัพยากร ทุนทางสังคม
วัฒนธรรม ฯลฯ มีกิจกรรมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ มีแกนนาที่มีจิตอาสา มาจากทุกช่วงวัย
อาชีพ เพศ กลุ่ม/องค์กรต่างๆ มีการพัฒนาผู้นาและคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนากลุ่ม/องค์กรชุมชนให้
เข้มแข็ง มี ระบบการบริห ารจัดการที่ ดี เป็น ฐาน การพั ฒ นาด้านต่างๆ ในพื้ นที่ มีการประสานเชื่อมโยง/จัด
ความสัมพันธ์ในการทางานร่วมกันระหว่างชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ หิรัญญ์
หิรัญญพิพัฒน์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทาวิจัย เรื่อง บทบาทสภาองค์กรชุมชนกับการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น : ศึกษากรณีสภาองค์กรชุมชน ตาบลหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษา
พบ ข้อจากัดเรื่องสมาชิกสภาองค์กรชุมชนต้องปราศจากการเมืองแทรกแซง ทาให้ ขาดบุคลากรในการบริหาร
เนื่องจากในท้องถิ่นบุคคลที่มีศักยภาพความเป็นผู้นานั้นมีน้อยและส่วนใหญ่เข้าไปเป็นผู้นาในระบบการเมือง ทาให้สภา
องค์กรชุมชนขาดผู้นาหรือตัวแทนชุมชน ประชาชน ในชุมชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญ ญัติสภา
องค์กรชุมชนเท่าที่ควร ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการนานโยบายไปปฏิบัติได้ การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติยังไม่เห็น
ผลชั ดเจนเนื่ องจากใช้ ได้ เพี ย ง 1 ปี รั ฐกระจายอ านาจให้ สภาองค์ ก รชุ ม ชนบริห ารจั ด การ แต่ รัฐ ไม่ ได้ ก าหนด
งบประมาณให้ ทาให้สภาองค์กรชุมชนต้องดาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยทุนของตนเอง และขอความร่วมมือจาก
เครือ ข่ ายภายนอก และสอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของโกวิ ท ย์ พวงงาม (2554 : 43) ได้ ศึ ก ษาวิ เคราะห์ แนวคิ ด
หลักการ สภาพการดารงอยู่การดาเนินงานและปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานสภาองค์กรชุมชน พบว่า ประการ
แรกปัญหาด้านการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตาบล ส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคในความไม่เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์
การจดแจ้งเพื่อการจัดตั้งชุมชนและสภาองค์กรชุมชนตาบล โดยเฉพาะขั้นตอนการจดแจ้ง ซึ่งมีความจาเป็นต้อง
สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสภาองค์กรชุมชน ที่ผู้นาชุมชนทุกกลุ่มต้องประชาสัมพันธ์ในกลุ่ม องค์กรชุมชนทุกกลุ่ม
ทราบ นอกจากนี้ ยังพบว่า ประเด็นการรีบเร่งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนในตาบลในบางพื้นที่ ทาให้ การปฏิบัติ
ภารกิจตามหน้าที่ของสภาองค์กรชุมชนตาบล ทาได้น้อย ทั้งในแง่การจัดให้มีเวทีที่ปรึกษาหารือกันของประชาชนเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐทาได้น้อย ปัญหาด้านกฎระเบียบที่เกิดขึ้นในการคัดเลือกตัวแทนระดับหมู่บ้าน
และตัวแทนกลุ่มองค์กร เป็ นสมาชิกสภาองค์กรชุมชน ตาม พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชนตาบล ท าให้ สมาชิกที่ มี
ความรู้สึกถึงการมีระบบ ตัวแทน ซึ่งอาจขาดกับหลักการของการทาให้สภาองค์กรชุมชนตาบลที่ต้องทาให้ทุกคนใน
ตาบล มีส่วนร่วมถือเป็นประชาธิปไตยชุมชน ปัญหาด้านการบริหารงบประมาณ ในการดาเนินงานและการเกิดขึ้น
ของสภาองค์กรชุมชนตาบลเมื่อกลายเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรับรอง โดยส่วนใหญ่ จึงมักคิดถึงเรื่องงบประมาณใน
การขับเคลื่อน แม้จะมีประเด็นในการให้สภาองค์กรชุมชนตาบลแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐซึ่งสภาองค์กรชุมชนบางแห่ง มีข้อจากั ดจึงทาให้ดูเหมือนว่างบประมาณไม่มีก็ไม่
สามารถขับเคลื่อนงานในระดั บตาบล ได้ดีเท่าที่ควร เพราะสภาองค์กรชุมชนเป็ นเรื่องใหม่ จะมีก็แต่ตาบลที่
เข้มแข็งแล้วเท่านั้นที่ดูว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องรอง มีการระดมทุนกันเองในตาบลได้ แต่สาหรับตาบลที่ยังไม่เข้มแข็ง
และเข้าใจเรื่องสภาองค์กรชุมชนตาบลมากพอ เงินยังคงเป็นเรื่องที่ต้องสนับสนุนให้งานขับเคลื่อนไปได้ และปัญหา
ด้านความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และการประสานงานระหว่างสภาองค์กรชุมชนตาบลกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบปัญหาด้านความสัมพันธ์ ความร่วมมือและการประสานงานระหว่างสภาองค์กรชุมชนตาบลกับองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความเข้าใจร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตาบลถึงบทบาทภารกิของสภาองค์กรชุมชน
เช่น ในเรื่องของการจัดทาแผนพัฒนาของชุมชน ที่ทั้งจากสภาองค์กรชุมชนและองค์การบริหารส่วนตาบลยังขาด
การประสานงานกันในการจัดทาแผนร่วมกัน ตลอดจนยังไม่มีการผลักดันแผนของสภาองค์กรชุมชนเข้าสู่การจัดทา
แผนขององค์การบริหารส่วนตาบลอย่างชัดเจนเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่สาคัญดังนี้
1. ประสิทธิผลของกระบวนการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติ ในจังหวัดจันทบุรีอย่าง
เป็นรูปธรรมนั้น ควรสร้างความเข้าใจในการดาเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตาบลให้คนในตาบลได้รับรู้ เพื่อนาไป
เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเอง
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการสร้างกติกาชุมชน หรือธรรมนูญชุมชน
และร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการผลักดันให้เกิดการจัดทาเป็น ข้อบัญญัติท้องถิ่น แผนพัฒนา
ตาบล และแผนพัฒนาจังหวัด
3. หน่วยงานในระดับพื้นที่ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปกครองส่วนท้องที่หน่วยงานราชการ ต้องให้
การสนับสนุนและพัฒนากระบวนการการนานโยบายชุมชนท้องถิ่น จัดการตนเองมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่าง
แท้จริง
4. ผลั ก ดั น การกระจายอ านาจตามนโยบายชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น จั ด การตนเอง เพื่ อ ยกระดั บ เป็ น นโยบาย
สาธารณะต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติใน
จังหวัดจันทบุรี กรณีศึกษาการขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชนตาบล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการ
ดาเนินวิจัยหลังจากนี้ คือ
1. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่อการนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัด
จันทบุรีในภาพรวมทั้งจังหวัด เพื่อทาการเปรียบเทียบถึงผลกระทบของนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในแต่ละ
พื้นที่ เพื่อจะทาให้ได้มาซึ่งตัวชี้วัดที่ใช้เป็นมาตรฐานได้
2. เพื่อให้การนานโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัด จันทบุรี มีการพัฒนานโยบายได้
ตรงตามความต้ อ งการของประชาชนอย่ า งแท้ จ ริง ดั งนั้ น ในการท าวิ จั ย ครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาโดยเน้ น หรื อ ให้
ความสาคัญตามตัวแปรด้านต่างๆ ของผลการศึกษา เช่น กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาที่หลากหลาย และครอบคลุม
พื้นที่จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น
3. การศึก ษาวิจั ยเป็ น การศึก ษาเฉพาะของสภาองค์ กรชุ มชนต าบล เพี ยงองค์ก รเดีย วจึงควรที่ จะให้
สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้ทาการศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้ในภาพรวมขององค์กรชุมชนอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อ
ค้นพบอื่นๆ เพิ่มเติมที่สาคัญ และจาเป็นต่อการดาเนินนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองต่อไป
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ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสนามไชย ที่มีต่อการบริการสุขภาพของ
ประชาชนในเขตตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
IMPACTS OF SANAM CHAI HEALTH PROMOTING HOSPITAL MANAGEMENT TO HEALTHCARE
SERVICE OF PEOPLE IN SANAM CHAI SUB-DISTRICT NA YAI AM DISTRICT CHANTHABURI PROVINCE
พงศกร ปาณัณณพ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาให้ทราบถึงระดับและการเปรียบเทียบผลกระทบของการบริหาร
จัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสนามไชย ที่มีต่อการบริการสุขภาพ ของประชาชนในเขตตาบลสนามไชย
อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี การวิจัยจะใช้วิธีเชิงผสมผสาน คื อ การวิ จั ย เชิ งสารวจ การสั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก
และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในการวิจัย เชิงสารวจจะใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งและมา
รับบริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสนามไชย ตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี จานวน 336 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสนามไชย ส่งผลกระทบเชิงบวกค่อนข้างสูงต่อการบริการสุขภาพของประชาชน
ในเขตตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ทั้งในภาพรวมและในด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้า นการ
รัก ษาพยาบาล ด้า นการควบคุม ป้อ งกัน โรคและด้า นฟื้น ฟูสุข ภาพ และเมื่อ เปรีย บเทีย บผลกระทบจาแนก
ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ไม่มีปัจจัยที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ABSTRACT
The purposes of this research were to study the levels and compare the impacts of
Sanam Chai Health Promoting Hospital Management to the healthcare service of people in
Sanam Chai Sub-district of Na Yai Am District in Chanthaburi. The mixed method model of the
of the in-depth interview and the participatory observation were applied to this research.
The research populations were the 336 qualified voters who were also the healthcare service
receivers of Sanam Chai Health Promoting Hospital in Sanam Chai Sub-district of Na Yai Am
District in Chanthaburi. The research populations were determined by the two-stage cluster
sampling method. The major findings identified the highly positive impacts of Sanam Chai Health
Promoting Hospital Management to the healthcare service of people in Sanam Chai Sub-district
of Na Yai Am District in Chanthaburi. The aspects of health promotion, medical care, disease
control and prevention, and health rehabilitation were found in this study. The results showed
no statistical significances of factors.
บทนา
ประเทศไทยมีพัฒนาการด้านสุขภาพมายาวนาน การให้บริการระบบสุขภาพที่ผ่านมาทาให้คุณภาพ
ชีวิตของคนไทยดีขึ้นมาก ดังจะเห็นได้จากโรคติดเชื้อสาคัญลดลง อัตราทารกตายและอัตราส่วนมารดาตายลดลง
มาก คนไทยมีอายุเ ฉลี่ยสูงขึ้นมาก นอกจากนี้ยังมีค วามเปลี่ยนแปลงที่สาคัญจากการดาเนินนโยบายสุขภาพของ
รัฐบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 คือ การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นโยบายดังกล่าวทาให้ประชาชนทุกคนเข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้ ทว่าระบบบริการที่มีอยู่ยังไม่อาจทาให้คนใช้บริการได้อย่างถูกที่ถูกทาง เนื่องจากประชาชน
มักจะเชื่อถือและมุ่งไปแออัด อยูท่ ี่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ แม้ว่าโรคส่วนใหญ่ไม่จาเป็นถึงต้องการแพทย์ในการรักษา
โดยเฉพาะการใช้แพทย์เฉพาะโรค (กระทรวงสาธารณสุข. ออนไลน์. 2555)
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การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นแนวทางหลักที่มีความสาคัญในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข และ
ได้มีก ารดาเนินการและพัฒ นาการมาอย่ างยาวนาน ในขณะที่มีก ารเปลี่ย นแปลงทั้งระบบบริการสาธารณสุข
จากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึงส่งผลกระทบทาให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคด้วย ทั้งในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ การกระจายบุคลากร การบริหารจัดการ การประเมินผล
งานซึ่งมีผลต่อกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้ อ งกั น โรคในด้ า นต่ า งๆ รวมทั้ งคุ ณ ภาพของกิ จ กรรมสร้ า งเสริ ม
สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคตามชุดสิทธิประโยชน์ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กิจกรรมป้องกันโรคเป็นงาน
ที่ ต้องท าควบคู ่ก ับ งานสร้า งเสริม สุข ภาพ กิจ กรรมบางอย่า งไม่ส ามารถจ าแนกได้อ ย่า งเด็ด ขาดว่า เป็น
กิจ กรรมการป้อ งกัน โรคหรือ กิจ กรรมสร้า งสุข ภาพ แต่โ ดยส่ว นใหญ่จ ะเห็น ตรงกัน ว่า กิจ กรรมสร้า งเสริม
สุข ภาพนั้น เน้น เพื่อยกระดับ คุณ ภาพชีวิต ให้ดีขึ้น ส่วนกิจ กรรมป้อ งกัน โรคนั้น เน้น ที่ค วามพยายามไม่ให้เ กิด
โรค องค์ก ารอนามัย โรคให้ค วามหมายของการป้อ งกัน โรค คือ ก ารลด การจ ากั ด ป้ อ งกั น โรคและ
ภาวะแทรกซ้อน และผลที่ตามมาของโรค (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. ออนไลน์. 2556)
ในการเผชิ ญ หน้ า กั บ ปั ญ หาสาธารณสุ ข ในยุ ค นโยบายหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า รัฐบาลได้
กาหนดนโยบายปรับระบบบริการสุขภาพในระดับตาบล คือ การยกฐานะจากสถานีอนามัยตาบลเป็ น โรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบล การยกระดั บ สถานี อ นามั ย ที่ มี ก ว่ า 9 พั น แห่ ง เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการสุขภาพประชาชนในระดับตาบลให้มีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่งขึ้น จึงถือ ได้ว่า เป็น จุด
เปลี่ยนระบบสาธารณสุขครั้งสาคัญ ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย (กระทรวงสาธารณสุข.
ออนไลน์. 2555)
การบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ตั้งอยู่บนฐานคิดว่า มีรั้วตาบลเป็นรั้ว ของโรงพยาบาล
เตีย งที่บ้ านผู้ป่ วยคือเตียงของโรงพยาบาล มี ทีม สหวิชาชีพ อาทิ พยาบาลวิชาชีพ หรื อ เวชปฏิ บั ติ เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุ ข ทั น ตาภิ บ าล นั ก กายภาพ และอื่ น ๆ รวมถึ ง อาสาสมั ค รสาธารณสุข (อสม.) ร่วมกันดูแลสุขภาพ
ของคนในตาบลที่รับผิดชอบ การดูแลคนไม่ใช่แค่ดูแลโรค โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจึงใกล้ชิดทั้งกายและใจ
กับชาวบ้าน โดยใช้กลยุทธ์การสาธารณสุขมูลฐานที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยพัฒนาระบบสาธารณสุขของไทยได้ผลดีมา
อย่างต่อเนื่อง (กระทรวงสาธารณสุข. ออนไลน์. 2555)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จะต้องมีแฟ้ มครอบครัวและข้อมู ลชุมชนอย่างครบถ้วน เพื ่อ น ามา
วางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ คือ ยกระดับสุขภาพให้ดีขึ้น กว่าปกติ เช่น การออก
กาลังกาย การเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ทาลายสุขภาพ และการป้องกันโรคทั้งในบุคคลและชุมชน นอกจากนั้น
การรักษาโรคซึ่งไม่ได้มุ่งหวังให้มีแพทย์ไปอยู่ประจาทุกแห่ง พยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลเวชปฏิบัติ สามารถให้
การดูแ ลรัก ษาโรคทั่ว ไป รวมถึงการเชื่อ มต่อ ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารกับโรงพยาบาลที่เป็นแม่ข่าย ก็ทาให้ขีด
ความสามารถในการดูแลรักษาโรคมีมากขึ้น แพทย์สามารถพูดคุยกับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ได้ วินิจ ฉัย โรคจากทางไกลได้ ผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ที่ อ าการไม่ ไ ด้ วิ ก ฤต ก็ ส ามารถกลั บ มาอยู่ ใ นความดู แ ล
ของที ม โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบล ซึ่ ง อยู่ ใ กล้ บ้ า นได้ ใครอยากจะไปนอนป่ ว ยอย่ า งเหงา ๆ ที่
โรงพยาบาลในเมื อ ง หากโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบลใกล้ บ้ า นดู แ ลได้ ไ ม่ แ พ้ กั น (กระทรวง
สาธารณสุข. ออนไลน์. 2555)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสนามไชย ในปี พ.ศ. 2553 ได้ยกฐานะขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ที่ว่า
จะปรับปรุงระบบบริการสุขภาพของภาครัฐทุกระดับให้ได้มาตรฐาน โดยยกระดับ สถานีอนามัย เป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุข ภาพประจาตาบล และพัฒ นาระบบเครือ ข่ายการส่งต่อ ในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงแนวทาง
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ที่ควรให้ความสาคัญกับระบบบริการระดับ ปฐมภูมิ (Primary Care) ตรงกับ
หลักการ “สร้างนาซ่อม” โดยการให้บริการเชิงรุกเน้นการป้องกันโรค เป็นการดูแลสุขภาพโดยองค์รวม จัดการ
กับปัจ จัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งจัดการที่
ต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ พื้นที่บริการระดับตาบลจึงเป็นด่านแรกและพื้นฐานที่สาคัญ โดยเฉพาะเป็นการให้บริการ
แก่คนยากจนและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ ของประเทศ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(กระทรวงสาธารณสุข. ออนไลน์. 2555)
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หลังจากที่ยกระดับขึ้นเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแล้ว โรงพยาบาลได้รับผิดชอบงานการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขต่างๆ เช่น ตรวจรักษาพยาบาลขั้นต้น การฝากครรภ์ การให้บริการสร้างเสริมภูมิคุม กันโรค ฉีด
วัค ซีนเด็ก การดูแลโภชนาการเด็ก งานอนามัยโรงเรียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นสาหรับนักเรียน คัดกรองภาวะ
ผิดปกติต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต คัดกรองมะเร็งปากมดลูก สาหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ การดูแลผู้พิการ การ
ดูแลวัยทางาน การดูแลผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น งานฟื้นฟู สมรรถภาพ และอีกมากมาย ภาระหน้าที่ เป็ น
สถานที่ ดู แ ลประชาชนด้ านสุ ข ภาพ ที่ ดู แ ลประชาชนตั้ งแต่ อ ยู่ ในครรภ์ เกิ ด จนตาย (กระทรวงสาธารณสุ ข .
ออนไลน์. 2555)
หลังจากให้บริการสุขภาพให้แก่ประชาชนในฐานะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมาระยะหนึ่งแล้ว
จึงเป็นที่น่ าสนใจอย่างยิ่งว่า การบริห ารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสนามไชย ที่มีต่อการบริการ
สุขภาพของประชาชนในเขตตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม จังหวัด จันทบุรี อย่างไร ผู้วิจัยคาดว่าจะได้นาผล
วิจัยไปพัฒนาการบริหารระบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสนามไชย ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสนามไชย ที่มีต่อการบริการ
สุขภาพของประชาชนในเขตตาบลสนามไชย
2. เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสนามไชย ที่มีต่อการบริการ
สุขภาพของประชาชนในเขตตาบลสนามไชย จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
วิธีดาเนินการวิจัย
ป ร ะ ช า ก ร ที ่ เ ป็ น เป้ า ห ม า ย ก า ร วิ จ ั ย ไ ด้ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น ที ่ ม ี ส ิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั ้ ง ใน เข ต พื ้ น ที่
ตาบลสนามไชย จานวนทัง้ สิ้น 4,367 คน (องค์การบริหารส่วนตาบลสนามไชย. 2553 : 12)
การกาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) ใช้แนวคิดของยามาเน่ คือ
n = N
1 + Ne2
n = ขนาดตัวอย่าง (Sample Size)
n = ขนาดประชากร (Population)
e2 = ความคลาดเคลื่อน (Error) ในการสุ่ม = + 0.05
แทนค่า n =
4,367
1 + 4,367(0.05)2
=
4,367
1 + 10.9175
=
4,367
11.9175
= 336.4359
= 336
ดังนั้น ขนาดประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 336 คน
ส่วนเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sample Technique) ให้ได้รายชื่อตามกรอบสุ่ม (Sampling Frame)
ใช้ในการสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน คือ การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Random Sampling) และ
การสุ่มเชิงระบบ (Systematic Random Sampling) ดังนี้
สูตร
จานวนกลุ่มตัวอย่าง x จานวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน
จานวนประชากรทั้งหมด
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ตารางที่ 1 แสดงการสุ่มแบบสัดส่วน จะได้ใช้สัดส่วนประชากรตามหมู่บ้าน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จานวนประชากร
1
บ้านหนองหงส์
290
2
บ้านหนองโพรง
481
3
บ้านคลองบอน
461
4
บ้านปากตะโปน
322
5
บ้านสนามไชย
500
6
บ้านสองพี่น้อง
567
7
บ้านท่าแคลง
916
8
บ้านห้วงน้าเค็ม
830
รวม
4,367

จานวนกลุ่มตัวอย่าง (n)
22
37
35
25
39
44
70
64
336

ส่วนการสุ่มเชิงระบบจะพิจารณาจากจานวนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากการเก็บรวบรวมในระหว่างวันที่
1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างทั้ง 336 ชุด โดยใช้วิธีให้ผู้มารับบริการที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสนามไชย ได้ตอบจนกระทั่งครบจานวน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์
การสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยแนวคิด และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบคาถามทั้งปลายปิดและปลายเปิด
องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาสรุปได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้
เฉลี่ย/เดือน
ตอนที่ 2 ผลกระทบของการพั ฒ นาโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบลสนามไชย ที่มีต่อการ
บริการสุขภาพของประชาชน ตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยใช้ คาถามปลายปิด ทั้งหมด
4 ด้าน 16 เรื่อง ประกอบด้วย
2.1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 ข้อ
2.2 ด้านการรักษาพยาบาล 4 ข้อ
2.3 ด้านการควบคุมป้องกันโรค 3 ข้อ
2.4 ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ 4 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสนามไชย
วิเคราะห์โดยวิธีการหาความเรียงและสรุปผล
การทดสอบเครื่องมือจะใช้การทดสอบความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) ดังนี้
3.1 การทดสอบความตรง (Validity) จะใช้ผู้ท รงคุณ วุ ฒิทางด้านวิจัย และหัวข้อวิจัย จานวน 3 คน
คือ
3.1.1 รศ.บรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย
3.1.2 รศ.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย
3.1.3 จ่าเอกชานาญกียรติ โสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสนามไชย
โดยการทดสอบเครื่องมือที่ จะใช้ในการทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการนา
แบบสั ม ภาษณ์ ใ ห้ ทั้ ง 3 ท่ า นตรวจสอบ เมื่ อ รั บ เครื่ อ งมื อ กลั บ จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ นาข้อแก้ไขทั้งหมดมา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
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3.2 การทดสอบความเที่ย ง (Reliability) จะใช้ก ารทดลองไปเก็บ แบบสัม ภาษณ์ จานวน 30 ชุด
แล้วนามาวิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.96
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคลจะใช้การนามาแจกแจงความถี่ คานวณค่าเป็นร้อยละ แล้วนาเสนอใน
รูปตาราง ประกอบความเรียง
2. การวิเคราะห์ระดับผลกระทบด้านบริการสุขภาพของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลสนามไชย จะใช้ค่าเฉลี่ยซึ่งมีเกณฑ์วิเคราะห์ดังนี้ (ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์. 2555 : 32)
คะแนนระหว่าง 4.51 - 5.00
ถือว่ามีผลกระทบสูง
คะแนนระหว่าง 3.51 - 4.50
ถือว่ามีผลกระทบค่อนข้างสูง
คะแนนระหว่าง 2.51 - 3.50
ถือว่ามีผลกระทบปานกลาง
คะแนนระหว่าง 1.51 - 2.50
ถือว่ามีผลกระทบค่อนข้างต่า
คะแนนระหว่าง 1.00 - 1.50
ถือว่ามีผลกระทบต่า
3. การทดสอบสมมติ ฐ าน โดยการใช้ ค่ า สถิ ติ t-test ในการทดสอบความแตกต่ า งของค่าเฉลี่ยจาก
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และใช้ค่าสถิติ One - Way ANOVA ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่าง
มากกว่า 2 กลุ่ม
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยใช้
ผู้ให้ข้อมูลหลักมาเสริมการวิเคราะห์กระบวนการส่งผลกระทบให้เห็นชัดเจนขึ้น
ผลการวิจัย
ข้ อ ค้ น พบ ตามวั ตถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 สามารถสรุ ป ได้ ว่ า หลั งจากยกระดั บ สถานี อนามั ย ต าบลเป็ น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแล้ว การบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสนามไชย ได้ส่งผลกระทบเชิง
บวกค่อ นข้า งสูง การบริก ารสุข ภาพของประชาชนในเขตตาบลสนามไชย ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านการ
รักษาพยาบาล ด้านการควบคุมป้องกันโรคและด้านฟื้นฟูสุขภาพ
1. ด้ า นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ มี ผ ลกระทบค่ อ นข้ า งสู ง หลั ง จากที่ ไ ด้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การโรงพยาบาล
ส่งเสริม สุข ภาพตาบลสนามไชย ที่มีต่อ การบริการสุข ภาพของประชาชนในเขตตาบลสนามไชย การส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากทั้งทางภาครัฐและภาคประชาชน ยกตัวอย่างเช่น การจัด
ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริการทางสาธารณะสุขในเรื่องต่างๆ ทาให้
เข้าถึงประชาชนได้อย่างเต็มที่ การจัดโครงการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การ
บริห ารส่ วนต าบลสนามไชยและกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ เป็ น ต้ น ท าให้ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของ
ประชาชนในเขตพื้ น ที่ ตาบลสนามไชยมีผลกระทบค่อนข้างสูงในเชิงบวก
2. ด้านการรักษาพยาบาล มีผลกระทบค่อนข้างสูง หลังจากที่ได้มีการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลสนามไชย ที่มีต่อการบริการสุขภาพของประชาชนในเขตตาบลสนามไชย ปัจจุบันมีแพทย์/เจ้าหน้าที่
เพิ่มมากขึ้น ทาให้การดูแลสภาพแวดล้อม สถานที่สะอาดขึ้นและมีการติดป้ายแนะนาขั้นตอน ส่วนในการพบ
แพทย์/เจ้าหน้าที่ มีการแจ้งวัน-เวลา และให้ใบนัดอย่างชัดเจน ทาให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที
3. ด้านการควบคุมป้องกันโรค มีผลกระทบค่อนข้างสูง หลังจากที่ได้มี การบริหารจัดการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลสนามไชยที่มีต่อการบริการสุขภาพของประชาชนในเขตตาบลสนามไชย ทางโรงพยาบาล
ได้มีการออกหน่วยบริการตรวจร่างกายประชาชนร่วมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้มีการอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ในการดูแลตนเอง
และคนในครอบครัว
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4. ด้า นการฟื้น ฟู สุข ภาพ มีผ ลกระทบค่อ นข้า งสูง หลัง จากที่ไ ด้มี ก ารบริห ารจัด การโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลสนามไชยที่มีต่อ การบริการสุขภาพของประชาชนในเขตตาบล สนามไชย แพทย์มีความรู้
ความชานาญ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยและให้คาแนะนาในการกายภาพบาบัดและการช่วยเหลือตัวเอง ตลอดจนการ
ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยหลังกลับไปรักษาตัวที่บ้าน
ข้ อ ค้ น พบ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 สามารถสรุ ป ได้ ว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลกระทบของการ
บริ ห ารจั ด การโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบลสนามไชยที่ มี ต่ อ การบริ ก ารสุ ข ภา พของประชาชนโดยการ
ทดสอบสมมติฐาน มีข้อค้นพบดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจยั
1. ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลสนามไชยที่มีต่อการบริการสุขภาพ
ของประชาชน จาแนกตามเพศ
2. ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลสนามไชยที่มีต่อการบริการสุขภาพ
ของประชาชน จาแนกตามอายุ
3. ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลสนามไชยที่มีต่อการบริการสุขภาพ
ของประชาชน จาแนกตามการศึกษา
4. ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลสนามไชยที่มีต่อการบริการสุขภาพ
ของประชาชน จาแนกตามอาชีพ
5. ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลสนามไชยที่มีต่อการบริการสุขภาพ
ของประชาชน จาแนกตามรายได้

ผลการทดสอบ

ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ไม่ยอมรับสมมติฐาน

สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 ดังนี้
ผลกระทบของการบริห ารจัด การโรงพยาบาลส่งเสริม สุข ภาพตาบลสนามไชยที่มีต่อ การบริ ก าร
สุ ข ภาพของประชาชนในเขตตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ในภาพรวมผลกระทบอยู่
ในระดับค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน ได้ดังนี้
1. ด้ า นการรั ก ษาพยาบาล พบว่ า ในภาพรวมด้ า นการรั ก ษาพยาบาล มี ผ ลกระทบ ค่อนข้างสูง
ซึ่งจะอยู่ใ นลาดับ ที่ 1 เนื่อ งจากด้า นนี้เ กี่ย วกับ การบริก ารและการรัก ษาพยาบ าลผู้ป่ว ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
งานวิ จั ย ของอนุ ศั ก ดิ์ ช้ า งมิ่ ง (2546 : บทคั ด ย่ อ ) ได้ ทาการศึ ก ษาเรื่ อ งเจตคติ ของผู้ป่วยในที่มีต่อคุณภาพ
บริการของโรงพยาบาลนครปฐม จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกที่เ ข้า รับ การรัก ษาและประเภท
ของบัตรสวัสดิการการรักษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือผู้ป่วยในที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาลในแผนกอายุรก
รรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรมและศัลยกรรมกระดูก ผลการศึก ษาพบว่า เจตคติข องผู้ป่ว ยในที่มีต่อ คุณ ภาพ
บริก ารของโรงพยาบาลนครปฐมอยู่ในระดับดี เพศ อายุและระดับการศึกษาของผู้ป่วยใน มีผลทาให้เจตคติด้าน
บริการของโรงพยาบาลนครปฐมอยู่ในระดับดี เพศ อายุ และระดับการศึกษาของผู้ป่ วยใน มีผลทาให้เจตคติต่ อ

143

144

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

คุณภาพบริการแตกต่างกัน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาในแผนกและที่มีประเภท
บัตรสวัสดิการ การรักษาพยาบาลที่ต่างกัน มีเจตคติต่อคุณภาพบริการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
2. ด้านการป้องกันควบคุมโรค พบว่า ในภาพรวมด้านการป้องกันควบคุมโรค มีผลกระทบค่อนข้างสูง ซึ่ง
จะอยู่ในลาดับที่ 2 เนื่องจากด้านนี้ เป็นด้านที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ รวมไปถึงการควบคุมรักษา
โรคเรื้อรัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณี โพธิ์ชนะพันธุ์ (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อบริการ
ของผู้ที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันโรคผิวหนัง โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จานวน 302 คน พบว่าผู้มารับ
บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เกี่ย วกับ เรื่อ งการจัด บริก ารในแต่ล ะจุด เกี่ย วกับ การ
จัด บริก ารของห้อ งตรวจ สถานที่ ส าหรับรอตรวจคับแคบ ไม่เหมาะสม มีที่ นั่ งก่อนเข้ารับการตรวจไม่เพี ยงพอ
ระยะเวลาในการรอตรวจนานเกินไป สาหรับด้านการประสานการบริการ มีความพึงพอใจน้อย โดยเฉพาะห้องบัตรกับ
ห้องตรวจ และในส่วนค้น ประวัติล่า ช้าหรือ แฟ้ม ประวัติห าย ความพึงพอใจต่อ อัธยาศัย และการให้เกีย รตินั ้น
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อย เนื่องจากผู้รับบริการได้รับในสิ่งที่น้อยกว่าสิ่งที่ตนคาดหวังไว้ จึงเกิดความพึง
พอใจน้อย สาหรับข้อมูลที่ได้รับคุณภาพบริการและค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับปานกลาง
3. ด้านส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ในภาพรวมด้านส่งเสริมสุขภาพ มีผลกระทบค่อนข้างสูง ซึ่งจะอยู่ในลาดับ
ที่ 3 เนื่องจากด้านนี้เป็นด้านที่เกี่ยวกับ การส่งเสริมสุขภาพร่างกายของประชาชนในท้อ งถิ่น จึงสอดคล้อ งกับ
งานวิจัยของชลดา คล้ายคลึง (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนวัยทางานใน
ตาบลบัวขา อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จานวน 84 คน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของ
ประชาชนวัยทางานและรายด้าน ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดีม าก ส่วนความแตกต่างด้านเพศและอาชีพไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพโดยรวม ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ระดั บการศึกษาสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมด้าน
การนอนหลับและการทากิจกรรมเพื่อการพักผ่อนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ พบว่า ในภาพรวมด้านการฟื้นฟูสุขภาพ มีผลกระทบค่อนข้างสูง ซึ่งจะอยู่ใน
ลาดับที่ 4 เนื่องจากด้านนี้จะเป็นด้านที่เกี่ยวกับการบาบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเพื่อ ให้ผู้ป่วย
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุศักดิ์ ช้างมิ่ง (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา
เรื่องเจตคติของผู้ป่วยในที่มีต่อคุณ ภาพบริการของโรงพยาบาลนครปฐม จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
แผนกที่เข้ารับการรักษาและประเภทของบัตรสวัสดิการการรักษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้ป่วยในที่เข้ารับ
บริการรักษาพยาบาลในแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ -นรีเวชกรรมและศัลยกรรมกระดูก ผลการศึกษาพบว่า
เจตคติของผู้ป่วยในที่มีต่อ คุณภาพบริการของโรงพยาบาลนครปฐมอยู่ ในระดับดี เพศ อายุและระดับการศึกษา
ของผู้ป่วยในมีผลทาให้เจตคติด้านบริการของโรงพยาบาลนครปฐมอยู่ในระดับดี เพศ อายุและระดับการศึกษา
ของผู้ป่วยในมีผลทาให้เจตคติต่อคุณภาพบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ป่ว ยในที่
เข้า รับ การรัก ษาในแผนกและที่มี ป ระเภทบัต รสวัส ดิก าร การรัก ษาพยาบาลที่ต่า งกัน มีเจตคติต่อคุณภาพ
บริการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่สาคัญ ดังนี้
1. ผลกระทบของการบริ ห ารจั ด การโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบลสนามไชย ที่มีต่อ การ
บริก ารสุข ภาพของประชาชนในเขตต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม จัง หวัด จัน ทบุร ี ในด้า นการ
รักษาพยาบาลนั้น นอกจากจะมีการพัฒนาในส่วนของแพทย์ /เจ้าหน้าที่ สถานที่และอุปกรณ์แล้ว ควรจะต้องมี
การส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการรักษาพยาบาลตนเองในเบื้องต้นได้ เพื่อเป็นบรรเทาหรือ
ลดอาการเจ็บป่วยของผู้ที่เจ็บป่วยได้
2. ผลกระทบของการบริ ห ารจั ด การโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบลสนามไชย ที่มีต่อการ
บริก ารสุข ภาพของประชาชนในเขตตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม จังหวัด จัน ทบุรี ในด้านการควบคุม
ป้องกันโรค นอกจากจัดอบรมให้ความรู้แก่แพทย์ /เจ้าหน้าที่แล้ว ควรจะต้องมีการจัดอบรบให้กับ อาสาสมัค ร
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สาธารณสุขหมู่บ้าน ให้มีความชานาญ มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ ในการป้องกันและควบคุมการติด เชื้อ เพื่อ
จะได้นาองค์ความรู้ไปเผยแพร่ แนะนาให้ประชาชนในท้องถิน่ ต่อไป
3. ผลกระทบของการบริ ห ารจั ด การโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบลสนามไชย ที่มีต่อ การ
บริการสุขภาพของประชาชนในเขตตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ในด้านส่งเสริมสุขภาพ
นอกจากส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสุข ภาพแล้ว สร้างเครือข่ายหรือชมรมกีฬา เพื่อให้
เด็กและเยาวชน ประชาชนในท้องถิ่นเล็งเห็นถึงความสาคัญ ของสุขภาพ และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
4. ผลกระทบของการบริ ห ารจั ด การโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบลสนามไชย ที่มีต่อ การ
บริก ารสุข ภาพของประชาชนในเขตตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม จังหวัด จัน ทบุรี ในด้านฟื้นฟูสุขภาพ
นอกจากจะส่งเสริมให้แพทย์ /เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถในการฟื้นฟู ส มรรถภาพของผู้รับ บริก ารแล้ว
ควรจัด ให้มีก ารให้ค วามรู้แ ก่ผู้ป่ว ยเพื่อ ให้ผู้ป่ว ยสามารถจัด การกั บ ตนเองหรื อ ช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ เพื่ อ ให้
ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามเป็ น อยู่ ห รื อ ใช้ ชีวิ ต ได้ ต ามปกติ เหมือนคนอื่น ๆ ทั่วไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัยเรื่องผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบล
สนามไชยที่มีต่อ การบริก ารสุข ภาพของประชาชนในเขตตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยั เห็นว่าควรมีการดาเนินวิจัยหลังจากนี้คือ
1. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดจันทบุรี
ในภาพรวมทั้งจังหวัด เพื่อทาการเปรียบเทียบถึงผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลในแต่ละพื้นที่ เพื่อจะทาให้ได้มาซึ่งตัวชี้วัดที่ใช้เป็นมาตรฐานได้
2. ควรทาการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ในด้านผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบเพิ่มเติมในรายประเด็นที่ต้องการศึกษา
3. เพื่อให้ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล มีการพัฒนานโยบายได้ ต รง
ตามความต้ อ งการของประชาชนอย่ า งแท้ จ ริ ง ดั ง นั้ น ในการทาวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไป ควรศึกษาโดยเน้นหรือให้
ความสาคัญตามตัวแปรด้านต่าง ๆ ของผลการศึกษา เช่น การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น การคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นต้น
การศึกษาผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสนามไชยที่มีต่อการบริการ
สุข ภาพของประชาชนในเขตตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม จัง หวัด จัน ทบุรี ครั้งนี้ ผู้ ศึก ษาได้ เลือ ก
กรณีศึกษาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม จังหวัด จัน ทบุรี เนื่อ งจากยังไม่มี
ผู้ใดศึกษาและทาการค้นคว้าวิจัยมาก่อน โดยผลของการศึกษาจะเป็นข้อมูลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสนามไชย ให้มีป ระสิท ธิภ าพและเกิด ประสิท ธิผ ลในประเด็นอื่น ๆ และ
เพื่อ เป็น แนวทางให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/องค์การบริหารส่วนตาบล ได้นาไปใช้ประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนหรือการบริหารจั ด การโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบลไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
กั บ พี่ น้ อ ง ประชาชนในท้อ งถิ่น ของตน แต่ทั้ง นี้ก ารศึก ษาวิจัย เป็น การศึก ษาเฉพาะของการบริห ารจัด การ
โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม จังหวัด จัน ทบุรี เพียงแห่งเดียว จึ ง ควรที่ จ ะ
ให้ ส ถาบั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย ได้ ทาการศึ ก ษาในเรื่ อ งเดี ย วกั น นี้ ใ นภาพรวม ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลทั้งประเทศ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบอื่นๆ เพิ่มเติมที่สาคัญและจาเป็นต่อการบริหารจัดการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลอย่างแท้จริง
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ผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
IMPACT OF THAILAND-CAMBODIA BORDERLINE CASINO IN PONGNAMRON DISTRICT CHANTHABURI
PROVINCE
พิเชษฐ์ คนซื่อ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุ ประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงผลกระทบและมาตรการ รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี การวิจัยจะใช้การศึกษาเชิง
ผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงสารวจ และการสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งการสังเกตุการณ์แบบมีส่วนร่วม
ผลการศึกษาพบว่า การเปิดบ่อนชายแดนเสรี ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจทั้งในทางบวกและทางลบ ส่วนด้านความ
มั่นคงของประเทศ จะมีผลกระทบทางลบ ส่งผลกระทบด้านสังคม ครอบครัว ทั้งในทางบวกและทางลบ สาหรับ
มาตรการทางออกเกี่ยวกับปัญหาการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทยนั้น สามารถแบ่งมาตรการ
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เห็นด้วย เห็นด้วยทั้งการเปิดหรือไม่เปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยก็ได้
การศึกษาที่ดีและการรณรงค์ปลู กจิตสานึ กให้ กับ เด็กและเยาวชนจะเป็นภู มิคุ้มกัน ให้ เด็ กและเยาวชนสามารถ
แยกแยะโทษของการเล่นหรือติดการพนันได้ การผ่านประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ ก็จะสามารถช่วย
ให้ประชาชนทราบถึงโทษของการพนันได้ดี กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยมีข้อเสนอว่าให้เข้มงวด การกาหนดโทษหรือลงโทษ
ผู้ฝ่า ฝืน ลัก ลอบเล่น การพนันให้หนักขึ้นกว่ากฎหมายที่ใช้ ในปัจจุบัน มองตามสาเหตุจากความเชื่อในหลักของ
ศีลธรรม ศาสนา การพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดี มอมเมา ไม่เป็นกุศล และกลุ่มที่เห็นด้วยเสนอว่าควรจะต้องมีมาตรการให้
เข้มงวด คือ ควรจากัดอายุของผู้เล่นการพนัน ควรจากัดผู้ที่เล่นการพนันโดยพิจารณาจากจานวนเงินที่จะนาเข้าบ่อน
ควรอนุญาตให้แต่เฉพาะนักท่องเที่ยวเข้าเล่นการพนัน ซึ่งเป็นการป้องกันการนาเงินออกนอกประเทศ
ABSTRACT
This research was aimed to study impacts and measures including proposed policies of
Thailand-Cambodia Broderline Casino in Pongnamron District, Chanthaburi Province. The mixed
method approach of the quantitative and qualitative research including participatory
observation were applied to the study. The major findings identified that opening of free
borderline casino affects the economy both positively and negatively, and the country security
will be disadvantaged and have impacts on society and family in both the positive and negative
ways. Measures for the problems of the legal casino in Thailand can be divided into three
categories of the results. The first group agreed with either the opening or non-opening of the
legal casino. They agreed that providing education and building awareness campaigns for
children and young people will prevent them from gambles and make them realize about harm
of gambling problems. Public media campaigns can help people get a better gambling penalty.
The second group opposed the opening of the legal gamble and proposed more strict gambling
penalties for any gamblers than the current anti-gambling law. This group showed its comment
about any gambles which have been against morality and religious belief. The third group which
agreed with the opening of the legal casino, proposed the rule of legal age for gambles. The
amount of the money should be considered to allow in the casino. Only the tourists should be
allowed to gamble so that the money would be circulated inside the country.
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บทนา
ข้อถกเถียงที่ว่าประเทศไทยควรจะมีการเปิดบ่อนการพนันที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น เป็นข้อถกเถียง
ที่มีมายาวนานกว่า 10 ปี โดยผ่านการผลักดันของฝ่ายรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัย แต่ในปั จจุบันยังไม่มีการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายเลยว่านโยบายบ่อนการพนันควรเป็นอย่างไร แม้ในอดี ตประเทศไทยจะเคยมีการเปิดบ่อนการ
พนันที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็ได้มีการยกเลิกบ่อนการพนันดังกล่าวไปนานแล้ว ในปัจจุบันบ่อนการพนันจะเปิดให้เล่น
ได้เฉพาะการพนันบางรูปแบบที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น และโดยทั่วไปก็เปิดได้เป็นบางวันและบางช่วงเวลา ข้อ
ถกเถีย งเรื่อ งบ่อ นการพนัน ที่ ชอบด้วยกฎหมายกลับมาโด่งดังอีกครั้งเมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในสมัยที่เป็ น
นายกรัฐมนตรี ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในทานองที่ว่าประเทศไทยน่าจะมีการพิจารณาเปิดบ่อนการพนัน
โดยชอบด้ว ยกฎหมายในรูป แบบของ Entertainment Complex ซึ่ง เป็น ศูน ย์ร วมแหล่ง บัน เทิง ครบวงจร
ประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับการเปิดบ่อนเสรีระหว่างฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านสามารถสรุปได้จากงานวิจัยที่ผ่านมา
(มานิตย์ จุมปา. ออนไลน์. 2551) ดังนี้
ฝ่ายที่สนับสนุนการเปิดบ่อนให้ถูกกฎหมาย ได้นาเสนอข้อดีหรือประโยชน์ของการเปิดบ่อนดังกล่าวที่
สาคัญ ได้แก่
1. บ่อนถูกกฎหมาย แก้ปัญหากระแสเงินที่ไหลออกไปต่างประเทศ จากมูลเหตุที่คนไทยไปเล่นการพนัน
ในบ่อนการพนันในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเปิดบ่อนการพนันตามแนวชายแดน เมื่อมี
การเปิดบ่อนการพนันในประเทศไทย ผู้เล่นก็จะเล่นในประเทศไทย ทาให้เงินหมุนเวียนอยู่ในประเทศ
2. รัฐสามารถเก็บรายได้จากบ่อนการพนันมาใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยนาภาษีจากบ่อนการพนันมาใช้
ในกิจการที่เป็นการพัฒนาประเทศ
3. บ่อนการพนันที่ชอบด้วยกฎหมายจะช่วยขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพลเถื่อน และควบคุมการใช้บ่อนการพนันเป็น
แหล่งในการฟอกเงิน
4. ผลดีข องบ่อ นการพนัน ถูก กฎหมายอื่น ๆ เช่น มีก ารจ้า งงานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบ่อนการพนัน
ถูกบังคับให้เปิดดาเนินการในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสาหรับการทาเกษตรกรรมได้ เช่น จังหวัดที่มี พื้นที่แห้งแล้งในภาคอีสาน
เป็นต้น
ส่วนฝ่ายคัดค้านการเปิดบ่อนที่ถูกกฎหมายก็นาข้อเสียของการเปิดบ่อนการพนันที่ชอบด้ว ยกฎหมายมา
นาเสนอหลายประการคือ
1. มองในด้านเศรษฐศาสตร์จะพบว่า แม้จานวนเงินที่หมุนเวียนในธุรกิจบ่อนการพนัน จะมีจานวนมาก
แต่นักเศรษฐศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่า การพนันถือว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าในทางเศรษฐศาสตร์ เพราะไม่ใช่
การผลิตที่แท้จริงแต่เป็นเพียงการโอนเงิ นจากคนหนึ่งไปสู่กระเป๋าอีกคนหนึ่ง จึงไม่มีการเพิ่มคุณค่าใด ๆ แก่สังคม
จากการเล่นพนัน
2. มองในด้านชุมชนจะพบว่า บ่อนการพนันที่ชอบด้วยกฎหมาย จะส่งเสริมไม่ทางตรงก็ทางอ้อมให้คน
ในชุมชนสนใจที่จะเข้าไปเสี่ยงโชคจากการพนันโดยไม่คิดที่จะทามาหากินอย่างอื่น เมื่อเสียเงินจากการพนัน บุคคล
ดังกล่าวก็อาจจะแสวงหาเงินทองโดยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กลายเป็นอาชญากร และก่อให้เกิดปัญหาของ
ชุมชนได้
3. เหตุผลที่เป็นข้อเสียอื่น ๆ ของบ่อนถูกกฎหมาย เช่น เงินรายได้ที่ได้จากการเก็บภาษีบ่อนการพนันยัง
ไม่ชัดเจนว่าจะนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจการใด หรือบ่อนการพนันเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักคาสอนของศาสนา เป็น
ต้น
ปัจจุบันมีการตั้งบ่อนการพนันแบบครบวงจร หรือที่เรียกว่า บ่อนคาสิโน บริเวณชายแดนไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านหลายแห่ง และปรากฏมีคนไทยนิยมเดินทางไปเล่นการพนัน บ่อนการพนันแต่ละแห่งจะตั้งอยู่บริเวณใกล้
จุดผ่านแดน และจุดผ่อนปรน ทางด้านตรงข้ามจังหวัดจันทบุรี (เกรียงไกร กาแหงฤทธิรงค์. ออนไลน์ . 2542) มี
บ่อนการพนัน ได้แก่
1. บ่อนซีซาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโอสกรอม กรุงไพลิน ตรงข้ามจุดผ่อนปรนบ้านผักกาด
ตาบลคลองใหญ่ อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ห่างจากชายแดนไทย-กัมพูชา ประมาณ 100 เมตร โดยเมื่อวันที่
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5 กรกฎาคม 2542 นายอิม ชุนลิม รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงผังเมื องและก่อสร้างกัมพู ชา เป็ นประธานเปิดบ่อ น
ดังกล่าว ซึ่งมีนายเม่งเส้ง บุญมา บุตรชายของนายเท้ง บุญมา นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในกัมพูชาเข้าหุ้นกับนักธุรกิจไทย
ไม่เปิดเผยชื่อ
2. บ่อนบ้านแหลม ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านภุมเรียง อาเภอภุมเรียง จังหวัดพระตะบอง ตรงข้ามจุดผ่อนปรน
บ้านแหลม ตาบลเทพนิมิต อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี บ่อนนี้เป็นการลงทุนระหว่างนายซก กอง นายอาเภอภุม
เรียง จังหวัดพระตะบอง กับนักธุรกิจชาวไทย คือ นายอิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายทวีศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย และนายเสวก
วินิจจิตร เป็นบ่อนการพนันที่มีผู้นิยมไปเล่นมากที่สุดบริเวณแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15
มกราคม 2542 แต่ละวันมีผู้เดินทางเข้าไปเล่นการพนันประมาณ 300-500 คน เงินหมุนเวียนเฉลี่ยวันละประมาณ
1 ล้านบาท สาหรับผู้ที่จะเข้าไปเล่นการพนันที่บ่อนดังกล่าว ทางเจ้าของบ่อนจะจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก
รับส่งนักพนั น จานวน 5 คัน ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.30 น. และรถตู้ป รับอากาศที่ข้างห้างสรรพสินค้าโรบิ นสัน
จันทบุรี มาถึงบ้านแหลมด้วย หรือหากนักพนันเดินทางมาเองด้วยรถส่วนตัว เจ้าของบ่อนก็จะบริการที่จอดรถฟรี
3. บ่อนบ้านซับตารี ตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอพนมปริก จังหวัดพระตะบอง ตรงข้ามจุดผ่อนปรนบ้า นซับ ตารี
ตาบลทุ่งขนาน อาเภอสอยดาว จังหวัด จัน ทบุรี บ่อ นนี้เ ป็น การร่ว มลงทุน ระหว่า งนักธุรกิจชาวเกาหลีจากกรุง
พนมเปญ และผู้ร่วมร่วมหุ้นชาวไทยอดีตสมาชิกสภาจังหวัดเขตอาเภอขลุง โดยมีทหารกัมพูชาเป็นผู้ให้การสนับสนุน
4. บ่อนบ้านสวนส้ม ตั้งอยู่ในพื้นที่ อาเภอพนมปริก จังหวัดพระตะบอง ตรงข้ามจุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม
ตาบลทุ่งขนาน อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี แต่บ่อนดังกล่าวได้หยุดกิจการตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2541
เนื่องจากมาตรการการเข้มงวดในการผ่าน-เข้าออกของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่บังคับให้นักพนันใช้หนังสือผ่านแดน
ชั่วคราว
การที่มีบ่อนการพนันชายแดนจันทบุรีดังกล่าวพบว่า ได้รับความนิยมจากผูเ้ ล่นคนไทยเป็นอย่างมาก พบ
ปรากฏการณ์เ จริญ เติบ โตของรายได้ชุม ชนในเขตประเทศกัม พูชา อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาผลลัพธ์ดังกล่าว
นั้น ควรพิจารณาในบริบทที่เฉพาะเจาะจงของจังหวัดจันทบุรีบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งมีสถานการณ์ที่สาคัญ ๆ
(สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. ออนไลน์. 2545) ดังนี้
1. จันทบุรีมีปัญ หาการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานกัมพูชา เนื่องจากชายแดนไทย-กัมพูชาทางด้าน
จังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารทะเล ซึ่งต้องใช้แรงงานจานวนมาก จึงทาให้
มีการลักลอบใช้แรงงานกัมพู ชาที่ ผิดกฎหมาย แต่ ค่าธรรมเนียมในการเข้ามาทางานของแรงงานต่างชาติต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายสูงไม่คุ้มกับค่าจ้างในการทางานระยะสั้น ๆ จึงทาให้มีการลักลอบเข้ามาทางานอย่างผิดกฎหมายเป็นจานวน
มาก นอกจากนี้ยังมีขบวนการลักลอบนาแรงงานกัมพูชาหลบหนีเข้าเมืองเพื่อเดินทางไปขายแรงงานยังจังหวัดอื่น ๆ
โดยผู้แทนภาคเอกชนเสนอขอให้รัฐบาลได้ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ ในพื้นที่จังหวัดที่ยังมี
ความจาเป็นต้องใช้แรงงานต่างชาติให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน
2. การดารงอยู่ปัญหาการอาชญากรรมและปล้นสะดมของโจรกัมพูชา โดยมีการลักลอบนาอาวุธสงคราม
มาขายบริเ วณชายแดนประเทศไทย และการนารถยนต์ที่โ จรกรรมออกไปขายในประเทศกัมพูชา ปัจจุบัน
สถานการณ์ ดี ขึ้ น ส่ ว นการปล้ น สะดมโดยใช้ อ าวุ ธ สงครามบริ เวณชายแดนทางด้ า นติ ด ต่ อ กั บ เมื อ งพระ
ตะบอง ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวลดน้อยลงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทย กัมพูชา มีการติดต่อค้าขายกันมากขึ้น ปัญหาความอดอยากของราษฎรกัมพูชาลดลง และหันมาประกอบอาชีพ
สุจริตเพิ่มขึ้น
3. ศัก ยภาพการค้ าของชายแดนจังหวัด จัน ทบุ รี ได้เปิ ด เส้ น ทางการค้ าบ้ านแหลม หรือ บ้ านผั กกาดไพลิน เนื่องจากบ้านแหลมและบ้านผักกาด เป็นพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้สาหรับการจัดตั้งพื้น ที่เ ศรษฐกิจ โดยบ้า น
ผักกาดเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายถนนในกัมพูชา ควรจะมีการสร้างถนนมาตรฐาน
จากบ้านผักกาด อาเภอโป่งน้าร้อน-กรุงไพลิน กัมพูชา ระยะทาง 2 กิโลเมตร ถึงพระตะบองเป็นระยะทางประมาณ
140 กิโลเมตร โดยขยายสนามการค้าไปสู่จังหวัดพระตะบอง
4. ความพยายามผลักดันของผู้ที่เกี่ยวข้องให้เปิดช่องทางความร่วมมือการค้าชายแดนจัง หวัด จัน ทบุรี
บริเวณช่องผัก กาดและบ้า นแหลมให้เป็นด่านถาวรโดยเน้นเศรษฐกิจทางด้า นการพั ฒ นาการเกษตรร่ ว มกั น
โดยใช้ พื้ น ที่ จั งหวั ด จั น ทบุ รี เพื่ อ ส่ งเสริ ม ภาคอุ ต สาหกรรมและการท่องเที่ยว
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5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพบว่ามีการสร้างความเข้มแข็งระหว่างชุมชนชายแดนเพื่อเป็ น
พื้นฐานในการสร้างความสมานฉันท์และพึ่งพากันระหว่างชุมชนชายแดน เพื่อสร้างความยั่งยืนในชุมชนของทั้ง 2
ประเทศ ปัจจุบันราษฎรในพื้นที่ชายแดนมีความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนบ้านกันอยู่แล้ว เช่น การสัมมนาปัญหาชายแดน
ไทย-กัมพูชา ณ จังหวัดจันทบุรี ทางฝ่ายไทยและผู้แทนฝ่ายกัมพูชาได้ร่วมลงนามในการแถลงการณ์ร่วม เพื่อแสดง
เจตนาในการสร้างเสริมความสั ม พั น ธ์ที่ดี โดยจะร่วมกัน ส่งเสริม และผลัก ดัน ในเรื่องต่ าง ๆ ได้ แก่ การพั ฒ นา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ และการสร้างโครงสร้างพื้ น ฐานทั้ งทางบก ทางน้ า การเก็ บ กู้ทุ่ น ระเบิ ด การส่ งเสริม การค้ า
ชายแดน การส่งเสริม การท่อ งเที่ย ว การส่งเสริม ด้า นสาธารณสุข การแก้ไขปัญ หาแรงงาน และการส่งเสริม
พัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
ผู้วิจัยเห็ นว่าเป็นสิ่ งน่ าสนใจศึ กษาเป็นบทเรียนว่า บ่ อนการพนั นบริเวณชายแดนจั นทบุรี - กั มพู ชา มี
ผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะทาการศึกษาเรื่องผลกระทบของบ่อนการพนั น
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่ อศึ กษามาตรการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ส าหรับการเปิ ดบ่ อนการพนั นของไทย โดยอาศั ย
ประสบการณ์จากบ่อนพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนจังหวัดจันทบุรีที่เดินทางไปเล่นในบ่อน การพนันบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ในอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ทั้งหมด 6 แห่ง คือ บริเวณเขตติดต่อบ้านผักกาด ได้แก่
บ่อนไพลิน วิคตอเรีย ซีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนล มงกุฎ ดรีมเวิล์ด บริเวณบ้านแหลม ได้แก่ บ่อนบ้านแหลม โดยเก็บ
ตัวอย่าง จานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมื อ วิจั ย ได้ แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ ย วกั บ ผลกระทบของบ่ อนการพนั น บริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ในอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
การสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณ ชายแดนไทยกัมพูชา
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างข้อคาถามให้ครอบคลุมองค์ประกอบของผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ในอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยเป็นลักษณะของแบบสารวจความคิดเห็น
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชั ยยนต์ ประดิษฐศิล ป์)
ตรวจสอบความถูก ต้อ ง ความเที่ย งตรง ตามโครงสร้างเนื้อ หาความครอบคลุม ของเนื้อหา ความถูกต้องและ
เหมาะสมของภาษา
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความ
ครอบคลุมของเนื้อหา เพื่อให้ได้ข้อคาถามที่เที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 5 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้สัมภาษณ์กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
เพิ่มเสริมคาอธิบายผลการศึกษาในเชิงปริมาณให้ชัดเจนขึ้น โดยอาศัยผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)
ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อให้ได้รายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผลกระทบของบ่อนการ
พนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาในอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมหรือเรียกอีกอย่างว่า การสังเกตการณ์ภาคสนาม (Field Observation)
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่นักวิจัย หรือผู้สังเกตการณ์เข้าไปร่วมกิจกรรม หรือ เข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมในกลุ่มที่ศึกษา ผู้วิจัยอาจแสดงตนเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือ ไม่แสดงตัวก็ได้ ผู้วิจัยไม่เพียงแต่รวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มที่ศึกษาเท่านั้น หากจะเข้าร่วมกับกลุ่มหรือองค์กรที่ตนศึกษา นักวิจัยจะเข้าไปร่วมในกลุ่มที่ตนศึกษามาก
น้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและจะต้องเข้าไปด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรจะเข้าไปใกล้ชิดผู้
สังเกตมากเกินไป หรือพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือสมาชิกในกลุ่มไม่ว่าทางใด (สุรพล กาญจนะจิตรา. 2551 : 35)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคล (ตัวแปรต้น ) จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา คือนามาแจกแจงความถี่
(Frequency) คานวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage)แล้วนาเสนอในรูปตารางความเรียง
2. การวิเคราะห์ตัวแปรตามจะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยนาเสนอในรูปของค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ในการศึก ษาครั้ง นี้ ใช้โ ปรแกรมสาเร็จ รูป ในการวิเ คราะห์ข้อ มูล สถิติที่ใ ช้เ ป็น สถิติ เชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แ ก่ ค่ าความถี่ ร้อ ยละ และค่ าเฉลี่ ย สาหรับ การวัดระดั บ ความต้องการของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม สร้างขึ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติที่เรียกว่ า (Likert Scale) โดยมีตัวเลือกตอบแบบ 5
ระดับ โดยในแต่ละระดับกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนนความต้องการ
ระดับคะแนน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
4
ระดับเห็นด้วย
3
ระดับไม่เห็นด้วย
2
ระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1
การตีความหมายในระดับผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาในอาเภอโป่งน้า
ร้อน จังหวัดจันทบุรี จะใช้ช่วงเท่าเนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลโดยไม่ใช้การสุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 3.25-4.00 หมายถึง มีผลกระทบในระดับมากที่สุด / เห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ย 2.50- 3.24
หมายถึง มีผละกระทบในระดับมาก / เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 1.75- 2.49 หมายถึง มีผลกระทบในระดับน้อย / ไม่เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.74 หมายถึง มีผลกระทบในระดับน้อยที่สุด / ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
สรุปผลได้ดังนี้
ข้ อ ค้ น พบข้ อ ที่ 1 ตามวั ตถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 สามารถสรุ ป ได้ ว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ต อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นว่าบ่อนการพนัน บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ส่งผลกระทบ
มากในระดับภาพรวม และในระดับรายด้านตามลาดับดังนี้
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1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านความมั่นคง
3. ด้านสังคมและครอบครัว
จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพผู้วิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเปิด
บ่อนชายแดนนั้น เป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจในประเด็นที่ว่า ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนใกล้เคียง ทาให้พ่อค้า
แม่ค้า ที่ข ายของบริเ วณนั้น มีร ายได้เพิ่มขึ้น การจับจ่ายใช้สอยมีเงิน หมุนเวียนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น เกิดการจ้าง
งาน การแลกเปลี่ยนสินค้า การเกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา และยังทาให้นักการเมืองมีโอกาสเข้า
ไปแสวงหาผลประโยชน์ในบ่อนการพนันได้มากขึ้น การเรียกให้แบ่งปันผลประโยชน์ทั้งที่เป็นเงินการเรียกเก็บส่วย
และการเอื้อประโยชน์ในทางการเมือง การสร้างเครือข่ายกับผู้ที่เล่นการพนันผู้ที่เล่นเสียก็จะมีนักการเมืองเข้ามา
ช่ ว ยเหลื อ ในช่ ว งของการเลื อ กตั้ ง นั ก การเมื อ งก็ จ ะใช้ ก ลุ่ ม คนเหล่ า นี้ ช่ ว ยหาเสี ย งทั้ งในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และ
ระดั บ ประเทศได้ และกลุ่ม ตั วอย่ างเห็ นด้ วยในประเด็ น ที่ ว่า การเปิ ด บ่ อ นชายแดนเป็ น การส่ งเสริม เศรษฐกิจ
ชายแดนเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก่อสร้าง การจ้างงาน การขยายตัวด้านธุรกิจการค้า การขยายตัวอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ก็เนื่องจากเมื่อมีประชาชนเข้าไปเล่นการพนันที่บ่อนชายแดนมากขึ้น ก็จ ะเกิด วัฏ จัก รทางการค้า ขาย
ส่งผลให้มีก ารทาธุร กิจต่า ง ๆ เพิ่ม ขึ้น ด้ว ย ในทางกลับ กัน กลุ่มตัวอย่างก็เห็นด้วยว่า เมื่อที่ใดมีการรวมกลุ่มของ
ประชากรเพื่ อจะทากิจกรรมใด ๆ มากขึ้ น ปั ญ หาของการเกิ ด อาชญากรรมก็ จ ะมากขึ ้ น ด้ ว ย จึ ง เป็ น การ
ยากลาบากของเจ้ า หน้ า ที่ ตารวจในบริเวณชายแดนที่จะปราบปรามโจรผู้ร้าย นอกจากนี้หากมีการเปิดบ่อนเสรี กลุ่ม
ตัวอย่างก็เห็นด้วยว่า เป็นการมอมเมาประชาชน เพราะนิสัยคนไทยส่วนใหญ่ชอบการเสี่ยงโชค ชอบการต่อรอง เมื่อ
เข้าไปเล่นการพนันได้ง่ายโดยไม่มี ความผิด การลงทุนที่จะเล่นการพนันก็ยิ่งจะมากขึ้น หากเล่นเสียก็จะมุ่งหวังที่
จะต้องการเอาเงินคืนกลับมาให้ได้
สาหรับ ด้า นความมั่น คงผู้วิจัย พบว่า กลุ่ม ตัว อย่า งเห็น ด้ว ยที่บ่อ นการพนัน ชายแดนเพิ่มปัญหาการ
ลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ก็เนื่องจากเป็นความเชื่อของประชาชนส่วนใหญ่ เมื่อเห็นแรงงานต่างด้าวเข้ามา
ทางานในประเทศไทย ก็มักจะนึกหรือคิดเอาเองว่าเข้ามาโดยผิดกฎหมาย ไม่ได้สอบถามหรือทราบข้อเท็จจริง เป็น
ความเคยชินกับความเชื่อเดิม ๆ ในสมัยก่อน เมื่อเชื่อว่าแรงงานต่างด้าวเข้ามาผิดกฎหมายก็จะต้องมีการเพิ่มความ
เข้มงวดในการตรวจผ่านด่านเข้า-ออกบริเวณชายแดน เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย การลักลอบขนส่ง
สินค้าที่ผิดกฎหมาย เช่น สิ่งเสพติด ให้โ ทษต่า ง ๆ สิน ค้า หนีภ าษี หรือ แม้แ ต่อ าวุธ สงคราม เป็น ต้น รวมไปถึง
เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอาชญากรรมระหว่างประเทศ หากมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นบ่อย ๆ และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก็
จะส่งผลให้ชื่อเสียงของประเทศเสื่อมเสียเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเช่นกัน
ด้านสังคมและครอบครัว จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพผู้วิจัย พบว่า การเปิดบ่อน
เสรีจะช่วยลดการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย เพราะปัจจุบันมีการลักลอบเปิดบ่อนและแอบเล่น การพนัน ที่ผิด
กฎหมายในประเทศ หากเปิดบ่อนถูกกฎหมายก็จะสามารถเรียกเก็บภาษี เพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศไทย แต่
ในทางกลับกันกลุ่มตัวอย่างก็เห็นด้วยว่า การเปิดบ่อนชายแดนทาให้มีปัญหาโสเภณีบริเวณชายแดนรุนแรงขึ้น ทา
ให้คนในครอบครัว ทะเลาะกันมากขึ้น ทาให้เ กิด ปัญ หายาเสพติด มากขึ้น ทาให้ค นขาดความรับ ผิด ชอบใน
ครอบครัว เป็น แหล่งมั่ว สุม ของนักเลงอันธพาล ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในชุมชนมากขึ้น ทาให้เกิดปัญหาเด็ก
เร่ร่อนมากขึ้น สาหรับในประเด็นที่ว่า การเปิดบ่อนชายแดนทาให้เกิดปัญหาข้าราชการหนีงานเพื่อไปเล่นการพนันนั้น
กลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยเนื่องจากผู้ที่เป็นทางานข้าราชการ การทางานราชการถือว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง มี
ความเจริญก้าวหน้า หากเข้าไปเล่นกันเป็นประจา ๆ ก็เกิดการเสื่อมเสียในตาแหน่งหน้าที่การงานได้
ข้ อ ค้ น พบข้ อ ที่ 2 ตามวัตถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 สามารถสรุ ป ได้ ว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ต อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นต่อมาตรการทางออกเกี่ยวกับปัญหาการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทย โดยแบ่ง
มาตรการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มที่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย
2. กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย
3. กลุ่มที่เห็นด้วยทั้งการเปิดหรือไม่เปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย
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เมื่อมาพิจารณาถึงมาตรการทั้ง 3 กลุ่มจะ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งในทุกกลุ่มของมาตรการ
โดยเรียงลาดับดังนี้
1. กลุ่มที่เห็นด้วยทั้งการเปิดหรือไม่เปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย
2. กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย
3. กลุ่มที่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย
จากการสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพผู้วิจัย พบว่ากลุ่มที่เห็นว่าควรมีมาตรการทางสังคมให้
เหมาะสม ไม่ว่าจะเปิดบ่อนการเสรีหรือไม่ก็ตาม โดยเรียงลาดับดังนี้
1. การปลูกฝังเด็กและเยาวชนโดยผ่านสถานศึกษาจะช่วยป้องกันปัญหาผลกระทบเชิงลบจากการพนัน ไม่
ว่าจะเปิดบ่อนชายแดนหรือไม่ก็ตาม
2. การใช้สื่อมวลชน จะช่วยให้ประชาชนทราบถึงโทษของการพนันได้ดี และควรมี การพัฒนาสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจให้ดึงดูดประชาชนมากขึ้นเพื่อลดเวลาไปเล่นการพนัน ไม่ว่าจะเปิดบ่อนชายแดนหรือไม่ก็ตาม
การเตรียมคนให้ดี เป็นปัจจัยสาคัญพื้นฐานที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ปัญหาที่จะเกิดจาก
ผลกระทบจากการเปิดบ่อนพนัน สถานศึกษาจึงต้องเป็นกาลังสาคัญในการปลูกฝังเด็กและเยาวชน ชี้ให้เห็นถึงโทษของ
การพนัน ชี้เห็นให้ถึงความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การศึกษาที่ดีจะช่วยป้องกันปัญหาผลกระทบเชิงลบจากการพนัน
ได้ เปรียบเสมือนมีภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ ที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ นอกจากนี้การใช้สื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
ทางบุคคล สื่อทางวิทยุ- โทรทัศน์ หรือสื่อออนไลน์ การรณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ ก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนทราบ
ถึงโทษของการพนันได้ดี และรัฐบาลควรให้ความสาคัญในการพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือ แหล่งบันเทิง
อื่น เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกที่มากขึ้นก็จะทาให้ประชาชนไม่ลุ่มหลง ไม่มึนเมาอยู่กับการพนัน หรือมุ่งแต่การเล่น
การพนันเพียงอย่างเดียว
สาหรับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนเสรี มีข้อเสนอว่าให้เข้มงวดการกาหนดโทษหรือ ลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ลัก ลอบเล่นการพนัน ให้ห นัก ขึ้นกว่า กฎหมายที่ใ ช้ใ นปัจ จุบัน คนส่วนใหญ่ มองตามสาเหตุจากความเชื่อในหลัก
ของศีลธรรม ศาสนา การพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นการมอมเมา ไม่เป็นกุศล ส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ไป
สัมผัสและศึกษาโดยตรงว่าวิถีชุมชนเป็นอย่างไร
สาหรับกลุ่มที่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศ แต่ก็ควรจะต้องมีมาตรการ
ตามลาดับดังนี้
1. การเปิดบ่อนในประเทศ จะช่วยกั้นการนาเงินออกไปเล่นการพนันชายแดน
2. ถ้าเปิดบ่อนในประเทศ ควรจากัดอายุของผู้เล่นการพนัน
3. ถ้าเปิดบ่อนในประเทศควรจากัดผู้ที่เล่นการพนันโดยพิจารณาจากจานวนเงินที่จะนาเข้าบ่อน
4. ถ้าเปิดบ่อนในประเทศ ควรอนุญาตให้แต่เฉพาะนักท่องเที่ยวเข้าเล่นการพนัน
การเปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศ จะเป็นลดการนาเงินออกนอกประเทศ หากมีบ่อนที่ถูก
กฎหมายก็จะทาให้สามารถเก็บภาษีบ่อนได้ ไม่มีการลักลอบแอบเปิดบ่อน สามารถเพิ่มประโยชน์ได้มากมาย เช่น มี
เงินทุนหมุนเวียนในประเทศ สามารถนาเงินมาพัฒนาชุมชนและพัฒนาประเทศได้ เมื่อเปิดบ่อนการพนันที่ถูก
กฎหมายก็ต้องมีการวางมาตรการในการจากัดอายุของผู้เล่นการพนันด้วย เพื่อป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนเข้าไป
เล่นการพนันหรือติดการพนันได้ อีก ทั้งจะต้อ งมีการจากัดวงเงิน ของผู้ที่เ ข้าไปเล่น การพนัน และจากัดเฉพาะ
นัก ท่อ งเที่ย วเท่า นั้น ที่ สามารถเข้าไปเล่นการพนันในบ่อนได้ การศึกษาที่ดีและการรณรงค์ปลูกจิตสานึกให้กับเด็ก
และเยาวชนจะเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนสามารถแยกแยะโทษของการเล่นหรือติดการพนันได้
ดังนั้น จากการศึกษาถึงผลกระทบมาตรการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการเปิดบ่อนการพนันบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ในอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่าการเปิดบ่อนการพนันบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ในอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี จะเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ เกิดการจ้างงานและมี
รายได้เพิ่มของประชาชนในพื้นที่ เกิดธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการเก็บภาษีเป็นรายได้เข้ารัฐ และสามารถนาเงิน
จากการเก็บภาษีต่าง ๆ มาพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติได้อีกด้วย ปัจจุบันประเทศกัมพูชาสามารถเปิดบ่อนการ
พนันโดยไม่ขัดต่อศีลธรรมและความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ ทาให้ประเทศกัมพู ชามีรายได้เพิ่มจากการเก็บภาษี
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มากมาย ประชาชนของกัมพูชาบริเวณชายแดนก็มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งที่ธุรกิจการพนันที่เปิดในประเทศกัมพูชานั้นเป็น
การลงทุนส่วนใหญ่เป็นของคนไทย รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเล่นการพนันส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทย
สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 ดังนี้
ผลการศึกษาที่เป็นข้อค้นพบจากการวิจัยในภาคนิพนธ์นี้ในภาพรวมสรุปได้ว่า การเปิดบ่อนชายแดนเสรีมี
ผลกระทบ 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบ คือ ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนใกล้เคียง ทาให้
พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของบริเวณนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้น การจับจ่ายใช้สอยมีเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น เกิดการจ้าง
งาน การแลกเปลี่ยนสินค้า การเกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา และยังทาให้นักการเมืองมีโอกาสเข้า
ไปแสวงหาผลประโยชน์ในบ่อนการพนันได้มากขึ้น ในทางกลับกันปัญหาของการเกิดอาชญากรรมก็จะมากขึ้นด้วย
และเป็นการมอมเมาประชาชนจนลุ่มหลงไม่ไปประกอบอาชีพตามปกติ
2. ด้านความมั่นคงของประเทศ ส่งผลกระทบทางลบ คือ เพิ่มปัญหาการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิด
กฎหมาย ต้องเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นในการตรวจผ่านด่านเข้า-ออกบริเวณชายแดน การลักลอบขนส่งสินค้าที่ผิด
กฎหมาย เกิดอาชญากรรมระหว่างประเทศ และทาให้ชื่อเสียงของประเทศเสื่อมเสียเพิ่มมากขึ้น
3. ด้านสังคมและครอบครัว ส่งผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบ คือจะช่วยลดการเล่นการพนันที่ผิด
กฎหมาย แต่ทาให้มีปัญหาโสเภณีบริเวณชายแดนรุนแรงขึ้น ทาให้คนในครอบครัวทะเลาะกันมากขึ้น เกิดปัญหา
ยาเสพติดมากขึ้น ทาให้คนขาดความรับผิดชอบในครอบครัว เป็นแหล่งมั่วสุมของนักเลงอันธพาล ก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรมในชุมชนมากขึ้น และทาให้เกิดปัญหาเด็กเร่ร่อนมากขึ้น
สาหรับมาตรการทางออกเกี่ยวกับปัญหาการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทยนั้น สามารถ
แบ่งมาตรการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มที่เห็นด้วยทั้งการเปิดหรือไม่เปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย ได้แก่ การศึกษาที่ดี
และการรณรงค์ปลูกจิตสานึกให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนสามารถแยกแยะโทษ
ของการเล่น หรือ ติด การพนัน ได้ การผ่า นประชาสัม พัน ธ์ และการรณรงค์ ผ่านสื่อต่าง ๆ ก็จะสามารถช่วยให้
ประชาชนทราบถึงโทษของการพนันได้ดี
2. กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย มีข้อเสนอให้เข้ม งวดการ
กาหนดโทษหรือลงโทษผู้ฝ่าฝืนลักลอบเล่นการพนันให้หนักขึ้นกว่ากฎหมายที่ใช้ ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มองตาม
สาเหตุจากความเชื่อในหลักของศีลธรรม ศาสนา การพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดี มอมเมา ไม่เป็นกุศล
3. กลุ่มที่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย แต่ควรจะต้องมีมาตรการให้
เข้มงวด คือ ควรจากัดอายุของผู้เล่นการพนันควรจากัดผู้ที่เล่นการพนันโดยพิจารณาจากจานวนเงินที่จะนาเข้า
บ่อน ควรอนุญาตให้แต่เฉพาะนักท่องเที่ยวเข้าเล่นการพนัน ซึ่งจะเป็นการช่วยไม่ให้นาเงินออกไปเล่นการพนัน
ชายแดน และเงินไม่ไหลออกนอกประเทศ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ไม่ว่าจะอนุญาตให้เปิดหรือไม่อนุญาตให้เปิด หรือให้มี
การเข้มงวดมากขึ้น แต่ควรมีมาตรการที่สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องขึน้ อยู่กับเงื่อนไขดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1. ควรมีการปลูกฝังเด็กและเยาวชน โดยผ่านสถานศึกษาจะช่วยป้องกันปัญหาจากผลกระทบเชิงลบจาก
การพนัน
2. การใช้สื่อมวลชน จะช่วยให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปทราบถึงโทษของการพนันได้ดี
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3. ควรมีก ารพัฒ นาแหล่ง บัน เทิง อื่น ๆ ที่มิใ ช่บ่อ นการพนัน เช่น สนามกีฬ า ศูน ย์อ อกกาลัง กาย
ศูนย์การค้า หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ดึงดูดประชาชนใช้บริการมากขึ้น เพื่อลดการใช้เวลาที่จะเล่นแต่การพนัน
4. การจัดระบบการพนันในสังคมไม่ว่าจะเป็นบ่อนเถื่อนหรือบ่อนถูกกฎหมายในอนาคตให้เกิดผลกระทบต่อ
สังคมมากขึ้น
4.1 การจากัดอายุของผู้ที่จะเข้าเล่นการพนัน
4.2 การจากัดผู้ที่จะเล่นการพนันโดยพิจารณาจากจานวนเงินที่จะนาเข้าบ่อน
4.3 การจากัดผู้ที่จะเล่นการพนันจะต้องเป็นเฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น
5. การสร้างกลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมบ่ อนการพนัน เช่น การเป็น ตัว แทน
ของกลุ่ม พ่อ แม่ผู้ป กครองเพื่อ สอดส่อ งดูแ ลพฤติก รรมเด็ก และเยาวชนในชุม ชน การเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการเกี่ยวกับลอตเตอรี่หรือหวยออนไลน์ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย- กัมพูชา ในอาเภอ
โป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการดาเนินวิจัยหลังจากนี้ คือ
1. ความมีการศึกษาผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในภาพรวมทั้งภาคตะวันออก
เพื่อทาการเปรียบเทียบถึงผลกระทบในแต่ละพื้นที่จะทาให้ได้มาซึ่งตัวชี้วัดที่ใช้เป็นมาตรฐานได้
2. ควรทาการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ในด้านผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
ในอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบเพิ่มเติมที่ละเอียดอ่อนตรง
กับประเด็นที่ต้องการศึกษา ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การสารวจหรือแจกแบบสอบถามเท่า นั้น เพราะข้อมูลส่วนใหญ่จ ะ
มาจากการมองปรากฏการณ์จากความคิด ของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามเพียงครั้งเดียว
เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะผู้วิจัยต้องซักถามผู้ให้ข้อมูลอย่างละเอี ยดให้เข้าใจว่า การสื่อสารระหว่างทั้งสองฝ่าย
ตรงกัน และข้อมูลที่ได้จะต้องสะท้อนระบบคิดของผู้ตอบจริง ๆ
3. ควรจัดทาการศึกษาในครั้งต่อไป ภายหลังมีการเปิดประเทศอาเซียนแล้ว เพื่อศึกษาถึง ผลกระทบ
และมาตรการที่สามารถนามาใช้ได้จริง ๆ
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาลตาบลท่าหลวง
อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
PUBLIC PARTICIPATION IN LOCAL DEVELOPMENT : CASE STUDY OF THA LUANG SUB-DISTRICT
MUNICIPALITY IN MAKHAM DISTRICT CHANTHABURI PROVINCE
ประเดิม แพทย์รังษี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลท่าหลวง อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี วิธีการศึกษา ใช้การวิจัยเชิงสารวจเป็นหลัก
โดยมีประชากรในการศึกษา คือ ประชาชน ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ ง และใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจานวน 332 คน
รวมถึ ง การสุ่ ม แบบ 2 ขั้ น ตอน ส่ว นในการวิเ คราะห์จ ะใช้ส ถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ นุม าน โดยเสริม การ
วิเคราะห์เชิงคุณ ภาพ จากการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนมีส่ว นร่ว มในการพัฒ นาท้อ งถิ่น อยู่ในระดับ ค่อ นข้า งมาก ปัจ จัย ที่มีผ ลต่อ การมีส่ว นร่ว ม
ได้แ ก่ ประโยชน์จ ากการเข้า ร่ว ม อิท ธิพ ลของผู้นา ความผูก พัน ต่อ ท้อ งถิ่ น และความเข้ม แข็ง ของเครือ ข่า ย
และเมื่อ เปรีย บเทีย บการมีส่ว นร่ว มกับ ตัวแปรพื้นฐานจะพบว่า มีตัวแปรที่สามารถจาแนกความแตกต่างของการ
มีส่วนร่วมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ตัวแปรอายุ จานวนปีที่อยู่อาศัย เท่านั้น
ABSTRACT
The purposes of this research were to study and compare the factors affecting the
public participation in the local development in Tha Luang Sub-district Municipality in Makham
District, Chanthaburi Province. The survey research was applied to this study. The research
populations determined by the two-stage cluster sampling method were the 332 qualified
voters. The descriptive statistics and the qualitative research approach of the in-depth interviews
and the participatory observation were used as the research instruments. The results were
found that the levels of public participation in the local development were shown at the high
level. The influential factors affecting the public participation were the advantages of the
participation, the influence of the leaders, the connection to the community, and the strength
of the social networking. To compare factors affecting the public participation there were only
the difference of ages and years of residence showed the .05 level of statistical significance.
บทนา
การปกครองตนเอง นั บ เป็ น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของประชาชนในระบอบการเมื อ ง การปกครองแ บ บ
ประชาธิ ป ไตย เนื่ อ งจากการปกครองตนเองเป็ น รู ป แบบที่ แ สดงออกซึ่ ง สิ ท ธิ เสรี ภ าพ ของประชาชนใน
การกาหนดแนวทางการดาเนิน ชีวิต ของตนเอง และเป็น ช่อ งทางสาคัญ ในการ มีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน
ดั ง นั้ น การปกครองตนเองเป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามสาคั ญ ต่ อ นโยบายการกระจายอานาจจาก ส่วนกลางสู่
ท้องถิ่นในปัจจัยของไทยเป็นอย่างยิ่ง การจัดการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสาคัญต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 3 ประการหลัก คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรของประชาชน การพัฒ นาเศรษฐกิจสังคม
ของท้อ งถิ่น นอกจากนั้น ยังเป็น แหล่งสร้า งหรือ ผลิต ผู้นาทางการเมือง การบริหารของประเทศในอนาคตด้วย
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(กรมการปกครอง. 2542 : 3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการส่งเสริม
เป็นลาดับแรก และแต่เดิมนั้นประเทศไทยเป็นประเทศการปกครองแบบรวมศูนย์อานาจอยู่ที่ระบบราชการมา
ตั้งแต่การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชการที่ 5 เป็นต้นมา
หลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประเทศไทยมีนโยบายกระจายอานาจ เพื่ อ
นาไปสู่ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนอย่ า งชั ด เจน มาจนถึ ง ในปั จ จุ บั น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจัก รไทย
พ.ศ. 2550 รัฐยังได้ย้าถึงความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการ
จั ด ทาบริ ก ารสาธารณะ รวมถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการตัดสินใจแก้ ไขปัญหาในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น
มาตรา 287 ของรัฐธรรมนูญระบุว่า ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิ มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น โดยองค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ นต้ อ งจั ด ให้ มี วิธี ก ารที่ให้ประชาชนมี
ส่ว นร่ว มดังกล่า วได้ด้ว ย ในกรณีที่ก ารกระทาขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น จะมี ผ ลกระทบต่ อ ชี วิ ต ความ
เป็ น อยู่ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น ในสาระสาคั ญ องค์ ก รปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้
ประชาชนทราบก่ อนกระท าการเป็ น เวลาพอสมควร และในกรณีที ่เ ห็น สมควร หรือ ได้รับ การร้อ งขอจาก
ประชาชน ผู้มีสิท ธิเ ลือ กตั้ง ในองค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ก่ อ นการ
กระทานั้ น หรื อ อาจจั ด ให้ ป ระชาชน ออกเสีย งประชามติเ พื่อ ตัด สิน ใจก็ไ ด้ ทั้ง นี้ ตามที่ก ฎหมายบัญ ญัติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรายงาน
นอกจากนี ้ก ารด าเนิน งานต่อ ประชาชนในเรื่อ งการจัด ท างบประมาณ การใช้จ ่า ย และ ผลการ
ดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รัฐบาลได้แถลงนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สนับสนุนการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น เร่งรัด ถ่าย
โอนภารกิจและงบประมาณให้ท้องถิ่น ปรับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐให้เหมาะสม
กล่าวโดยสรุป การมีส่ว นร่ว มของประชาชนเป็น ส่ว นหนึ่งท าให้เกิด การพัฒ นาการเมือ งในระบอบ
ประชาธิป ไตย เนื่อ งจากประชาธิป ไตยเป็น การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่ อ ประชาชน
ดั ง นั้ น หลั ก การจึ ง เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มทุ ก ขั้ น ตอน เพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรง
จุดมากที่สุด ในการมีส่วนร่วมนี้จึงจาเป็นต้องสร้างระบบกลไก ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องบทบาทและ
หน้า ที ่ ให้ป ระชาชนสามารถท างานร่ว มกัน ได้ อย่ างราบรื่น ร่วมคิ ด ร่วมท า ร่วมรับผิ ดชอบและแก้ ไขปั ญ หา
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน
สร้างกระบวนการเรียนรู้สาหรับการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อ
ประชาชนมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ประชาชนก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น
เทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบหนึ่งที่ใช้ในประเทศไทย ปัจจุบันการปกครอง
รู ป แบบเทศบาล เป็ น การกระจายอานาจให้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น ดาเนิ น การปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
พั ฒ นาการของเทศบาลเกิ ด ขึ้ น ในรั ชสมั ย พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว โดยเริ ่ม จากการจัด ตั ้ง
สุข าภิบ าลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) โดยมีพ ระราชกาหนดสุข าภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 ในส่วน
ภูมิภาค มีการตราพระราชบั ญญัติจัดการสุขาภิบาลท่าฉลอม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ขึ้นมีวิวัฒนาการเรื่อยมา
จนถึงปี พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้มีการกระจายอานาจการปกครองที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
ต่อมามีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นในปี พ.ศ. 2476 โดยมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.
2476 ยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลหลายแห่ง ต่อมาได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับ
เทศบาลหลายครั้ง จนในที่สุดได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และยกเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ เ ดิ ม
ทั้ ง หมด ขณะนี้ ยั ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ซึ่ ง มี ก ารแก้ ไ ขครั้ ง สุ ด ท้ า ย โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.
2543 จากพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(พระราชบัญ ญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2543. 2543 : 48) มาตรา 16 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อานาจหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาท้อ งถิ่น ตนเอง และต้ อ งส่งเสริม การมีส่ว นร่ว มของราษฎรในการพัฒ นาท้อ งถิ่น
และมาตรา 32 กาหนดให้ค ณะกรรมการดาเนิน การจัด ทาแผนปฏิบัติก ารเพื่อ กาหนดขั้น ตอนการกระจาย
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อานาจ ตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสาระสาคัญว่า ให้ส่วนราชการให้การ
ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้อ งถิ่น และให้ส่วนราชการถ่ายโอนภารกิจ และองค์ก รปกครอง ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ได้ ท ราบว่ า ภารกิ จ ประเภทที่ อ งค์ ก ร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทา และภารกิจใด
ราชการบริหารส่วนกลางเป็นผู้จัดทา เพื่อประชาชนจะได้ขอความช่วยเหลือหรือร้องเรียนได้อย่างถูกต้อง
เทศบาลตาบลท่า หลวง อาเภอมะขาม จังหวัด จัน ทบุรี ได้รับ การยกฐานะจากองค์การบริ ห ารส่ ว น
ตาบลท่ า หลวง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่ อ วั น ที่ 27 ตุ ล าคม พ.ศ.2552 ตามพระราชบัญ ญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไ ขเพิ่ม เติม จนถึงปัจ จุบัน พื้น ที่บ ริก ารของเทศบาล ตาบลท่าหลวง ประกอบด้วย
หมู่บ้านต่าง ๆ จานวน 8 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านสองขนาน
หมู่ที่ 2 บ้านน้ารัก
หมู่ที่ 3 บ้านสันตอ
หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลวงบน
หมู่ที่ 5 บ้านท่าหลวงบน
หมู่ที่ 6 บ้านท่าหลวงบน
หมู่ที่ 7 บ้านท่าระม้า
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโตนด
จานวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลตาบลท่าหลวง เต็มทั้ง 8 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
ใน ก า ร บ ริ ก า ร นั ้ น เท ศ บ า ล ต า บ ล ท่ า ห ล ว ง ด า เนิ น งา น ต า ม อ า น า จ ห น้ า ที ่ ที ่ ร ะ บุ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ใน 5 ด้านด้วยกัน คือ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. ด้านเศรษฐกิจและด้านเกษตรกรรม
3. ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสังคม
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้า
5. ด้านการเมือง การบริหารและการบริการ
ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาเทศบาลตาบลท่าหลวง ได้ดาเนินการให้บริการตาบลทั้ง 5 ด้าน เช่น การจัด
ให้มีและบารุงรักษาการคมนาคมทั้งทางบก และทางน้า มีความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว การวางผัง เมือ งรวมที่
เป็น ระบบ มีก ารบริก ารด้า นสาธารณูป โภค สาธารณูป การเพิ่ม ขึ้น รวมทั้ง การพัฒนาระบบจราจรและป้าย
ประชาสัมพันธ์ และขยายระบบประปาหมู่บ้าน การขุดลอกคูคลอง หนองบึง เพื่อ เป็น แหล่งน้าทางการเกษตร
การจัด ให้มีก ารบารุง และส่ง เสริม การประกอบอาชีพ ของประชาชน เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการออกกาลังกาย การป้องกันควบคุมระงับโรคติดต่อและการบาบัดรักษาโรคต่าง ๆ มี
การส่งเสริมงานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น การบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดสวัสดิการด้าน
สังคมสงเคราะห์มีการส่ง เสริมสนับสนุน ด้านการศึกษา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความ
สงบเรียบร้อย การปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว ส่งเสริม
ศูน ย์ 3 วัย สายใยรัก แห่งครอบครัวและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อ ให้ป ระชาชนอยู่ดีมีสุข การศึกษา
การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด การจั ด ให้ มี ก ารบ ารุ งรั ก ษา คุ้ ม ครองดู แ ล การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อมและมี การดู แลบ ารุงรักษาพั ฒ นาด้ านแหล่งน้ า การจัด ให้ม ีก ารส่ง เสริม และ
สนับสนุนให้นักการเมืองท้องถิ่น พนักงานเทศบาลมีศักยภาพในการทางานที่ดี มีคุณธรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และพั ฒ นาเพิ่ ม ช่ อ งทางในการรั บ รู้ข้ อ มู ล ข่ าวสารของประชาชน
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย และสนับสนุนการให้บริการประชาชน เป็นต้น การให้บริการของเทศบาลตาบลท่าหลวง ที่ผ่านมามี
ลักษณะโดดเด่น คือ การให้บริการอยู่ภายใต้การนาของ นายขนาน ศุภนันทิ ยาวนานนับตั้งแต่สมัยเป็นองค์การ
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บริหารส่วนตาบลท่าหลวง ยาวนานเป็นเวลา 12 ปี และมีเอกภาพสูงระหว่างผู้นาท้องถิ่นกับผู้นาท้องที่ ในการ
ทางานสาธารณะ ดังนั้นจึงเป็นกรอบที่น่าศึกษาว่าภายใต้ความพร้อมทางสังคมในการให้บริการเช่นนี้ ประชาชนรู้สึก
อย่างไรต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลท่ า หลวง การศึ ก ษากรณี นี้
น่ า จะเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี สาหรั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลอื่นเป็นอย่างดี
เทศบาลตาบลท่าหลวงได้จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2555 - 2557) โดยกาหนดยุท ธศาสตร์การ
พัฒ นาไว้ 5 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นโครงสร้า งพื ้น ฐาน สาธารณูป โภคและสาธารณูป การ ด้านเศรษฐกิจและด้าน
เกษตรกรรม ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้า และด้านการเมือง
การบริหารและการบริการ จากผลการด าเนิ นงานที่ผ่ านมาพบว่า การดาเนิ นงานในแผนงาน ต่ าง ๆ ไม่ประสบ
ผลสาเร็จมากนัก โดยเฉพาะในเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยในฐานะเป็นพนักงานเทศบาลอยู่ในหน่วยงานดังกล่าว มีความสนใจที่
จะศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลท่าหลวง อาเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี” ว่าอยู่ในระดับใด และมีแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในเขต
เทศบาลตาบลท่าหลวง อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลท่า
หลวง อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลท่า
หลวง อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบล ท่าหลวง
อ าเภอมะขาม จั งหวัดจั นทบุ รี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดั บการศึ กษา สถานภาพการสมรส อาชี พ รายได้ และ
ระยะเวลาในท้องถิ่น
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร (Population)
ประชาชนที่มีสิทธ์ออกเสียงเลือกตั้งเทศบาลตาบลท่าหลวง อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีมี รวมทั้งหมด
1,940 คน ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบลท่าหลวง
หมู่บ้าน
บ้านสองขนาน
บ้านน้ารัก
บ้านสันตอ
บ้านท่าหลวงบน
บ้านท่าหลวงบน
บ้านท่าหลวงบน
บ้านท่าระม้า
บ้านทุ่งโตนด

หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รวม
ที่มา : สานักทะเบียนราษฎรอาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี. 2555 : 8

ประชากรผู้มีสิทธ์ออกเสียงเลือกตัง้
จานวน (คน)
237
189
250
179
190
211
331
353
1,940
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กลุ่มตัวอย่าง (Sample)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้จากการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบลท่า
หลวง โดยใช้สูต รของ ยามาเน่ (Yamane. 1973 : 125) ที่ระดับ ความเชื่อมั่น 95%
ค่าความคลาด
เคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05 โดยการคานวณสูตร
ดังนี้
สูตร n
=
N
1+ Ne2
เมื่อ
n
คือ จานวนตัวอย่าง หรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N
คือ จานวนหน่วยทั้งหมด หรือขนาดของประชากรทั้งหมด 1,940 คน
e
คือ ความคาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง 0.05
จะได้ n
=
1,940
1+ (1,940 × (0.05)2)
=
1,940
5.8111
=
332
เพราะฉะนั้นจานวนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจานวนทั้งสิ้น 343 คน
เมื่อได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้ดาเนินการแบ่งกลุ่มตัวอย่างแยกตามราย
ชุมชนด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Random Sampling) โดยใช้สูตรดังนี้
จานวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามชุมชน = จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด x จานวนประชากรในแต่ละชุมชน
จานวนประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
ตารางที่ 2
จานวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามชุมชน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จานวนประชากร (คน)
จานวนตัวอย่าง (คน)
1
บ้านสองขนาน
237
40
2
บ้านน้ารัก
189
32
3
บ้านสันตอ
250
43
4
บ้านท่าหลวงบน
179
31
5
บ้านท่าหลวงบน
190
33
6
บ้านท่าหลวงบน
211
36
7
บ้านท่าระม้า
331
57
8
บ้านทุ่งโตนด
353
60
รวม
1,940
332
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบที่คานึงถึงความน่าจะเป็นโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย วิธีการแบบใช้ตารางตัวเลขสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบ บสอบ ถามเกี ่ ย วกั บ การมี ส ่ ว นร่ ว ม ขอ ง
ประชาชนในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เทศบาลตาบลท่ า หลวง อาเภอมะขาม จั ง หวั ด จั น ทบุ รี โดยแบ่งเป็น 5
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็น แบบเลือกตอบ (Checklist) เป็น คาถามเกี่ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจานวนปีที่อยู่อาศัย

163

164
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ตอนที่ 2 เป็นมาตรวัดแบบให้คะแนน เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลตาบลท่าหลวง อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย การดาเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้ ผลประโยชน์
จากการเข้าร่วมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลท่าหลวง อิทธิพลของผู้นาจะมีผ ลต่อ การเข้า ร่ว มการพัฒ นา
ท้อ งถิ่น เทศบาลตาบลท่า หลวง ความผูก พัน กับ ท้อ งถิ่น จะมีผ ลต่ อ การเข้ า ร่ ว มการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เทศบาล
ตาบลท่ า หลวง ความเข้ ม แข็ ง เครื อ ข่ า ยชุ ม ชนจะมี ผ ลต่ อ การเข้ า ร่ ว มการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เทศบาลตาบลท่ า
หลวง โดยพิ จ ารณาจากระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ตามเกณฑ์ที่จัดชั้น (Class Interval) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ให้คะแนน
ตามกาหนดไว้ดังนี้
มากที่สุด
ให้
5
คะแนน
มาก
ให้
4
คะแนน
ปานกลาง
ให้
3
คะแนน
น้อย
ให้
2
คะแนน
น้อยที่สุด
ให้
1
คะแนน
ผู้วิจัย กาหนดเกณฑ์ก ารแปลความหมาย เพื่อ จัด ระดับ ค่า เฉลี่ย ออกเป็น ช่ว งดัง ต่อ ไปนี้ (ธานินทร์
ศิลป์จารุ. 2550 : 77)
คะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00
กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49
กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49
กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49
กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49
กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นมาตรวัดแบบให้คะแนน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ตาบลท่าหลวง อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย การร่วมในการตัดสินใจ ร่วมในการดาเนินกิจกรรม
ร่ว มในการรับ ผลประโยชน์ และร่ว มในการประเมิน ผล การด าเนิน งาน 5 ด้ าน ดั งนี้ ด้ านโครงสร้างพื้ นฐาน
สาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ ด้ านเศรษฐกิ จและด้ านเกษตรกรรม ด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต และด้ า นสั งคม ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเมือง การบริหารและการบริการ โดยพิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ที่จัดชั้น (Class Interval) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ให้คะแนนตามกาหนดไว้ดังนี้
มากที่สุด
ให้
5
คะแนน
มาก
ให้
4
คะแนน
ปานกลาง
ให้
3
คะแนน
น้อย
ให้
2
คะแนน
น้อยที่สุด
ให้
1
คะแนน
ผู้วิจัย กาหนดเกณฑ์ก ารแปลความหมาย เพื่อ จัด ระดับ ค่า เฉลี่ย ออกเป็น ช่ว งดัง ต่อ ไปนี้ (ธานินทร์
ศิลป์จารุ. 2550 : 77)
คะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00
กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49
กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49
กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49
กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49
กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
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การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้
1. ก่อ นการจัด เก็บ รวบรวมข้อ มูล ผู้วิจัย ซัก ซ้อ มทาความเข้า ใจการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ในประเด็น
สอบถาม ตลอดจนได้ฝึกหัดวิธีสอบถามก่อนที่จะไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ลงสนามเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ใช้
เวลาในการดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 31 มกราคม 2555
3. จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปจานวน 332 ชุด โดยมีแผนแจกแบบสอบถาม
ในวันประชุมประจาเดือนของแต่ละหมู่บ้าน
ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ร ั บ แ บ บ ส อ บ ถ าม ก ลั บ คื น ม า จ า น วน 332 ชุ ด คิ ด เป็ น 100 เป อร์ เ ซ็ น ต์ แ ล ะ
ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ซึ่งมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของ
ข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาใน
ท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ
2. การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลท่าหลวง อาเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี เลือกใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์
3. การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตาบลท่าหลวง อาเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจานวนปีที่อยู่อาศัย
3.1 เพศ ใช้สถิติ Independent Sample t-test เป็นสถิติที่ใช้ในกรณีทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวแปรอิสระไม่เกิน 2 กลุ่ม และตัวแปรอิสระเป็นระดับ Nominal หรือ Ordinal ส่วนตัวแปรตามเป็น
ระดับ Interval หรือ Ratio
3.2 อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได้ และระยะเวลาในท้องถิ่นใช้สถิติ Oneway ANOVA เป็น สถิติที่ใช้ใ นกรณีท ดสอบความแตกต่า งระหว่า งค่า เฉลี่ย ของกลุ่ม ตัวแปรอิสระที่มากกว่า 2
กลุ่ม และตัวแปรอิสระเป็นระดับ Nominal หรือส่วนตัวแปรตามเป็นระดับ Interval หรือ Ratio และใช้การทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
ข้อค้น พบ ตามวั ตถุ ประสงค์ข้อ ที่ 1 สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
พัฒ นาท้อ งถิ่น เทศบาลตาบลท่า หลวง พบว่า ประชาชนมีส่ว นร่ว มในการพัฒ นาท้อ งถิ่น ในภาพรวมมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านของการปฏิบัติงานจากมากไปหาน้อย สรุปได้ดังนี้ อันดับที่ 1 ด้านคุณ ภาพชีวิต และด้านสังคม
อัน ดับ ที่ 2 ด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อ มและแหล่งน้า อันดับที่ 3 ด้านการเมือง การบริหารและการ
บริการ อันดับที่ 4 ด้านเศรษฐกิจและด้านเกษตรกรรม อันดับที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
ข้ อ ค้ น พบ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 สามารถสรุ ป ได้ ว ่ า ปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ การมี ส ่ ว นร่ ว ม ของ
ประชาชนในการพัฒ นาท้องถิ่นเทศบาลตาบลท่าหลวง อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบว่า ภาพรวม อยู่ใ น
ระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายด้า นจากมากไปหาน้อ ย สรุป ได้ดังนี้ อัน ดับ ที่ 1 ผลประโยชน์ จ ากการเข้ า
ร่ ว มการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อั น ดั บ ที่ 2 ความผู ก พั น กั บ ท้ อ งถิ่ น อั น ดั บ ที่ 3 ความเข้มแข็งของเครือข่ายในชุมชน
อันดับที่ 4 อิทธิพลของผู้นา
ข้อค้น พบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สามารถสรุป ได้ว่า ความต้อ งการของประชาชนที่มี ต่ อ การ
จั ด บริ ก ารสาธารณะของเทศบาลเมื อ งตราด โดยการทดสอบสมมติ ฐ านมี ข้ อ ค้ น พบดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
จาแนกตามเพศ
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
จาแนกตามอายุ
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
จาแนกตามการศึกษา
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
จาแนกตามสถานภาพสมรส
5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
จาแนกตามอาชีพ
6. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
จาแนกตามรายได้
7. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
จาแนกตามระยะเวลาอาศัยอยู่ในท้องถิ่น
8. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
จาแนกตามผลประโยชน์จากการเข้าร่วม
9. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
จาแนกตามอิทธิพลของผู้นา
10. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
จาแนกตามความผูกพันของท้องถิ่น
11. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
จาแนกตามความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิม ดังนี้
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลท่าหลวง พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ อมรรัต น์ ชัย ขรรค์เมือ ง
(2547 : บทคัดย่อ ) ทาการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒ นาชุมชนย่อยภายในเขต
เทศบาล : ศึกษากรณีเทศบาลตาบลแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ในภาพรวมพบว่า ประชาชนมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลในแต่ละด้านได้ ดังนี้
1. ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน สาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การอยู่ ใ นระดั บ ไม่ แ น่ ใ จ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอาภรณ วัชระ(2546 : บทคัดย่อ)ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ตอการบริหารงาน พัฒนาทอง
ถิ่น ขององคการบริห ารสวนต าบลวัง ตะเคีย น อ าเภอเมือ ง จัง หวัด ฉะเชิงเทรา พบวา ประชาชนในตาบลวัง
ตะเคียนมีสวนรวมในการบริหารพัฒนาทองถิ่นขององคการ บริหารสวนตาบล ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง
2. ด้า นเศรษฐกิจ และด้า นเกษตรกรรม อยู่ในระดับ ไม่แ น่ใ จ ซึ่งสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของสุรศักดิ์
พรหมศิริพัฒน์ (2550 : บทคัดย่อ) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนกับ องค์ก รปกครองส่ว น
ท้อ งถิ่น ในการพัฒ นาชุม ชนของเทศบาลตาบลท่า มะกา อาเภอท่า มะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวอยู่ใน
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ระดับ ปานกลาง อย่างไรก็ต ามเมื่อ พิจ ารณาระดับ การมีส่วนร่วมในแต่ละด้าน พบว่า ด้านเศรษฐกิจและด้าน
เกษตรกรรม อยู่ในระดับปานกลาง
3. ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสังคม อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราวัลย วร
วงค 2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา ทองถิ่นของเทศบาลตาบลเมือง
สรวง พบวา ประชาชนเห็นวาเทศบาลตาบลเมืองสรวง มีการส่งเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทอง
ถิ่น ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสังคมอยูในระดับมาก
4. ด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อ มและแหล่งน้า อยู่ใ นระดับ ค่อ นข้า งเห็น ด้ว ย ซึ่งสอดคล้อ ง
กับ งานวิจัย ของ สายสวาท โรจนศีรีสัน ติ (2550 : บทคัด ย่อ ) ทาการศึก ษาวิจัย เรื่อ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนต่ อ การพั ฒ นาเทศบาลตาบลบ้ า นดู่ อาเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งราย ผลการศึกษาพบว่า การมีส่ว น
ร่วมในการพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก
5. ด้านการเมือง การบริหารและการบริการ อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุรศักดิ์ พรหมศิริพัฒ น์ (2550 : บทคัดย่อ ) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม ของประชาชนกับ องค์ก ร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในการพัฒ นาชุม ชนของเทศบาลตาบลท่า มะกา อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ใน
ภาพรวอยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาระดับการมีส่วนร่วมในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการเมือง การ
บริหารและการบริการ อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่สาคัญดังนี้
1. ผู้บ ริห ารของเทศบาลตาบลท่าหลวง ควรเพิ่ มบทบาทของตนเองในการเป็น ผู้นาที่ ดี เพื่อ ที่จะเป็ น
แบบอย่างของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นที่ดีต่อไป
2. ผู้บริหารของเทศบาลตาบลท่าหลวง ควรทาการรณรงค์ ชี้แจงบอกรายละเอียดเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง
พื้ น ฐาน สาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การให้ ชาวบ้ านได้ รั บ รู้ ถึ งขั้ น ตอนการด าเนิ น งานต่ า ง ๆ ว่ า มี ว ิ ธ ี ก าร
ดาเนิ น งานอย่ า งไร หรื อ มี ปั ญ หาสาเหตุ อ ะไรบ้ า งที่ ทาให้ ป ระชาชนได้ รั บ ผลประโยชน์ช้า ทั้งนี้เพื่อที่จะได้
เป็นการชักจูงใจที่จะทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
3. ผู้บริหารของเทศบาลตาบลท่าหลวง ควรมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจและด้านเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลัง จากที่ไ ด้ดาเนิน การวิจัย เรื่อ ง การมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการพัฒ นาท้อ งถิ่น เทศบาล
ตาบลท่ า หลวง อาเภอมะขาม จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า ควรมี การดาเนิน วิจั ย
หลังจากนี้คือ
1. ควรมีการศึกษาถึงระดับความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพั ฒนาท้ องถิ่นเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ เจาะลึกประชาชนในแต่ละท้องที่ เพื่อให้ท ราบถึงปัญ หา
อุปสรรค แนวทางการแก้ไข หรือเหตุผลของกลุ่มเป้าหมายในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง เพื่อนาปัญหาที่เกิด
ขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การศึ ก ษาวิ จั ย การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในเรื่ อ งเดี ย วกั น กั บ พื้ น ที่ อื่ น ๆ ด้ ว ย เพื่อทาให้การ
วิเคราะห์ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนาไปส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
มากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด
อาเภอเมือง จังหวัดตราด
FACTORS AFFECTING VOTERS’ DECISION MAKING IN MAYOR ELECTION IN TRAT TOWN
MUNICIPALITY AREA, MUANG DISTRICT, TRAT PROVINCE
บุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อาเภอเมือง จังหวัดตราด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ในครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองตราด อาเภอเมืองตราด จานวนทั้งสิ้น 7,446 คน
และจากการใช้สูตรของยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 379 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด
อาเภอเมือง จังหวัดตราด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่ าที และการวิ เคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว เมื่ อ พบความแตกต่ า งอย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิติ
จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองตราด อาเภอเมือง จังหวัดตราด
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านคุณสมบัติของผู้สมัครนายกเทศมนตรี
และปัจจัยด้านนโยบาย อยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทน และปัจจัยด้านความสัมพันธ์
ส่วนตัวกับผู้สมัคร อยู่ในระดับน้อย ความแตกต่างตามเพศและอายุ เป็น ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อาเภอเมือง จังหวัดตราด แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ส่วนความแตกต่างตามระดั บการศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็ น ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อาเภอเมือง จังหวัดตราด แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติทรี่ ะดับ .05
ABSTRACT
The purposes of this research were to study and compare the factors affecting voters’
decision making in mayor election in Trat Town Municipality Area, Muang District, Trat Province.
The research populations determined by the Yamane’s sampling method were the 7,446
qualified voters in the area of Trat Municipality. The sample group was the 379 people.
The research instrument was a questionnaire enquiring about the factors affecting voters’
decision making in mayor election in Trat Town Municipality Area, Muang District, Trat Province.
The descriptive statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one way
analysis of variance and the Scheffe’s test. The results of the influential factors were found at
the moderate level. The aspects of the mayor candidates’ characteristics and the election
campaigns were shown at the high level of the influential factors. The aspects of benefits and
personal relationship with the mayor candidates were shown at the least level of the influential
factors. The different aspects of genders and ages were also the influential factors towards the
mayor election, showing no statistical significance. The different aspects of occupations and
incomes were the influential factors towards the mayor election as well, showing the .05 level
of statistical significance.
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บทนา
ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญปี 2550 นั้นได้ให้แนวทางไว้ว่า รัฐบาลต้องดาเนินการกระจายอานาจจากส่ ว นกลาง
ให้ แ ก่ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น บทบั ญ ญั ติ ด ั ง กล่ า วได้ ใ ห้ อ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครอง ส่ว นท้อ งถิ ่น ไว้ห ลาย
ประการ คือ กิจการงาน หรือ ภารกิจบางประการที่ภ าครัฐ ได้ม อบหมายให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั บ
ไปดาเนิ น การเอง หรื อ อาจกล่ า วได้ ว่ า การปกครองท้ อ งถิ่ น เป็ น การปกครองที่ ภ าครั ฐ กระจายอานาจ
การปกครองให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยมอบอานาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดาเนินการ ภายใต้ขอบเขตของกิจกรรมที่รัฐมอบหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล มีสิทธิตามกฎหมายและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในระเบียบและกฎหมาย เพื่อ
บริห ารและจัดการภายในท้องถิ่นที่มีขอบเขตพื้นที่มีเจ้าหน้าที่และมีงบประมาณเป็นของตนเอง ทั้งนี้ก็เพื่อให้
องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น สามารถแบ่ง เบาภาระของภาครัฐ และสามารถบริห ารหรือ ให้บ ริก าร เพื ่ อ
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประชาชนในท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง (รั ฐ ธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจักร
ไทย. ออนไลน์. 2550)
การกระจายอานาจ โดยสาระนั ้น เป็น การจัด แบ่งปัน อ านาจการตัด สิน ใจ อัน เกี ่ย วข้อ งกับ กิจ การ
สาธารณะของรัฐ บาลส่ว นกลางไปยัง หน่ว ยงานหรือ องค์ก รอื่น ๆ หรือ เป็น การลดอานาจ จากส่วนกลางสู่
ภูมิภาค ดังนั้นการกระจายอานาจ หมายถึง การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ อานาจหน้าที่ และภารกิจ ความ
รับผิดชอบจากภาครัฐส่วนกลาง (ศูนย์กลางหรือศูนย์รวมอานาจ) ไปยังพื้นที่ห รือ อาณาเขตรอบๆ จากระดับ บน
ไปสู่ร ะดับ ล่า ง หรือ จากระดับ ชาติไปสู่ท้อ งถิ่น โดยถ่า ยโอนให้แก่องค์กรอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐส่วน
ภูมิภาค องค์กรอิสระ องค์กรท้องถิ่น หรือแม้แต่เอกชน ไปดาเนินงานแทนการถ่ายโอนดังกล่าว อาจเป็นการถ่าย
โอนอานาจหน้าที่ในการตัดสินใจทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ กล่าวคือ อาจจะมีลักษณะเป็นถ่ายโอนเฉพาะภารกิจ
(Function) ซึ่งเป็นการแบ่งภารกิจให้แ ก่อ งค์กรที่ได้รับ การกระจายอานาจดาเนินงาน หรือ เป็น การถ่า ย
โอนยึดพื้นที่ เป็นหลัก ซึ่งเป็นการแบ่งพื้นที่เป็นหน่วยย่อยในการดาเนินการ (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. 2553 : 54)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีมาตั้งแต่ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี
พ.ศ. 2475 จนมาถึงปัจจุบันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนามาเป็นลาดับ และตอบสนองแนวทางการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยที่เด่นชัด ไม่ว่ารัฐธรรมนูญของไทยจะมี การเปลี่ยนแปลงอย่างไร การดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีความเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพ ระราชบัญ ญัติ
การกระจายอานาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น โดยเพิ่ม บทบาทให้อานาจในการตัด สิน ใจขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ การกาหนดนโยบายการพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
การวางผังเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปกครองตนเองในระบบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นมี ฐานะเป็นนิติ บุ คคล เพื่ อมีความคล่องตัวและร่วมกันแก้ปั ญหาของประชาชนในท้องถิ่น ได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความสาคัญอย่างมากในการพัฒนาชุมชนในขณะนี้ เพราะ
อยู่ใกล้ชิดชุมชนและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เ รีย นรู้ก ารปกครองตนเอง อัน เป็น รากฐานสาคัญ
ของการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย โดยเป็นองค์กรหลักที่ใช้กระบวนการทางานแบบการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตามและตรวจสอบการทางานของภาครัฐ (อเนก เหล่าธรรมทัศน์. 2543 : 14) ความ
เข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดจากปัจจัยที่สาคัญมากประการหนึ่ง ก็คือ การที่ประชาชนมีบทบาท
และมี ส่ ว นร่ ว มตั ด สิ น ใจการบริ ห ารขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความผู ก พั น และเห็น
ความสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อระบอบประชาธิปไตย และต่อการตอบสนองความต้องการจาเป็น
ของประชาชนในท้องถิ่น (ชัยอนันต์ สมุทวาณิช. 2539 : 35)
ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีก่อนมีการกระจายอานาจในปี 2540 (หรือก่อน พรบ.เทศบาล ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2543) ได้มีการกาหนดให้นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลนั้นๆ ส่วนสมาชิกสภา
เทศบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแต่เพียงอย่างเดียว ทาให้การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงไม่
สามารถทาได้อย่างเต็มที่และทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ต่อมาได้มี การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเทศบาลในด้านต่างๆ ทา
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ให้ ปั จจุ บั น เทศบาลนั บ ได้ ว่าเป็ น องค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ น ที่ ใกล้ชิด กับ ประชาชนและอยู่ ในความสนใจของ
ประชาชนมาก โดยที่ ป ระชาชนจะเป็ น ผู้ ตั ด สิ น ใจเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดย
พระราชบัญญัติเทศบาล มาตราที่ 48 กาหนดให้ประชาชนในเขตเทศบาลออกเสียงประชามติให้การบริหารใน
เขตเทศบาลใช้รูปแบบนายกเทศมนตรี ให้เทศบาลนั้นมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิ
เลือ กตั้ง ในเขตเทศบาล และการตัด สิน ใจเลือ กตั้ง นายกเทศมนตรี ให้ก ระทาโดยวิธีอ อกเสีย งลงคะแนน
โดยตรงและลับ (พระราชบัญญัติเทศบาล. ออนไลน์. 2552)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกเทศมนตรีเป็นผู้บริหารสูงสุดของเทศบาล มีบทบาทในการกาหนดนโยบายที่ไม่
ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย เทศบัญญัติ และนโยบาย
มีอ านาจในการสั่ง อนุ ญ าตและอนุ มั ติ เกี่ยวกั บราชการของเทศบาล มีอ านาจในการแต่งตั ้งและถอดถอนรอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี มีอานาจในการวางระเบีย บเพื่อ ให้
งานของเทศบาลเป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย รักษาการให้ เป็ นไปตามเทศบั ญญั ติ และปฏิ บั ติหน้ าที่ อื่ นตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ แ ละกฎหมายอื่ น ๆ (พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล มาตราที่ 48 เตรส)
ดั ง นั้ น การตั ด สิ น ใจเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรีเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปบริหารจัดการนั้น จาเป็นต้อง
ให้ความสาคัญ กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร นโยบายต่างๆ ผลประโยชน์หรือผลตอบแทน
ความสัม พัน ธ์ส ่ว นตัว กับ ผู ้ส มัค ร มาเป็น องค์ป ระกอบในการตัด สิน ใจเลือ กตั ้ง นายก เทศมนตรี เพราะ
นายกเทศมนตรี คื อ ผู้ ที่ มี ค วามสาคั ญ ในการบริ ห ารท้ อ งถิ่ น ตามโครงสร้ า งของเทศบา ลเป็นภารกิจที่ มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนางานของเทศบาล การพัฒนาชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการตัด สิน ใจ
เลือ กตั้งของประชาชนจะเป็น ตัวกาหนดว่าจะได้ตัว แทนที่ดีห รือ ไม่ดี และ ตัดสินใจเลือกด้วยเหตุผลใดมาเป็น
เงื่อนไขในการตัดสินใจ
เทศบาลเมือ งตราดจัด ตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2478 ตามพระราชกฤษฎีก าการจัด ตั้งเทศบาล เมืองตราด
ตราไว้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2478 มีพื้นที่ทั้งหมด 2.52 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ความรับผิดชอบ 2 ตาบล คือ ตาบล
บางพระ และตาบลวังกระแจะบางส่ว น เทศบาลเมือ งตราดตั้งอยู่บนเลขที่ 19 ถนนสั น ติ สุ ข ตาบลบางพระ
อาเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ตราด (เทศบาลเมื อ งตราด. ออนไลน์ . 2552 ) เทศบาลเมื องตราดได้ มีการเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรีครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2478 และผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง คื อ นายขุ น พิ สิ ษ ฐ์ สุ น ทรการ จากนั้ น เป็ น
ต้ น มาได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นบุ ค ลที่ ม าดารงตาแหน่ ง นายกเทศมนตรีเมืองตราด และได้มีการปรับระบบการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีจากสมาชิกสภาเทศบาลเลือกกันเองมาเป็นแบบเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง จนกระทั่งถึงสมัย
ของนายชนินท์ สุทธิวารี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 2533 - 28 พ.ย.
2538 จากนั้น เป็น ต้น มา นายชนิน ท์ สุท ธิว ารี ได้รับ การเลือ กตั้งมาโดยตลอดจนถึงวัน ที่ 9 มีน าคม พ.ศ.
2555 รวมเป็นเวลาทั้งหมดถึง 5 สมัยติดต่อกัน เราจะพบว่า นายกเทศมนตรีสามารถดารงตาแหน่ง 5 สมัย ได้ทั้ง
ก่อนและหลังนโยบายการกระจายอานาจปี 2540
จากปรากฏการณ์ที่นายกเทศมนตรีเมืองตราด นายชนินท์ สุทธิวารี สามารถดารงตาแหน่ง ถึ ง 5 สมั ย
ได้ ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง นโยบายกระจายอานาจให้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น ปี 2540 ดั ง นั้ น ผู้ ทาวิ จั จึงอยากศึกษาว่า เหตุ
ปัจจัยอะไรที่ทาให้นายกเทศมนตรีเมืองตราด นายชนินท์ สุทธิวารี สามารถดารงตาแหน่งอยู่ได้ยาวนานเช่นนี้ ซึ่ง
ผลการศึกษาน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ของการเป็นผู้บริหารที่ดีได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชน ในเขตเทศบาล
เมืองตราด
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองตราด โดยจาแนกตามตัวแปรพื้นฐาน
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองตราด อาเภอเมือ ง
ตราด จังหวัด ตราด ทั้ง 2 ตาบล ได้แก่ ตาบลบางพระ และตาบลวังกระแจะบางส่วน จานวนทั้งสิ้น 7,446 คน
(เทศบาลเมืองตราด. ออนไลน์. 2552)
การกาหนดขนาดตัว อย่า ง (Sample Size) ได้แ ก่ จะใช้แ นวคิด ของยามาเน่ (Yamane. 1973 :
125) คือ
N
n
=
2
n
N
e2
แทนค่า

n

=

=
=
=

1  Ne

ขนาดตัวอย่าง (Sample Size)
ขนาดประชากร (Population)
ความคลาดเคลื่อน (Error) ในการสุ่ม (Sampling) = +- 0.05
(ภายใต้ความเชื่อมั่น 95 %)

7,446

1  7,4460.05

2

=
=

7,446
1  18.615

7,446
19.615

=
379.6074  379
ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 379 คน
ส่วนเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sample Technique) ให้ได้รายชื่อตามกรอบการสุ่ม (Sampling Frame)
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน คือ การสุ่มแบบสัดส่ วน (Proportional Random Sampling) และการสุ่มเชิง
ระบบ (Systematic Random Sampling) ดังนี้
1. การสุ่มแบบสัดส่วน (Proportional Random Sampling)
สูตร = จานวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง x จานวนประชากรในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
จานวนประชากรทั้งหมด
ตารางที่ 1
แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่
หน่วยเลือกตั้งที่
จานวนประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
หน่วยเลือกตั้งที่ 1
597
31
หน่วยเลือกตั้งที่ 2
758
39
เขตเลือกตั้งที่ 1
หน่วยเลือกตั้งที่ 3
558
29
หน่วยเลือกตั้งที่ 4
549
28
หน่วยเลือกตั้งที่ 1
665
34
หน่วยเลือกตั้งที่ 2
493
25
เขตเลือกตั้งที่ 2
หน่วยเลือกตั้งที่ 3
595
30
หน่วยเลือกตั้งที่ 4
672
34
หน่วยเลือกตั้งที่ 1
468
24
หน่วยเลือกตั้งที่ 2
710
36
เขตเลือกตั้งที่ 3
หน่วยเลือกตั้งที่ 3
767
39
หน่วยเลือกตั้งที่ 4
641
30
รวม
7,446
379
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2. การสุ่มเชิงระบบ (Systematic Random Sampling)
สูตร = จานวนประชากรในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
จานวนกลุ่มตัวอย่างของหน่วยเลือกตั้งนั้น
= 597
31
= 19.25806  19
สรุปการสุ่มเชิงระบบจะใช้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง / หน่วยเลือกตั้ง
โดยแบ่งออกเป็นช่วง ลาดับที่ 1, 20, 39, 58, …, 741, 760
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจัย ได้แ ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ย วกับ ปัจ จัย ที่มีผ ลต่ อ การ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี ข องประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งตราด อาเภอเมื อ ง จังหวัดตราด
การสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยดาเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรี
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรง
ตามโครงสร้างเนื้อหา ครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องเหมาะสมของภาษา
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความ
ครอบคลุมของเนื้อหา เพื่อให้ได้ข้อคาถามที่เที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 5 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคล (ตัวแปรต้น) จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา คือ โดยการนา มาแจกแจง
ความถี่ (Frequency) คานวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอในรูปตารางความเรียง
2. การวิ เ คราะห์ ตั ว แปรตามจะใช้ ค่ า สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา โดยนาเสนอในรู ป แบบ ของค่าเฉลี่ย
( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใช้ โ ปรแกรมสาเร็ จ รู ป ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช้ เ ป็ น สถิ ติ เชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สาหรับการวัดระดับปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม สร้างขึ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติที่เรียกว่า (Likert Scale) โดยมีตัวเลือกตอบแบบ
5 ระดับ โดยในแต่ละระดับกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ระดับคะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
ในการตีความค่าเฉลี่ยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนระหว่าง 4.51 – 5.00 แสดงว่า
เป็นปัจจัยที่มีผลมากที่สุด
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คะแนนระหว่าง 3.51 – 4.50 แสดงว่า
เป็นปัจจัยที่มีผลมาก
คะแนนระหว่าง 2.51 – 3.50 แสดงว่า
เป็นปัจจัยที่มีผลปานกลาง
คะแนนระหว่าง 1.51 – 2.50 แสดงว่า
เป็นปัจจัยที่มีผลน้อย
คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.50 แสดงว่า
เป็นปัจจัยที่มีผลน้อยที่สุด
การทดสอบสมมุติฐาน โดยตั้งนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้
1. สมมุติฐานข้อที่ 1, 2, 5 จะใช้ t-test
2. สมมุติฐานข้อที่ 3, 4 จะใช้ F-test (ANOVA)
3. ในกรณีที่ยอมรับสมมุติฐานอย่างมีนัยสาคัญจะทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้ค่าเชฟเฟ่
(Scheffe’)
ผลการวิจัย
ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อาเภอ
เมือ ง จังหวัด ตราด โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ( X = 3.13) เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายด้าน พบว่าปัจจัยด้าน
คุณสมบั ติ ของผู้ สมั ครนายกเทศมนตรี และปั จจัยด้ านนโยบาย อยู่ ในระดั บมาก ( X = 3.66 - 4.15) ปัจ จัย ด้า น
ผลประโยชน์ห รือ ผลตอบแทน และปัจจัยด้านความสัม พัน ธ์ส่วนตัว ของผู้สมัครอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.47 2.24)
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อาเภอ
เมือ ง จัง หวัด ตราด ด้า นคุณ สมบัติข องผู้ส มัค รนายกเทศมนตรี โดยรวมอยู่ใ น ระดับมาก ( X = 4.13) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( X = 3.55 - 4.39)
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อาเภอ
เมือ ง จังหวัดตราด ด้านนโยบายโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( X = 3.66) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เลือก
นโยบายของผู้สมัครนายกฯ เป็นนโยบายที่สามารถทาได้จริง ( X = 4.34) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เลือก
นโยบายของผู้สมัครนายกฯ เป็นนโยบายที่เน้นการบริหารแบบ “ผู้นาทุบโต๊ะ” ( X = 2.74)
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อาเภอ
เมือง จังหวัดตราด ด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.47) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ เลือกผู้สมัครนายกฯ เพราะผู้สมัครช่วยงานประเพณีต่างๆ ของชาวบ้านอย่างสม่าเสมอ เช่น งานบวช / งาน
ศพ / งานแต่งงาน ฯลฯ ( X = 3.54) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อ ยที่สุด คือ เลือ กผู้ส มัค รนายกฯ เพราะได้รับ เงิน /
สิ่งของ / เครื่องกิน / เครื่องใช้ จากผู้สมัคร ( X = 2.04)
5. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อาเภอ
เมือ ง จังหวัดตราด ด้านความสัม พันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร โดยรวมในระดับ น้อย ( X = 2.24) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับน้อย ( X = 2.13 - 2.52)
จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาล
เมื องตราด อาเภอเมือง จังหวัดตราด ปรากฏผลการศึ กษาข้ อมูลเชิงปริมาณ ชี้ ให้เห็ นว่าปัจ จัย ในการตัด สิน ใจ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2 ปัจจัย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า 2 ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยหลัก คือ
ปัจจัยด้านคุณสมบัติผู้สมัครนายกเทศมนตรี และปัจจัยด้านนโยบาย
ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้จากการทดสอบสมมุติฐานดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปรี ย บเที ย บผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรีเมืองตราด อาเภอเมือง จังหวัดตราด
สมมุติฐานการวิจยั
ผลการทดสอบ
1. ความแตกต่างตามเพศ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด
อาเภอเมือง จังหวัดตราด
ไม่ยอมรับ
2. ความแตกต่างตามอายุ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด
อาเภอเมือง จังหวัดตราด
ไม่ยอมรับ
3. ความแตกต่างตามระดับการศึกษา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด
อาเภอเมือง จังหวัดตราด
ยอมรับ
4. ความแตกต่างตามอาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด
อาเภอเมือง จังหวัดตราด
ยอมรับ
5. ความแตกต่างตามรายได้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด
อาเภอเมือง จังหวัดตราด
ยอมรับ
จากตารางที่ 2 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานจากกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี้
1. ส ม มุ ต ิ ฐ าน ก า ร วิ จ ั ย ว่ า ด้ ว ย ค วา ม แ ต ก ต่ า งต าม เพ ศ มี ผ ล ต่ อ ก า รตั ด สิ น ใจ เลื อ ก ตั ้ ง
นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อาเภอเมือง จังหวัดตราด ไม่สามารถยอมรับในนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. สมมุติฐานการวิจัยว่าด้วย ความแตกต่างตามอายุ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อาเภอเมือง จังหวัดตราด ไม่สามารถยอมรับในนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. สมมุ ติ ฐ านการวิ จั ย ว่ า ด้ ว ย ความแตกต่ า งตามระดั บ การศึ ก ษา มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลือ กตั ้ง
นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อาเภอเมือง จังหวัดตราด ยอมรับในนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. สมมุติฐานการวิจัยว่าด้วย ความแตกต่างตามอาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อาเภอเมือง จังหวัดตราด ยอมรับในนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. สมมุติฐานการวิจัยว่าด้วย ความแตกต่างตามรายได้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อาเภอเมือง จังหวัดตราด ยอมรับในนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์อ งค์ค วามรู้ใหม่ที่ไ ด้จ ากการวิจัย จะอภิป รายเปรีย บเทีย บระหว่า งข้อ ค้น ที่ ได้จ าก
การศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 ดังนี้
การอภิ ป รายผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ป ระเด็ น ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ เลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อาเภอเมือง จังหวัดตราด ดังต่อไปนี้
1. ปั จ จั ย ด้ า นคุณสมบั ติผู้สมั ครนายกเทศมนตรี โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เนื่ อ งจากประชาชนมองว่า
บุคคลที่จะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้นานั้น จาเป็นที่ต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต่อ การเป็น ผู้บริห ารท้องถิ่น
เพราะผู้นาหรือผู้บริห ารนั้นเป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นมา หรือได้รับ การยกย่องขึ้น ให้เป็นหัวหน้า ผู้ตัดสินใจ
เพราะมีความสามารถในการปกครอง บังคับบัญชา และจะนาผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหมู่ชนไปในทางที่ดี
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หรือ ชั่ วได้ โดยใช้ อิ ท ธิพ ลในความสั มพั นธ์ ที ่ม ีอ ยู ่ใ นสถานการณ์ต ่า งๆ เพื ่อ ปฏิบ ัต ิก ารและอ านวยการโดยใช้
กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกัน ในอันที่จะบรรลุเป้าหมาย และความสามารถที่จะชักจูงผู้อื่นให้ความร่วมมือร่วมใจ
กั บ ตนด าเนิ น การไปสู ่จ ุด มุ ่ง หมายของตนได้ พรนพ พุก กะพัน ธุ ์ (2544 : 19) ดัง นั ้น ประชาชนจึง ได้ใ ห้
ความสาคัญ มุ่งพิจารณาไปที่คุณสมบัติของผู้สมัครนายกเทศมนตรี เช่น ต้องการบุคคลที่มีความรู้ มีความสามารถ
และที่ สาคั ญมี ความดี มี วิ สั ย ทั ศ น์ ดี มี ม นุ ษ ยสั มพั น ธ์ ดี กล้ า คิ ด กล้ า พู ด กล้ า ทา มี ป ระสบการณ์ การทางานสูง
มีมนุษย์สัมพันธ์และออกงานชุมชนเสมอ มีคุณสมบัติทางหน้าที่การงานดี เคยผ่านประสบการณ์ด้านการเมืองมา
ก่อน เป็นปากเสียงแทนประชาชนให้ชาวบ้านพึ่งพาอาศัยได้ยามเดือดร้อน อย่างเช่น งบช่วยเหลือ งบพัฒนา ได้อย่าง
ทั ่ว ถึง เป็น ผู ้ที ่ม ีชื ่อ เสีย งเป็น ที ่ย อมรับ ในสัง คม มีป ระวัต ิส ่ว นตัว ดี การงานดี เป็น ผู ้ที ่ม ีล ัก ษณะดี ภูม ิฐ าน
น่าเชื่อถือ มีความเป็นผู้นา มีวาทศิลป์ และเป็นผู้ที่พูดจริง ทาจริง เข้าถึง ช่วยเหลือประชาชน ชุมชนต้องการคน
ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการมาเป็น ผู้นาของตน ข้อ ค้น พบนี้ส อดคล้อ งกับ ผลงานวิจัย ของกรมการปกครอง
(2529 : ก-ข) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งจะสอดคล้องในประเด็นแง่มุมของประชาชนที่อยู่
ในชนบท มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเลือกผู้สมัครโดยพิจารณาจากคุณสมบัติส่วนตัว และจะสอดคล้องในประเด็นแง่ มุ ม
ของกลุ่ ม ข้ า ราชการและนั ก ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว ได้ ตั ด สิ น ใจเลื อ กผู้ ส มั ค รไว้ เ ป็ น เวลานานแล้ ว ก่อนการเลือกตั้ง แต่
ลักษณะการตัดสินใจเลือกผู้สมัครยังคงพิจารณาการเป็นพรรคและคุณสมบัติ ส่วนตัวประกอบกัน และสอดคล้อง
กั บผลงานวิ จั ยของวุ ฒิ พงศ์ ชุ มเสนา (2551 : บทคั ด ย่ อ) ได้ ศึ กษา ความเข้ าใจ ทั ศ นะหรือ ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการได้รับ เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลเมืองคง อาเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า การตั ด สิ น ใจเลื อ กผู้ส มั ค รนายกเทศมนตรี ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว จะเลื อ ก
ที ่ ผู ้ ส มั ค รมี ผ ลงานดี
มี ค วามรู้ ความสามารถและพร้อมจะเสี ยสละเพื่ อส่ วนร่วม และสอดคล้ องกั บ
ผลงานวิจัยของจิตรา พรหมชุติมา (2541 : 95-96) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเมืองและพฤติกรรมการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งของประชาชนที่ผ่า นมา สิ่งที่เ ป็น ปัจ จัย ที่มีผ ลต่อ พฤติก รรมการเมือ งของประชาชนในป ระเด็น แง่มุม
ของปัจ จั ย ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชน จะ
เห็นได้ว่าคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร เช่น ความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต การรู้จักผู้สมัครเป็นการ
ส่วนตัวหรือจากหัวคะแนนตลอดจนพฤติกรรมการซื้อสิทธิ์ขายเสียงของผู้สมัคร หรือการให้อามิสสินจ้างแก่ผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีส่วนทาให้ประชาชน ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งหรือไม่ไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เช่นกัน และปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจที่ทาให้ประชาชนในชุมชนแออัดใน
กรุงเทพมหานครไปเลือกตั้ง เพราะอยากได้ ผู้ แ ทนดี ดั ง นั้ น คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง จึ ง เป็ น ปั จ จั ย
สาคั ญ ที่ ทาให้ ไ ด้ รั บ การเลือกตั้งด้วย แต่อย่างไรก็ดี การที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ ก็ยัง
ขึ้นกับผู้นาในชุมชนและบทบาทของผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย
2. ปัจจัยด้านนโยบายของผู้สมัครนายกเทศมนตรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาพบว่า นอกจาก
ประชาชนได้มุ่งความสนใจพิจารณาไปที่คุณสมบัติของผู้สมัคร แล้วยังมุ่งพิจารณาไปที่นโยบายของผู้สมัครด้วย โดย
นโยบายของผู้สมั ครนั้นต้ องสอดรับกับความต้ องการของประชาชนในพื ้ น ที ่ เช่ น เรื่ อ งสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน
ประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม สั ง คม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ส่งเสริม การศึก ษาให้เ ยาวชนคนจน ส่งเสริม การกีฬ า
ส่งเสริมเศรษฐกิจ การลดอุบัติเหตุ ส่งเสริม การสร้างอาชีพให้เกิดกลุ่มอาชีพ ดูแลผู้เฒ่าผู้สูงอายุ การปรับปรุง
ถนนคอนกรีต สถานที่ทิ้งขยะ กาจัดขยะ การแก้ปัญหาน้าท่วมถนนยามฝนตก (ฤดูฝน) ปัญหาร่องน้าระบายน้า
ท่วม การเชื่อ มโยงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องเป็นนโยบายที่สามารถทาได้จริง ไม่ใช่แค่เอาไว้ ใช้หาเสียงเพื่อเรียกคะแนนเฉยๆ
เท่านั้น และควรระบุระยะเวลาที่สามารถบรรลุเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชน เกิ ด ความมั่ น ใจว่ า
โครงการที่ ว างแผนไว้ จ ะสาเร็ จ เมื่ อ ใด และยั ง เป็ น การประเมิ น การทางาน ของนายกเทศมนตรีไปในตัวด้วย
สิ่งต่างๆ เหล่านี้สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนที่ตัดสินใจเลือกสอดรับกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนที ่ต้อ งการให้น โยบายของผู้ส มัค รมาบริหารงานท้องถิ่น เพื่อให้เทศบาลได้รับการแก้ไข พัฒนา
ปรับปรุง เสริมสร้างสิ่งต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น ให้ท้อ งถิ่น เทศบาลเจริญ รุ่งเรือ งมั่นคงตามยุค ตามสมัย และประชาชน
สามารถดารงชีวิต ได้อ ย่า งดี มีคุณ ภาพ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดระยะเวลาไปจนถึงใน
อนาคต ข้อค้นพบนี้ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาจกล่าวได้ว่าข้อค้นพบนี้ มีความแตกต่างกันกับงาน
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ศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น ความมุ่งหมายมีความแตกต่างกัน บริบทพื้นที่มีความแตกต่างกัน หรือการดารงชีวิตของคน
ในพื้นที่มีความแตกต่างกัน เป็นต้น จึงทาให้ข้อค้นพบนี้ไม่มีความสอดคล้อง แต่เมื่อพิจารณาในแง่มุมตามกรอบ
แนวคิดที่นามาใช้ในการศึกษานี้พบว่า ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีความสานึกเชิงเหตุผล (Consciously Rational
Theory) ของแอนโทนี่ (Anthony. 1957 : 78) ที่นามาใช้ในการศึกษานี้ที่ได้อธิบายไว้ในบทที่ 2 (หน้า 24) ในประเด็น
ของอิทธิพลของ “ความสานึกเชิงเหตุผล” ของบุคคลที่มีผลต่อการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียง การแถลงนโยบาย รวมถึงอิทธิพลของเทคนิคต่างๆ ของการบริหารการเลือกตั้ง ซึ่งมี
รายละเอียดที่อธิบายไว้ในบทที่ 2 (หน้า 24)
3. ปัจ จัย ด้านผลประโยชน์ห รือ ผลตอบแทนผู้ส มัค รนายกเทศมนตรี อยู่ในระดับน้อ ยผลการศึก ษา
พบว่า กลุ่ม ตัว อย่า งที่ใ ช้ใ นการวิจัย ในครั้ง นี้ส่ว นใหญ่ร้อ ยละ 26.9 ประกอบอาชีพ ข้า ราชการ/พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ / ลูกจ้างราชการ และประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว (เช่น ค้าขาย รับจ้าง รับเหมา ฯลฯ) ถึงร้อยละ
24.0 ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้ที่แน่นอนและดาเนินชีวิต อย่างเรียบง่ายไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัว จากเหตุผล
ดังกล่าว จึงทาให้ผลประโยชน์หรือผลตอบแทน เช่น เงิ น /สิ่ งของ/เครื่ อ งกิ น /เครื่ อ งใช้ ไม่ ใ ช่ ปั จ จั ย หลั ก ในการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กตั้ งนายกเทศมนตรี เพราะประชาชนมองว่า การเลือกตั้งนายกฯ ต้องเลือกบุคคลที่ส ามารถทา
ความเจริญ ให้ท้อ งถิ่น ได้อย่างแท้จริงมากกว่าเรื่องผลประโยชน์ ประชาชนจึงมองในระยะไกลถึงความเจริญของ
ท้องถิ่นมากกว่าผลประโยชน์เรื่องเงินในระยะสั้น โดยประชาชนได้มุ่งพิจารณาไปที่ตัวผู้สมัคร วิสัยทัศน์ ในการ
มองการณ์ ไกลที่จะมาพัฒ นาท้องถิ่น และความเป็น มาของผู้สมัครตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน เป็น ต้น อีก ทั ้ง
นโยบายของผู้ส มัค รที่แ สดงออกมาตรงกับ ความต้อ งการที่ชุม ชนท้อ งถิ่น กาลังมี ค วามต้อ งการออกมาพอดี
เป็น ประเด็น เป็น นโยบายให้ค นตัด สิน ใจเลือ ก ดังนั้น การที่จ ะได้บุค คล ที่ม าทาความเจริญ ให้ท้อ งถิ่น ได้ ต้อ ง
เลือ กที่คุณ สมบัติแ ละนโยบายมากกว่า เลือ กที่ผ ลประโยชน์ หรือผลตอบแทนต่างๆ ข้อค้นพบนี้ไม่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาจกล่าวได้ว่าข้อค้นพบนี้ มีค วามแตกต่า งกัน กับ งานศึก ษาที่เ กี่ย วข้อ ง เช่น ความมุ่ง
หมายมีความแตกต่างกัน บริบทพื้นที่ มีความแตกต่างกัน หรือการดารงชีวิตของคนในพื้นที่มีความแตกต่างกัน เป็น
ต้น จึงทาให้ข้อค้นพบนี้ไม่มีความสอดคล้อง แต่เมื่อ พิจารณาในแง่มุมตามกรอบแนวคิดที่นามาใช้ในการศึกษา
นี้พ บว่า
ข้อ ค้น พบนี้ส อดคล้อ งกับ กรอบแนวคิด เกี่ย วกับ การซื้อ สิท ธิข ายเสีย งที่ได้อ ธิบ ายไว้ใ นหนังสือ
“เลือกตั้งวิกฤต : ปัญหาและทางออก” (สมบัติ จันทรวงศ์. 2536 : 185-188) ได้อธิบายว่า บุคคลที่มีผลต่อการ
ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยให้ความสาคัญไปที่การซื้อสิท ธิขายเสียง อิทธิพลเงินทองและการแจกจ่ายสิ่งของ
โดยทั่ว ไปผลสรุป ของการศึก ษาเรื่อ งเลือ กตั้งเท่า ที่มีม า ได้ใ ห้ข้อ สรุป ที่ค ล้า ยคลึงกัน ว่า การจ่า ยเงิน ซื้อ สิท ธิ
ขายเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้สมัครนั้น เงินทอง หรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัครได้กลายเป็น
“ประเพณี” หรือ “วัฒนธรรมทางการเมือง” ของไทยแล้ว (สมบัติ จันทรวงศ์. 2536 : 169)
4. ปั จ จั ย ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ส่ ว นตั ว กั บ ผู้ ส มั ค รนายกเทศมนตรี อยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนภาพรวมในเขตเทศบาลนั้น มีจานวนที่มากกว่าเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องของผู้สมัคร ถึงแม้ผู้สมัคร
นายกฯ จะมีเ พื ่อ นฝูง ญาติพี ่น ้อ งมากมายก็ต าม แต่ถ้า การบริห ารงาน เทศบาลนั ้น หากไม่ได้รับ พัฒ นา
ส่งเสริม และปรับปรุงให้ดีแล้ว ประชาชนก็จะไม่ให้ความสนใจ ในตัวบุคคลนั้น นั่นเป็นเพราะประชาชนเห็นว่าการ
ที่จะเลือกผู้บริหารงานท้องถิ่นที่จะสามารถพัฒนาสร้า งความเจริญ ให้ท้อ งถิ่ น ได้อ ย่า งแท้จ ริง นั้น จะต้อ งดูที่
วิธีก ารหาเสีย ง ยุทธวิธีใ นการหาเสีย ง นโยบายในการหาเสียง ประวัติความเป็นมาของผู้สมัคร (ภูมิหลังผู้สมัคร)
เป็นต้น โดยที่ประชาชนหวังไว้ว่าจะสามารถพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ และพัฒนาท้องถิ่นนี้
ให้เจริญ รุ่งเรืองได้ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าความสัม พัน ธ์กับผู้สมัครทั้งทางเพื่อนฝูง ญาติพี่น้อ งในภาพรวม ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมื องตราด แล้วไม่ ใช่ ปั จจัยหลั กในการตั ดสิ นใจเลื อกตั้ งนายกเทศมนตรี ข้อ ค้น พบนี้
สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ณัฐพงศ์ นิลาทะวงศ์ (2552 : บทคัดย่อ) การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่ง
หมาย เพื่อศึก ษาปัจจัย ที่มีผ ลต่อ การตัดสินใจในการเลือกตั้งของเทศบาลตาบลท่าขอนยาง อาเภอกันทรวิชัย
จังหวัด มหาสารคาม ผลการศึกษาค้น คว้าพบว่า ปัจ จัยในการตัดสินใจด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัครจะ
เลือกผู้สมัคร เพราะผู้สมัครเป็นคนรู้จักคุ้นเคยกับ ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพื่อนกับผู้ที่ตอบแบบสอบถาม และ
เป็นญาติพี่น้องกับผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับน้อย
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่สาคัญ ดังนี้
1. ผู้ที่จะสมัครเป็นนายกฯ จะต้องปฏิบัติตนให้ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากประชาชน โดย
ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ออก
งานชุมชนอย่างสม่าเสมอ พูดคุยให้ความเป็นกันเองโดยไม่ถือตัว กับ ประชาชนทุก ระดับ ชั้น เป็น ต้น เพื่อ ให้
ประชาชนมีความศรัทธา และมีทัศนคติที่ดีต่อระบบการปกครองของเทศบาล
2. ผู้สมัครนายกฯ ควรมีการแถลง ปราศรัย ประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายต่างๆ ที่ใช้หาเสียง โดยมีการกาหนด
ระยะเวลาในการทาตามนโยบายที่ตั้งไว้ หลังจากได้รับเลือกตั้งเป็นนายกฯ ไปแล้ว เพื่อ ให้ป ระชาชนเกิด ความ
น่าเชื่อ ถือและความไว้ว างใจ และยังเป็น การประเมิน ประสิท ธิภ าพของการปฏิบัติงานของนายกฯ ที่ประชาชน
สามารถตรวจสอบได้
3. ภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องให้การศึกษาและความรู้แก่ประชาชนในกลุ่ม ที่เลือ ก
ผู้สมัครที่ช่วยเหลืองานประเพณีต่างๆ ของชาวบ้าน และผู้สมัครที่สัญญาว่าจะทาสิ่งต่างๆ ให้ภายหลังจากได้รับ
เลือกไปแล้วให้มากขึ้น ถึงแนวทางในการเลือกตั้งที่ควรจะเป็น และการทาให้ประชาชนได้มุ่งเห็นถึงความสาคัญของ
การได้ตัดสินใจเลือกตั้งผูส้ มัคร ที่ผู้สมัครนั้นได้เป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจกับ ประชาชนในท้องถิ่นเป็นเหตุผลหลัก
มากกว่าการได้รับการช่วยเหลือ งานประเพณีต่างๆ ของชาวบ้าน คาสัญญาภายหลังได้รับเลือกไปแล้ว ความ
เป็นคนรู้จักคุ้นเคยกับผู้สมัคร
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองตราด อาเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการดาเนินวิจัยหลังจากนี้
คือ
1. ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี ข องประชาชน ในเขตเทศบาล
เมืองตราด อาเภอเมือง จังหวัดตราด ในลักษณะเชิงคุณภาพ
2. ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กตั ้ ง นายกเทศมนตรี ข องประชาชน ในเขต
เทศบาลเมื อ งตราด อาเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ตราด โดยเปลี่ ย นตั ว แปรหรื อ เพิ่ ม ตั ว แปรอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากภาค
นิ พ นธ์ นี้ เช่ น ด้ า นความรู้ ค วามเข้ า ใจในการปกครองรู ป แบบของเทศบาลด้านการรณรงค์หาเสียง เป็นต้น
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เศรษฐศาสตร์การเมืองของความขัดแย้งในการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลอาชีพท้องถิ่นใน
ภาคตะวันออก : กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี
POLITICAL ECONOMY IN THE CONFLICT OF PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE MANAGEMENT IN
THE EASTERN REGION : CASE STUDY OF THE CHANTHABURI
FOOTBALL CLUB
ทวี ปิยะโอสถสรรค์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ง นี้ มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาถึง ปัจ จัย ทางเศรษฐกิจ และปัจ จัย ทางการเมือ ง ที่มีผลต่อ
ความขัดแย้งในการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพในภาคตะวันออก โดยเลือกศึกษาสโมสรฟุตบอลจันทบุรี
เอฟซี วิธีการศึกษาใช้ การวิจัยเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์ โดยใช้เอกสารชั้น ต้น การสังเกตและการสัมภาษณ์
เจาะลึ ก จากผู้ใ ห้ข้อ มูล หลัก ที่เ กี ่ย วข้อ ง ได้แ ก่ กลุ่ม ทุน ทางเศรษฐกิจ และกลุ ่ม ทุน นัก การเมือ งที่ม ีผ ลต่อ
ความขัดแย้งของสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ในปี 2553 - 2555 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ทีม่ ี
ผลต่อความขัดแย้งในการบริหารสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี คือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ทางธุรกิจสถานบันเทิง
ขนาดใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีของกลุ่มทุน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทุนนักการเมืองและกลุ่มทุนเอกชนได้สร้างความขัดแย้ง
ระหว่างสมาคมกีฬาจังหวัดและสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี จนส่งผลต่อความขัดแย้งในการบริหารจัดการสโมสร
ฟุตบอลอาชีพของจังหวัด และปัจจัยทางการเมืองที่มีผลต่อการบริหารสโมสรฟุ ตบอลอาชีพ คือ ความขั ดแย้ง
ระหว่างกลุ่มทุนนักการเมืองสายองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ กลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี และกลุ่มรองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารจั ด การและการสนั บ สนุ น
งบประมาณแก่สโมสรฟุตบอลอาชีพจนนาไปสู่ล้ม ความเหลวของสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี
ABSTRACT
The objectives of this research were to study political and economic factors affecting
the conflict of professional football league management in the eastern region. The Chanthaburi
Football Club (Chanthaburi FC) was studied in this research. The historical approach of qualitative
research with the study of primary sources, observation and in-depth interview were applied to
this research. The key informants were groups of people with political and economic capital
who were involved in the conflict of the Chanthaburi Football Club from the year 2010 to 2012.
The major results revealed the following economic factors which affected the Chanthaburi
Football Club. The conflict of interest in the entertainment businesses which was found in the
two groups of capital investors: local politicians and private corporations. The conflict between
the Chanthaburi Provincial Sport Association and Chanthaburi Football Club brought difficulties to
the professional football league management in Chanthaburi. The political factors affecting the
professional football league management were the conflict between the Chief Executive of
Chanthaburi Provincial Administration Organization and the Deputy Chief Executive of Chanthaburi
Provincial Administration Organization. The disagreement affected the management and budgets
of the professional football club and brought the failure of the Chanthaburi Football Club
administration.
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บทนา
สถานการณ์ของวงการฟุตบอลไทยในอดีตนั้น กล่าวโดยสรุปแล้วเป็นเพียงการแข่งขั นฟุตบอลในรูปแบบ
สมัครเล่น ทีมฟุตบอลเป็นเพียงการรวมตัวของนักกีฬาภายในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคธุร กิจ หรือ สถานศึก ษา
เท่านั้น อาทิ ทีม ทหารอากาศ ทีม ธนาคารกสิก รไทย และทีม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เนื่องจากวงการฟุตบอล
ไทยในอดีตนั้นยังไม่เติบโตมากนัก และการเล่นฟุตบอลอาชีพยังไม่มีรายได้ที่แน่นอน ถึงแม้ทีมฟุตบอลไทยจะแบ่งชั้น
เป็นถ้วยพระราชทาน ก, ข, ค และ ง ก็ตาม นอกจากนี้ก ระแสความนิย มฟุต บอลของคนไทยยังอยู่ใ นวงแคบ
โดยกระจุก ตัว อยู่ใ นภาคกลาง โดยเฉพาะเมือ งหลวงเท่า นั้น ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ประวัติศ าสตร์ก ารเมือ งการ
ปกครองไทยในอดีต ที่มีการรวมศูนย์อานาจไว้ที่ส่วนกลาง ดังคากล่าวของผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลไทยที่ว่า
“ในเชิงประวัติศาสตร์แล้ว นับจากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่ปัจจุบันสมัย วงการฟุตบอลรวมศูนย์อานาจ
อยู่ที่กรุงเทพฯ ผ่านทัวร์นาเมนท์ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน (2449), ฟุตบอลประเพณีจุฬ า-ธรรมศาสตร์ (2477),
ฟุต บอลจตุร มิต รสามัค คี (2507) ทุก วัน นี ้ย ัง พบว่า มีบ างกลุ ่ม เรีย กร้อ ง ตราพระมหาพิ ชัย มงกุ ฎ มาแทน
สัญลักษณ์ “ช้างยิ้ม” บนชุดแข่งทีมชาติ” (ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์.ออนไลน์. 2555)
การก่อ รูป ของกีฬ าอาชีพ หลังจากที่ล้ม ลุก คลุก คลานมาเป็น เวลานาน เริ่ม ขยับ ขยายจากศูนย์กลาง
ประเทศไปสู่ฟุตบอลอาชีพในต่างจังหวัด ปรากฏการณ์ ที่ถือเป็นการก่อเกิดกีฬาฟุตบอลอาชีพ ครั้ง แรกอย่า งเป็น
ทางการก็คือ การที่บ ริษัท ไทยแลนพรีเ มีย ร์ลีก ได้พัฒนาฟุตบอลไทยอาชีพ จาก “ไทยแลนด์ โปรวิลเชียนไทย
แลนด์ลีก ” ในปี 2548 ขึ้นเป็นฟุตบอลไทยแลนพรีเมียร์ลีก ฟุตบอลไทยแลนพรีเมียร์ลีก มีทุนจดทะเบียนการ
ก่อตั้ง 5,000,000 บาท และ สโมสรที่จะเข้าแข่งขันภายใต้ บ ริษัท ไทยพรีเ มีย ร์ลีก ได้นั้น ต้อ งจดทะเบีย นใน
รูปแบบบริษัท โดยมีอัต ราค่าจ้างให้กับนักกีฬ ามีการซื้อขายผู้เล่น และผู้ชมต้องเสียค่าบัตรผ่านประตู เพื่อชมการ
แข่งขัน นอกจากนี้ยังมีการดึงนักเตะชื่อดังจากต่างชาติเข้าร่วมสโมสร ซึ่งเป็นการปลุกกระแสให้คนไทยต่างหันมา
สนใจชมฟุตบอลไทยอาชีพกันมากขึ้น (บริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จากัด. ออนไลน์. 2555)
ฟุ ต บอลไทยแลนด์ พ รี เ มี ย ร์ ลี ก ได้ แ บ่ ง การแข่ ง ขั น ออกเป็ น 3 ระดั บ ประกอบด้ ว ยไทยแลนด์
พรีเมียร์ลีก ดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 2 การเกิดขึ้นมาของฟุตบอลไทยแลนพรีเมียร์ลีก ทาให้ ก ารแข่ ง ขั น ฟุ ต บอล
อาชี พ ขยายครอบคลุ ม ในทุ ก จั ง หวั ด ของประเทศไทย ผลที่ ต ามมาก็ คื อ เหล่านายทุนท้องถิ่นในจังหวัด
ใหญ่ๆ ทุกภูมิภาคต่างก็หันมาสนใจเข้าร่วมในกระแสฟุตบอลมากขึ้น เพื่อหวังสร้างกระแสความนิยมทั้ งเศรษฐกิจ
และสังคม กลุ่มนายทุนดังกล่าวได้ทุ่มเม็ดเงินมหาศาลเข้าซื้อทีมเพื่อจะได้มีสิทธิและอานาจการเข้าบริหารจัดการ
สโมสร เช่น สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี สโมสรชัยนาถ เอฟซี เป็น
ต้น
เราจะพบว่ า สโมสรฟุ ตบอลอาชี พ ของไทยในท้ องถิ่ นส่ วนใหญ่ นั้ น ต้ องมี กลุ่ มทุ นขนาดใหญ่ ทั ้ง จาก
บริษัท เอกชนและกลุ่ม ทุน นัก การเมือ งอยู่เ บื้อ งหลัง ฟุต บอลไทยจึง เฟื่อ งฟูตั้ง แต่ปี 2548 เป็นต้นมา ต้อง
ขับเคลื่อนด้วยเม็ดเงินมหาศาลและพลังอานาจ จากกลุ่มทุนนักการเมืองและกลุ่มทุน ทางเศรษฐกิจ เพื่อหวังได้เสียง
สนับสนุนจากกระแสฟุตบอลไทยให้แก่กลุ่มตระกูลการเมืองรายใหญ่ในจังหวัดนั้น ๆ
ดังกรณีในจังหวัด ชลบุรี จะเห็น ได้ว่า ทีม “ฉลามชล” ของสโมสรชลบุรี เอฟซี ได้รับ การกล่าวขวัญ
ว่าเป็นยอดสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียง จากการเป็นอดีตแชมป์ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ปี 2550 ทีมฉลามชลเองต้อง
อาศัยกลุ่มทุนการเมืองขนาดใหญ่ในจังหวัดชลบุรี คือ ตระกูลคุณปลื้ม โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม ดารงตาแหน่ง
เป็น ประธานสโมสรฟุต บอลชลบุรี เอฟซี จึงจะสามารถสร้างความยิ่งใหญ่และประสบความสาเร็จได้ (สโมสร
ฟุตบอลชลบุรี เอฟซี . ออนไลน์. 2551)
สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี แต่เดิมใช้ชื่อว่า สโมสรฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สโมสรได้เข้าร่วม
การแข่งขันฟุ ตบอลชิงถ้วยพระราชทาน โดยรวมเข้ากับสโมสรฟุ ตบอลสันนิ บาต และสโมสรฟุต บอลชลบุรี สันนิบาตสมุทรปราการ ในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 1 ต่อมาได้ย้ายไปเล่นในโปรวินเชียลลีก ในชื่อส
โมรสรฟุตบอลชลบุรี และได้แยกทีมสโมสรฟุตบอลชลบุรี - สันนิบาตสมุทรปราการ ซึ่งเล่นในดิวิชั่น 1 อยู่ โดย
ทีม สโมรชลบุรีนั ้น ได้นาผู้เ ล่น จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และได้
ชนะเลิศโปรลีกในปี 2548 และได้เลื่อนมาเล่นในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ในปี 2549
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จากนั้น ในปี 2549 ทีมชลบุรี ร่วมลงแข่งขันฟุตบอลควีนส์คัพ ในนามของสโมสรราชประชา ต่อมาเข้าร่วม
แข่งสิงคโปร์คัพ จนได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้อันดับสอง รองจาก สโมสรฟุตบอลทัมปิเนสโรเวอร์ ในวันที่ 26
พฤศจิก ายน 2549 ที ่สุด ในปี 2550 สโมสรชลบุรี เอฟซีภ ายใต้ก ารน าของหั วหน้ าผู้ฝึ ก สอน จเด็จ มี ลาภ ก็
สามารถคว้าตาแหน่งชนะเลิศ ในการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2550 (สโมสรฟุตบอลชลบุรี
เอฟซี. ออนไลน์. 2551)
ในกรณีของจังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนมีความตื่นตัวต่อกระแสกีฬาฟุตบอลอาชีพมากเช่ น เดี ย วกั น
ที ม ฟุ ต บอลอาชี พ ที ม แรกของจั ง หวั ด ก็ คื อ ที ม จั น ทบุ รี เอฟซี ได้ ก่ อ ตั้ ง ในปี 2547 โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัด แต่ในช่วงแรกพบว่ามีผู้ติดตามชมเพียงบางกลุ่มเท่านั้น ต่อมาได้รับความนิยมมากขึ้น หลังจาก ปี 2553 เมื่อ
มีกลุ่มทุนสถานบันเทิงและทุนเงินกู้ได้เข้าซื้อสิทธิ์การบริหารสโมสรจากองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ด้ว ยเงิน กว่า
30 ล้า นบาท กลุ่ม ทุน ทั้งสอง ประกอบด้ว ยกลุ่มทุนน้าเมารายใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีในนาม “ออบิทผับ-ฝาก
จันท์ ” ของนายเด่นศักดิ์ ศรบั ณฑิ ต นั กธุ รกิ จรายใหญ่ ที่ ร่ารวย จากการเปิ ดสถานบั นเทิงและการค้ าเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ ย่ านต าบลตลาด อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ส่ ว นทุ น เงิ น กู ้ ได้ แ ก่ บริ ษ ั ท เงิ น กู ้ ร ายใหญ่
ระดั บ ประเทศในนามบริ ษั ท แคชทู เ ดย์ จากั ด ของนายณรงค์ กะหมายสม นั ก ธุ ร กิ จ รายใหญ่ ย่ า นตาบล
บางกะไชย อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ปรากฏการณ์ก ารเข้ามาบริหารจัดการสโมสรจันทบุรี เอฟซี ของกลุ่มนายทุนทั้งสองส่ งผลให้ มี ก าร
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละโฆษณาของบริ ษั ท แคชทู เ ดย์ มากขึ้ น จนที ม จั น ทบุ รี เอฟซี เป็นที่รู้จักในจังหวัดจันทบุรี
ผลที่ตามมาก็คือ สถานบันเทิง “ออบิทผับ” ของกลุ่มทุนเอกชนรายใหญ่นี้ก็กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นทันทีด้วย
เช่นกัน
แต่ผลจากการบริหารของกลุ่มทุนสถานบันเทิงและกลุ่มเงินกู้ กลับปรากฏว่า การแข่งขัน ของสโมสร
จัน ทบุรีเอฟซี ตลอดฤดูกาล 2553 ได้รับ ผลสาเร็จในการแข่งขัน ต่ากว่าเป้าที่วางไว้มาก ดังจะเห็นได้จากผลการ
แข่งขันของทีมอยู่ท้ายตารางมาตลอด ฤดูกาล 2010 - 2011 (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี. ออนไลน์. 2554)
เมื่อ สถานการณ์เ ป็น เช่น นี้ทางบริษัทแคชทูเดย์ ในฐานะผู้ถือ สิท ธิ์ก ารบริหารสโมสร จั น ทบุ รี เอฟซี
จึ ง ตั ด สิ น ใจคื น สิ ท ธิ์ ก ารบริ ห ารที ม กลั บ สู่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ทีมจันทบุรี เอฟซี จึงกลับมาอยู่
ภายใต้การนาของ “นายกโจ้ หรือ ธนภณ กิจกาญจน์” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธาน
สโมสรจันทบุรี เอฟซี กลุ่มทุนทางการเกษตร ผู้ยิ่งใหญ่ในพื้นที่อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีนี้ ได้ชนะการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 สมัยซ้อน ดังนั้น นายกโจ้จึงสามารถดึงกลุ่มทุนต่างชาติของประเทศมาเลเซียในเครือ
“แอลจี สปอร์ต กรุ๊ฟ” บริษัทผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของมาเลเซียมาสนับสนุนงบประมาณ 20 ล้านบาท ในการ
บริหารทีมตลอดปี 2555 ได้
การกลับเข้ามาบริหารสโมสรจันทบุรี เอฟซี ของ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริ ห ารส่ ว น
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ไ ด้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น กลุ่ ม ทุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ฟุ ต บอลอาชี พ ในจั น ทบุ รี มีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่ม ใหญ่
คือ กลุ่มการเมือ งท้องถิ่น สาย อบจ.จัน ทบุรี ที่ป ระกอบด้ว ย นายธนภณ กิจ กาญจน์ นายก อบจ. จัน ทบุรี,
ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ รองนายก อบจ.จันทบุรี และนายกสมาคมกีฬาจังหวัด อีกกลุ่มหนึ่งเป็นพันธมิตรกลุ่มทุน
การบริการกลุ่มใหญ่ ของนายณรงค์ กะหมายสม บริษัทแคชทูเดย์ และนายเด่นศักดิ์ ศรบัณฑิต ผู้บริหารออบิท
- ฝากจันท์
เราพบว่า ความล้มเหลวในการบริหารสโมสรจันทบุรี เอฟซี โดยกลุ่มทุนดังกล่าวนั้น ดาเนินมาควบคู่
ไปกับความขัดแย้งในการบริหารมาโดยตลอด กล่าวคือ พันธมิตรกลุ่มทุนสถานบันเทิงและกลุ่มทุนเงินกู้ มีเพียงเงินทุน
ในการบริหารจัดการสโมสรเท่านั้น แต่ไม่มีอานาจทางการเมืองท้องถิ่นโดยตรง สภาพเช่นนี้ส่งผลให้ตลอดเวลา 2 ปี ที่เข้า
มาบริหารทีมจันทบุรี เอฟซี จึงไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัด
จันทบุรี ที่นาโดย ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นักการเมืองท้องถิ่นผู้กว้างขวางในอาเภอโป่งน้าร้อนและอาเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี (ซึ่งในขณะนั้นดารงตาแหน่งเป็น รองนายก อบจ. และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี ) เช่น การไม่ให้
ใช้สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีในการฝึกซ้ อม รวมถึงการแข่งขันดังที่เคยใช้สนามแห่งนี้ตั้งแต่ก่อตั้งสโมสร การ
ไม่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวส่งผลให้ทีมจันทบุรีเอฟซีต้องไปใช้สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เป็น
สนามแข่งขันแทนและ ต้องลงทุนก่อสร้างอัฒจรรย์เพิ่มเติม มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท
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ตลอดจนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด จั น ทบุ รี ไ ม่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ที ม จั น ทบุ รี เอฟซี ผ่านทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี จนบอร์ดบริหารทีมต้องเข้าไปบริหารจั ด การที ม ด้ ว ยตนเองทั้ ง หมด
ทั้ ง ที ม งานในการจั ด การแข่ ง ขั น การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ การอานวยความสะดวกแก่ ผู้ ช ม ตลอดจน
หน่ ว ยรั ก ษาความปลอดภั ย และหน่ ว ยปฐมพยาบาล ภายในสนามการแข่งขัน
ถึงแม้ว่าการเข้ามาบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ของกลุ่มทุนสถานบันเทิง และกลุ่ ม ทุ น
เงิ น กู้ ข องบริ ษั ท แคชทู เ ดย์ และออบิ ท ผั บ คาดหวั ง ประโยชน์ เ พี ย งแค่ ร ายได้ จ าก การประชาสัมพันธ์สินค้า
และบริการผ่านกีฬาฟุตบอลอาชีพเท่านั้น แต่กระแสฟุตบอลที่ตื่นตัวอย่างมากในหมู่ประชาชนคนไทยทั่วไป ส่งผลให้
ผู้ชมกีฬาฟุตบอลในจังหวัดจันทบุรีให้ความสนใจต่อสโมสรจัน ทบุรี เอฟซีสูงมาก ดังนั้นความนิย มกีฬ าฟุตบอลจึง
กลายเป็น การสร้า งฐานเสีย งทางการเมือ ง ในระบอบเลื อ กตั้ ง ขึ้ น มาอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ กระแสดั ง กล่ า ว
ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ บทบาททางการเมื องของนั ก การเมือ งท้ อ งถิ่ น สาย อบจ.จั น ทบุ รี ดั งนั้ น ดร.อิ สิวุ ฒิ ตั้ ง
เกี ย รติ ในฐานะนายกสมาคมกีฬ าจังหวัด จันทบุรี ในปี 2552 จึงต้อ งเข้า มาบริหารจัดการฟุต บอลอาชีพ ทีม
ใหม่ภายใต้นโยบายในแนวทาง “ท้องถิ่นนิยม” (สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี. 2552 : 1-2) กล่าวคือ
นโยบายของสโมสรจั น ทบุ รี เอฟซี ภายใต้ ก ารบริ ห ารของกลุ่ ม ทุ น สถานบั น เทิ ง และกลุ่ ม ทุ น เงิ น กู้
นั้ น เลื อ กใช้ ผู้ เ ล่ น ต่ า งชาติ หรื อ ผู้ เ ล่ น ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง เท่ า นั้ น ในการแข่ ง ขั น ดั ง นั้ น จึงส่งผลให้นักฟุตบอล
ท้องถิ่นไม่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมทีมเลย
แต่การบริหารจัดการทีมฟุตบอลภายใต้การนาของ ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ ได้ดาเนินการตั้งลีกฟุตบอล
ระดับจังหวัดขึ้นในนาม “จันทบุรีลีก” โดยใช้นักกีฬาท้องถิ่นอย่างเดียวทั้ง 10 อาเภอของจังหวัดจันทบุรี มาแบ่ง
ออกเป็น 10 ทีม และเข้าร่วมการแข่งขันกัน
นอกจากนี้กระแสฟุตบอลอาชีพที่เฟื่องฟูอย่างมากในจังหวัดจันทบุรี ยังส่งผลต่อการสร้างฐานเสีย งทาง
การเมือ งโดยอ้อ ม คือ การแย่งชิงพื้น ที่สื่อ มวลชน เราพบว่า กระแสจัน ทบุรี เอฟซี ส่งผลให้สื่อมวลชนท้องถิ่น
วิทยุชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะสื่อเคเบิลทีวีท้องถิ่นรายใหญ่ ของจันทบุรี คือ บริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรี (CTV) ต้อง
จัดการถ่ายทอด เช่น CTV ได้จัดการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันของทีมจันทบุรี เอฟซี ในเกมเหย้าทั้ง 17 เกม ตลอด
ฤดูกาล ซึ่งเป็นการปิดโอกาสการใช้สื่อมวลชนสร้างความนิยมทางการเมืองของกลุ่มทุนอีกกลุ่มหนึ่ง
กล่าวโดยสรุปกลุ่มทุนต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรีที่เข้ามามีบทบาทในการบริหารสโมสรฟุต บอลอาชีพ นั้น
ต่า งก็ต้อ งการจะใช้ฟ ุต บอลอาชีพ ที่ถือ เป็น ประชาสัง คมทางกีฬ ารูป แบบหนึ่ง ในการแสวงหาประโยชน์
เนื่องจากการก่อรูปของสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี เกิดจากภาคประชาชนผู้ชื่น ชอบกีฬ าและภาคเอกชนได้ร่ว ม
ก่อตั้งขึ้น โดยไม่ได้มุ่งหวังต่อผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งถือเป็นการสร้างโอกาสให้เด็ก
และเยาวชนที่อยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลสามารถสร้างโอกาสเลี้ยงชีพตนเองได้ในฐานะนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ แต่ในปี
2553 เป็นต้นมา สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี กลับตกเป็นเครื่องมือในการช่วงชิงพื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมือง จนเกิด
ความขั ดแย้ งกั นมาโดยตลอด ด้ว ยเหตุผ ลดัง กล่า วท าให้ผู ้ศ ึก ษาสนใจศึก ษาว่า ปัจ จัย ทางเศรษฐกิจ และ
การเมือ งมี ผ ลต่ อ ความขั ด แย้ ง ในการบริ ห ารจั ด การสโมสรฟุ ต บอลจั น ทบุ รี เอฟซี อ ย่ า งไร ผลการศึ ก ษา ใน
เชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองของความขัดแย้งในการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลอาชีพของสโมสรฟุตบอลจันทบุรี
เอฟซี ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดแนวทาง การพัฒนาวงการฟุตบอลอาชีพในระดับจังหวัดให้ยั่งยืนต่อไปใน
อนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อความขัดแย้งในการบริหารจัดการสโมสรจันทบุรี เอฟซี
2. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยทางการเมืองที่มีผลต่อความขัดแย้งในการบริหารจัดการสโมสรจันทบุรี เอฟซี
วิธีดาเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย จะใช้วิธีการ ดังนี้
1. การวิจัยเอกสาร เอกสารที่จะใช้ในการวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
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1.1 เอกสารชั้นต้น (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เอกสาร
เกี่ยวกับการทางานของสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี ในระหว่างปี 2552 - 2554 เอกสารการประชุมบอร์ดบริหารสโมสร
ฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ในระหว่างปี 2552 - 2554
1.2 เอกสารชั้นรอง (Secondary Data) เป็นเอกสารที่มีการรวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
เช่น บทความวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. การสัม ภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เป็น การสัม ภาษณ์แ บบไม่เ ป็น ทางการหรือไม่มี
โครงสร้าง (Informal or Unstructured Interview) ใช้แนวการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์ในที่นี้จะกาหนดผู้ให้
ข้อมูลหลักกลุ่มต่างๆ เช่น
2.1 นายเด่นศักดิ์ ศรบัณฑิต กลุ่มทุนสถานบันเทิง ออบิทผับ-ฝากจันท์และรองประธานสโมสร
จันทบุรี ในระหว่างปี 2552 - 2554
2.2 นายณรงค์ กะหมายสม กลุ่ม ทุน เงิน กู้บ ริษัท แคชทูเดย์ และประธานสโมสรจันทบุรี
เอฟซี ในระหว่างปี 2552 - 2554
2.3 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
2.4 ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ กลุ่มทุนนักการเมืองสาย อบจ.จันทบุรี และนายกสมาคมกีฬาจังหวัด
จันทบุรี
2.5 นายเกียรติศักดิ์ พูนเพิ่ม เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี และลูกน้องคนสนิทนายก
สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี
2.6 นายเมธี รัตนสุวรรณ์ นักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ตาบลตะกาดเง้า อาเภอท่าใหม่ คนสนิท
ของนายณรงค์ กะหมายสม
2.7 นายพลวิทย์ สวัสดิการ ผู้อานวยการสถานีข่าวเคเบิลทีวีจันทบุรี (CTV)
2.8 นางพิมลพรรณ มณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายข่าว บริษัท เคเบิลทีวี จันทบุรี จากัด
2.9 นายปัญญา การเจริญ ผู้ฝึกสอนทีมจันทบุรี เอฟซี
2.10 นายบุญกล้า สว่างแสง ผู้บริหารสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี
2.11 นายธีรวัฒน์ ยิ้มสังข์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อ มูล ในเชิงประวัติศ าสตร์จ ะใช้ก ารตีค วามหลัก ฐานทางประวัติศ าสตร์ โดยเริ่มจาก
การพรรณนาให้เห็นลาดับเหตุการณ์และวิเคราะห์เชิงสาเหตุในประวัติศาสตร์ ดังนี้
1. การสรุปข้อมูลแบบจัดหมวดหมู่ การจัดระบบข้อมูล หรือการแบ่งยุคแบ่งสมัย กล่าวคือ ระหว่างปี 2552
- 2555 สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี มีการบริหารจัดการจาก 2 กลุ่มทุนขนาดใหญ่ ในจังหวัดจัน ทบุรี คือ ในปี
2552 - 2554 บริหารจัดการโดยกลุ่มทุนสถานบันเทิงและกลุ่มทุนเงินกู้ และในปี 2555 บริหารจัดการโดยกลุ่มทุน
การเมืองท้องถิ่น ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาปัจจัยทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนระบบการบริหารจัดการของกลุ่มทุน
ต่าง ๆ
2. ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ คื อ การวิ เ คราะห์ ส าเหตุ จ ากผลของเวลาว่ า เหตุการณ์ใน
อดีตจะมีผลต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเหตุการณ์ปัจจุบันจะมีผลต่อเหตุการณ์ในอนาคตที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กล่ า วคื อ
การแสวงหาซึ่ ง ประโยชน์ ข องกลุ่ ม ทุ น ต่ า งๆ ในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ผ่ า นกี ฬ า ฟุตบอลอาชีพท้องถิ่น ในระหว่างปี
2552 - 2555 มีการขัดแย้งของผลประโยชน์และอานาจอย่างไรบ้าง ผ่านแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองของความขัดแย้งในการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลอาชีพท้องถิ่นในภาค
ตะวันออก : กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้
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1. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อความขัดแย้งในการบริหารจัดการสโมสรจันทบุรี เอฟซี
2. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยทางการเมืองที่มีผลต่อความขัดแย้งในการบริหารจัดการสโมสรจันทบุรี เอฟซี
ข้อ ค้น พบข้อ ที ่ 1 ตามวัตถุป ระสงค์ข ้อ ที ่ 1 สามารถสรุป ได้ว่า การบริห ารจัด การสโมสรฟุ ตบอล
จันทบุรี เอฟซี ในฐานะเป็นทีมฟุตบอลอาชีพ เริ่มต้นภายหลังจากการปรับโครงสร้างการกีฬาแห่งประเทศไทย ไปสู่
การก่อตั้งบริษัทไทยพรีเมียร์ลกี ในปี 2548 เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการก่อเกิดฟุตบอลอาชีพขึ้นครั้งแรกในประเทศ
ไทย ผู้วิจัยพบว่า การบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลอาชีพดังเช่นสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี นั้นจาเป็นต้องอาศัย
เงินทุนเป็นตัวหล่อเลี้ยงหลักในการดาเนินงาน ดังนั้น ปัจจัยทางเศรษฐกิจจึงเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญพื้นฐานใน
การบริหารจัดการทีมฟุตบอลอาชีพ ในกรณีข องสโมสรฟุต บอลจัน ทบุรี เอฟซี การขับ เคลื่อ นสโมสรสามารถ
ดาเนินไปได้ก็ต่อเมื่อ บริ ษั ท เอกชนขนาดใหญ่ ภายใต้ ก ลุ่ ม ทุ น แคชทู เ ดย์ ไ ด้ เ ข้ า มาสนั บ สนุ น สโมสรจั นทบุ รี
เอฟซี ด้วยเงินทุนมหาศาลถึง 60 ล้านบาท อย่างไรก็ดีการบริหารจัดการของกลุ่มทุนแคชทูเดย์ก็ต้องประสบกับ
ความขัดแย้งในการเข้ามาบริหารสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี เนื่องจากกลุ่มทุนเอกชนที่เข้ามาสนั บ สนุ น สโมสร
ฟุ ต บอลจั น ทบุ รี เอฟซี มี 2 กลุ่ ม ด้ ว ยกั น ประกอบด้ ว ย บริ ษั ท แคชทู เ ดย์ ของนายณรงค์ กะหมายสม
ที่มีฐ านทางเศรษฐกิจ หลัก คือ ธุรกิจ เงิน กู้ได้ร่ว มลงทุน กับ กลุ่ม ทุน สถานบันเทิงขนาดใหญ่ ของนายเด่นศักดิ์ ศร
บัณฑิต ในนามออบิทผับ-ฝากจันท์ ได้มีธุรกิจสถานบันเทิงในรูป แบบเดีย วกัน กับ กลุ่ม ทุน นัก การเมือ งภายใต้ชื่อ
“กลุ่ม ทุน มังกร” ที่มีน ายอิสิวุฒิ ตั้งเกีย รติ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและนายกสมาคม
กีฬาจังหวัดจันทบุรี เป็นหัวหน้ากลุ่มและมีหุ้น ส่ว นในธุร กิจ สถานบัน เทิง ชื่อ โรงเบีย ร์จัน ท์เจ้า ขา จึงเกิด ความ
ขัดแย้งในผลประโยชน์ ทางธุรกิจระหว่างกลุ่มทุนนักการเมืองและกลุ่มทุนทางเศรษฐกิจในจังหวัดจันทบุรี
นอกจากความขั ด แย้ ง เชิ ง ผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ระหว่ า งโรงเบี ย ร์ จั น ท์ เ จ้ า ขา ของกลุ่มทุน
มังกรกับร้านอาหารฝากจันท์ของกลุ่มทุนออบิท ที่ขัดแย้งกันในผลประโยชน์ทางธุรกิจแล้ ว ยั ง พบว่ า ความขั ด แย้ ง
ระหว่ า งกลุ่ ม ทุ น มั ง กรของนายอิ สิ วุ ฒิ ตั้ ง เกี ย รติ นายกสมาคมกี ฬ า จังหวัดจันทบุรีและกลุ่มทุนออบิทผับ ฝากจันท์ของนายเด่นศักดิ์ ศรบัณฑิต มีความขัดแย้งมาจากผลประโยชน์ทางธุรกิจของกลุ่มพรรคพวกในอดีตอีก
ด้วย กล่าวคือ กลุ่มทุนนักการเมืองของนายอิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ ในนามกลุ่มทุน มังกร เป็น การรวมตัว ของนักธุรกิ จ
การเมือ งในหลายพื ้น ที ่ จึงมีส มาชิก ในกลุ่มที่ มีความขัดแย้งกั บกลุ่มทุ นออบิทผับ อาทิ นายเฉลิมพล ศักดิ์ค า
นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ที่ในอดีตเคยประกอบธุรกิจสถานบันเทิงร่วมกับ นายเด่นศักดิ์ ศรบัณฑิต กลุ่มทุนออ
บิทผับในนาม “ร้ า นอาหารจั น ท์ เ จ้ า ขา” สาขา 1 ถนนมหาราช อาเภอเมื อ งจั น ทบุ รี แล้ ว จึ ง เกิ ด ความ
ขั ด แย้ ง ในผลประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ ส่ ง ผลให้ ร้ า นอาหารจั น ท์ เ จ้ า ขา สาขา 1 ต้ อ งปิ ด กิ จ การไป ต่ อ มาให้
นายเฉลิมพล ศักดิ์คา ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและการเมืองกับกลุ่มทุนมังกรของนายอิสิวุฒิ และร่วมกันเปิด
โรงเบียร์จันท์เจ้าขา สาขาใหม่ ถนนท่าแฉลบ อาเภอเมืองจันทบุรี โดยนายเด่นศักดิ์ ศรบัณฑิต กลุ่มทุนออบิทผับ
ได้ร่ว มเป็น พัน ธมิต รทางธุร กิจ กับ กลุ่ม ทุน แคชทูเ ดย์ข องนายณรงค์ กะหมายสม และได้ร่ว มกัน เปิด สถาน
บันเทิงขนาดใหญ่ ชื่อ ร้านอาหารจันท์เจ้า ขา จึงถือได้ว่า กลุ่มทุนนักการเมืองภายใต้ชื่อ กลุ่ มทุนมังกร กับกลุ่ม
ทุน ทางเศรษฐกิจในนามออบิท ผับ -ฝากจันท์ มีค วามขัด แย้ง ทางธุร กิจ ที่ฝัง รากลึก ตั้งแต่อ ดีต จนถึง ปัจ จุบัน
ดัง นั ้น จากการศึก ษาผู ้วิจัย จึง พบว่า ความล้ม เหลวของสโมสรฟุต บอลจัน ทบุรี เอฟซี ตลอดการเข้า มา
สนับ สนุน ของกลุ ่ม ทุน เอกชน บริษ ัท แคชทูเดย์แ ละกลุ ่ม ทุน ออบิท ผับ ตั ้งแต่ป ี 2553 - 2554 ที ่ใ ช้เงิน ทุน
สนับสนุนสโมสรฟุตบอลไปกว่า 60 ล้านบาท แต่ไม่ประสบความสาเร็จ เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์
ทางธุรกิจที่มีความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มทุนเอกชนบริษัทแคชทูเดย์และกลุ่มทุนออบิทผับ ได้ขัดแย้งกับ กลุ่ม
ทุนทางการเมืองในนาม “กลุ่มทุนมังกร” ของนายอิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีผ่านทางนโยบาย
ต่างๆ ที่ไม่สนับสนุนและส่งเสริมสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี อาทิ การจัดตั้งลีก ฟุ ต บอลประจาจั ง หวั ด ในนาม
“จั น ทบุ รี ลี ก ” (2553) การไม่ ใ ห้ ส โมสรฟุ ต บอลจั น ทบุ รี เอฟซี ใช้สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีเป็นสนาม
ฝึกซ้อม ส่งผลให้กลุ่มทุนแคชทูเดย์ต้องใช้งบประมาณไปกว่า 3 ล้านบาท เพื่อปรับภูมิทัศน์และอัฒธจรรย์ภายใน
สนามฟุต บอลศัก ดิ์ดิเดช มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ราไพพรรณี (2554) จึงสรุป ได้ว่า การบริห ารจัด การสโมสร
ฟุต บอลอาชีพ ต้อ งขับ เคลื่อ น ด้ ว ยเม็ ด เงิ น มหาศาลของกลุ่ ม ทุ น เอกชนและต้ อ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
อานาจทางการเมื อ ง ผ่านทางนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาวงการกีฬา จึงจะสามารถทาให้สโมสรฟุตบอลอาชีพในจังหวัด
นั้นๆ ประสบความสาเร็จได้
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นอกจากนั้นผู้วิจัยยังพบว่า การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพในปัจจุบันต้องใช้ เม็ดเงินมหาศาล
และระบบการบริห ารจัด การที่รัด กุม จากกลุ่ม ทุน เอกชนในการขับ เคลื่อ นสโมสร โดยเฉพาะสโมสรฟุต บอล
จันทบุรี เอฟซี ในช่วงปี 2553 - 2554 ได้ใช้เงินทุนไปกว่า 60 ล้านบาท ในการบริหารในรูปแบบธุรกิจ แต่ขาด
การดู แลในระบบการบริห ารจั ดการภายในสโมสรที่ ดี (Good Governance) จึงมีก ารทุ จริตคอรัป ชั่น และการ
ยักยอกเงินไปเป็นจานวนมาก ผ่านอานาจเชิงนโยบายของบอร์ด บริห ารสโมสรจัน ทบุรี เอฟซี อาทิ การหัก
ค่า หัว คิว การซื้อ ตัว นัก ฟุต บอล การซื้อ ตัว นักฟุต บอลที่สูงเกินจริง จนเกิดความขัดแย้งภายในสโมสรระหว่า ง
บอร์ดบริห ารสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี และหัวหน้าผู้ฝึกสอนในการช่วงชิงและแสวงหาเงินจากกลุ่มทุนแคชทูเดย์
ของนายณรงค์ กะหมายสม และกลุ่มทุนออบิทของนายเด่นศักดิ์ ศรบัณฑิต เพราะตลอดปีการบริหารจันทบุรี เอฟซี
ในปี 2553 กลุ่มทุนแคชทูเดย์ไม่ได้เข้ามาบริหารสโมสรด้วยตัวเอง แต่ได้แต่งตั้งผู้จัดการทีมเข้ามาดูแลระบบการ
บริห ารและระบบการเงิน ภายในทั ้งหมดจึงมีก ารทุจ ริต และคอรัป ชั่น จนส่ง ผลให้ การแข่ง ขัน ของสโมสร
จัน ทบุรี เอฟซี ไม่ประสบความสาเร็จ เนื่องจากระบบการบริห ารสโมสรฟุตบอลอาชีพสมัยใหม่ต้องใช้เงินเป็น
ตัวขับ เคลื่อ นหลัก ผสมผสานกับ องค์ค วามรู้ด้า นการบริห ารจัด การที่ดี และความรู้เ ชิง เทคนิค ของฟุต บอล
สมัยใหม่ เพราะรูปแบบการบริหารฟุต บอลอาชีพ ในปัจจุบันได้ปรับรูปแบบจากระบบสายสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง
ลูกศิษย์-อาจารย์ หรือระบบอุปถัมภ์ ไปสู่รูปแบบการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลแบบธุรกิจเต็มตัว จึงต้องคานึงถึง
ผลกาไรที่เป็นเม็ดเงินตอบแทน หรือภาพลักษณ์ (Image) ที่ดีผ่านการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ หรือการสร้าง
เครือข่ายทางสังคม (ทุน ทางสังคม) เป็น สาคัญ เข้า มาแทนที่ร ะบบการบริหารจัดการฟุต บอลในอดีต ที่ใ ช้ สาย
สัมพันธ์เป็นหลัก ปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือ “เงินตรา” จึงเป็นสิ่งสาคัญควบคู่ไปกับระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good
Governance) ที่จะขับเคลื่อนสโมสรฟุตบอลอาชีพให้ประสบความสาเร็จได้
ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุป ระสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า การยกระดับจากฟุตบอลสมั ค รเล่ น
ไปสู่ ฟุ ต บอลอาชี พ ของการกี ฬ าแห่ งประเทศไทย ตั้ งแต่ ปี 2548 ในการก่ อ ตั้ งบริ ษั ท
ไทยพรีเมียร์ลีก ที่
ถือ ว่า เป็น การก่อ เกิด ระบบฟุต บอลอาชีพ ขึ้น เป็น ครั้งแรกของประเทศไทย ผู้วิจัย พบว่า การขับเคลื่อนสโมสร
ฟุตบอลอาชีพในปัจจุบันให้ประสบความสาเร็จต้องได้รับการสนับสนุนจาก “อานาจทางการเมือง” เป็นสาคัญ แต่
ในกรณีศึก ษาสโมสรฟุต บอลจัน ทบุรี เอฟซี กลับ พบว่ า โครงสร้างอานาจท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี มีลักษณะ
โครงสร้างทางการเมืองแบบหลายขั้ว กล่าวคือ กลุ่มการเมืองในจังหวัดจันทบุรีมีทั้งสิ้น 3 กลุ่มสาคัญ และไม่มีกลุ่ม
อานาจทางการเมืองใดที่สามารถควบคุมการตัดสินใจได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด อาทิ
1. กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นที่มีเครือข่ายกับพรรคไทยรักไทยของนายประวัฒน์ อุตตโมท สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรพรรคเพื่อไทย พลตารวจเอกวาสนา เพิ่มลาภ
2. นักการเมืองท้องถิ่นที่มีเครือข่ายกับพรรคประชาธิปัตย์ นักการเมืองกลุ่มนี้จะมีผู้นาของกลุ่ ม เช่ น
ธวั ช ชั ย อนามพงษ์ และนายยุ ค ล ชนะวั ฒ น์ ปั ญ ญา สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์
3. นักการเมืองท้องถิ่นที่มีเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมืองกลุ่มนี้ จะมีผู้นาของกลุ่มมี
ตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหลัก กลุ่มผู้นาของนักการเมืองเครือข่ายตั้งอยู่บนพันธมิตรทางการเมือง
ระหว่างผู้นาท้องถิ่นสองคนคือ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และนายอิสิวุฒิ ตั้ง
เกียรติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งถือ ว่า กลุ่ม การเมือ งนี้เป็น กลุ่ม การเมือ งหลัก ที่เ ข้า มา
สนับสนุนงบประมาณแก่สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ตั้งแต่ปี 2546
นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ถือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในแถบอาเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่มีฐานเสียหลักในกลุ่มการเกษตรและมีฐานการเมืองจาก นายไพฑูรณ์ กิจกาญจน์ ผู้
เป็นบิดาที่ปูพื้นฐานทางการเมืองท้องถิ่น ซึ่งเริ่มต้นด้วยการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารสภาจังหวัดจันทบุรีใน
พื้นที่อาเภอท่าใหม่ ได้ร่วมมือกับนายอิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นัก การเมือ งท้อ งถิ่น ผู้ก ว้า งขวางในอาเภอโป่งน้าร้อ น
จังหวัดจันทบุรี ที่ร่ารวยมาจากธุรกิจการค้า ชายแดนไทย-กัมพูชา ตลาดบ้านแหลม จังหวัดจันทบุรี โดยเริ่มจากการ
เป็นสมาชิกสภาจังหวัดจันทบุรี เขตโป่งน้าร้อนหลายสมัย ก่อนที่จะมาเป็นคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี
จนกระทั่ ง ถึ ง ปี 2555 ผู้ วิ จั ย พบว่ า พั น ธมิ ต รนั ก การเมื อ งในเครื อ ข่ า ยองค์ ก รปกครอง ส่วนท้องถิ่น
ของผู้นาการเมืองคนสาคัญคือ “นายกโจ้” นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ
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นายอิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และนายกสมาคมกีฬ าจังหวัด จัน ทบุรี ได้
เกิด ความขัด แย้ง ระหว่า งผู้นาทางการเมือ งคนสาคัญ ทั้งสองในเรื่องตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี จนทาให้พันธมิตรของนักการเมืองท้องถิ่นระหว่าง นายธนภณ และนายอิสิวุฒิ ต้องแตกสลายไป ดังนั้น จึงมี
ผลให้เกิดความขัดแย้งในการบริหารจัดการทีมฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา
ผู้วิจัยได้พบว่า เมื่อโครงสร้างอานาจในท้องถิ่นระหว่างกลุ่มองค์การบริหารจังหวัดจันทบุรีของนายธนภณ
กิจกาญจน์ และพันธมิตรทางการเมือง “กลุ่มทุนมังกร” ของนายอิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ ได้ถูกทาลายไปเนื่องจากการ
แย่ง ชิงตาแหน่งนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จัน ทบุรี ได้ส่งผล กระทบต่อการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอล
จันทบุรี เอฟซี ของกลุ่มทุนแคชทูเดย์และกลุ่มทุนออบิทผับ เพราะการเข้ามาสนับสนุนสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี
ของกลุ่มแคชทูเดย์คาดหวังต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจและการสร้างพรรคพวกในจังหวัดจันทบุรี
กล่าวคือ เมื่อกลุ่มทุนแคชทูเดย์และออบิทผับตัดสินใจคืนสิทธิ์การบริหารสโมสรฟุตบอลจั น ทบุ รี เอฟซี
ให้ กั บ กลุ่ ม การเมื อ งที่ ดู แ ลสโมสรฟุ ต บอลจั น ทบุ รี ม าตั้ ง แต่ แ รก ภายใต้ เ งื่ อ นไข ความแตกแยกระหว่า ง
พัน ธมิต รของนัก การเมือง จึงทาให้องค์ก ารบริหารส่ว นจังหวัดจัน ทบุรี โดยการนาของนายธนภณ กิจกาญจน์
ต้องเข้ามาบริหารทีมฟุตบอลแต่เพียงกลุ่มเดียว โดยยังคงต้องประสบกับข้อจากัดในการดึงงบประมาณของรัฐมา
ใช้ในการบริหารเช่นเดิม ดังนั้นในการบริหารสโมสรฟุตบอลจึงยังคงประสบกับปัญหาจากการขาดงบประมาณ
ทาง อบจ. จึงใช้กลยุทธ์การสร้างพัน ธมิต รกับ กลุ่ม ทุน เอกชนต่า งชาติ บริษัท แอลจี สปอร์ต กรุ๊ฟ ประเทศ
มาเลเซีย แต่ก ารก่อ รูป พันธมิตรใหม่ก็ยังต้องเผชิญหน้ากับความขั ดแย้งในการบริหารจัดการฟุตบอล เช่น เกิด
ความขัดแย้งเกี่ยวกับงบประมาณของกลุ่มต่าง ๆ ทั้งกลุ่มทุนมาเลเซีย กับโค้ช นักการเมืองขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรี ในที่สุด นายธนภณ กิจกาญจน์ กลุ่มทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ต้องทิ้งสโมสร
ฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ส่งผลให้สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ต้องกลับสู่รูปแบบ การบริหารฟุตบอลสมัครเล่น
ดังเดิม จึงสรุป ได้ว่า ปัจ จัย ทางการเมือ ง หรือ เสถีย รภาพทางการเมือ ง มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารจั ด การสโมสร
ฟุ ต บอลอาชี พ ในปั จ จุ บั น ให้ ป ระสบความสาเร็ จ หากอานาจทางการเมืองในท้องถิ่นไม่มีกลุ่มใดที่ควบคุมอานาจ
ได้ ย่อมทาให้สโมสรฟุตบอลประสบความสาเร็จได้ยาก
สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นที่ได้จาก
การศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 ดังนี้
องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในการวิเคราะห์ความขัดแย้งทางสังคมนั้น มีปัจจัยที่สาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ขัดแย้งเกิดจากปัจจัยทางจิตใจ เมื่อกล่าวถึงกลุ่มนี้ ผู้วิจัยจะจาแนกออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ 2 กลุ่มด้วยกัน
กล่าวคือ กลุ่มนักคิดทางศาสนา กับกลุ่มนักคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์
1.1 กิเลส : ที่มาของความขัดแย้ง นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เช่น พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺ
โต) ได้ชี้ให้เห็นว่า “ความอยากได้ อยากใหญ่ และใจแคบ” ถือได้ว่าเป็น “ตัวการสาคัญ ” ที่ทาให้เกิด “ความ
หวาดกลัว ระแวง และไม่ไว้ใจกัน ” ซึ่งในกรณีการศึกษาสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี พบว่าสโมสรฟุตบอลถูกตก
เป็นเครื่องมือในการแสดงอานาจและความอยากได้ในผลประโยชน์ข องกลุ่ ม ทุ น ทางเศรษฐกิ จ จนเกิ ด ความขั ด แย้ ง
และการช่ ว งชิ ง ตาแหน่ งภายในสโมสรฟุ ต บอลจันทบุรี เอฟซี ระหว่างกลุ่มทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มทุนทาง
การเมือง โดยหากเมื่อการแบ่งสรรตาแหน่งภายในบอร์ดบริห ารไม่ลงตัว จึงเกิดความขัด แย้งและหมดความ
ไว้เนื่อเชื่อใจกันในที่สุด โดยสะท้อนออกมาด้วยการไม่ให้การสนับสนุนอานาจทางการเมืองแก่กลุ่มทุนเอกชนในการ
บริหารสโมสรฟุตบอล จนทาให้สโมสรฟุตบอลจันทบุรีต้องล้มเหลวลงในที่สุด
1.2 พฤติกรรมศาสตร์ในแง่สัญชาตญาณ และสันดานของมนุษย์ : ที่มาของความขัดแย้ง นักคิดของกลุ่ม
นี้มองว่ามนุษย์มีความก้าวร้าวและสะท้อนออกมาในเชิงการแข่งขัน ซึ่งสโมสรฟุตบอลจัน ทบุรี เอฟซี มีค วามขัด แย้ง
ที่ฝังรากลึกมาจากปัจ จัยทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่ม ทุนมังกร และ กลุ่มทุนแคชทูเดย์ จึงทาให้การบริหารสโมสร
ฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ของกลุ่มทุนเอกชนต้องถูกนโยบายทางการเมืองของกลุ่มทุนมังกร ในแง่ของนโยบายที่ไม่เอื้อต่อ
การพัฒนาวงการฟุตบอล เพราะสัญชาติของมนุษย์ยังมุ่งหวังการทาลายมนุษย์ด้วยกันที่ถือว่าเป็นคู่แข่งในทางธุรกิจ
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2. กลุ่มที่มองว่า ความขัดแย้งเกิดจากอานาจ นักคิดคนสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการมองว่า ความขัดแย้งจาก
“อานาจ” คือ ราล์ฟ ดาห์เรนดอร์ฟ (Ralf Dahrendorf) กล่าวคือ นักคิดกลุ่มนี้มองว่า อานาจมีน้อยจึงเกิดการแย่ง
ชิงจนเกิดความขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับการแย่งชิงอานาจในการบริหารสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ในช่วงต้นปี
2554 ที่ทางกลุ่มทุนเอกชนแคชทูเดย์ได้ร่วมเจรจากับ กลุ่ม ทุนนักการเมืองในการร่ว มกันบริหารจัดการสโมสร
แต่ไม่ได้แ บ่งสรรตาแหน่งใด ๆ ให้กับ กลุ่ ม ทุ น นั ก การเมื อ งจึ ง เกิ ด การแย่ ง ชิ ง ตาแหน่ ง จนเกิ ด ความขั ด แย้ ง
และกลุ่ ม ทุ น นั ก การเมื อ งได้แสดงอานาจผ่านทางนโยบายที่ไม่เอื้อต่อสโมสรฟุตบอลจันทบุรีในหลายมิติ อาทิ
การไม่ให้ใช้สนามกีฬาในการแข่งขัน การตั้งทีมจันทบุรีเอฟซีอีกทีมหนึ่งเพื่อแข่งขันกับทีมเก่า เพื่อเป็นการช่วงชิง
อานาจ จนส่งผลให้ทีมไม่ประสบความสาเร็จตลอด 2 ปีผ่านมา
3. กลุ่ม ที่ม องว่า ความขัด แย้งเกิด จากค่า นิย ม โดยบริบ ทพื้น ฐานทางสังคมของจังหวัด จันทบุรี มี
รูปแบบสังคมแบบพึ่งตนเอง เนื่องจากมีฐานทางเศรษฐกิจหลักคือการเกษตรและอัญมณี จึงไม่ค่อยมีการรวมกลุ่ม
หรือการรวมตัวกันในการทากิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้สังคมจังหวัดจันทบุรีมีลักษณะการทางานแบบต่างคนต่างทา
และหากมีก ลุ่ม ใดเข้ามาทากิจ กรรมที่ไม่ใช่พ วกเดียวกัน ก็จะไม่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ จะเห็นได้ชัดในการ
บริหารตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี จนเข้า สู่ค วามล้ม เหลว จะมีก ลุ่ม คนบางกลุ่ม ผลัด เปลี่ย นกัน
เข้ามาบริหารสโมสรโดยไม่มี การรวมตัวจากทุกกลุ่มในสังคม ในการช่วยกันบริหารจัดการทีมแบบมีส่วนร่วม
4. กลุ่มที่มองว่า ความขัดแย้งเกิดจากโครงสร้างสังคม ตามแนวคิดของดาห์เรนดอร์ฟ (Dahrendorf)
เห็นด้วยว่า ความขัดแย้งทางสังคมเกิดจากการกดขี่ระหว่างกลุ่มต่างๆ และความขัดแย้งเป็นเรื่องผลประโยชน์ใน
สังคมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่แหล่งกาเนิดอันเป็นที่มาของความขัดแย้งในสังคมนั้น เกิดจากการรวมตัวขึ้นเป็น
องค์กรของกลุ่มในสังคม เหมือนดังในจังหวัดจันทบุรีที่มี ก ลุ่ม ทุน มัง กรของ นายอิสิวุฒิ ตั้งเกีย รติ ที่เ ป็น การ
รวมกลุ่มกันของนักธุรกิจ และนักการเมือ งในจังหวัดจันทบุรี หากเมื่อสมาชิกภายในกลุ่มมีความขัดแย้งกับกลุ่ม
ภายนอกจะมีการแสดงอานาจผ่ า นทางนโยบายทางการเมื อ ง เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ ก ลุ่ ม และพวกพ้ อ ง
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ภายในกลุ่มทุนมังกร ยังมีนักการเมืองท้องถิ่นที่คุมอานาจในหลายพื้นที่แล้วยิ่งแสดงพลัง
ออกมาในการปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มอีกด้วย
5. กลุ่มที่มองว่า ความขัดแย้งเกิดจากข้อมูล ข่าวสาร หรือการสื่อสารที่ไร้ประสิทธิภาพ ความขัดแย้งส่วน
หนึ่งที่เห็นได้ชัดในการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ระหว่างกลุ่มทุนเอกชนและกลุ่มทุนนักการเมือง คือ
การสื่อสารระหว่างผู้มีอานาจระหว่างกลุ่มยังไม่มีประสิทธิภาพและหลายกรณีมีก ารสื่อ สารผิด จนส่งผลให้การ
ตัด สิน ใจต่า งๆ ผิด พลาดไปด้ว ย อาทิ สมาคมกีฬ าจั ง หวั ด จั น ทบุ รี จั ด การก่ อ ตั้ ง ลี ก ฟุ ต บอลอาชี พ ภายใน
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ภ ายใต้ ชื่ อ จั น ทบุ รี ลี ก แต่ขาดการสื่อสารกับ กลุ่ม ทุนแคชทูเดย์ที่ชัด เจน ในวัต ถุป ระสงค์ใ น
การจัด การแข่งขันจึงสร้าง ความขัดแย้งตั้งแต่การเข้ามาบริหารสโมสรของทุนเอกชน หรือการไม่ให้ใช้สนามกีฬา
กลางจังหวัดจันทบุรีก็ไม่มีการสื่อสารไปยังทุนเอกชนที่ชัดเจนในเหตุของการตัดสินใจ จึงเป็นปมความขัดแย้ง มา
จนถึงปัจจุบัน
ข้อค้นพบที่ ได้จากการศึกษาในงานวิจัยนี้ ก็คือ ปัจจัยที่มีผลต่อความขัดแย้งในการบริหารจัดการที ม
ฟุตบอลจันทบุรีในฐานะฟุตบอลอาชีพ ได้แก่ ความขัดแย้งที่อยู่เบื้องหลัง ได้แก่ การแย่งชิงตาแหน่งทางการเมืองใน
ท้องถิ่น ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับกลุ่มที่มองว่าความขัดแย้งทางสังคมเกิดจากอานาจ ตามแนวคิดของดาร์เร
ลดอฟ
ดาห์เรนดอร์ฟ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้ง ว่าเป็นสาระของระบบสังคมและมีอยู่เสมอ
แต่
ปัจจัยรากฐานของการขัดแย้งอยู่ที่ “อานาจ” มิใช่ “เศรษฐกิจ” เมื่อใดได้เกิดความตระหนักว่า มีกลุ่มผู้มีอานาจ
และมีการบีบบังคับ (Manifest Interest) เมื่อนั้นจะเป็นจุดเริ่มของการขัดแย้งระหว่างชนชั้นที่มีอานาจและชนชั้นไม่
มีอานาจ เมื่อมีความขัดแย้งระหว่างชนชั้นดังกล่าว ผลของการขัดแย้งจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
1. ความขัดแย้งรากฐาน (Intensive Conflict) ซึ่งจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วแต่ความแตกต่างระหว่างชั้นว่า
จะชัด แจ้งเพีย งไร ถ้า มีความชัด แจ้งก็จ ะมีอัตราความขัดแย้งสูง ถ้า หากมีปริม าณ กลุ่มย่อย ๆ มาก ย่อมจะลด
อัตราความขัดแย้ง รวมทั้งโอกาสในการเปลี่ ยนแปลงฐานะ ดังการบริห ารของสโมสรฟุต บอลจัน ทบุรี เอฟซี
ภายใต้ก ลุ่ม ทุน แคชทูเดย์ถือ เป็นความขัด แย้งต่อ เนื่องระหว่างกลุ่ม ทุน ทางเศรษฐกิจ และการเมือ งที่มีผ ลมา
จากนโยบายที่ไม่เอื้อ ต่อ การบริห ารจัด การสโมสรของกลุ่ ม ทุ น เอกชน รวมทั้ ง ได้ มี น โยบายต่ า งๆ ที่ อ อกมา
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แล้ ว กระทบต่ อ สโมสรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจึงค่อยก่อตัวตั้งแต่เริ่มการเข้ามาบริหารจนสโมสร
ต้องล้มเหลวลง
2. ความขั ด แย้ งรุน แรง (Violence Conflict) ซึ่ งอั ต ราของความขั ด แย้ งชนิ ด นี้ จ ะมากน้ อ ยก็ แล้ วแต่
ปริมาณของกลุ่มย่อยว่ าจะสามารถรวบรวมกันได้หรือไม่ ถ้าหากรวมกันได้ก็รุนแรงมากขึ้น หรือเมื่อมีการปรับแก้
ระบบรางวัลและการลงโทษแก่กลุ่มที่ถูกปกครอง ก็ย่อมจะลดอัตราการขัดแย้ง หรือเมื่อสามารถควบคุมการขัดแย้ง
อย่างมีประสิทธิภาพ การขัดแย้งอย่างรุนแรงนี้ ถ้าไม่สามารถควบคุ มได้ ย่ อ มก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
ฉั บ พลั น (Suddenness of Structure Change) ซึ ่ง อาจจะมีผ ลให้เ กิด การเปลี ่ย นแปลงตัว บุค คล
ผู้ป กครองได้ ดังในช่ว งการบริห ารของกลุ่ม ทุน แคชทูเ ดย์ ในปี 2554 ที่ไ ม่เ ปิด โอกาสให้ก ลุ่ม ทุน มังกรเข้า
มาร่วมบริห ารจัด การสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี จึงมีนโยบายที่ขัดขวางและไม่เอื้อต่อการบริหารมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเมื่อกลุ่มทางเศรษฐกิจถูก อานาจรัฐ ที่ไ ม่เ อื้อ ประโยชน์ใ ห้บีบ บัง คับ และการแตกสลายของขั้ว ทางการเมือ ง
ท้อ งถิ่น ที่มี ความขัดแย้ง สุดท้ายจึงต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในทีมด้วยการคืนสิทธิ์การบริหารให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในปี 2555
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่สาคัญ เพื่อ
นาไปสู่การฟื้นฟูทีมฟุตบอลอาชีพขึ้นมาในจังหวัดจันทบุรี อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
1. การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพ ควรบริหารจัดการด้วยกลุ่มทุนเอกชนท้องถิ่นเป็น หลัก โดยมี
ภาคราชการและองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ให้ก ารสนับ สนุน ผ่า นนโยบายต่างๆ เช่น งานสาธารณสุขให้การ
สนับสนุนด้านการปฐมพยาบาลนักฟุตบอล งานด้านการศึกษาเปิดโอกาสให้นักฟุตบอลในท้องถิ่นได้มีโอกาสศึ กษา
เพื่อความมั่นคงในอนาคต รวมทั้งภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้นักฟุตบอลของจังหวัดมีงานทาใน
ภาคท้องถิ่น
2. สร้า งการมีส่ว นร่ว มให้กับ ประชาชนในทุก กลุ่ม เข้า มามีส่ว นร่ว มในการตัด สิน ใจภายในสโมสร
ฟุต บอล แทนการตัด สิน ใจจากบอร์ด บริห ารหรือ กลุ่ม ทุน ต่า งๆ ที่เ ข้า มาเป็น ผู้ใ ห้ ก ารสนับ สนุน รายใหญ่ ซึ่ง
หากประชาชนทุกส่วนต่างให้ความสาคัญและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ย่อมขับเคลื่อนสโมสรฟุตบอลอาชีพได้อย่าง
ยั่งยืน
3. สถานศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาควรเปิ ด โอกาสให้ นั ก ฟุ ต บอลท้ อ งถิ่ น ที่ มี ความเป็นเลิศ
ทางกีฬาได้เข้าศึกษา พร้อมทาการฝึกซ้อมและพัฒนาฝีมือจนเป็นรากฐานในการพัฒนาวงการฟุตบอลอาชีพต่อไปใน
อนาคต แทนการซื้อนักฟุตบอลคุณภาพดีราคาสูง
4. กรมส่งเสริม การปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ควรออกระเบียบใหม่ให้กับ องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สามารถสนับสนุนงบประมาณแก่สโมสรฟุตบอลอาชีพได้ แล้วให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหารร่วมกัน เช่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสามารถสนับสนุนงบประมาณแก่สโมสรฟุตบอลอาชีพได้ไม่เกิน 3% ของงบประมาณทั้งหมด
5. ภาครัฐบาลควรเอื้อประโยชน์ให้ภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนฟุตบอลอาชีพ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิด
การแข่งขันกัน เข้ามาสนับสนุนผ่านการลดหย่อนรายจ่ายขององค์กรธุรกิจด้านต่างๆ อาทิ ระเบียบการคืนภาษี
ให้กับผู้ให้การสนับสนุนสโมสรฟุตบอล
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัยเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองของความขัดแย้งในการบริห าร จัด การกีฬ า
ฟุตบอลอาชีพ ท้องถิ่นในภาคตะวันออก : กรณีศึกษา สโมสรฟุ ตบอลจันทบุรี เอฟซี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย
เห็นว่าควรมีการดาเนินวิจัยหลังจากนี้คือ
1. ควรมีการศึกษาวัฒ นธรรมและบริบททางสังคมในแต่ละท้ องถิ่นให้มากขึ้น เนื่องจากรากฐานทาง
ประวัติศ าสตร์ข องแต่ละจังหวัด มีค วามแตกต่างกัน และควรจะส่งเสริม ให้ก ารวิจัย ในครั้งต่อไป มีความลึกซึ้ง
ในเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น
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2. ควรมีการสารวจเชิงปริมาณในด้านกีฬากับสังคมให้มากขึ้น เนื่องจากงานวิจัยด้านกีฬากับ การพัฒ นา
สัง คมในปัจ จุบัน ยังมีไ ม่เ พีย งพอ หากมีก ารวิจัย ด้า นนี้ใ ห้ม ากขึ้น จะสามารถสร้า ง องค์ความรู้ด้านการพัฒนา
กีฬาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมได้
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ กลุ่ ม ทุ น ทางเศรษฐกิ จ และการเมื อ งในแต่ จั ง หวั ด ให้มากขึ้น
เนื่องจากการขับเคลื่อนเชิงนโยบายต่าง ๆ ในสังคมต้องขับเคลื่อนผ่านทุนทางการเมืองและเศรษฐกิจเป็นส่วน
ใหญ่ หากมีการวิจัยด้านนี้มากยิ่งขึ้นก็จะเป็นเครื่องมือสนับ สนุนองค์ความรู้ทางสังคมท้องถิ่นไปด้วยเช่นกัน
4. ควรมี การศึ กษาพั ฒ นาการเปรียบเที ยบวงการฟุ ตบอลอาชี พของแต่ละประเทศในยุโรปและเอเชี ย
ตะวันออก ที่สามารถสร้างลีกฟุตบอลให้มีความแข็งแกร่งและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น เพื่อนาความรู้
มาพัฒนาวงการฟุตบอลอาชีพของประเทศให้เข็มแข็งต่อไปในอนาคต
เอกสารอ้างอิง
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ความต้องการของประชาชนทีม่ ตี ่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด
อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
PEOPLE’S NEEDS IN PUBLIC SERVICE OF TRAT MUNICIPALITY MUANG
DISTRICT TRAT PROVINCE
มงคล วิภาตนาวิน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
งานวิจั ยเรื่องนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษาระดับและเปรียบเที ยบ และหามาตรการความต้ องการของ
ประชาชนที ่ มี ต ่ อ การจั ด บริ ก ารสาธารณะของเทศบาลเมื อ งตราด การศึ ก ษา จะใช้ก ลุ่ม ตัว อย่า งที ่เ ป็น
ประชาชนที่อ ยู่ ในเขตเทศบาลเมืองตราด จานวน 379 คน โดยการใช้สูต ร ทาโร่ ยามาเน่ และได้ทาการสุ่ม
ตั ว อย่ า งแบบสั ด ส่ ว น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม สถิต ิที ่ส าคัญ ที ่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั ้ง นี้
ประกอบด้วย ค่าความถี่ และร้อยละ ค่าเฉลี่ย สถิตที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานในการวิเคราะห์ (t-test) สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้ค่าเชฟเฟ่ จากผลการศึกษาพบว่า
ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด อยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวม
และรายด้าน ยกเว้นด้านวัฒนธรรม เมื่อเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาลเมืองตราด จาแนกตามตัวแปรพื้นฐาน พบว่า เพศ รายได้ที่แตกต่างกัน มีความต้องการที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ABSTRACT
The purposes of this research were to study, compare and seek for the needs of people
towards the public service provided by Trat Municipality. The research populations determined
by the Taro Yamane’s sample size and the proportional random sampling method were the
379 local people in the area of Trat Municipality. The research instrument was a questionnaire.
The descriptive statistics were frequency, percentage, mean, t-test, one way analysis of variance
and the Scheffe’s test. The overall results of people’s needs towards every aspect of the
public service in Trat Municipality were at the high level, except the aspect of the cultural
affairs. People with different genders and incomes had different needs, showing the .05 level of
statistical significance.
บทนา
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 กาหนดนโยบายใหม่ เกี่ยวกับการ
จัดบริการสาธารณะ โดยอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า “รัฐต้องกระจายอานาจ ให้ท้องถิ่น พึ่งตนเองและ
ตัด สิน ใจในกิจ การท้อ งถิ่น ได้เ อง พัฒ นาเศรษฐกิจ ท้อ งถิ่น และระบบสาธารณูป โภค และสาธารณูป การ
ตลอดทั้งโครงสร้า งพื้น ฐานสารสนเทศในท้อ งถิ่น ให้ทั่ว ถึง และเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มี
ความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ข องประชาชนในจังหวัดนั้น ”
นอกจากนี้ในด้านการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 ยั ง ได้
ระบุ ไ ว้ ใ นหมวด 9 รวมทั้งหมด 9 มาตรา อันเริ่มตั้งแต่มาตราที่ 282 ถึงมาตรา 290 ซึ่งโดยรวมแล้วพบว่า มาตรา
ทั้งหมดได้ ก ล่ า วถึ ง การที่ รั ฐ จะต้ อ งให้ ค วามเป็ น อิ ส ระแก่ ท้ อ งถิ่ น ตามหลั ก แห่ ง การปกครองตนเอง ตาม
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น (วุฒิสาร ตันไชย. ออนไลน์. 2554)
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รัฐธรรมนูญปี 2550 ให้รัฐบาลต้องดาเนินการกระจายอานาจจากส่วนกลางให้แก่ส่วนท้องถิ่น บทบัญ ญัติ
ดังกล่าวได้ให้อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้หลายประการ โดยมี สาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่น คือ กิ จ การงานหรื อ ภารกิ จ บางประการ
ที่ ภ าครั ฐ ได้ ม อบหมายให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รับไปดาเนินการเอง หรืออาจกล่าวได้ว่า การปกครอง
ท้องถิ่นเป็นการปกครองที่ภาครัฐกระจายอานาจการปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมอบอานาจ
และหน้า ที่ใ ห้อ งค์ก ารปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ ภายใต้ขอบเขตของกิจกรรมที่รัฐมอบหมาย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีสิท ธิตามกฎหมายและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ ต ามที่บัญ ญัติไ ว้ใ นระเบีย บและกฎหมาย เพื่อ บริห ารและจัด การภายในท้อ งถิ่น ที่มีข อบเขตพื ้น ที ่ มี
เจ้าหน้า ที่และมีงบประมาณเป็นของตนเอง ทั้งนี้ก็เพื่อ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ แบ่ งเบาภาระ
ของภาครั ฐ และสามารถบริ ห ารหรื อ ให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประชาชนในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ออนไลน์. 2550)
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้กาหนดให้รัฐกระจายอานาจให้อ งค์ก ร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พึ่ง ตนเองและตัด สิน ใจในกิจ การของท้อ งถิ่ น ได้เ อง ส่ง เสริม ให้ อ งค์ก รปกครองส่ว น
ท้อ งถิ่น มีส่ว นร่ว มในการดาเนิน การตามแนวนโยบายพื้น ฐานแห่ง รัฐ และ เป็น หน่วยงานหลัก ในการจัด ทา
บริการสาธารณะ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมถึงมีอิสระในการกาหนดนโยบายการบริหาร
การจัดบริก ารสาธารณะ การบริห ารงานบุคคลการเงิ น การคลั ง และมี อานาจหน้ า ที่ ข องตนเองโดยเฉพาะ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการบริ ห ารงานได้ โ ดย
อิ ส ระ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลัง
ท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอานาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการ
ประชาชนอย่างทั่วถึง (สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน). ออนไลน์. 2555)
ตามระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของประเทศไทย ได้ แ บ่ งโครงสร้ า งการบริ ห าร ราชการแผ่นดิน
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริ ห ารราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ ่ น โดยการบริ ห ารราชการส่ ว นกลางเป็ น การรวมอ านาจ (Centralization of Power) การ
บริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นการแบ่งอานาจ (Deconcentration of Power) และการบริห ารราชการส่ว น
ท้อ งถิ ่น เป็น การกระจายอ านาจ (Decentralization of Power) การพั ฒ นาประเทศที่ ผ่านมามี ลักษณะการ
บริหารแบบรวมศูนย์อานาจไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อความมั่นคงและความสะดวกในการบริหารงาน ด้ว ยเงื่อ นไขและ
ข้อ จากัด อัน เนื่อ งมาจากระบบโครงสร้า ง ระบบงบประมาณ บุคลากร และศักยภาพในการดาเนินงานของการ
บริ ห ารงานแบบรวมศู น ย์ ท าให้ ก ารด าเนิ น การต่ า ง ๆ ของรั ฐ บาลไม่ อ าจตอบสนองความต้ อ งการที่
หลากหลายของประชาชน ในด้านการบริการและการอานวยประโยชน์ได้ ดังนั้นจึงเกิดแนวความคิดในเรื่องการ
กระจายอานาจการบริหารการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่
และความรับ ผิด ชอบของรัฐ บาล และเพื่อ ให้ก ารดาเนิน การให้บ ริก ารและอานวยการด้า นต่า ง ๆ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั่วถึง และรวดเร็ว และประการสาคัญ อีกประการหนึ่ง เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ว มในการปกครองตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยการแบ่งภารกิจจาก
ประสบการณ์ต่างประเทศ (วุฒิสาร ตันไชย. ออนไลน์. 2554)
กรมส่งเสริม การปกครองท้อ งถิ่น ได้รับ การจัด ตั้ง ตามกฎกระทรวงแบ่ง ส่ว นราชการ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จากผลของการปฏิรูป
ระบบราชการ โดยเฉพาะพระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราชการแผ่น ดิน พ.ศ. 2545 (ฉบั บ ที่ 5) และ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้แยกภารกิจการบริห ารราชการส่ว นท้อ งถิ่น ของ
กรมการปกครองมาจัดตั้งเป็นกรมขึ้น โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอานาจ
หน้า ที่ต ามกฎหมาย ในการส่งเสริม สนับ สนุน องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น โดยการพัฒ นาและให้คาปรึกษา
แนะนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง
และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ
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โดยหลั ก การแล้ ว การบริ ก ารสาธารณะย่ อ มยั ง ประโยชน์ แ ก่ สั ง คมและบุ ค คลทั่ ว ไป การดาเนิน
บทบาทสาคัญประการนี้ของหน่วยงานภาครัฐจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญ ต่อเรื่องของประสิทธิภาพ
ในเชิงการบริห ารจัด การและประสิท ธิ ภ าพเช่ น ว่านี้ ย่ อ มเป็ น องค์ ป ระกอบส าคัญ ในการก าหนดทิศ ทางใน
ภาพรวมของประสิท ธิภ าพของการจัด การภาครัฐ ที่มีต่อ ระบบการบริหารงานภาครัฐและระบบเศรษฐกิจ การ
บริการสาธารณะจัดได้ว่า เป็นเรื่องหรือแนวคิดใหม่ ที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องดาเนินการตามกรอบและบริบทของ
การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐของไทย โดยเฉพาะ นับ แต่ไ ด้มีก ารรื้อ ปรับ ระบบราชการครั้งใหญ่ เมื่อ ปี พ.ศ.
2545 และข้อ กาหนดจากบทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับ อาทิกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
กฎหมายว่าด้วย การปรับปรุงส่วนราชการ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ ดี เป็ น ต้ น ประกอบกั บ การน าแนวคิ ด ของการบริ ห ารงานราชการแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ (Result-based
Management) ได้ ท าให้ ห น่ วยงานราชการต่ าง ๆ มุ่ งก าหนดเป้ าประสงค์ หลั กเชิ งยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Core
Objective) ในการจั ดบริการประชาชนทุ กระดับ เพื่ อให้ เกิ ดความพึ งพอใจในคุ ณภาพการให้ บริการของหน่ว ยงาน
ภาครัฐ อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการพัฒนาระบบราชการในเชิงการจัดระบบบริหารราชการแผ่นดิน ที่เน้น
ความมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง (ทศพร ศิริสัมพันธ์. 2549 :
4-5)
การบริการสาธารณะ (Public Service) เป็นกิจกรรมของรัฐที่เก่าแก่ เกิดขึ้นมาเพื่ออานวยความสะดวก
แก่สังคม หรือเป็นกิจกรรมที่ถูกกาหนดขึ้นและนาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม การบริก ารสาธารณะ จึง
เป็น การบริก ารที่รัฐ เป็น ผู้จัดทา/ดาเนิน การเพื่อ ให้บ ริการแก่ป ระชาชน ซึ่งบริการเหล่านั้น อาจเป็นบริการที่
รัฐจัดทา/ดาเนินการเอง หรือมอบอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนจัดทา/ดาเนินการแทน
ก็ได้ บริการสาธารณะนั้น ประชาชนอาจได้รับ ประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้ และบริการสาธารณะนั้นต้องเป็น
บริ การที่ จั ดให้ ป ระชาชนทั่ วไป เป็ น ประโยชน์ ก ั บ ทุ ก คน บริ ก ารสาธารณะจึ ง ต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ที ่ม อบอ านาจให้รัฐ บาล หน่ว ยงานของรัฐ เช่น กระทรวง ทบวง กรม จัง หวัด
องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น องค์ก ารมหาชน รัฐ วิส าหกิจ และเจ้า หน้า ที ่ข องรัฐ เป็น ผู ้ม ีอ านาจหน้า ที่
ดาเนิน การ ดังนั้นการจัดบริการสาธารณะของรั ฐ หรือหน่วยงานของรัฐจึงไม่สามารถดาเนินการนอกเหนือจากที่
กฎหมายกาหนดได้ (อวยชัย ชบา. 2548 : 17) หลัก การบริก ารสาธารณะมี 3 ด้า นใหญ่ ๆ ดังนี้ 1) หลัก
ความเสมอภาค รัฐ จะต้องเข้ามาจัด ทาบริการสาธารณะให้ป ระชาชนทุก คน โดยไม่เฉพาะ เพียงผู้หนึ่งผู้ใด 2)
หลักความต่อเนื่อง การบริการสาธารณะถ้าหยุดชะงักลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามจะทาให้ประชาชนเดือดร้อนได้
ต้องมีความต่อเนื่องในการจัดทา 3) หลักการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการสาธารณะที่ดี ต้องสามารถปรับปรุง
ได้ตลอดเวลา เพื่อให้เข้ากับความต้องการส่วนรวมของประชาชน
เทศบาลเมือ งตราดจัด ตั้ งขึ้น ในปี พ.ศ. 2478 ตามพระราชกฤษฎีก าการจัด ตั้งเทศบาลเมืองตราด
จังหวัด ตราด พุท ธศัก ราช 2478 ตราไว้ ณ วัน ที่ 7 ธัน วาคม 2478 มีเขตการปกครองและการบริหาร มีพื้นที่
ทั้งหมด 2.52 ตารางกิโลเมตร อยู่ใน 2 ตาบล คือ ตาบลบางพระ และตาบลวังกระแจะบางส่วน เพื่อให้การจัดบริ การ
สาธารณะมีคุณ ภาพ และสนองตอบต่อ ความต้อ งการของประชาชน เทศบาลเมืองตราดได้มีนโยบายในการ
ให้บริการสาธารณะ ดังนี้ 1) นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2) นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3)
นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 4) นโยบายด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ การส่ง เสริม การลงทุน และการท่ อ งเที่ ย ว 5) นโยบายด้ านการบริ ห ารจั ด การ และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 7) นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ (เทศบาลเมืองตราด. 2555 : 14)
จากที ่ก ล่า วมาข้า งต้น จะพบว่า เป็น การก าหนดการบริก ารสาธารณะจากบทบาทของรัฐ หรื อ ผู ้ มี
ตาแหน่ ง (Authority) ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาในอดี ต ล้ ว นเป็ น กระบวนการแนวตั้ ง จากบนลงล่ า ง (Top-down Process)
เช่น กาหนดงานกรอบแผนยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการของกระทรวงมหาดไทยลงสู่ เ ทศบาลเมื อ งตราด เป็ น ต้ น
ทาให้ ก ารบริ ก ารสาธารณะขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มีแนวโน้มว่าจะเป็นความต้องการของรัฐ ระบบ
ราชการหรือผู้มี อานาจ ผู้ ให้ บริการมากกว่าประชาชนผู้รับ บริก าร ดังนั้ น การที่ องค์ กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่น จะ
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จัดบริการสาธารณะให้ตรงกับความต้องการของประชาชนควรกาหนดความต้องการจากล่างขึ้นบน (Bottom –
up Process) ที ่ม าจากประชาชนโดยตรง ผู ้ว ิจ ัย จึง มีค วามสนใจในการศึก ษาวิจ ัย เชิง ส ารวจ (Survey
Research) ถึง ความต้อ งการของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด เพื่อการวิจัย
ดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มในกระบวนการใหม่ที่จะกาหนดถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และผลการวิจัย
จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดนโยบายสาธารณะได้ตรงตามความต้องการของประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาให้ ท ราบถึ ง ความต้ อ งการของประชาชนในการจั ด บริ ก ารสาธารณะ ของเทศบาล
เมืองตราด
2. เพื่ อเปรียบเทีย บความต้ องการของประชาชนในการจัดบริก ารสาธารณะของเทศบาลเมือ งตราด
จาแนกตามตัวแปรพื้นฐาน
3. เพื่อศึกษามาตรการในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ เ ป็ น เป้ า หมายการวิ จั ย ได้ แ ก่ ประชาชนผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในเขตเทศบาล เมืองตราด
อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ทั้ง 2 ตาบล ได้แก่ ตาบลบางพระ และตาบลวังกระแจะบางส่วน จานวนทั้งสิ้น
7,115 คน (สานั ก ทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น เทศบาลเมื อ งตราด. 2555 : 12)
การก าหนดขนาดตัว อย่า ง (Sample Size) ใช้แ นวคิด ของยามาเน่ (Yamane. 1973 : 1088)
คานวณขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม ดังนี้
n =

n
1  ne 2

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

n =
=
=

7,115

1  7,1150.05
7,115
1  17.788

7,115
18.788

2

= 378.699
= 379
ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 379 คน
ส่วนเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sample Technique) ให้ได้รายชื่อตามกรอบการสุ่ม (Sampling Frame)
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน คือ การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Random Sampling) และ
การสุ่มเชิงระบบ (Systematic Random Sampling) ดังนี้

199

200
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การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน
การสุ่มแบบสัดส่วนจะใช้หลักการแบ่งสัดส่วนตามการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังตาราง 1
สูตร จานวนกลุ่มตัวอย่าง x จานวนประชากรในแต่ละตาบล / หน่วยเลือกตั้ง
จานวนประชากรทั้งหมด
ตารางที่ 1 แสดงการสุ่มแบบสัดส่วน จะใช้สัดส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้ง / หน่วยเลือกตั้งดังนี้
เขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 2

เขตเลือกตั้งที่ 3

หน่วยเลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้งที่
หน่วยเลือกตั้งที่
หน่วยเลือกตั้งที่
หน่วยเลือกตั้งที่
หน่วยเลือกตั้งที่
หน่วยเลือกตั้งที่
หน่วยเลือกตั้งที่
หน่วยเลือกตั้งที่
หน่วยเลือกตั้งที่
หน่วยเลือกตั้งที่
หน่วยเลือกตั้งที่
หน่วยเลือกตั้งที่

จานวนประชากร

จานวนกลุ่มตัวอย่าง

550
694
506
515
604
504
546
661
490
668
776
601
7,115

29
37
27
28
32
27
29
35
26
36
41
32
379

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

รวม
ที่มา : สานั ก ทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น เทศบาลเมื อ งตราด. 2555 : 12

การสุ่มเชิงระบบ
การสุ่มเชิงระบบจะใช้การพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง/หน่วยเลือกตั้ง
โดยแบ่งออกตามช่วงเท่า ลาดับที่ 1, 20, 39, 58,..., 741, 760
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด อาเภอเมือง จังหวัดตราด
การสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของประชาชนต่อการจัด การบริการ
สาธารณะ
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง
เนื้อหา ความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องเหมาะสมของภาษา
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความครอบคลุม
ของเนื้อหาเพื่อให้ได้ข้อคาถามที่เที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 5 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้สัมภาษณ์กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาสรุป ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามลั ก ษณะแบบปลายปิ ด (Close - Ended) และเลื อ กตอบ (Check List) เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การติดต่อขอรับบริการสาธารณะ
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามลั ก ษณะแบบปลายปิ ด (Close - Ended) และเลื อ กตอบ (Check List) เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการของประชาชนต่ อ การจั ด บริ ก ารสาธารณะในด้ า นต่ า ง ๆ ทั้งหมด 7 ด้าน 40 ข้อ
ประกอบด้วย
2.1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 6 ข้อ
2.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 6 ข้อ
2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4 ข้อ
2.4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว 5 ข้อ
2.5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 ข้อ
2.6 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6 ข้อ
2.7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 7 ข้อ
โดยความต้อ งการของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะในด้านต่า ง ๆ ทั้งหมด 7 ด้าน กาหนด
จากนโยบายการบริห ารงานของนายกเทศมนตรีเมืองตราด เพื่อให้การบริห ารงาน ของเทศบาลเมื อ งตราด
เป็ น ไปตามนโยบายด้ า นต่ า ง ๆ ควบคู่ ไ ปกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาเร่ ง ด่ ว น เพื ่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาที ่ ดี ขึ ้ น
ครอบ ค ลุ ม ภ ารกิ จ ห ลั ก ห รื อ หน้ า ที ่ ที ่ เ ทศบ าลเมื อ ง ต ราดต้ อ งท า ในเขตเทศบาล ตามมาตรา 50 แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 โดยการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนด้วย
ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามลั ก ษณะแบบปลายปิ ด (Close - Ended) และเลื อ กตอบ (Check List) เกี่ยวกับความต้องการของประชาชนต่อความต้องการให้เทศบาลเมืองตราด ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะ
ในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด 7 ด้าน
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามลั กษณะแบบปลายเปิ ด (Open - Ended) เกี่ ยวกั บผลการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคล (ตัวแปรต้น) จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา คือ นามาแจกแจงความถี่
(Frequency) คานวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอในรูปตารางความเรียง
2. การวิเคราะห์ตัวแปรตามจะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยนาเสนอในรูปของ (  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใช้ โ ปรแกรมสาเร็ จ รู ป ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช้ เ ป็ น สถิ ติ เชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แ ก่ ค่า ความถี ่ ร้อ ยละ และค่า เฉลี ่ย ส าหรับ การวัด ระดับ ความต้อ งการของ
ผู้ต อบแบบสอบถาม สร้า งขึ ้น ตามลัก ษณะการสร้า งแบบวัด ทัศ นคติที ่เ รีย กว่า (Likert Scale) โดยมีต ัว
เลือกตอบแบบ 5 ระดับ โดยในแต่ละระดับกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนนความต้องการ ระดับคะแนน
ระดับมากที่สุด
5
ระดับมาก
4
ระดับปานกลาง
3
ระดับน้อย
2
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ระดับน้อยที่สุด
1
นอกจากนี้ได้กาหนดช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อการวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนระหว่าง 4.51 – 5.00 แสดงว่า ความต้องการมากทีส่ ดุ
คะแนนระหว่าง 3.51 – 4.50 แสดงว่า ความต้องการมาก
คะแนนระหว่าง 2.51 – 3.50 แสดงว่า ความต้องการปานกลาง
คะแนนระหว่าง 1.51 – 2.50 แสดงว่า ความต้องการน้อย
คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.50 แสดงว่า ความต้องการน้อยที่สดุ
3. การทดสอบสมมุติฐานจะใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) คือ t-test และ ANOVA (F-test) โดย
ตั้งระดับนัยสาคัญที่ .05 ดังนี้
3.1 สมมุติฐานข้อที่ 1 จะใช้ค่า t-test
3.2 สมมุติฐานข้อที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 จะใช้ F-test
ในกรณี ที่ ย อมรับ สมมุ ติ ฐ านอย่ างมี นั ย ส าคั ญ จะทดสอบความแตกต่ างค่ าเฉลี่ ย รายคู่ โดยใช้ ค่ า เชเฟ่
(Scheffe’)
4. การสัม ภาษณ์แ บบเจาะลึก (In – Dept Interview) เพิ ่ม เสริม ค าอธิบ ายผลการศึก ษาในเชิ ง
ปริมาณให้ชัดเจนขึ้น โดยอาศัยผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key – Informants) ที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด
อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาให้ ท ราบถึ ง ความต้ อ งการของประชาชนในการจั ด บริ ก ารสาธารณะ ของเทศบาล
เมืองตราด
2. เพื่ อ เปรีย บเที ย บความต้ องการของประชาชนในการจัด บริการสาธารณะของเทศบาลเมือ งตราด
จาแนกตามตัวแปรพื้นฐาน
3. เพื่อศึกษามาตรการในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
ข้อ ค้น พบข้อ ที่ 1 ตามวัต ถุป ระสงค์ข้อ ที่ 1 สามารถสรุป ได้ว่า ประชาชนกลุ่ม ตั ว อย่า งมีความ
ต้องการมากในภาพรวมต่อด้านการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีความต้องการเรียงตามลาดับ คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
การบริหารจัดการที่ดี รองลงมาเป็นด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมคุณ ภาพชีวิต ด้านพัฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนมีค วามต้อ งการปานกลางต่อ การจัด บริก ารสาธารณะของเทศบาลเมือ งตราด คือ ด้า น
การศึกษาการกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยการทดสอบสมมุติฐานมีข้อค้นพบ
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน
สมมุติฐานการวิจยั
ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาลเมืองตราด จาแนกตามเพศ
ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาลเมืองตราด จาแนกตามอายุ
ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาลเมืองตราด จาแนกตามการศึกษา
ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาลเมืองตราด จาแนกตามอาชีพ
ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาลเมืองตราด จาแนกตามรายได้
ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาลเมืองตราด จาแนกตามสถานภาพ

ผลการทดสอบ
ยอมรับสมมุติฐาน
ไม่ยอมรับสมมุติฐาน
ไม่ยอมรับสมมุติฐาน
ไม่ยอมรับสมมุติฐาน
ยอมรับสมมุติฐาน
ไม่ยอมรับสมมุติฐาน

ข้อค้นพบข้อที่ 3 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 มาตรการในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด
อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน มีข้อค้นพบ คือ
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างต้องการให้เทศบาลเมืองตราด ดาเนินงานมาตรการในการจัดบริการสาธารณะ
ตามลาดับความสาคัญเร่งด่วน คือ งานบริการด้านการบริหารจัดการที่ดี ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
การส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว ด้า นการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่า ด้านที่มี
คะแนนร้อยละใน 2 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการที่ดี และด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งจะเป็น มาตรการในการจัด บริก ารสาธารณะของเทศบาลเมือ งตราด ให้ต รงกับ
ความต้องการของประชาชนต่อไป
สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 ดังนี้
ความต้ อ งการของประชาชนที่ มี ต่ อ การจั ด บริ ก ารสาธารณของเทศบาลเมื อ งตราด ในภาพรวม
ความต้องการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 7 ด้าน จะพบว่าขัดแย้งกับ งานวิจัยของวรินทร พลู
สนอง (2552 : บทคัดย่อ) ตาบลท่าหลวง อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบว่า ระดับความต้องการของประชาชน
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยรวมพบว่า ความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีระดับความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถอภิปรายผลในแต่ละด้านได้
ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการที่ดี พบว่า ในภาพรวมด้านการบริหารจัดการที่ดีที่มี ความต้อ งการมาก ซึ่งจะ
อยู่ใ นลาดับ ที่ 1 เนื่อ งจากด้า นนี้มีก ารรับ ผิด ชอบในหน้า ที่ก ารงาน และพร้อ มแก้ไ ขปัญ หาได้ทัน ท่ว งที ซึ่ง
สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของวรัญ ญู รีร มย์ (2552 : บทคัด ย่อ ) ศึ ก ษาปั ญ หาเรื่ อ ง ความต้ อ งการจั ด บริ ก าร
ด้ า นการออกกาลั ง กาย เพื่ อ สุ ข ภาพของประชาชน ตาบลร้องกวาง อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พบว่า
ประชาชนมีความต้องการจัดบริการด้านกิจกรรมออกกาลังกาย โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ในภาพรวมด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีความต้องการมาก ซึ่งจะอยู่ในลาดับที่ 2 เนื่องจากด้านนี้
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มีการส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพติด ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาระดับชาติ ซึ่งยากต่อการแก้ไขถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกัน
จึงเป็นเหตุให้ประชาชนมีความต้องการมาก ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของศิริชัย อัมพวา (2542 : บทคัดย่อ) ศึกษา
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล : ศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วน
ตาบลธนู อาเภออุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
องค์การบริหาร ส่วนตาบลในระดับค่อนข้างมาก
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ในภาพรวมด้านโครงสร้างพื้นฐานมีความต้องการมาก ซึ่งจะอยู่ในลาดับ
ที่ 3 เนื่องจากด้านนี้เป็นด้านที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคสาหรับชีวิตประจาวัน เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่ ามีความจาเป็นในระดับหนึ่ง จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริชัย อัมพวา
(2542 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การให้บ ริก ารขององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล :
ศึก ษาเฉพาะองค์ก ารบริหารส่ว นตาบลธนู อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลในระดับค่อนข้างมาก
4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว พบว่า ในภาพรวมด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว มีความต้องการมาก ซึ่งจะอยู่ในลาดับที่ 3 เนื่องจากด้านนี้จะเป็น
ด้านที่ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดรายได้ ลดรายจ่าย มีการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการดารงชีวิต มีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริชัย อัมพวา (2542 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ การให้บ ริก ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล ศึ ก ษาเฉพาะองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล
ธนู อาเภออุ ทั ย จั ง หวั ด พระนครศรีอยุธยา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในระดับค่อนข้างมาก
5. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า ในภาพรวมด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีความต้องการมาก ซึ่งอยู่ในลาดับที่
4 เนื่องจากด้านนี้เป็นด้านซึ่งเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิ จั ย ของกิ ต ติ พ งษ์ วิ เ ชี ย ร
สมุ ท ร (2550 : บทคั ด ย่ อ ) ศึ ก ษาปั ญ หาพิ เ ศษเรื่ อ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่มีต่อการให้บ ริการของ
เทศบาลตาบลพลับพลานารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของเทศบาลตาบลพลับพลานารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีความเห็น
ด้านคุณภาพอยู่ในระดับดี
6. ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมด้ า นการบริ ห าร
จั ด การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรเป็ น ด้ า นที่ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่งแวดล้อม การลดภาวะโลก
ร้อน ซึ่งปัจจุบันประชาชนต้องการสิ่งนี้มากในเขตเมือง ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัย ของ อรนุช แก้วส่อง (2548 :
บทคัด ย่อ ) ได้ศึก ษาเรื่อ ง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล : ศึกษา
เฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตาบลบักดอง อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลในภาพรวมอยู่ในระดับสูง
7. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนะธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น พบว่า ใน
ภาพรวมมีความต้องการปานกลาง ซึ่งอยู่ในลาดับที่ 6 ส่วนใหญ่มีศูนย์กีฬาออกกาลังกายทั้งในสถานศึกษาและ
ของเทศบาลอยู่หลายแห่ง ส่วนการส่งเสริมภาษาและแท็บเล็ตทางการศึกษายังเป็นเรื่องใหม่อยู่ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรินทร พูลสนอง (2552 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าหลวง อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบว่า ระดับความต้อ งการของประชาชนต่อ
การให้บ ริก ารขององค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล โดยรวมพบว่า ความต้อ งการอยู ่ใ นระดับ ปานกลาง เมื ่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีระดับความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่สาคัญ ดังนี้
1. เทศบาลเมือ งตราดจัด ให้มีม าตรการส่งเสริม การมีส่วนร่ว มของประชาชนเกี่ยวกั บ การปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ ่น ด้ว ยการให้ข ้อ มูล ข่า วสารและความรู้เ กี ่ย วกับ การปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น แก่ป ระชาชนอย่า ง
สม่าเสมอ โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิม พ์ รวมถึง การเปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์ อัน
เนื่องมาจากการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น และพิจารณาดาเนินการให้มีการแก้ไขอย่างจริงจัง เพื่อ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นและรักษาไว้ซึ่งความศรัทธา
2. เทศบาลเมืองตราดจัดให้มีประชาพิจารณ์ในวิธีการแก้ไขปัญหาสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด การ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วม ในการนาเสนอความคิดเห็น
ในปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้อาจจัดงบประมาณบางส่วน เพื่อ สนับ สนุน การดาเนิน การของกลุ่ม
ชมรมและสมาคมต่า ง ๆ ที ่มีก ิจ กรรมเกี่ย วกับ การส่ง เสริม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในท้ อ งถิ่ น การอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม การส่ งเสริ ม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
3. เทศบาลเมื อ งตราดควรกาหนดมาตรการป้ อ งกั น ปั ญ หายาเสพติ ด ให้ ชั ด เจนและ เป็น ไปใน
ทิศ ทางเดีย วกับ รัฐ บาล มีก ารติด ตั้งกล้อ งวงจรปิด เพื่อ ให้เ กิด ความมั่น ใจกับ ประชาชน ให้ครอบคลุม จัดทา
ประกาศ ลด ละ เลิ ก ไม่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ อบายมุข ให้ ชัด เจน เพื่ อให้ ป ระชาชนรู้สึก ว่าห่ างไกลจากยาเสพติด และ
อบายมุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชน
4. เทศบาลเมืองตราดควรเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเขตเมือง เพื่อให้ประชาชนรู้สึกได้ว่า มีปอดในเขตเมือง
โดยการปรับปรุงภู มิทั ศน์สวนสาธารณะ ปรับปรุงภู มิ ทัศน์ เขื่ อนริมน้ า หรือริมแม่ น้ าต่ า ง ๆ และควรให้ มี ก าร
ส่ ง เสริ ม อาชี พ อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมชั ด เจน พร้ อ มกั บ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การดารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
5. เทศบาลเมืองตราดควรกาหนดมาตรการด้านความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) เป็น การที่
ประชาชนได้รับ หลัก ประกัน ด้า นสิท ธิ ความปลอดภัย การสนองตอบต่อ ความจาเป็น ขั้นพื้นฐาน สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตลอดจนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเอง
อั น ประกอบด้ ว ย ความมั่ น คงด้ า นการมี ง านทา และรายได้ ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสิทธิและ
ความเป็นธรรม เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัยเรื่อง ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
เมืองตราด อาเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการดาเนินวิจัยหลังจากนี้ คือ
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ความต้ อ งการของประชาชนที่ มี ต่ อ การจั ด บริ ก ารสาธารณะขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต่ า ง ๆ ในภาพรวมทั้ ง จั ง หวั ด เพื่ อ ทาการเปรี ย บเที ย บถึ ง ผล ของความต้องการ เพื่อจะ
ทาให้ได้มาซึ่งตัวชี้วัดที่ใช้เป็นมาตรฐานได้
2. ควรท าการศึ ก ษาวิ จั ย ในเชิ งคุ ณ ภาพ ในด้ านความต้ อ งการของประชาชนที่ มี ต่ อ การจั ด บริ ก าร
สาธารณะด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง คาตอบเพิ่ ม เติ ม ในประเด็ น ที่การศึกษาในเชิง
ปริมาณไม่สามารถทาได้
3. เพื่อให้ความต้องการของประชาชนที่มี ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด พั ฒนาอย่าง
ต่อเนื่ อง ดังนั้ น ในการท าวิจั ยครั้งต่ อไปควรศึ กษา โดยเน้ นหรือให้ ความส าคั ญ ตามตั วแปรด้ านต่ าง ๆ ของผล
การศึกษา เช่น ด้านธรรมาภิบาล ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
PUBLIC PARTICIPATION IN LOCAL DEVELOPMENT SYSTEM : CASE STUDY IN SOLID WASTE
MANAGEMENT OF KHLUNG MUNICIPALITY CHANTHABURI PROVINCE
มหคุณาภรณ์ ชัยวีรกุล
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมและ ปัจจัยที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี การศึกษาจะเน้นการ
วิจัยเชิงสารวจโดยใช้กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมือ งขลุง อาเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี จานวน 381 คน และเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน นอกจากนี้จะใช้การสังเกตการณ์อย่า ง
มีส่วนร่วมเสริมผลการวิจัยเชิงสารวจ ข้อค้นพบจากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุง
มีส่วนร่วมปานกลางในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในภาพรวม แต่เมื่อพิจารณาในรายประเด็นพบว่า
กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็นกิจกร รม 2 กลุ่ม คือ การมีส่วนร่วมใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ร่วมในการดาเนินการ และร่วมในการติดตามประเมินผล ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการ มีส่วนร่วม
ค่อนข้างน้อย ได้แก่ ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการขยะมูลฝอย อิทธิพลของผู้นา อุดมการณ์ของชุมชน และ
ความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน
ABSTRACT
The purposes of this research were to study and compare the levels of the public
participation in the solid waste management in the area of Khlung Municipality in Chanthaburi
Province. The survey research was used in this study. The sample group in this research determined
by the two-stage cluster sampling method was the 381 qualified voters in the area of Khlung
Municipality in Khlung District in Chanthaburi Province. The research tool was also the participatory
observation. The major findings identified the moderate levels of the public participation in the solid
waste management. The aspects of the public participation were divided into the following two
types. The moderate levels of the public participation were shown in the aspects of performance
and evaluation. The low levels of the public participation were revealed in the aspects of opinion
expressing and decision making in the solid waste management. The influential factors that
affected the public participation were the advantages of the solid waste management,
the influential leaders, the community ideology and the strength of community network.
บทนา
ในกระบวนการพัฒนาความเป็นชุมชนเมือง (Urbanization) ของไทยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับ ที่ 1 เป็น ต้น มาจะพบว่า ได้ก่อให้เกิด ปัญ หาด้านสิ่งแวดล้อ มที่เป็น ปัญ หาที่สาคัญประการหนึ่งก็คือ
ปัญหาขยะล้นเมือง การจัดการขยะมูลฝอยในหลายพื้นที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ปัญหาดังกล่าวที่สะสมพอกพู นจน
กลายเป็น วาระแห่ง ชาติต ามที ่ป รากฏในหลายพื ้น ที ่ ดังจะเห็ นได้จากข้ อมู ลของกรมควบคุ มมลพิ ษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2553
ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อวัน)
พื้นที่

2548
กรุงเทพมหานคร
8,291
เขตเทศบาลรวมเมืองพัทยา
12,,635
ภาคกลางและภาคตะวันออก
5,499
ภาคเหนือ
2,148
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2,906
ภาคใต้
2,082
นอกเขตเทศบาล
18,295
รวมทั้งประเทศ
39,221
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ. 2555 : ออนไลน์

ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อวัน)
2549
2550
2551
2552
8,403
8,532
8,780
8,834
12,912
13,600
14,915 16,368
5,619
5,780
5,258
5,830
2,970
2,346
2,931
3,255
2,970
3,167
4,267
4,700
2,128
2,307
2,459
2,583
18,697
18,200
17,369 16,208
40,012
40,332
41,064 41,410

2553
8,766
16,620
5,918
3,315
4,768
2,619
16,146
41,532

จากข้ อมู ล ดั งกล่าวของกรมควบคุ ม มลพิ ษ จะเห็ น ว่าปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ เกิ ด ขึ้น จากชุ ม ชนในเขต
เทศบาลและเมืองพัทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2553 นั้น มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในเขตภาคกลาง
และภาคตะวันออก ดังนั้น ปัญหาขยะมูลฝอยจึงเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายควรเห็นความสาคัญ ร่วมกัน และจาเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือในการแก้ไข เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไปในชุมชนทุกระดับ (กรมควบคุมมลพิษ. ออนไลน์.
2555)
อย่างไรก็ตามในการแก้ไขปัญหาขยะมูล ฝอยนั้น ปัจจัย ที่ทุกฝ่ายเห็นว่ามีค วามสาคัญ ต่อ การจัดการ
ขยะมูลฝอยมากที่สุดก็คือ ความร่วมมือหรือการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากในอดีต
เกิ ดจากความล้มเหลวของโครงการจั ดการขยะมูลฝอยที่ผ่ านมาประชาชนขาดความร่วมมื อหรือการมี ส่วนร่วม
ตลอดจนการขาดจิตสานึกในการจัดการขยะมูลฝอย ในขณะเดียวกันยังมีปัญหาความไม่มีระเบียบ มาตรฐาน หรือ
มาตรการแนวทางปฏิบัติในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเท่าใดนัก โดยเท่าที่มีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่ง
ผู้วิจัยได้สารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขยะพบอีกว่า ปัจจัยความร่วมมือของภาคประชาชนจะมีผลต่อการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด กล่าวคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกประเภทขยะมูล
ฝอยที่จะทิ้งให้เหลือเพียงสิ่งที่ไม่ต้องการอย่างแท้จริงและไม่อาจใช้ประโยชน์ได้แล้วเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์ใ น
การนาวัส ดุที่เหลือ ใช้กลับมาใช้ซ้าหรือ แปรรูปกลับ มาใช้ใหม่ อัน ถือ เป็น แนวทางในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ประหยัดเวลาและลดงบประมาณของหน่วยงานหรือองค์กรในการกาจัดและทาลายขยะมูลฝอย
ปัญ หาที่ก ล่าวเกี่ย วกับ ขยะและมาตรการหรือ แนวทางแก้ปัญ หาข้า งต้น นาไปสู่คาถาม ว่า ใครหรือ
องค์กรใดจะเป็นผู้นาหรือเป็นเจ้าภาพหลัก ในจัด การปัญหาขยะมูล ฝอย ซึ่งคาตอบของปัญหาดังกล่าว ผู้นาหรือ
องค์กรหลักน่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือภาครัฐ ถึงแม้เรื่องปัญหาขยะจะเป็นเรื่องของทุกภาคส่วนต้องเข้ามาเกี่ยวข้อ ง
อย่า งหลีก เลี่ย งไม่ไ ด้ แต่อ ย่า งไรก็ดี ผู้นาเบื้อ งต้น นั้น ฝ่ายรัฐควรจะต้องรณรงค์ให้สังคมรับรู้เรื่องขยะตลอดจน
เสนอมาตรการและแนวแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกระดับ ซึ่งปัจจุบันองค์การภาครัฐหลายส่วนต่างกาหนดกฎเกณฑ์ระเบียบ
วิธีการในการให้บริการสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจากัดขยะมูลฝอย กล่าวคือ องค์กรภาครัฐในปัจจุบันที่มี
พื้นที่ติดหรือใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดของประเทศตามกฎหมายไทยนั้น อันได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ซึ่งหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่งในนั้นคือการให้บริการสาธารณะว่าด้วยการกาจัด
ขยะมูลฝอยรักษาไว้ซึ่งความสะอาดของท้องถิ่น
เทศบาลเมื อ งขลุ งเป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบหนึ่ ง ที่ มี ภ ารกิ จ โดยตรง ที่จะต้องที่แก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่หรือทางสาธารณะ รวมทั้งการ
กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ประกอบกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 ด้านที่ 8 ระบุว่า ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ให้บทบาทอานาจหน้าที่
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ในการควบคุม ดูแลกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมิให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และมีสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชน เป็นอานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และราชการส่วนท้องถิ่นเป็นสาคัญ
ในอดีตภารกิจในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง สามารถดาเนินการประสบผลสาเร็จ ได้
จนเป็น ที่ป ระจัก ษ์แ ก่ค นทั่วไป ซึ่งจะเห็น ได้จ ากการได้รับรางวัล ชนะเลิศ การรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2534 โดยแยกรางวัลชนะเลิศเป็นประเภท ค ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2525 ถึ ง พ.ศ. 2529 และได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ในประเภท ง ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2530 ถึ ง พ.ศ. 2534 รวม
ระยะเวลาการได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการรั ก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของ
บ้ า น เมื อ งเป็ น เวล า 10 ปี ต ิ ด ต่ อ กั น จากสั น นิ บ าตเทศบาลแห่ ง ประเทศไทยและกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย การได้รับรางวัลของเทศบาลเมืองขลุงแต่เพียงแห่งเดียวดังกล่าว เป็นการปิดโอกาสเทศบาลอื่น
ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขัน ในประเภทเดี ยวกันกั บเทศบาลเมืองขลุง สั นนิ บาตเทศบาลแห่ งประเทศไทยและก รมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงให้เทศบาลเมือ งขลุงหยุด ส่งเข้า ประกวด และขอโล่พ ระราชทาน ภปร. ให้
เทศบาลเมืองขลุงแทนในปี พ.ศ. 2535 โดยกาหนดให้ต้องรักษาความสะอาดสืบต่อไป
ในการได้รับรางวัลต่าง ๆ และได้รับการยกย่องเชิดชูจากหน่วยงานหลากหลาย หรือจากสาธารณะชนของ
เทศบาลเมืองขลุงนั้น เกิดขึ้นในสมัยของผู้นาท่านหนึ่งที่ครองใจประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุงที่ได้รับการเลือกตั้ง
จากประชาชนในเขตเทศบาลให้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตาบลขลุง คือนายประพาสน์ พุทธเกสร และได้รับการ
คัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลให้ดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรีตาบลขลุงในสมัยนั้น ซึ่งต่อมาเทศบาลตาบลขลุง
ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองขลุง และนายประพาส พุทธเกสร ก็ยังคงได้รับการเลือกตั้งและได้รับการคัดเลือก
จากสภาเทศบาลเมืองขลุง ให้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองขลุง ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง นายกเทศมนตรีทั้งสอง
ระดับคือระดับเทศบาลตาบลและเทศบาลเมื องขลุงของนายประพาสน์ พุทธเกสร เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม
พ.ศ. 2510 ถึงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2547 รวมระยะเวลาดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรีติดต่อกันถึง 37 ปี 1 เดือน
5 วัน หรืออาจเรียกว่ามีวาระการดารงตาแหน่งยาวนานติดต่อกัน 8 สมัยการเลือกตั้ง โดยในสมัยที่ท่านดารงตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี รางวัลต่าง ๆ รวมทั้ง รางวัลการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่
เทศบาลเมืองขลุง ที่ได้รับเกิดจากการทางานที่มุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง ละเอียดรอบคอบ พิถีพิถันในการทางาน รวมถึง
วิสัยทัศน์ในการพัฒ นาบ้านเมืองภายใต้ข้อจากั ดของทรัพ ยากรในการบริหารภารกิจของเทศบาลเมืองขลุงใน
หลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านกาลังคนหรือบุคลากรในการปฏิบัติงาน แต่สิ่งที่
ท่านมี คือการบริหารจัดการบุคลากรทั้งในและนอกองค์กรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองในหลาย ๆ ด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ที่ท่านสามารถปลูก
จิตสานึกกระตุ้นให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุงเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในบริเวณบ้านพักอาศัยของตนเองตลอดจนถึงสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองขลุง
รวมไปถึงประชาชนบริเวณใกล้เคียง หากเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองขลุงจะไม่ทิ้งขยะลงบนถนน คลอง หรือที่
สาธารณะต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองขลุง โดยในสมัยแรก ๆ ที่ท่านปฏิบัติงานมักจะได้ยินคาพูดของประชาชนสอน
บุตรหลานว่า “อย่าทิ้งขยะบนถนนเดี๋ยวนายกพาสว่าเอา” หรือ “นายกพาสบ้าเที่ยวมาเก็บขยะบ้านคนอื่น ” โดย
นายกประพาส พุทธเกสร ท่านจะขับรถยนต์วนตรวจสภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองขลุงเป็น
ประจาทุกวันหากท่านไม่มีราชการหรือภารกิจใด ๆ ตั้งแต่เวลา 06.30น. ถึงเวลา 08.00 น. และมาพบปะประชาชน
บริเวณหน้าตลาดสดและรอบตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง เพื่อปลูกจิตสานึกให้ประชาชนรักความสะอาดด้วยการ
กระทา คือ หากท่านเห็นประชาชนผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดสดไม่ทิ้งขยะในถังขยะ หรือทิ้งขยะไม่ลงถังขยะ
แล้วเดินจากไป ท่านจะเดินไปเก็บขยะแล้วทิ้งลงถังขยะที่เทศบาลจัดไว้ให้ โดยไม่ว่าไม่บ่นประชาชนผู้นั้นแต่อย่างใด
จึงส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดแล้วนามาสอนบุตรหลานให้มีนิสัยรักความ
สะอาดเพิ่มขึ้น
ในปั จจุบั น ภารกิ จในการจั ดการขยะมู ล ฝอยของเทศบาลเมื องขลุงนั้ น ครอบคลุม พื้ น ที่ 3.18 ตาราง
กิโลเมตร มีจานวนประชากรในทะเบียนราษฎร์ จานวน 11,328 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5,424 คน หญิง 5,904
คน ความหนาแน่นประชากรในเขตเทศบาลประมาณ 3,562 คนต่อตารางกิโ ลเมตร มีค รัว เรือ น จานวน 3,829
ครัวเรือน มีปริมาณขยะในปี พ.ศ. 2553 ที่สามารถเก็บขนได้วันละ 15.25 ตัน คิดเป็น 5,566.25 ตันต่อปี และในปี
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พ.ศ. 2554 เก็บขนขยะได้เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 16.85 ตัน คิดเป็น 6,150.25 ตันต่อปี แยกเป็นขยะอินทรีย์ร้อยละ 60 ขยะรี
ไซเคิลร้อยละ 30 ขยะที่ต้องนาไปกาจัดร้อยละ 10 (สานักงานเทศบาลเมืองขลุง. ออนไลน์. ม.ป.ป.)
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุงในปัจจุบันพบว่า ยังคงได้รับการเชิดชูยกย่องดังเช่นในอดีตที่
ผ่านมา คือ การมีประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยที่แสดงให้เห็นได้ด้วยการได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ 6 สมรรถนะในการ
จัดการขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม 3 ปีติด ต่อ กัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2552 ถึง พ.ศ. 2554 และได้รับ การแจ้ งประสานอย่างไม่เป็นทางการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ว่าเทศบาล
เมืองขลุงน่าจะผ่านเกณฑ์ 6 สมรรถนะในการจัดการขยะมูลฝอยปี พ.ศ. 2555 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน เหลือเพียง
ประเมินสมรรถนะในด้านการพัฒนารายได้ คือ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมา การได้รับ รางวัล 6 สมรรถนะดังกล่า ว แสดงให้เห็น ถึงประสิท ธิภ าพในการจัด การขยะมูล ฝอย ของ
เทศบาลเมืองขลุง ภายใต้ข้อจากัดของทรัพยากรการบริหารจัดการ คือการมีงบประมาณ อัตรากาลังเจ้าหน้าที่และ
วัสดุอุปกรณ์ที่มีไม่เพียงพอในการดาเนินการ มีรถบรรทุกขยะทั้งหมดจานวน 3 คัน ในการปฏิบัติงานเก็บขนขยะเป็น
ประจาทุกวัน โดยรถขยะมีขนาดความจุ 7 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 คัน (รถสารอง) ขนาดความจุ 9 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 1 คัน (รถใช้งานประจา) และขนาด ความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 คัน (รถใช้งานประจา) แต่ มี
พนักงานขับรถขยะและพนักงานประจารถขยะเพียง 2 คัน พนักงานประจารถขยะคันละ 4 คน อีกทั้งสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง ยังต้องรับบริการกาจัดขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริเวณใกล้เคียง
อีก 4 หน่วยงาน คือ เทศบาลตาบลบ่อ เทศบาลตาบลวันยาว เทศบาลตาบลเกวียนหัก และองค์การบริหารส่วนตาบล
ตะปอน โดยคาดว่าในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ต้ อ งให้ บ ริก ารก าจัด ขยะมู ล ฝอยแก่ เทศบาลต าบลซึ้ งอี ก หนึ่ ง
หน่วยงาน หากสามารถจัดซื้อรถบรรทุกขยะได้โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ได้ส่งหนังสือขออนุญาตนา
ขยะมูลฝอยเข้ามากาจัดในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง และเทศบาลเมืองขลุงแจ้งอนุญาตให้
ทราบแล้ว การจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 6 สมรรถนะในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุงภายใต้
ทรัพยากรจากัด สะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยว่ามีปัจจัยหลักที่สาคัญ คือ การมี ส่ว น
ร่ว มของประชาชน ด้ว ยเหตุนี้ ผู้วิจัย จึงมีค วามประสงค์ที่จ ะศึก ษาระดับ การมีส่ว นร่ว มของประชาชนในเขต
เทศบาลเมื อ งขลุ ง ในการจั ด การขยะมู ล ฝอย รวมทั้ งปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความต้ อ งการมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนในการจัดการขยะมู ลฝอยในเขตเทศบาลเมืองขลุง ทั้งนี้เพื่อเป็ นข้อมูลพื้ นฐานในการสนับ สนุนและ
ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อนาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัด
จันทบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัด
จันทบุรี จาแนกตามตัวแปรพื้นฐาน
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมือง
ขลุง จังหวัดจันทบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองขลุง
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จานวน 7,668 คน
การกาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จะใช้สูตรของยามาเน่ ( Yamane . 1973 : 1088) คานวณ
ขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม ดังนี้
n
= N 2
1  Ne
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n
N
e2

แทนค่า n

= ขนาดตัวอย่าง (Sample Size)
= ขนาดประชากร (Population)
= ความคลาดเคลื่อน (Error) ในการสุ่ม =  0.05 ภายใต้ความเชื่อมั่น 95%
7,668
=
1  7,6680.05
7,668
1  19.17
7,668
20.17

2

=
=

= 380.17 หรือประมาณ 381
ดังนั้น ผู้วิจัยกาหนดให้มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 381 คน
ส่วนเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sample Technique) ให้ได้รายชื่อตามกรอบการสุ่ม (Sampling Frame) ใช้
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ 2 ขั้ น ตอน (Two-Stage Sampling) คื อ ขั้ น ที่ 1 จะใช้ ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบสั ด ส่ ว น
(Proportional Random Sampling) และขั้นที่ 2 การสุ่มเชิงระบบ (Systematic Random Sampling) ดังนี้
สูตร จานวนกลุ่มตัวอย่าง × จานวนประชากรในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
จานวนประชากรทั้งหมด
ขั้นที่ 1 ในการสุ่มแบบสัดส่วนจะพิจารณาสัดส่วนของตัวอย่างจาแนกตามหน่วยเลือกตั้ง ในแต่ละเขต
เลือกตั้งของเทศบาลเมืองขลุง จะใช้หลักการแบ่งสัดส่วนตามการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ตามตาราง 2
ตารางที่ 2 แสดงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เขตเลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้ง
จานวนประชากร
เขตเลือกตั้งที่ 1
หน่วยเลือกตั้งที่ 1
400
หน่วยเลือกตั้งที่ 2
401
หน่วยเลือกตั้งที่ 3
412
หน่วยเลือกตั้งที่ 4
395
หน่วยเลือกตั้งที่ 5
371
หน่วยเลือกตั้งที่ 6
366
เขตเลือกตั้งที่ 2
หน่วยเลือกตั้งที่ 1
429
หน่วยเลือกตั้งที่ 2
421
หน่วยเลือกตั้งที่ 3
482
หน่วยเลือกตั้งที่ 4
484
หน่วยเลือกตั้งที่ 5
429
หน่วยเลือกตั้งที่ 6
402
เขตเลือกตั้งที่ 3
หน่วยเลือกตั้งที่ 1
428
หน่วยเลือกตั้งที่ 2
434
หน่วยเลือกตั้งที่ 3
438
หน่วยเลือกตั้งที่ 4
437
หน่วยเลือกตั้งที่ 5
469
หน่วยเลือกตั้งที่ 6
470
รวม
7,668

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
20
20
21
20
18
18
21
21
24
24
21
20
21
22
22
22
23
23
381
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ขั้นที่ 2 การสุ่มเชิงระบบจะพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง/หน่วยเลือกตั้ง
โดยแบ่งออกตามช่วงเท่า (Interval) คือช่วงละ 20 คนดังนี้ ลาดับที่ 20, 40, 60,..,340, 360, 380
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมื องขลุง อาเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี การสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือตาม
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น :
กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง
เนื้อหาความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องเหมาะสมของภาษา
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความครอบคลุม
ของเนื้อหาเพื่อให้ได้ข้อคาถามที่เที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 5 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้สัมภาษณ์กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาสรุป ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close-Ended) และเลือกตอบ (Check-List) เกี่ย วกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัย ในชุมชน ประโยชน์ที่
ได้รับ อิทธิพลของผู้นา อุดมการณ์ของชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close-Ended) และเลือกตอบ (Check-List) เกี่ ยวกั บ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุ ง
ทั้งหมด 4 ระดับ 26 ข้อ ประกอบด้วย
1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 6 ข้อ
2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 6 ข้อ
3. การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ 9 ข้อ
4. การมีส่วนร่วมในการในการติดตามและประเมินผล 5 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close-Ended) และเลือกตอบ (Check-List) เกี่ยวกั บ
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองขลุง ทั้งหมด 4 ระดับ 26 ข้อ ประกอบด้วย
1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 5 ข้อ
2. อิทธิพลของผู้นาต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 3 ข้อ
3. อุดการณ์ของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 5 ข้อ
4. ความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 6 ข้อ
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open-Ended) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง การทดสอบเครื่องมือจะใช้การทดสอบ
ความตรง (Validity) หลังจากให้อาจารย์ที่ปรึกษา (ดร.นักรบ เถียรอ่า) ตรวจดูแบบสอบถามแล้ว ดังนี้
1. การทดสอบความตรงจะใช้ผู้เชี่ย วชาญทางด้า นวิจัย และหัว ข้อ วิจัย จานวน 3 คน (รายนามดัง
ภาคผนวก ก) โดยการทดสอบเครื่องมือที่จะใช้การทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยการนาแบบ
สัมภาษณ์ ให้ทั้ง 3 ท่านตรวจสอบ เมื่อรับเครื่องมือกลับคืนจากผู้เชี่ยวชาญ นาข้อแก้ไขทั้งหมดมาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
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2. การทดสอบความเที่ยง (Reliability) จะใช้การทดลองไปเก็บแบบสัมภาษณ์ จานวน 30 ชุด แล้ว
นามาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ ซึ่งค่าทางสถิติมีค่า 0 - 1.0 ค่าที่ใช้ได้ต้องเกิน 0.7 โดยค่าทางสถิติที่ได้จากการไปทดลอง
เก็บแบบสัมภาษณ์ จานวน 30 ชุด มีค่า 0.814
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ตวั แปรส่วนบุคคลและตัวแปรกาหนด (ตัวแปรต้น) จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา คือนามาแจกแจง
ความถี่ (Frequency) คานวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอในรูปตารางความเรียง
2. การวิเคราะห์ตัวแปรตามจะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยนาเสนอในรูปของ x และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
ในการศึก ษาครั้ง นี้ ใช้โ ปรแกรมสาเร็จ รูป ในการวิเ คราะห์ข้อ มูล สถิติที่ใ ช้เ ป็น สถิติ เ ชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย สาหรับการวัด ระดับ ความต้องการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม สร้างขึ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติ (Likert Scale) โดยมีตัวเลือกตอบแบบ 5 ระดับ โดย
ในแต่ละระดับกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนนความต้องการ
ระดับคะแนน
ระดับเห็นด้วย/เป็นประจาทุกครั้ง
5
ระดับค่อนข้างเห็นด้วย/บ่อย ๆ ครั้ง
4
ระดับไม่แน่ใจ/ปานกลาง
3
ระดับค่อนข้างไม่เห็นด้วย/นาน ๆ ครั้ง
2
ระดับไม่เห็นด้วย/ไม่เคย
1
ในการตีความช่วงค่าเฉลี่ยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนระหว่าง 4.51 - 5.00 แสดงว่า มีส่วนร่วมมาก
คะแนนระหว่าง 3.51 - 4.50 แสดงว่า มีส่วนร่วมค่อนข้างมาก
คะแนนระหว่าง 2.51 - 3.50 แสดงว่า มีส่วนร่วมปานกลาง
คะแนนระหว่าง 1.51 - 2.50 แสดงว่า มีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย
คะแนนระหว่าง 1.00 - 1.50 แสดงว่า มีส่วนร่วมน้อย
3. การทดสอบสมมุ ต ิ ฐ าน จะใช้ ส ถิ ต ิ อ นุ ม าน (Inferential Statistics) คื อ ค่ า t-test และ
ANOVA (F-test) โดยตั้งระดับนัยสาคัญที่ .05 ดังนี้
3.1 สมมุติฐานข้อที่ 1จะใช้ค่า t-test
3.2 สมมุติฐานข้อที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 จะใช้ค่ า F-test ในกรณีที่ยอมรับสมมุติฐาน
อย่างมีนัยสาคัญจะทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้ค่าเชฟเฟ่ (Scheffe)
ผลการวิจัย
ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองขลุง มีส่วนร่วมปานกลางในการจัดการขยะมู ลฝอยของเทศบาล ( x = 2.75)ในภาพรวม แต่เมื่อพิจารณา
ในรายได้เ ป็น รายประเด็น จะพบว่า กลุ่ม ตัว อย่า งดัง กล่า วมีส่ว นร่ว ม ในการจัดการขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็ น
กิจ กรรม 2 กลุ่ ม คื อ การมี ส่ว นร่ว มในระดั บ ปานกลาง ได้ แ ก่ ร่ว มในการด าเนิ น การ และร่วมในการติ ด ตาม
ประเมินผล ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย ได้แก่ ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี จาแนกตามตัวแปรพื้นฐาน โดยใช้การทดสอบสมมุติฐานด้วย
ค่า t-test และ F-test สามารถสรุปได้ตามตารางดังนี้
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ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน จาแนกตามตัวแปรพื้นฐานที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองขลุง
สมมุติฐานการวิจยั
ผลการทดสอบ
1. การมี ส่ วนร่วมของประชาชนที่ มีต่ อ การจั ด การขยะมู ลฝอย ของ
ไม่ยอมรับสมมุติฐาน
เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันตามเพศ
2. การมี ส่ วนร่วมของประชาชนที่ มีต่ อ การจั ด การขยะมู ลฝอย ของ
ยอมรับสมมุติฐาน
เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันตามอายุ
3. การมี ส่ว นร่วมของประชาชนที่ มี ต่ อ การจัด การขยะมู ล ฝอย ของ
ไม่ยอมรับสมมุติฐาน
เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันตามรายได้
4. การมี ส่ว นร่วมของประชาชนที่ มี ต่ อ การจัด การขยะมู ล ฝอย ของ
ยอมรับสมมุติฐาน
เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันตามระดับการศึกษา
5. การมี ส่ว นร่วมของประชาชนที่ มี ต่ อ การจัด การขยะมู ล ฝอย ของ
ยอมรับสมมุติฐาน
เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันตามระยะเวลาที่อาศัย
ในชุมชน
ข้อค้นพบข้อที่ 3 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่าปัจจัยกาหนดที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับอิทธิพลของผู้นา อุดมการณ์
ของชุมชนและความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน โดยใช้การทดสอบสมมุติฐานจากการวิคราะห์สหสัมพันธ์เพียสัน ดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน จาแนกปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองขลุง
สมมุติฐานงานวิจัย
ผลทดสอบ
1. ประโยชน์ ที่ ได้ รั บจากการจั ดการขยะมู ลฝอย มี ผลต่ อการมี ส่ วนร่ วมของ
ยอมรับสมมุติฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
2. อิ ท ธิ พ ลของผู้ น าในการจั ด การขยะมู ล ฝอย มี ผ ลต่ อ การมี ส่ วนร่ว มของ
ยอมรับสมมุติฐาน
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
3. อุดมการณ์ของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย มีผลต่อการ
มีส่วน
ยอมรับสมมุติฐาน
ร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
4. ความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยมีผลต่อการมี
ยอมรับสมมุติฐาน
ส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้ นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิม ดังนี้
จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยกาหนดที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอย ใน
เขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับ อิทธิพลของผู้นา อุดมการณ์ของชุมชนและความ
เข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับข้อสรุปของแสวง รัตนมงคลมาส (2543 : 10) ที่มองว่า
การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการซึ่งประชาชนเข้า มามีส่วนเกี่ย วข้องในขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรมของสังคม
และประชาชนที ่เ ข้า ร่ว มได้ใ ช้ ความพยายามบางอย่างส่วนตัว เช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถ แรงงาน

215

216

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

ตลอดจนทรัพยากรของตนต่อกิจกรรมนั้น ๆ ในการแสดงความคิดเห็นตัดสินใจกาหนดนโยบาย กาหนดเป้าหมายและ
แผนงาน ดาเนิน การในกระบวนการจัดการ และร่วมหนุนช่วยทรัพยากรการบริห ารนั้นมีปัจจัยที่มีผลต่อ การมี
ส่วนร่วม 3 ปัจจัย คือ
1. มีจุดร่วมในอุดมการณ์เดียวกัน (Common Ideology)
2. มีจุดร่วมในผลประโยชน์ (Common Interest)
3. ยึดติดกับตัวบุคคล (Personality)
นอกจากนี้ ผลการศึก ษาในภาคนิพ นธ์นี้ ยังสอดคล้อ งกับ การศึก ษาการมีส่ว นร่ว ม ของประชาชน
ของจุฑามาศ ศรีสิริพรพันธ์ (2548 : 6) ที่นาเสนอว่าปัจจัยพื้นฐานในการมีส่วนร่ วมของประชาชน คือ
1. ปัจจัยของสิ่งจูงใจ จากสภาพความเป็นจริงของชาวบ้านที่จะเข้าร่ว มกิจ กรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ทั้ง
ในแง่การร่วมแรง ร่วมทรัพยากรหรืออื่น ๆ นั้นมีเหตุผลอยู่ 2 ประการ ดังนี้
1.1 การมองเห็นว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ่งตอบแทนในสิ่งที่ตนทาไป ซึ่งถือเป็นเรื่องการกระตุ้นให้
เกิดมีสิ่งจูงใจ
1.2 การได้รับการบอกกล่าว หรือชักชวนจากเพื่อนบ้านเข้าร่วม โดยมีสิ่งจูงใจเป็นตัวนา ซึ่งถือว่าเป็น
เรื่องของการก่อให้เกิดมีสิ่งจูงใจ
2. ปัจจัยโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม แม้ว่าชาวบ้านเป็นจานวนมาก จะเห็นประโยชน์
ของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา แต่ก็ไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากการเข้ามามีส่วนร่วมนั้น มิได้
จั ดรู ปแบบสั มพั นธ์ ที่ เหมาะสม เช่ น ภาวะผู้ น า ลั กษณะการท างาน กฎระเบีย บ แบบแผน เป็น ต้น ดัง นั ้น
ปัจจัยพื้นฐานทางด้านโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมจึงควรมีลักษณะ
2.1 เปิดโอกาสให้ทุกคน และทุกกลุ่มในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดย
การเข้าร่วมอาจอยู่ในรูปของการมีส่วนร่วมโดยตรง หรือโดยตัวแทนก็ได้
2.2 ควรมีกาหนดเวลาที่แน่ชัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถกาหนดเงื่อนไขของตนเองได้
2.3 กาหนดกิจกรรมที่มีลักษณะที่แน่นอน
3. ปัจจัยอานาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม โดยปกติที่ผ่านมาในกิจกรรมหนึ่ง ๆ แม้ว่า
ประชาชนจะเห็น ด้ว ยและมีโ อกาสเข้าร่ว ม แต่ไม่อ าจกาหนดเป้าหมาย วิธีก ารหรือผลประโยชน์ของกิจกรรม
เพราะสิ่งเหล่านี้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระทา
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุงยังมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะค่อนข้างน้อยในเรื่องการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะ
ในเชิงนโยบายที่สาคัญดังนี้
1. การจัดให้เทศบาลเมืองขลุงจัดกลไกการประชาคมรูปแบบใหม่อย่างเป็นทางการคือ การจัด ตั้ง
องค์กรสภาตาบลในเขตเทศบาลเมืองขลุงเพื่อให้สภาองค์กรชุมชนทาหน้าที่ส่งเสริม ในการมีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นร่วมกับนักการเมืองท้องถิ่น
2. ในการคัดเลือกกรรมการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี ควรเป็นการคัดเลือกจากการลงมติของประชาชน
แต่ละชุมชน เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการจัดการขยะได้มากขึ้น
3. ในปัจ จุบัน พบว่า บทบาทของผู้นาในเทศบาลเมือ งขลุงมีบ ทบาทลดน้อ ยลง แต่จ ากการศึกษา
พบว่าปัจจัยที่มีความสาคัญมากขึ้นในการจัดการขยะ คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ อุดมการณ์ของชุมชนและ
ความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน ดังนั้นเทศบาลเมืองขลุงควรมีมาตรการที่สาคัญต่อไปนี้
3.1 ในการที่จะดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะต้องมีสิ่งจูงใจที่เป็นรูปธรรมสาหรับ
ประชาชน เช่น ได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ หรือได้รับการยอมรับจากสังคมที่ชัดเจน หรือมีสิทธิพิเศษบางประการใน
การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ
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3.2 ควรปลูกจิตสานึกให้ประชาชนในเทศบาลเมืองขลุงเห็นคุณค่าและรักท้องถิ่น ของตนเองมาก
ขึ้น
3.3 ควรกาหนดกิจกรรมเพื่อรักษาเครือข่ายหรือเพิ่มความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายของชุมชนให้
ดารงอยู่อย่างยั่งยืน เช่น จัดกิจกรรมร่วมกันในวันสาคัญ หรือ การจัดการศึกษาดูงานร่วมกัน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการดาเนินวิจัย
หลังจากนี้ คือ
1. ควรมีการขยายพื้นที่การทาวิจัยให้กว้างขวางมากขึ้น เช่น การจัดการขยะมูลฝอยควรครอบคลุม
ทั่วทั้งจังหวัดจันทบุรี หรือภาคตะวันออก เพื่อทาการเปรียบเทียบถึงผลของความต้องการและจะทาให้ได้มาซึ่งตัวชี้วัดที่
ใช้เป็นมาตรฐานได้
2. ควรทาการศึ ก ษาวิ จั ย ในเชิ ง คุ ณ ภาพเจาะลึ ก ในด้ า นการจั ด การขยะมู ล ฝอย และ มีก าร
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบเพิ่มเติมในประเด็นที่การศึกษาในเชิงปริมาณไม่สามารถทาได้
3. ควรศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยและการมีส่วนร่วมในอีก 3-5 ปีข้างหน้านี้ เพื่อให้ทราบถึงหากมี
การเปลี่ยนแปลงผู้นาท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายจะมีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยในอนาคตหรือไม่
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับรูปแบบทุจริต
ซื้อเสียงเลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ในพื้นที่เขต
ตาบลตะกาดเง้า อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัย เชิงพรรณนา แบบบูรณาการระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ การสารวจประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งโดยใช้ขนาดตัวอย่าง 375 คน และ
เทคนิค การสุ่ มแบบ 2 ขั้ นตอน หลั งจากนั้ นจะใช้ การวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพด้ วยการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก และการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้รูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อเสียง
เลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้านน้อย ในภาพรวมแต่รับรู้การทุจริตในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งระดับปานกลาง ส่วน
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ดังกล่าวจะพบว่าช่องทางการรับรู้ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและสังคมประกิต
ทางการเมืองเป็นปัจจัยที่มีผลในระดับปานกลาง
ABSTRACT
The research was aimed to study levels and factors towards public awareness of the
village headmen election corruption forms in accordance with the Local Government Act
(No.11) 2551 in the area of Ta Kad Ngoa Sub-district in Tha Mai District in Chanthaburi Province.
The descriptive mixed method model of the quantitative and qualitative research was applied
to this study. The sample group in this research determined by the two-stage cluster sampling
method was the 375 qualified voters. The in-depth interview and the participatory observation
were used in the data collection as well. The major findings identified the low levels of the
public awareness of the village headmen election corruption forms and processes. The
influential factors towards the public awareness were communication channel, public
information of the election campaign, and political socialization which they were all shown in
the moderate levels.
บทนา
การจั ด การปกครองท้ อ งที่ ข องประเทศไทยนั้ น ได้ เ ริ่ ม ต้ น มาตั้ ง แต่ รั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงมีพระราชดาริให้มีการฟื้นฟูการปกครองระดับหมู่บ้านที่มาแต่เดิมขึ้น
ใหม่เพราะทรงเล็งเห็นว่าการปกครองในระดับนี้จาเป็นและสาคัญยิ่ง ในการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็น
หน่วยการปกครองที่ใกล้ชิดกับราษฎรมากที่สุด โดยทรงให้มีการทดลองจัด ระเบียบการปกครองตาบล หมู่บ้า น
ขึ้น ที่อาเภอบางปะอิน จัง หวัด พระนครศรีอยุธยา เมื่อ ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) โดยให้ราษฎรเลือกผู้ใหญ่บ้านแทน
การแต่งตั้งโดยเจ้าเมืองดังแต่ก่อน นับแต่นั้นเป็นต้นมาทางรัฐบาลจึงได้มีการจัดระเบียบการปกครองตาบล หมู่บ้าน
ตามหัวเมืองต่าง ๆ โดยตราเป็นพระราชบั ญญั ติลักษณะปกครองท้ องที่ ร.ศ. 116 ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มี
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การตราพระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่ พ.ศ. 2457 ขึ้ น ใช้ บั ง คั บ แทน และได้ มี ก ารใช้ สืบเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน (สานักบริหารการปกครองท้องที่. ออนไลน์. 2555)
หลังจากมีก ารประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติลักษณะปกครองท้อ งที่ ฉบับแรก พ .ศ. 2457 มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ เพิ่มเติมอีก 9 ฉบับ (จิตรา สมบัติรัตนานนท์. 2553 : 83-87) โดยการแก้ไข
แต่ละฉบับมีสาระสาคัญดังนี้
1. พระราชบัญ ญัติก ารปกครองท้อ งที่ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2486 การแก้ไ ขมีส าระสาคัญ ที่มาตรา 18
คือ ให้กานันผู้ใหญ่บ้านที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี ที่ดารงตาแหน่งให้คงอยู่ต่อไป แต่ถ้าผู้ใดไม่สามารถที่จะบริหารราชการ
ได้ก็ให้ข้าหลวงประจาจังหวัดให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง
2. พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2489 การแก้ไขมีสาระสาคัญที่มาตรา 5 คือ
ให้กานันผู้ใหญ่บ้านและให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ดารงตาแหน่งอยู่ในพระราชบัญญัตินี้ให้ดารงตาแหน่งอยู่ต่อไป
3. พระราชบัญญั ติลักษณะการปกครองท้ องที่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510 การแก้ไขมีสาระสาคัญที่มาตรา 18
คือ ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ดารงตาแหน่งอยู่ในพระราชบัญ ญัตินี้ให้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และให้อยู่ใน
ตาแหน่งตามวาระของตาแหน่งเดิม กล่าวคือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นฝ่ายปกครองมีหน้าที่ช่วยผู้ใหญ่บ้านในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและปราบปรามโจรผูร้ ้ายภายในเขตหมูบ่ ้านโดยให้กานันและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันพิจารณาคัดเลือกได้ไม่
เกิน 5 คน
4. พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2516 การแก้ไขมีสาระสาคัญที่มาตรา 12 คือ
การกาหนดคุณสมบัติผู้ใหญ่บ้านให้มีพื้นความรู้ไม่ต่ากว่าประโยคประถมศึกษาตอนต้นหรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบ
ไม่ต่ากว่าประโยคประถมศึกษาตอนต้น แต่ปรากฏว่าบางหมู่บ้านซึ่งเป็นท้องที่กันดาร ชายแดนหรือเป็นท้องถิ่นที่มี
ชาวเขาอยู่อาศัย ประชาชนยังไม่สามารถเลือกผู้ใหญ่บ้านที่มีพื้นความรู้ดังกล่า วได้ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการเร่งรัด
พัฒนาจึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยยกเว้นหรือลดหย่อนพื้นความรู้ของผู้ใหญ่บ้านในบางท้องที่ได้
5. พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2525 การแก้ไขมีสาระสาคัญ คือ เปิดโอกาส
ให้สตรีเป็นผู้ใหญ่บ้านได้เพราะตาแหน่งผู้ใ หญ่บ้านปัจจุบันไม่ต้องรับ ผิดชอบด้านการปราบปรามอาชญากรรม
รวมทั้งอาจจะแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้านที่เป็นผู้ชายได้ นอกจากนี้ การให้ ผู้มีสัญ ชาติไทยโดยการเกิดเท่านั้นเป็ น
ผู้ใหญ่บ้านได้นั้นก็เพื่อกาหนดมิให้ข้าราชการการเมืองเป็นผู้ใหญ่บ้านให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
6. พระราชบัญญั ติลักษณะการปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2527 การแก้ไขมีสาระสาคัญคือเนื่ องจาก
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ได้กาหนดจานวนทุนทรัพย์ในการเปรียบเทียบความแพ่ง
ค่าธรรมเนียมหมายเรียกและคาร้องรวมกัน ค่าธรรมเนียม ทาใบยอมไว้ในอั ตราที่ยังไม่เหมาะสมกับค่าของเงินตรา
และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมจานวนทุนทรัพย์และอัตราค่าธรรมเนียมใหม่เพื่อให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
7. พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2532 การแก้ไขมีสาระสาคัญ คือ เนื่องจาก
กฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ กาหนดคุณสมบัติและคุณ สมบัติต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็น
ผู้ใหญ่บ้านไว้ว่าต้องไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช ทาให้ผู้ใหญ่บ้าน ต้องออกจากตาแหน่งถ้าอุปสมบท
หรือบรรพชา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กานันและผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิอุปสมบทหรือบรรพชาได้ เช่นเดียวกับข้าราชการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จึงแก้ไขให้กานันและผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิลาอุปสมบท หรือ บรรพชาได้เป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่เกิน 120 วัน และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
8. พระราชบัญ ญัต ิ ลั ก ษณะการปกครองท้ อ งที่ (ฉบั บ ที่ 9) พ.ศ. 2535 มี ส าระส าคั ญ คื อ ก าหนด
คุณสมบัติเกี่ยวกับอายุให้กานันผู้ใหญ่บ้านมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งคราวละ 5 ปี และกาหนดคุณ สมบัติ
รวมถึงลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติมอีก ซึ่งแต่เดิมกาหนดให้กานันผู้ใหญ่บ้านต้องมีอายุตั้งแต่ 25 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน
60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งระยะเวลาการดารงตาแหน่งนานที่สุด 35 ปี ประกอบกับการกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
จากพระราชบัญ ญัติ ลักษณะการปกครองท้องที่ ทั้ง 8 ฉบับดังกล่าวจะพบว่ามีเนื้อหาร่วมกันซึ่งถือว่าเป็น
ตัววางกรอบการปกครองท้องที่ไว้ดังนี้
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1. หมู่บ้านรวมกันประมาณ 20 หมู่บ้านให้ถือเป็นหนึ่งตาบล โดยใช้ลาห้วย หนอง คลอง บึง หรือสิ่งใดเป็น
หมายเขตของตาบลนั้น แต่ถ้าหากไม่มีให้จัดหลักปักหมายเขตเพื่อบอกเขตของตาบลนั้น ๆ
2. ในหนึ่งตาบลให้มีกานัน 1 คน มีอานาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตตาบลนั้น คณะกรรมการ
ตาบล 1 คณะประกอบด้วย กานันท้องที่ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตาบลและแพทย์ประจาตาบล เป็นกรรมการ
ต าบลโดยต าแหน่ ง และครูป ระชาบาลในต าบล 1 คน กรรมการหมู่ บ้ านผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห มู่ บ้ านละ 1 คน เป็ น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายอาเภอจะเป็นผู้คัดเลือกแล้วรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อออกหนังสือสาคัญไว้
เป็นหลักฐาน
3. ในการประชุมคณะกรรมการตาบลนั้นจะต้องมีกรรมการตาบลไม่น้อยกว่ากึ่งจานวนจึงจะครบองค์
ประชุม โดยให้กานันเป็นประธานการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากแต่ถ้าหากว่ามีคะแนนเท่ากันนั้น กานันซึ่ง
เป็นประธานจะออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเพื่อชี้ขาด
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติทั้ง 8 ฉบับ ยังกาหนดให้กานันและผู้ใหญ่บ้านมีอานาจหน้าที่ทางราชการดังนี้
1. อานาจหน้าที่ในการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
2. อานาจหน้าที่เกี่ยวกับความอาญา
3. อานาจหน้าที่เกี่ยวกับภาษีอากร โดยการทาบัญชีและนาราษฎรไปเสียภาษี
4. อานาจหน้าที่เกี่ยวกับการทาบัญชีทะเบียนบ้าน
5. มี ห น้ า ที่ ใ นการประกาศนโยบายของรั ฐ แก่ ชาวบ้ า นและรายงานเหตุ ก ารณ์ ต่ อ ทางราชการ
9. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ได้กาหนดสาระสาคัญเกี่ยวกับกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน แตกต่างจากพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ที่ผ่านมา ทั้ง 9 ฉบับไว้หลายประการที่สาคัญ คือ
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ทาการเลือกตั้ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านแทนที่จะเป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และการ
กาหนดอายุในการดารงตาแหน่งได้ขยายให้ดารงตาแหน่งอยู่ถึงอายุหกสิบปีบริบูรณ์ซึ่ งแตกต่างจากพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ ในอดีตซึ่งระบุว่า ให้เป็น ไปตามวาระคือ 5 ปี เนื่อ งมาจาก พระราชบัญ ญัติลัก ษณะ
ปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ได้มีมติของคณะรัฐมนตรีเพิ่มเงินเดือนกานันและผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบ
การบริหารงานของราชการ
จากสาระสาคัญ ของพระราชบัญ ญัติลัก ษณะปกครองท้อ งที่ (ฉบับ ที่ 11) พ.ศ. 2551 จะพบว่า
กฎหมายให้สิทธิประโยชน์แก่คนที่ดารงตาแหน่งกานันและผู้ใหญ่บ้านแตกต่างจากอดีต ที่กานันและผู้ใหญ่บ้านมี
สิทธิประโยชน์และอานาจไม่มากนัก ดังนั้น พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้อ งที่ (ฉบับ ที่ 11) พ.ศ. 2551 จึง
เป็น ที่ดึงดูด ให้ค นสนใจลงสมัครเลือกตั้งกานัน และผู้ใหญ่บ้านกันเป็นจานวนมากก่อให้เกิดปรากฏการณ์ซื้อสิทธิ์
ขายเสียงกันอย่างรุนแรง ในกระบวนการเลือกตั้ง เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อเสียงครั้งละเป็นหลักพันบาทขึ้นไปในเขต
ตาบล ตะกาดเง้า อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นับเป็นตาบลที่มีการเลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้านมาเป็นเวลานาน แต่การ
เลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้านในอดีตที่ผ่านมา พบว่ามีการทุจริตซื้อเสียงยังไม่แพร่หลายมาก เนื่องจาก ตาแหน่งกานัน
ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เกี่ยวข้องกับการควบคุมงบประมาณแผ่นดินมีเงินเดือนและมีว าระอยู่ใ นตาแหน่ ง แค่ 5 ปี แต่
หลังจากมีก ารใช้พ ระราชบัญ ญัติท้อ งที่ปี พ.ศ. 2551 พบว่า มีการทุจริตซื้อเสียงการเลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้าน
อย่างเด่นชัด ผลกระทบของการบังคับใช้พระราชบัญญัติปกครองท้องที่ดังกล่าวที่สาคัญคือ การซื้อสิทธิ์ขายเสียงมี
ผลต่อการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านอย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถทนได้จนกว่าจะครบอายุ 60 ปี ดังนั้นจึงมี
การเคลื่อ นไหวของสมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร (ส.ส.) ในการแก้ไ ขกฎหมายจากการดารงตาแหน่ง ของกานัน
ผู้ใหญ่ บ้านจากอายุ 60 ปี หรือเกษี ยณอายุมาเป็นวาระละ 5 ปี จนร่างพระราชบั ญญั ติ ผ่านวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 19
กันยายน พ.ศ. 2555 แต่ความหมายเช่นนั้นก็ถูกต่อต้านจากกานันผู้ใหญ่บ้านโดยอาศัยชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัด
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น นครราชสีมา เชียงใหม่ อยุธยา เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี
โดยหลักการในระบอบประชาธิปไตยนั้น ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการคงไว้หรือเปลี่ ยนแปลงพระราชบัญญัติ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2551 อย่างแท้จริงคือเสียงของประชาชน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเบื้องต้นว่าประชาชนรู้เรื่อง
การทุจริตเลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบันหรือไม่มากน้อยเพียงใด ผู้ศึกษาจึงสนใจทาวิจัย เรื่อง รูปแบบและ
กระบวนการทุจ ริต ซื้อ เสีย งเลื อ กตั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้า น ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11)
พ.ศ. 2551 ในการรับรู้ของประชาชน : กรณีศึกษาประชาชนในเขต ตาบลตะกาดเง้า อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู้ข องประชาชนที่ มี ต่ อ รูป แบบและกระบวนการทุ จ ริ ต ซื้ อ เสี ย งเลือ กตั ้ง ก านัน
ผู้ใ หญ่บ้า นตามพระราชบัญ ญัติลัก ษณะปกครองท้อ งที่ พ .ศ. 2551 ในเขตตาบลตะกาดเง้า อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อรูปแบบและกระบวนการทุจริต ซื้อเสียงเลือกตั้ง
กานันผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ในตาบลตะกาดเง้า อาเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตตาบลตะกาดเง้า อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี ทั้ง 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านตะกาดเง้า หมู่ที่ 2 บ้านตะกาดเง้า หมู่ที่ 3 บ้านตะกาดเง้า หมู่
ที่ 4 บ้านหนองคัน หมู่ที่ 5 บ้า นท่า ใต้ หมู่ที่ 6 บ้า นศรีอ าวุธ หมู่ที่ 7 บ้า นถนนมะกอก หมู่ที่ 8 บ้านคลองตา
สังข์ หมู่ที่ 9 บ้านปากน้าแขมหนู หมู่ที่ 10 บ้านสามง่าม จานวนทั้งสิ้น 6,020 คน
การกาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) ใช้แนวคิดของยามาเน (Yamane. 1973 : 1088) คานวณ
ขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม ดังนี้
N
n
=
2
1  Ne

n
=
ขนาดหรือกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)
N
=
จานวนประชากรที่ศึกษา (Population)
e
=
ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม (Sampling Error)
ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได้ = ± 5% ความเชื่อมั่นในการสุ่มน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ คือ 95 %
6,020
แทนค่า
n
=
2
1  6,020(0.05)

=
=

6,020
1  15.05
6,020
16.05

=
375.0779
=
375
ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 375 คน
ส่วนเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sample Technique) จะใช้การสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Sampling)
คือ ขั้นแรกจะใช้การสุ่มแบบสัดส่วน (Proportional Random Sampling) และขั้นที่สองจะใช้การสุ่มเชิงระบบ
(Systematic Random Sampling) ดังนี้
สูตร

จานวนกลุ่มตัวอย่าง x จานวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน
จานวนประชากรทั้งหมด

การสุ่มแบบสัดส่วน
ผู้วิจัยจะใช้สัดส่วนของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตตาบลตะกาดเง้า อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ดัง
ตารางข้างล่างนี้
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ตารางที่ 1 แสดงการสุ่มแบบสัดส่วน จะใช้สัดส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้
ชื่อหน่วยเลือกตั้ง
จานวนประชากร
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
หมู่ที่ 1 บ้านตะกาดเง้า
714
44
หมู่ที่ 2 บ้านตะกาดเง้า
248
15
หมู่ที่ 3 บ้านตะกาดเง้า
444
28
หมู่ที่ 4 บ้านหนองคัน
613
38
หมู่ที่ 5 บ้านท่าใต้
856
53
หมู่ที่ 6 บ้านศรีอาวุธ
577
36
หมู่ที่ 7 บ้านถนนมะกอก
385
24
หมู่ที่ 8 บ้านคลองตาสังข์
944
59
หมู่ที่ 9 บ้านปากน้าแขมหนู
926
58
หมู่ที่ 10 บ้านสามง่าม
313
20
รวม
6,020
375
สรุป การสุ่มเชิงระบบจะใช้การพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง โดยแบ่ง
ออกเป็นช่วงเท่า (Interval Scale) ดังนี้ ทุกลาดับชื่อลาดับที่ 16, 32, 48, 64, …, 928, 944 ตามลาดับ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์
การสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิดและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบคาถามทั้งปลายปิด และปลายเปิด
องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาสรุปได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ตอนที่ 2 การรับรู้รูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้คาถามปลายปิด
ทั้งหมด 26 เรื่อง ประกอบด้วย
1. การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
2. การทาบุญกับวัด
3. การทาโครงการพัฒนา
4. การทาโครงการจัดอบรม
5. การจัดแข่งขันกีฬา
6. การจัดเลี้ยง
7. การเปิดบัญชีที่ร้านค้า
8. การแจกเงินรายบุคคล
9. การแจกเงินซื้อเสียงทั้งครอบครัว
10. การแจกสิ่งของรายบุคคล
11. การแจกสิ่งของแก่ครอบครัว
12. การขายสินค้าแก่ชาวบ้านในราคาถูก
13. การแจกวัสดุให้นาไปสร้างสาธารณะประโยชน์
14. การเสนอเงื่อนไขที่จะพัฒนาหมู่บ้าน
15. การเล่นพนันผู้สมัคร
16. การใช้บัตรผี
17. การซื้อตัวผู้สมัคร
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18. การซื้อหัวคะแนนของคู่แข่ง
19. การทารายชื่อซ้าซ้อน
20. การทาชื่อตกจากทะเบียนบ้าน
21. การสอดไส้คะแนนก่อนการเปิดหีบ
22. การสอดไส้คะแนนระหว่างการดาเนินการลงคะแนน
23. การนับคะแนนก่อนปิดหีบเลือกตั้ง
24. การแกล้งอ่านคะแนนหมายเลขผู้สมัครผิด
25. การทาบัตรเสีย
26. การลงและรวมคะแนนผิด
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้รูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้
คาถามปลายปิด ประกอบด้วย
1. ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
2. การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
3. สังคมประกิต
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใช้คาถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยวิธีการหาความเรียง
และสรุปผล
การทดสอบเครื่องมือจะใช้การทดสอบความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) ดังนี้
1. การทดสอบความตรง (Validity) จะใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิจัย และหัวข้อวิจัย จานวน 3 คน (ดัง
ภาคผนวก ก) โดยการทดสอบเครื่องมือที่จะใช้การทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการนา
แบบสัมภาษณ์ให้ทั้ง 3 ท่าน ตรวจสอบ เมื่อรับเครื่องมือกลับคืนจากผู้เชี่ยวชาญ นาข้อแก้ไขทั้งหมดมาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
2. การทดสอบความเที่ยง (Reliability) จะใช้การทดลองไปเก็บแบบสัมภาษณ์ จานวน 30 ชุด แล้วนามา
วิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.92
การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ศึกษาดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน
ถึง เดือนธันวาคม 2555 หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสัมภาษณ์ก่อนนาไปลงรหัส
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1. การวิจัยเอกสาร เอกสารที่จะใช้ในการวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.1 เอกสารชั้นต้น (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ทะเบียน
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของตาบลตะกาดเง้า
1.2 เอกสารชั้นรอง (Secondary Data) เป็นเอกสารที่มีการรวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ คือ
บทความวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. การสัมภาษณ์ วิธีการสัมภาษณ์ ที่จะใช้ในการวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi - Structured or Guided Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นเครื่องมือ
การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการใช้แนวสัมภาษณ์เจาะลึก (ตามภาคผนวก) โดยกาหนด
ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key-Informants)
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3. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ในที่นี้หมายถึง ประสบการณ์จากการสังเกตที่ได้จากการร่วมทางาน
ในการหาเสียงการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน กล่าวคือ ผู้วิจัยได้มีโอกาสช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหาเสียงการเลือกตั้ง
และไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคลจะใช้เครือ่ งมือทางสถิติ เป็นการนาความรู้มาจัดการกับตัวเลข โดยการ
นามาแจกแจงความถี่ คานวณเป็นค่าร้อยละ แล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
2. การวิเคราะห์ระดับการรับรู้รูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้าน โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 คะแนน
หมายถึง มีระดับการรับรู้มากที่สุด
4 คะแนน
หมายถึง มีระดับการรับรู้มาก
3 คะแนน
หมายถึง มีระดับการรับรู้ปานกลาง
2 คะแนน
หมายถึง มีระดับการรับรู้น้อย
1 คะแนน
หมายถึง มีระดับการรับรู้น้อยที่สุด
ซึ่งนามากาหนดเป็นเกณฑ์ได้ 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00
หมายถึง มีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50
หมายถึง มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50
หมายถึง มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50
หมายถึง มีการรับรู้อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50
หมายถึง มีการรับรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน
สถิติ เชิงอนุ ม าน โดยการใช้ ค่าที t - test ณ ระดั บ 0.05 เพื่ อ เปรียบเที ยบตั วแปร 2 กลุ่ ม ใช้ก าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) สาหรับตัวแปรที่มีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป
ผลการวิจัย
การวิจั ยเรื่อ ง รูป แบบและกระบวนการทุ จริต ซื้อ เสี ยงเลือ กตั้ งก านั นผู้ ใหญ่ บ้ านตามพระราชบั ญญั ติ
ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ในการรับรู้ของประชาชน : กรณีศึกษาประชาชนในเขตตาบลตะกาด
เง้า อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สรุปผลได้ดังนี้
ข้อค้น พบข้อที่ 1 ตามวัตถุป ระสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตตาบล
ตะกาดเง้า มีการรับรู้และรู้จักรูปแบบและกระบวนการทุจริตเลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้านในระดั บ น้ อ ยโดยภาพรวม
และเมื่ อ พิ จ ารณาในรายด้ า น ซึ่ ง มี อ ยู่ 3 ด้ า น ก็ จ ะพบว่ า การทุ จ ริ ต ในการรณรงค์หาเสียง มีการรับรู้ในระดับ
ปานกลาง ส่วนการทุจริตในการซื้อ ขายเสียง และการทุจริตในการลงคะแนนเสียง มีการรับรู้ในระดับน้อย การที่กลุ่ม
ตัวอย่ างประชาชนในเขตตาบลตะกาดเง้า มีก ารรับ รู้แ ละรู้จั กรูป แบบและกระบวนการทุ จ ริตเลื อ กตั้ งก านั น
ผู้ใหญ่บ้านในการรณรงค์หาเสียงมากกว่ า การซื้ อ ขายเสี ย ง และการลงคะแนนเสี ย ง เนื่ อ งจากการรณรงค์ ห า
เสี ย งเป็ น กิ จ กรรมที่ ค่ อ นข้ า งเปิ ด เผยเป็ น วงกว้ างในที่ ส าธารณะ ไม่ ว่ าจะเป็ น การท าบุ ญ กั บ วั ด หรื อ การให้
ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ถ้าเปรียบเทียบกับการทุจริตในการซื้อ ขายเสียง และการลงคะแนนเสียง ซึ่งจะเป็น

227

228

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

การทาเฉพาะกลุ่มหรือเป็นความลับเป็นเรื่องวงในไม่เป็นที่เปิดเผยให้คนนอกได้รับรู้ จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้
และรู้จักรูปแบบและกระบวนการทุจริตในทั้ง 2 ด้านอยู่ในระดับน้อย
ข้อค้น พบข้อที่ 2 ตามวัตถุป ระสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตตาบล
ตะกาดเง้าเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้รูปแบบและกระบวนการทุจริตเลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้านนั้น มีผลในระดับ
ปานกลาง ทั้งในภาพรวมและในรายด้าน ทั้ ง 3 ด้าน ตามล าดับ คื อ ด้านสังคมประกิต ด้านช่องทางการรับ รู้
ข่าวสาร และด้านการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้รูปแบบและกระบวนการทุจริตเลือกตั้ง
กานันผู้ใหญ่บ้าน ด้านช่องทางการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตตาบลตะกาดเง้า อยู่ในระดับปาน
กลางในภาพรวม หากดูตามรายช่องทางแบ่งเป็นมีผลในระดับมาก และมีผลในระดับปานกลาง การมีผลในระดับ
มาก คือ ญาติสนิท การมีผลในระดับปานกลางมี 5 ช่องทาง เรียงลาดับดังนี้
1. หัวคะแนน
2. เพื่อนบ้าน
3. สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
4. โทรทัศน์
5. วิทยุ
ช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่มีผลต่อการรับรู้รปู แบบและกระบวนการทุจริตเลือกตั้งกานันผูใ้ หญ่บ้านของคน
ในตาบลตะกาดเง้ามากที่สุด คือ จากญาติ เนื่องจากชุมชนตาบลตะกาดเง้ายังมีวิถีชีวิตแบบการโยงญาติ (ระบบเครือ
ญาติ) ใครที่มีญาติมากก็จะได้รับคะแนนเสียงมากด้วย ส่วนหัวคะแนน หรือเพื่อนบ้านจะมีผลปานกลาง และสื่อต่าง ๆ
จะมีผลน้อยที่สุด
ส่ ว นปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ รู ป แบบและกระบวนการทุ จ ริ ต เลื อ กตั้ งก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง แต่หากพิจารณาเป็นรายประเด็นแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ ระดับปาน
กลาง และระดับน้อย ระดับปานกลาง มี 2 ประเด็น เรียงลาดับดังนี้
1. แผ่นพับ
2. หอกระจายข่าว
ระดับน้อยมี 3 ประเด็น เรียงลาดับดังนี้
1. โทรทัศน์
2. วิทยุ
3. หนังสือพิมพ์
การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ประเด็นแผ่นพับ และหอกระจายข่าว ที่มีผลต่อการรับรู้รูปแบบและ
กระบวนการทุจริตเลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้าน มากกว่าประเด็นอื่น เนื่องจากแผ่นพับ ผู้สมัครนิยมจัดทากันเองโดย
เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่ารูปแบบอื่น และหอกระจายข่าว ส่วนมากจะอยู่ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่อยู่แล้วสามารถ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเลือกตั้งให้ประชาชนทราบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่สื่ออื่น ๆ จะเสียค่าใช้จ่ายมากและ
ประชาชนไม่ให้ค วามสนใจเท่า ที่ค วร และปัจ จัย ที่มีผลต่อการรับรู้รูปแบบและกระบวนการทุจริตเลือกตั้งกานัน
ผู้ใหญ่ บ้ าน ด้านเครือข่ ายชุม ชนและประสบการณ์ การเลือกตั้ง อยู่ในระดับ มาก และปานกลาง ระดับมากคื อ
ประเด็ น ประสบการณ์ ก ารเข้ า ร่ ว มการเลื อ กตั้ ง ส่ ว นปานกลางคื อ ประเด็ น เครื อ ข่ า ยการรู้ จั ก คนในชุ ม ชน
ประสบการณ์การเข้าร่วมการเลือกตั้ง มีผลมากกว่า เนื่องจากเมื่อประชาชนมีประสบการณ์มาก ก็สามารถรับรู้
รูปแบบและกระบวนการทุ จริ ตเลื อกตั้ งก านั นผู้ ใหญ่ บ้ าน ได้ มากกว่าเครือข่ ายการรู้ จั กคนในชุ ม ชน คื อ รับ รู้ด้ ว ย
ประสบการณ์ตนเองย่อมมีผลมากกว่ารับรู้จากคนอื่น
สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จาการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้น พบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 คือ ผลการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อ
เสียงเลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ในการรับรู้ของ
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ประชาชน : กรณีศึกษาประชาชนในเขตตาบลตะกาดเง้า อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในภาคนิพนธ์นี้ถือเป็นข้อ
ค้นพบใหม่ในเบื้องต้นที่ยังไม่มีการศึกษาในประเทศไทยโดยตรง
จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตตาบลตะกาดเง้า มีการรับรู้และรู้จัก รูปแบบและ
กระบวนการทุจริตเลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้านในการรณรงค์หาเสียงมากกว่าการซื้อ ขายเสียง และการลงคะแนนเสียง
หากมองถึงปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้รปู แบบและกระบวนการทุจริตเลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้าน ด้านช่องทางการรับรู้
ข่า วสารมากที ่ส ุด คือ จากญาติ ส่ว นการประชาสัม พัน ธ์ก ารเลือ กตั ้ง ที่ มี ผ ลมากที่ สุ ด คื อ แผ่ น พั บ และ
ประสบการณ์การเข้าร่วมการเลือกตั้งมีผลมากกว่าเครือข่ายการรู้จักคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่อ
รูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้ง
1. ฐานเศรษฐกิ จของผู้ สมั ครรั บเลื อกตั้ ง มี สุ ภาษิ ตทางการเมื องอย่ างหนึ่ งว่ า ถ้ าอยากจะเป็ น ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน “หากไม่มีเงิน ก็ต้องมีมวลชน” ดังนั้น ฐานะทางเศรษฐกิจที่จะมีถึงระดับเป็นฐานให้กับการลงเล่นการเมือง
นั้น นับว่าเป็นสิ่งสาคัญยิ่งยวดทีเดียว หากผู้สมัครเป็นคนรวยและรวยถึงขั้นให้คนอื่นพึ่งพาทางการเงินได้ ซึ่งภาษาทาง
การเมืองเรียกว่า “หิ้วคนอื่นได้” ย่อมจะทาให้มีโอกาสก้าวสู่ตาแหน่งการเมืองที่สูงกว่าระดับการเป็นกานันผู้ใหญ่บ้าน
ธรรมดา
ดังนั้น ผู้สมัครกานันผู้ใหญ่บ้าน ประเภทรวยและหิ้วคนอื่นได้นี้ ย่อมมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นผู้นาได้สูงและหรือมี
ความคาดหวังสูงในการลงสมัครรับเลือกตั้ง เพราะตาแหน่ง กานันผู้ใหญ่บ้าน กลายเป็นทั้งตาแหน่งและทั้งบันไดที่จะ
ก้าวสูงขึ้นไป ดังนั้น ผู้ลงสมัครประเภทนี้มักจะยอมแพ้เลือกตั้งไม่ได้และจะทุ่มสุดตัวหากมีคู่แข่งที่สูสีกันขึ้นมา และผล
ของการทุ่มและสู้สุดตัวนี้เอง ก็จะทาให้เกิดการทุจริตเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นบุคคลประเภท “หมาหลงถิ่น”
หรือ “หมาจรถิ่น” ที่นิยมเรียกกันในทางการเมืองสาหรับบุคคลที่มีฐานมวลชนไม่กว้างและมั่นคงอยู่เป็นพื้นฐานโอกาส
ทางทุจริตถึงขนาดลงมือซื้อเสียงก็ย่อมจะมีมาก
ความต่ างระหว่ างการเป็ นนายทุ นทุ่ มเองกั บการเป็ นบุ คคลที่ คอยการหนุ นช่ วยจากผู้ อื่น นอกจากจะ
แตกต่างกันในเชิงอิสรภาพของพฤติกรรมการเมือ งแล้ว ยังแตกต่างกันในเรื่องโอกาสการใช้เงินต่อสู้หาเสียงอีก
ด้วย ทั้งนี้เพราะการพึ่งจมูกคนอื่นหายใจย่อมไม่สะดวกคล่องตัวเป็นธรรมดา และทาให้ผู้ลงสมัครกานันผู้ใหญ่บ้าน
ประเภทนี้พลาดโอกาสการได้รับการเลือกตั้งไปมากเพราะมีสายป่านสั้นหรือมีกระสุนจากัด ดังนั้น หากจะทาการ
ทุ จริ ตซื้ อเสี ยงในช่ วงปลายฤดู รณรงค์ โดยเฉพาะช่ วงที่ จ าเป็ น ต้ อ งโรมรั น พั น ตู กั บ คู่ แ ข่ งแล้ ว ผู้ ล งสมั ค รก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน ประเภทใช้จมูกคนอื่นหายใจนี้ อาจจะทาการทุจริตซื้อเสียงไม่ได้หรือไม่ได้เต็มที่ เพราะสายป่านที่มีหรือ
ที่เขาให้ไว้ได้หมดไปเสียก่อนนั่นเอง
การหนุนช่วย ส.ส. จากตัวองค์กรพรรคก็ดีและจากมวลชนทั่วไปที่บริจาคก็ดี นับว่าเป็น แบบตะวันตก
หรือสากล ที่มีกองทุนส่วนรวมสาหรับการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรคแต่ยังเป็นองค์กรบุคคลที่เกาะกันเป็นกลุ่ม
พวกแบบ “มุ้งเล็ก” ใน “มุ้งใหญ่” ที่อาศัยการช่วยเหลือในกลุ่มพวกและอาศัยวิธีการเรี่ยไรหรือ “โต๊ย ” กับคนมี
สตางค์ในพรรคหรือนายทุนพรรคเป็นหลักอยู่ ดังนั้น การหนุนช่วยในนามส่วนรวมขององค์กรพรรคจึงอ่อนแอและ
แทบจะไม่มีเลยในบางพรรค
การมีหรือไม่มีพลังทางการเงินของพรรคการเมืองไทยจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวพรรคแต่จะอยู่ที่ตัวจานวนและขนาด
ของนายทุนที่เข้าสังกัดอยู่ในพรรคเป็นด้านหลัก ส่วนการหนุนช่วยทางการเงินจากมวลชนทั่วไปนั้น ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่
ค่อยจะเกิดขึ้นอีกเช่นกัน ทั้งนี้เพราะพรรคการเมืองไทยไม่ได้เป็นพรรคมวลชน ขาดและห่างการสนับสนุนจากมวลชน
แม้แต่สมาชิกของพรรคเองก็มักไม่ได้ช่วยเหลือพรรค สมาชิกโดยส่วนใหญ่มักถูกล่าชื่อเข้ามาเป็นสมาชิกในขั้นตอนจด
ทะเบียนพรรคและก็ไม่ได้จ่ายค่าสมาชิกและต่ออายุสมาชิกอย่างถูกต้อง ดังนั้น การหนุนช่วยทางการเงินจากมวล
สมาชิกทั้งปวงจึงเป็นเรื่องที่ไม่เกิดหรือแทบไม่เกิดขึ้นในกรณีของพรรคการเมืองไทยปัจจุบัน
2. ฐานการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การมีหรือไม่มีฐานการเมืองนั้น หมายถึง การมีหรือไม่มีตาแหน่งและ
ประสบการณ์ทางการเมืองระดับต่าง ๆ มาก่อน ซึ่งประสบการณ์และตาแหน่งทางการเมืองที่มีหรือเคยมีนี้ นอกจากจะ
สะท้อนถึงทักษะทางการเมืองแล้วยังเป็นตัวชี้แสดงส่วนหนึ่งว่าผู้ส มัครรับเลือกตั้งจะมีโอกาสแพ้หรือชนะมากกว่า
เพราะสามารถดูได้จากฐานคะแนนนิยมเดิม หรือดูได้จากความมีประสบการณ์และความกว้างขวางของการเป็น
นักการเมืองท้องถิ่นมาก่อน เช่นเคยเป็น สจ. ส.ท. หรือกานันมาก่อน เป็นต้น
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นอกจากประเด็นฐานการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเคยมีประสบการณ์ทางการเมืองแล้ว การเป็นบุคคล
สาคัญในพรรคการเมือง เช่น เป็นระดับหัวหน้า รองหัวหน้า และเลขาธิการพรรคก็ถือว่าเป็นบุคคลชั้นยอดของพรรค
ส่วนชั้นรองลงมา คือเป็นกรรมการบริหารพรรคระดับที่มีตาแหน่งในฝ่ายบริหารบางตาแหน่ง และกรรมการบริหาร
พรรคธรรมดา เป็นต้น บุคคลสาคัญเหล่านี้เมื่อลงสมัครรับเลือกตั้งก็กลายเป็นบุคคลที่มักจะยอมแพ้ไม่ได้หรือยอม
แพ้ยากอีกเช่นกัน เพราะการพ่ายแพ้นั้นนอกจากจะหมายถึงโอกาสที่อาจพลาดตาแหน่งบริหารในอนาคตหากพรรคได้
เป็นหรือร่วมรัฐบาลแล้วยังหมายถึงการสูญเสียภาพพจน์หรือเสียหน้าตาทั้งในกรณีนามพรรคและนามส่วนตัวอีกด้วย
ดังนั้นบุคคลชั้นนาของพรรคกลุ่มนี้จึงมักกลายเป็นบุคคลสู้ตายในเวทีการหาเสียง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อแนวทางหรือแวว
ภาพทุจริตในการเลือกตั้งด้วย
3. ฐานสังคมของผู้สมัครรับเลือกตั้ง คาว่า ฐานสังคมประชากรนั้น หมายถึง พื้นเพของบุคคลที่เกิดที่
อยู่ ว่าเกิ ดและอยู่ ในแวดวงอะไร ซึ่งโดยปกติ แล้ วเรื่ องที่ เกี่ ยวกั บด้ านสั งคมประชากรของบุค คลโดยทั ่ว ไปนั ้น มี
มากมายหลายเรื่อ งด้ว ยกัน แม้แ ต่เ รื่อ งเพศและอายุก็ถือ เป็น เรื่อ งหนึ่ง ของสังคมประชากรอยู่ด้วย แต่ในทาง
ความหมายของการเมื องโดยเฉพาะกรณี การลงสมั ครรั บเลื อกตั้ ง ของไทยแล้ ว เรื ่ อ งฐานสั ง คมประชากรที ่ มี
ความสาคั ญ ๆ ก็ เ ห็ น จะได้ แ ก่ เ รื่ อ งสถานที่ เ กิ ด และ การมีภูมิลาเนาในเขตหรือนอกเขตเลือกตั้งที่มักเรียกกันใน
ภาษาการเมืองว่า “หมาหลง” หรือ “หมาจร” นั้นถือว่าเป็นเรื่องหลักของโอกาสของการก้าวสู่การเป็นนักการเมือง
ทีเดียว ทั้งนี้เพราะคนไทยยังยึดถือในเรื่องของถิ่นกาเนิดและเรื่องการได้อยู่อาศัยใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพวกเดียวกันเสมือน
หนึ่งเป็นญาติกัน และหากในข้อเท็จจริงได้มีความเกี่ยวดองเป็นเครือญาติกันจริงอยู่ด้วยก็ยิ่งจะเป็นผลดียิ่งขึ้น ทาให้
อยากช่วยเหลือสนับสนุนมากขึ้นเพราะถือว่าการลงคะแนนให้นั้นเป็นการช่วยญาติและทาให้ญาติเป็นใหญ่เป็นโตจะ
ได้พึ่งพาอาศัยได้ในภายหลัง
ดังนั้น หากผู้สมัครคนใดมีญาติหรือสามารถผูกญาติกับบุคคลต่าง ๆ ได้มากในลักษณะที่กลายเป็น “ยุ้ย
ญาติเยอะ” แล้ว โอกาสการชนะเลือกตั้งย่อมมีมากโดยอาจจะไม่ต้องใช้เงินให้สิ้นเปลืองเหมือนกับผู้สมัครคนอื่น เพราะ
ญาติก็คือมวลชนนั่นเอง แต่เผอิญเป็นมวลชนที่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกที่ไม่ค่อยสอดคล้องกับหลักอุดมการณ์
ประชาธิปไตยเท่าใดนัก นอกจากความเป็นผู้ก ว้า งขวางในทางเครือ ญาติซึ่งถือ ว่า เป็น ความสัม พัน ธ์ด้า นลึก แล้ว
ความกว้างขวางในด้านกว้างของการเป็นบุคคลที่รู้จักในวงการต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่สาคัญมาก ทั้งในกรณีฐานเสียงและ
กรณีจุดส่อแววทุจริต กล่าวคือหากมีชื่อเสียงในหมู่มวลชนทั่วไปแนวและแววทุจริตจะมีน้อยแต่ถ้าไม่มีชื่อเสียง
และแถมมีอิทธิพลในหมู่ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งผู้นาทางการและผู้นาทางสังคมซึ่งสามารถใช้เป็นกลไกทุจริต
ได้ โอกาสการส่อแนวและแววทุจริตย่อมมีมาก
นอกจากประเด็นการถือถิ่นถือญาติเป็นเรือ่ งหลักแล้ว ประเด็นอื่น ๆ เช่น ความสามารถในภาษาถิ่น ระดับ
การศึกษา และแม้แต่การมีเชื้อชาติ ศาสนาตรงหรือไม่ตรงกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตก็ยังถือว่าเป็นเรื่องสาคัญรองลงมา
ทั้งนี้เพราะมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจานวนไม่น้อยที่เป็นบุคคลภายนอกที่ต่างเชื้อชาติ ศาสนา และภาษา ก็ยังได้รับการ
เลือกตั้งเข้ามาเป็นนักการเมืองจานวนไม่น้อย ยกเว้นพื้นที่บางแห่งของประเทศไทยที่การยึดถือเรื่องดังกล่าวว่ายังเป็น
เรื่องที่สาคัญอยู่
ฐานทางสังคมยังรวมถึงเรื่องบทบาททางสังคมของผู้สมัครรับเลือกตั้ง บทบาททางสังคมหมายถึง การเคยเข้า
ไปมีส่วนข้องเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมในเขตพื้ นที่ที่ ลงสมัคร ซึ่งลักษณะการข้องเกี่ยวนั้ นมีทั้งโดยบังเอิ ญ
สาหรับผู้ที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งมาก่อน และโดยตั้ งใจเพื่อใช้เป็นฐานในการลงรับสมัครเลือกตั้งใน
อนาคต การมีฐานในด้านบทบาททางสังคมนี้ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญระดับชี้ชะตาอนาคตการเมืองทีเดียว ทั้งนี้จะเห็น
ได้จากนักการเมืองเก่าจานวนมากที่เหินห่างพื้นที่จนเป็นเหตุให้ไม่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาอีก
วิธีการสร้างฐานสังคมโดยการแสดงบทบาทต่าง ๆ ต่อกิจกรรมทางสังคมนั้นทากันได้หลายอย่างหลายวิธี
และที่นิยมใช้กันมากก็คือการออกเยี่ยมเยียนประชาชนในเขต เพื่ออย่างน้อยได้ให้ประชาชนเห็นหน้าไม่ลืมหน้าลืมตัว
ผู้สมัคร หรืออย่างมากก็ได้ชื่อ ว่าเป็น คนสนใจเอาใจใส่ดูแลความทุกข์ยากของประชาชนโดยตลอดแม้จะไม่ได้ให้
สิ่งของกานัลใด ๆ ก็ตาม แต่การออกเยี่ยมเยียนประชาชนบ่อย ๆ และให้ทั่วถึงนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก
ดังนั้น การเลือกออกงานชาวบ้านเฉพาะงานบุญกุศลที่ใหญ่ ๆ หรือที่สาคัญบางงานจึงเป็นการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในเรื่องเวลาดังกล่าวไปได้ระดั บหนึ่ง ยิ่งหากเป็นผู้สมัครที่มีฐานการเงินดีก็ยิ่งจะสะดวกสบายมากขึ้น
เพราะสามารถใช้เงินซื้อเวลาและหว่านคะแนนนิ ยมโดยการสร้างหรือบริจาคสิ่งสาธารณู ปโภคต่าง ๆ ให้กับชุมชน
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ดังนั้น ผู้สมัครที่มีฐานเศรษฐกิจดีจึงมีความได้เปรียบกว่าผู้สมัครที่มีฐานเศรษฐกิจไม่ดี เพราะสามารถใช้เงินเป็นทั้งตัว
ตัดปัญหาและตัวสร้างฐานนิยมทางสังคมได้ในเวลาเดียวกัน
4. โครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชน การมีอาชีพและรายได้ต่างกันของชุมชนที่หน่วยลงคะแนนเสียงตั้งอยู่
ในหมู่บ้านและตาบลต่าง ๆ นั้น มักมีพฤติกรรมการใช้สิทธิไม่เหมือนกัน กล่าวโดยทั่วไป หากชุมชนใดเป็นชุมชนค้าขาย
ที่มีลักษณะเป็นเมือง และแถมยังเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกลุ่ม ข้าราชการและพนักงานต่าง ๆ ซึ่งในทางการเมือง
เรียกว่า เป็นที่อยู่ของคน “ชั้นกลาง” โอกาสที่จะส่อแววล่อแหลมต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนเชิงทุจริตเลือกตั้งนั้น ย่อมมี
น้อยหรือแทบจะไม่มีเลย ในทางตรงกันข้ามหากกชุมชนใดเป็นที่อยู่ของคน “ชั้นล่าง” ประเภททาไร่ทานาในลักษณะ
ของชนบท และแถมยังเป็ นที่ อยู่อาศั ยของกลุ่มคนประเภทรับจ้างต่าง ๆ แล้ว โอกาสความล่อแหลมต่อแววทุ จริต
เลือกตั้งย่อมมีมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากชุมชนนั้น ๆ เป็นชุมชนเช่าที่เขาอยู่ และ หรือเช่าที่เขาทากิน โอกาสการถูก ลากพา
โดยขบวนการจัด ตั้ง ของนัก การเมือ งและพรรคการเมือ งต่า ง ๆ ย่อ มมีม ากขึ้น ทั้ง นี้ขึ้น อยู่กับ เส้นสายหรือ
ความสั มพั นธ์ของผู้ น าทางการและผู้ นาทางสั งคมของชุ มชนนั้ น ๆ ว่ามี ความสั มพั นธ์และผูกพั นกับนั กและพรรค
การเมืองมากน้อยเพียงใด และยิ่งเป็นชุมชนที่มีความต้องการและขาดแคลนในสิ่งสาธารณูปโภคมากเท่าใด โอกาส
ความล่อแหลมต่อการซื้อ-ขายเสียงแบบ “หว่านพืช” และ “ตกเขียวคะแนน” ย่อมมีมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้เพราะความ
เดือดร้อนขาดแคลนมาประสบกับความต้องการได้คะแนนเสียง จึงทาให้เกิดความพอดีหรือสมดุลของการทุจริตเลือก
ตั้งขึ้น
5. โครงสร้างทางสังคมของชุมชน หากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนอ่อนแอและอ่อนไหวแววการทุจริต
เลือกตั้งเป็นด้านหลักอยู่แล้ว ในด้านรองและด้านเสริมของโครงสร้างทางสังคมโดยเฉพาะประเด็นการดารงอยู่
หรือไม่ดารงของระบบเครือญาติในชุมชน ก็เป็นสิ่งสาคัญต่อ แววการล่อแหลมทุจริตเลือกตั้ง หากชุมชนนั้น ๆ มี
ความเป็น ญาติแ ละยึด ถือ ระบบญาติสูง ย่อมจะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการใช้ขบวนการลากพา ชนิดที่สามารถ
ลากกันเป็นแผง ๆ หรือขนกันเป็นหมู่ ๆ เลยทีเดียว
ในทางตรงกันข้าม หากชุมชนใดที่โครงสร้างของสังคมได้คลี่คลายมาสู่ระบบอุปถัมภ์และระบบแตกแยกเป็น
ฝักเป็นฝ่ายมากขึ้น โอกาสการทุจ ริตเลือกตั้งจะมีน้อยลง เพราะลัก ษณะความเป็นอิสระ หรือเป็นตัวของตัวเอง
ของบุคคลในชุมชนนั้น ๆ มีมากขึ้น ทาให้โอกาสการชักจูงและลากพายากยิ่งขึ้นและหากจะมีการชักจูงหรือลากพากันก็
สามารถทาได้เพียงเสี่ยงเสี้ยวของกลุ่มคนในชุมชน นั้น ๆ ยิ่งกว่านั้นการลากพาก็อาจจะทาให้เกิดการขัดแย้งในการ
ดาเนินการได้มากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้นาของชุมชนนั้นว่า มีลักษณะเป็นฝักฝ่ายในการสนับสนุนพรรคและนักการเมือง
ต่างกันหรือไม่
ชุมชนของไทยเราปัจจุบัน ส่วนใหญ่ได้ก้าวพ้นระบบเครือญาติมาสู่ระบบอุปถัมภ์ที่สังกัดตัวหัวหน้าหรือหัว
เรือต่างกัน และในเขตชุมชนที่เจริญและยิ่งเจริญมากขึ้นเท่าใด ลักษณะความเป็นระบบแตกแยกฝักฝ่ายในทางการเมือง
ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ชุมชนที่เป็นฝักฝ่ายดังกล่าวย่อมจะมีน้อยลง และหากมีขึ้นก็จะถูกจับตามองกันได้ง่าย เพราะ
ต่างฝ่ายต่างก็ระแวงกันและมักควบคุมดูแลกันเอง
นอกจากประเด็นเรื่องลักษณะโครงสร้างทางสังคมของชุมชนดังกล่าวแล้ว ประเด็นเรื่องการเคลื่อนย้าย
ของประชาชนทั้งในกรณีเข้าออก ก็มีส่วนสาคัญในการเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตเลือกตั้งด้วย โดยทั่วไปชุมชนชนบท
ไทยในปัจจุบันมักมีการเคลื่อนย้ายออกโดยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านตาม ซึ่งในภาษาทางการเมืองเรียกว่า “ย้ายแต่
ตัวแต่ท ะเบีย นยังอยู่ ” และผลการย้า ยแต่ตัว แต่ทะเบียนยังอยู่นี้เองทาให้เกิดการเปิดโอกาสการทุจริตเลือกตั้งได้
หลายรูปแบบ และหรือหลายกรรมวิธี เช่น กรรมวิธีบัตรผีทั้งหลายและกรรมวิธีการคัดชื่อออกเป็นต้น
ส่วนประเด็นเรื่องระดับการศึกษาของประชาชนก็มีส่วนสาคัญต่อการทุจริตเลือกตั้งอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกัน
แต่ลาพังการศึกษาเองมักจะเป็นตัวเสริมให้กับเศรษฐกิจด้านความยากจนกล่าว คือ หากคนเราจนเฉย ๆ ก็ยังไม่เพียง
พอที่จะทุจริต การร่วมทุจริตเลือกตั้ งมักจะเกิดกับกลุ่มคนที่ “จนและไร้เดียงสา” ทางการเมืองอยู่ด้วย ซึ่งการไร้
เดียงสานั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการมีระดับการศึกษาต่าจึงทาให้เกิดภาวะไร้เดียงสาขึ้นมา สิ่งสาคัญสาหรับคนจนที่จะ
ร่วมมือกับขบวนการทุจริตเลือกตั้ง ก็ยังมีจน อีกประเภทหนึ่งคือ “จนและสิ้นหวัง” ซึง่ กลุ่มคนจนเหล่านี้ได้เคยสนใจ
และตื่นตัวทางการเมือ งมาระดับ หนึ่ง แต่ก็ต้อ งผิด หวังในระบบตัว แทนและผู้แ ทน จนทาให้เ กิด ความสิ้น หวัง
และเบื ่อ หน่า ยว่าไม่รู้จะเลือกไปท าไม เลือกแล้วก็ไม่ เห็ นมาช่วยเหลืออะไร แม้ แต่หั วก็หายไป ดังนั้ น หากจะให้
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ลงคะแนนให้ก็ต้องเอาเงินเอาของมาแลกเปลี่ยนกันโดยตรงดีกว่าไม่ได้อะไรเลยจากผู้สมัครหรือผู้แทนประเภทหมาหลง
และหมาจรที่ไม่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับประชาชนแต่อย่างใด
6. โครงสร้างกลุ่มผู้นา เอกภาพ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทางความคิดก็ได้และหรือทางการ
กระทา หรือพฤติกรรมก็ได้ ซึ่งในทางการเมืองคาว่าเอกภาพกลุ่มนานั้น มีทั้งด้านกลุ่มผู้นาทางการอันได้แก่ ข้าราชการ
ในท้องถิ่น จนถึงกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และด้านกลุ่มผู้นาทางสังคมได้แก่ ผู้ที่มีอิท ธิพ ลทางเศรษฐกิจ และทางศาสนา
วัฒนธรรมของชุมชน เช่น พวกนายทุนท้องถิ่น พระ และหมอคนทั้งหลาย เป็นต้น
กลุ่มผู้นาเหล่านี้ มีความสาคัญในทางการเมืองในลักษณะของการมีระดับอิทธิพลเหนือคนในสัง คม และ
เป็นกลไกการเลือ กตั้งที่สาคัญ สาหรับพรรคและนัก การเมือ งในทุก ๆ ครั้งเมื่อ ถึง ฤดูการหาเสียง ดังนั้น ความมี
เอกภาพและไม่มีเอกภาพในกลุ่มผู้นา ทั้งผู้นาทางการและผู้นาทางสังคม จึงกลายเป็นสิ่งสาคัญให้กับระบบพฤติกรรม
ทุจริตเลือกตั้งว่าจะมีหรือไม่มีการทุจริตมากน้อยเพียงใดบริการอื่น ๆ โดยทั่ว ๆ ไป พวกผู้นาทางการนี้มักจะอยู่กันตาม
สายและเชื่อฟังนายเบื้องบน ดังนั้นประเด็นปัญหาก็คือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ มีนายที่สังกัดลงเล่นหรือลงแรงสนับสนุน
พรรคและนักการเมืองใด ก็จะทาให้ลูกน้องลงเล่นและลงแรงสนับสนุนพรรคและนักการเมืองนั้น ๆ ตามมา แม้นบุคคล
เหล่านี้ในหลักการจะโดยหน้าที่หรือโดยกฎระเบียบจาต้องวางตัวเป็นกลางก็ตาม แต่โดยพฤติก รรมแล้วอาจตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลของอานาจในตาแหน่งและอิทธิพลของอานาจทางการเงิน ของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้เสมอ
ส่วนกรณีของกลุ่มผู้นาทางสังคมซึ่งเป็นแกนชาวบ้านที่ทาตัวเป็นหัวคะแนนให้กับผู้สมัครนั้น ประเด็นปัญหา
เรื่องความมีเอกภาพในการนาว่า จะมีขีดความสามารถขนาดไหนนั้น มักขึ้นอยู่กับสังคมของชุมชนนั้น ๆ ว่า เป็นแบบ
ระบบเครือญาติ ระบบอุ ปถั ม ภ์ หรือระบบแตกแยกฝั กฝ่ ายดั งได้ ก ล่า วมาแล้ว และขึ ้น อยู่ก ับ ความสัม พัน ธ์ก ับ
นักการเมืองในฐานะที่กลุ่มผู้นาทางสังคมเหล่านี้เป็น “ผู้ชักนาการบริจาค” สิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ เข้าสู่ชุมชน
กล่าวคือ หากค้นพบว่าชุมชนใดมีผู้สมัครที่เป็น ผู้บ ริจ าคเจ้า เดีย วก็แ สดงว่า ชุม ชนนั้ น ๆ มีผู้นาทางสังคมที่มี
เอกภาพสูงแต่ถ้าเกิดมีผู้บริจาคหลายเจ้าและแข่งขันกัน ก็แสดงว่าชุมชนนั้น ๆ ส่อแววว่ามีกลุ่มผู้นาทางสังคมที่
ขัดแย้งแก่งแย่งการนากันอยู่
ผลของการขัดแย้งแก่งแย่งการนาในชุมชนต่าง ๆ ของกลุ่มผู้นาทางสังคม นอกจากจะเป็นประสบการณ์ใหม่
ของชุมชนส่วนใหญ่ในสังคมไทยในยุคหลังนี้แล้ว ยังเป็นปรากฏการณ์ที่ช่วยให้เราสามารถทานายพฤติกรรมการใช้สิทธิ
ของประชาชนในชุมชนเหล่านั้นว่าจะมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน หรือแยกส่วนกลุ่มกันตามประเด็นปัญหาเรื่อง
ความมีเอกภาพและพลังการนาของกลุ่มผู้นาทางสังคมของชุมชนนั้น ๆ
7. ยุทธศาสตร์การรณรงค์การเลือกตั้ง เรื่องการมีฐานพลังของกลุ่มแกนหรือหัวคะแนน เนื่องจากพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมการเมืองของคนไทยโดยทั่วไป ที่มีลักษณะเฉื่อยชาและเฉยเมยประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ประกอบกับ
พื้นฐานของระบบพรรคการเมืองไทยยังไม่ได้เป็นพรรคมวลชนที่สามารถหยั่งรากลงสู่ประชาชนหรืออุดมการณ์ของ
ระบบประชาธิปไตยเท่าที่ควร กล่าวคือ ประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยระบบการชักจูงลากพาให้ไปลงคะแนนกันอยู่
และผลของการอิงระบบการชักจูงลากพานี้เอง ทาให้พรรคและนักการเมืองส่วนใหญ่ต้องหันมาใช้แนวความคิดทฤษฎี
ในเรื่องสามเขตยุทธศาสตร์ของการรณรงค์จึงทาให้สามารถเอาชนะเลือกตั้งได้
เขตยุทธศาสตร์ที่สาคัญอันดับแรกก็คือ กลุ่มมวลชนเฉยเมยซึ่งมีทั้งประเภท “เฉยเมยปัญญา” และ “เฉย
เมยไร้เดียงสา” กลุ่มเฉยเมยปัญญานี้ก็คือ กลุ่มบุคคลที่รู้เรื่องการเมืองดีหรือค่อนข้างดีแต่ ไม่ค่อยสนใจกับการใช้
สิทธิเลือกตั้งเท่าใดนัก ทั้งนี้เพราะการเลือกตั้งมิใช่เป็นความหวังหรือเป็นทางออกของการแก้ปัญ หาการดารงชีพ
ของกลุ ่ม ตนอย่า งหนึ ่ง และอีก อย่า งหนึ่ง ก็คือ ปัญ หาความไม่ ศ รั ท ธาในตั ว ผู้ ส มั ค รและพรรคการเมื อ ง
ประกอบกั บ อาจจะไม่ มี ส ถานการณ์ ขั ด แย้ ง ที่รุนแรงในสังคมที่กลายเป็นประเด็นการเมืองขึ้นมา จึงทาให้เกิดความ
เฉื่อยชาเฉยเมยในการใช้สิทธิขึ้น กลุ่มเฉยเมยปัญญานี้มีทั้งมวลชนชั้นกลางในระบบอันได้แก่ พวกข้าราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีการศึกษาดี และพวกมวลชนชั้นกลางนอกระบบที่เป็นพ่อค้านักธุรกิจที่มีเชื้อสายจีนมาก่อน ซึ่ง
โดยปกติแล้วกลุ่มชนชั้นกลางเหล่านี้มักจะมีความคิดอ่านทางการเมืองค่อนข้างอิสระ ไม่อาจจะชักจูงลากพาหรือไม่คุ้มค่า
ที่จะชักจูงลากพาโดยวิธีการซื้อ ขายเสียง สิ่งเดียวที่จะทาให้คนกลุ่มนี้ออกมาใช้สิทธิ ใช้เสียงมาก ก็โดยการอิงความ
ขัดแย้งของสถานการณ์และอิงวิธีการใช้สื่อโฆษณาด้านกว้างทางหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งวิธีการปราศรัยหา
เสียง ดังนั้น ในแง่ของการส่อแววทุจริตเลือกตั้ง กลุ่มเฉยเมยปัญญานี้กลายเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่ส่อแววทุจริตและไม่คุ้ม
ค่าที่จะไปเล่นทุจริตกับคนกลุ่มนี้ เพราะค่าตัวในการซื้อขายจะแพงเกินไปเมื่อเทียบกับกลุ่มเฉยเมยไร้เดียงสาที่มีอยู่มาก
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เมื่อกลุ่มเฉยเมยไร้เดียงสามี ความล่อแหลมต่อการใช้กรรมวิธีทุจริตเลือกตั้งได้ง่ายกว่า ประกอบกับมีจานวนมากกว่า
อย่างมากมาย ดังนั้น การเน้นเขตยุทธศาสตร์ของกลุ่มบุคคลเป้าหมายกลุ่มนี้ จึงกลายเป็นด้านหลักของการกาหนด
แผนการรณรงค์ของผู้สมัครส่วนใหญ่ และการที่จะดาเนินการให้บ รรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ก็จาเป็นที่
จะต้ องมี การจั ดตั้งแกนน าหรือหั วคะแนนเข้ าสั มพั นธ์และควบคุมบุคคลนี้ ไว้ ทั้ งนี้ เพื่อที่จะท าให้เกิดความสะดวก
คล่องตัวในการใช้กรรมวิธีทุจริตแบบขบวนการลากพา
โดยปกติแล้ว นักการเมืองส่วนใหญ่ที่อยู่ในสายหรือแนวการรณรงค์หาเสียงแบบลากพานี้จาเป็นต้องมีกลุ่ม
แกนหรือหัวคะแนนระดับต่าง ๆ จัดตั้งของตน ซึ่งมีทั้งประเภทแกนหลักที่สามารถคุมคน หรือมีอิทธิพลเหนือมวลชน
ระดับหลายร้อยหรือพันคนขึ้นไปและมีแกนรองและแกนธรรมดาที่มีอิทธิพลเหนือมวลชนในระดับที่ลดหลั่นกันลงมา
การเคลื่อนไหวของระบบจัดตั้งกลุ่มแกนนี้โดยปกติมักจะเริ่มที่ผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครกับกลุ่มแกนหลักก่อนแล้วจึง
ค่อย ๆ ขยายผลลงสู่ระดับล่างของกลุ่มแกนรองและแกนธรรมดา ซึ่งในภาษาการเมืองเรียกว่า เป็นการ “กระชับจัดตั้ง”
เพื่อเตรียมแผนการลงสู่การเข้าช่วงชิงมวลชนเฉยเมยต่อไป
ดังนั้น หากจะจับแววทุจริตกับผู้สมัครที่ถนัดในแนวการหาเสียงแบบนี้ก็จาเป็นต้องสนใจการเคลื่อนไหวของ
ผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัคร นับตั้งแต่จุดการเริ่มกระชับจัดตั้งจนถึงจุดเตรียมการและดาเนิน การในกรรมวิธีข อง
ขบวนการลากพา ซึ่งการเริ่มกระชับ จัดตั้งนั้น มัก จะทาในรูป แบบของการพบปะสังสรรค์ในประเด็นการกินเลี้ยง
และมักจะเป็นการกินที่ค่อนข้างหรูหรือค่อนข้างแพง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานภาพของกลุ่มบุคคลระดับแกน
นั่นเอง
เรื่องการช่วงชิงการสนับสนุนจากมวลชนเฉยเมย วิธีการลงสู่สนามเพื่อเข้าช่วงชิงมวลชนเฉยเมยนั้น โดย
ปกติแล้วกลุ่มแกนหรือหัวคะแนนทั้งหลายมักจะเข้าหามวลชนจัดตั้งของฝ่ายตนหรือฝ่ายเราก่อน ทั้งนี้เพื่อกระชับ
มวลชนจัดตั้งของตนเองให้เข้มแข็งเพื่อให้เป็นแรงไปช่วยขยายมวลชนอื่นต่อไปและเพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายเขาหรือคู่แข่ง
มาแย่งเอาไปด้วย เมื่อมวลชนของตนเองเข้มแข็งแล้ว การลุกในก้าวต่อไปก็คือการลุกเข้าเขตพื้นที่เป็นกลางก่อน ทั้งนี้
เพื่อแย่งชิงเขตเป็นกลางหรือเขตที่มีคะแนนของฝ่ายเราและของฝ่ายคู่แข่งสูสีกันมาให้เป็นคะแนนของฝ่ายเราให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะมากได้การต่อสู้แย่งชิงมวลชนในหมู่บ้านหรือมวลชนด้วยกันเองนี้ แม้จะมีกรรมวิ ธีการต่อสู้แบบทุจริต
หลายรูปแบบนับตั้งแต่การเล่นพนันเล่นหวย จนถึงเรื่องการซื้อขายบัตรประชาชน เป็นต้น แต่ก็จับแววทุจริตและเฝ้า
ระวังแววละเมิดรวมทั้งการแจ้งเตือนภาพละเมิดจนถึงขั้นการฟ้องร้องกันได้นั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมาก ทั้งนี้
เพราะเป็นการกระทาของหมู่มวลชนชาวบ้านกันเองอย่างหนึ่ง และมักเป็น การกระทาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ชอบเล่นชอบพนันการเลือกตั้งโดยวิธีแปลก ๆ เสมอ
เรื่องการช่วงชิงกลุ่มแกนนาหรือหัวคะแนนของนักการเมืองหรือพรรคคู่แข่ง การเข้าช่วงชิงกลุ่มแกนหรือ
หัวคะแนนของคู่แข่งนั้น ถือเป็นเขตยุทธศาสตร์ที่สามและเขตสุดท้ายของการแตกหัก ในการแข่งขัน หลังจากได้มี
การดาเนินการในเขตจัดตั้งฝ่ายเราและเขตมวลชนเฉยเมยเรียบร้อยไประดับหนึ่งแต่ก็ยังเข้าไม่ถึงเป้าโอกาสที่ชนะ
เลือกตั้งได้ ดังนั้น การลงมือในเขตจัดตั้งของฝ่ายคู่แข่งจึงกลายเป็นเรื่องสาคัญและมักจะกระทาได้ก็โดยวิธีการซื้อตัว
หัวคะแนนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหลัก ผลของการซื้อ ขายตัวหัวคะแนนนี้ ในทางลับจะไม่มีทางทราบกันได้ แต่ในทาง
เปิดสามารถทราบได้จากอัตราการตายหรือการเจ็บตัวของหัวคะแนนต่าง ๆ ในพื้นที่เพราะโดยปกติแล้วแม้นการแข่งขัน
จะเข้มข้นดุเดือดซักเพียงใดก็ตามหากได้เล่นกันตามกติกา คือ หัวคะแนนใครหัวคะแนนมัน และไม่มี หักหลังทรยศ
กัน ก็จะไม่มีการใช้ความรุนแรงถึงขั้นเจ็บตัวหรือฆ่ากันอย่างเด็ดขาด ดังนั้น หากมีการเจ็บหรือการตายของหัวคะแนนใน
พื้นที่ใดก็ตาม ให้ตั้งข้อสังเกตของแววการทุจริตแบบลากพาว่าต้องมีขึ้นในพื้นทีเ่ หล่านี้อย่างค่อนข้างแน่นอน
ยุทธศาสตร์การรณรงค์แนวด้านกว้างและด้านลึก โดยทั่วไปแล้ว การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมีอยู่ 2 แนวทาง
หลักคือ ด้านกว้างและด้านลึก โดยด้านกว้างหมายถึง การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ ป้ายโฆษณา
โปสเตอร์ แผ่นปลิว และการ์ ด ตลอดจนการปราศรัยหาเสียงทั้งกรณีป ราศรัย ย่อ ย ที ่ไม่มีลัก ษณะการมุ่งเน้น
กลุ่มเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งโดยเฉพาะก็ถือว่า เป็นแนวด้านกว้างทั้งหมด
ส่วนการรณรงค์หาเสี ยงด้านลึ ก หมายถึง การเจาะกลุ่ มเป้ าหมายที่ เข้าถึ งระดั บบุ คคลหรือ กลุ ่ม บุค คล
โดยตรง ยังมีการแบ่งออกเป็น แนวย่อยของการใช้ระบบตัวแทนหรือหัวคะแนนกับแนวมวลชนหรือการเข้าหา
มวลชนโดยตรง ในลักษณะประเภทของการเดินหาเสียงหรือการเคาะประตูบ้านตามที่รู้จักกันโดยทั่วไป
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โดยปกติแล้ว ผู้สมัครแต่ละคนมักจะมีแนวการรณรงค์หาเสียงที่มีจุดเน้นต่างกันกล่าวคือ บางคนอาจจะถนัด
และเน้นด้านกว้างมากกว่าด้านลึก และบางคนอาจจะถนัดด้านลึกมากกว่าด้านกว้าง หรือบางคนอาจจะถนัดทั้งสอง
แนวและเน้ นทั้งสองแนวควบคู่กันเลยก็มีการถนัดและเน้ นการรณรงค์หาเสียงต่างกันนี้หากทราบข้อเท็จจริงในตั ว
ผู้สมัครแต่ละคนก็จะทาให้ทราบถึงจุดแววทุจริตของบุคคลนั้น ๆ โดยง่าย ทั้ งนี้เพราะผู้ที่เน้นด้านกว้างก็จะมีโอกาส
ทุจริตและละเมิดด้านกว้าง เช่น เสียค่าใช้จ่ายในการทาสื่อโฆษณาต่าง ๆ อย่างมากมายจนเป็นเหตุให้ผิดกฎหมาย
ส่วนผู้ที่เน้นด้านลึกในแนวการใช้ระบบตัวแทนหรือหัวคะแนน ก็มักจะมีแววทุจริตละเมิดในด้านการซื้อ ขายเสียงและ
หรือการลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ที่ถนัดเคาะประตูบ้านหรือการออกเดินเยี่ยมเยียนประชาชนก็มักจะเป็นผู้ที่เหนื่อยมาก
และมักจะไม่ทุจริตเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การจับแววทุจริตที่มีประสิทธิผลมากอย่างหนึ่งก็คือการจับแนวการรณรงค์หา
เสียงของผู้สมัครแต่ละคนนั่นเอง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบาย คือ
1. จากผลการศึ ก ษา พบว่ า ประชาชนในเขตต าบลตะกาดเง้ า ยั งมี ก ารรั บ รู้ แ ละรู้ จั ก รู ป แบบและ
กระบวนการทุจริตเลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้านด้านการซื้อ ขายเสียง ยังน้อยอยู่ เพื่อให้ประชาชนมีการรับรู้มากขึ้น
ควรจะมีการเสนอข้อมูล หรือวิธีการในการทุจริตเลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้านด้านการซื้อ ขายเสียง เช่น การเสนอ
เงื่อนไขที่จะพัฒนาหมู่บ้าน การเล่นพนันผู้สมัคร การใช้บัต รผี การซื้อ ตัว ผู้ส มัค ร การซื้อ หัวคะแนนของคู่แ ข่ง
ให้ประชาชนในตาบลตะกาดเง้า ได้รับรู้มากขึ้น จากผลการศึกษาจะพบว่า เราควรเสนอข้อมูลหรือวิธีการผ่านญาติ
สนิท หัวคะแนน สื่อสิ่งพิมพ์ หรือแผ่นพับ จะได้ผลดีและเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด ประชาชนก็จะได้รับรู้และ
รู้จักรูปแบบและกระบวนการทุจริตเลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้านด้านการซื้อ ขายเสี ยง ได้มากขึ้นและแพร่หลายขึ้น ก็
จะเกิดผลดีทาให้ประชาชนได้มีความรู้ และรู้ทันกระบวนการในการทุจริตต่าง ๆ ของผู้สมัคร พี่น้องประชาชนจะได้
ช่วยกันต่อต้านกลโกงและการทุจริตรูปแบบต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
2. จากผลการศึ ก ษา พบว่ า ประชาชนในเขตต าบลตะกาดเง้ า ยั งมี ก ารรั บ รู้ แ ละรู้ จั ก รู ป แบบและ
กระบวนการทุจริตเลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้าน ด้านการลงคะแนนเสียงยังน้อยอยู่เช่นกัน เพื่อให้ ประชาชนมีการรับรู้
มากขึ้นควรจะต้องมีการหาข้อมูล หรือวิธีการการทุจริตเลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้าน ด้านการลงคะแนนเสียง เช่น การทา
รายชื่อซ้าซ้อน การทาชื่อตกจากทะเบียนบ้าน การสอดไส้คะแนนก่อนการเปิดหีบ การดั๊มคะแนนก่อนการปิดหีบ
การท าบั ต รเสี ย เป็ น ต้ น ให้ ม ากขึ้ น โดยอาจจะต้ อ งมี การหาข้ อมู ลเชิ งลึ ก จากผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องในการท างาน เช่ น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน กรรมการการเลือกตั้ง ผู้นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ว่ามีวิธีการทางานหรือ ขั้นตอนการทางาน
อย่างไร แล้วจะต้องเก็บรวบรวมวิธีการเหล่านี้มาเสนอให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ โดยจะต้องมีการเสนอข้อมูลหรือ
วิธีการเหล่านี้ผ่านระบบเครือญาติ ระบบหัวคะแนน หรือแผ่นพับ จึงจะได้ผลและเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วและ
ได้ผลดีที่สุด
3. จากผลการศึกษา พบว่าการที่ กลุ่ มตั วอย่างประชาชนในเขตตาบลตะกาดเง้า มีการรับ รู้และรู้จั ก
รูปแบบและกระบวนการทุจริตเลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้านด้านการรณรงค์หาเสียงปานกลาง ดังนั้นควรมีการส่งเสริม
ให้ประชาชนรู้จักถึงผลกระทบในการทุจริตเลือกตั้งว่ามีผลอย่างไรต่อ ประชาชนและชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีการ
รับรู้มากขึ้น วิธีการที่ดี คือ ต้องอาศัยเครือญาติเป็นตัวช่วยบอกแนะนาถึงผลกระทบในการทุจริตเลือกตั้งกานั น
ผู้ใหญ่บ้านด้านการรณรงค์หาเสียง เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเพื่อหวังคะแนนเสียงของผู้ปกครอง
การทาบุญกับวัดเพื่อหวังคะแนนเสียงจากชาวบ้าน การจัดการแข่งขันกีฬา การจัดเลี้ยง การแจกเงินซื้อเสียง การ
แจกสิ่งของ เป็นต้น คือสิ่งที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ไม่ดี เมื่อนักการเมืองทุจริตในการหาเสียงตั้งแต่แรก เมื่อได้เข้าไป
ทางานแล้วก็จะมีการถอนทุนคืน มีการโกงกินงบประมาณ ดังนั้นจึงต้องมีการรณรงค์ให้ ชาวบ้านได้รับรู้ถึงผลเสีย
จากการทุจริตการเลือกตั้ง ทางที่ดีและให้ผลดีคือ การรณรงค์ผ่านระบบเครือญาติ ช่วยแนะนาและบอกต่อ ๆ กันไป
ถึงผลกระทบในการทุจริตการเลือกตั้ง เพราะระบบเครือญาติในตาบลตะกาดเง้ายังเข้มแข็ง ยังมีการผูกพันกันมาก มี
การงานอะไรก็จะช่วยเหลือกันเกื้อกูลกัน
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัยเรื่อง รูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตาม
พระราชบัญ ญัติล ัก ษณะปกครองท้อ งที ่ (ฉบับ ที ่ 11) พ.ศ. 2551 ในการรับ รู้ ของประชาชน : กรณี ศึก ษา
ประชาชนในเขตตาบลตะกาดเง้า อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการดาเนินการวิจัยหลังจากนี้คือ
1. ควรมีการดาเนินการวิจัยเรื่อง รูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้าน ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ในการรับรู้ของประชาชนในระดับจังหวัด
2. ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อเป็นข้อมูลในเชิงลึก ให้เห็นขบวนการทุจริตในการเลือกตั้ง
3. ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและกระบวนการทุจริตเลือกตั้งระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ว่ามีความเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร
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ผลกระทบของและการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลคลองนารายณ์ อาเภอเมืองตาบลเกาะ
ช้าง อาเภอเกาะช้างจังหวัดตราด
Impacts And People’s Attitudes Towards Solid Waste Management of Koh Chang Subdistrict Municipality in Koh Chang District Trat Province
สุภาภรณ์ บุญทากลาง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับผลกระทบและมาตรการจัดการขยะในทัศนะของประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด วิธีการศึกษาใช้วิจัยเชิงสารวจและเสริม ด้วยการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ประชากรในการวิจัย ได้แก่ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตเทศบาลตาบลเกาะช้าง
ทั้ง 4 หมู่บ้าน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 349 ชุด และใช้เทคนิคการสุ่มแบบสองขั้นตอน ผลการศึกษา พบว่า
ระดับผลกระทบของปัญหาขยะในทัศนะของประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลเกาะช้าง ประชาชนกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าปัญหาขยะบนเกาะช้างมีผลกระทบมากในภาพรวม โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ และด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ประชาชนกลุ่ มตัวอย่างมีความต้องการให้
เทศบาลตาบลเกาะช้างดาเนินมาตรการจัดการขยะทั้งเชิงรับและเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
ในระดับหนึ่งหรือเป็นการคลี่คลายปัญหาขยะที่กาลังเกิดขึ้นได้
ABSTRACT
The purpose of this research was to study the levels of impacts and people’s attitudes
towards the solid waste management performed by Koh Chang Sub-district Municipality in Koh
Chang District in Trat. The survey research with the participatory observation was used as the
research instrument. The research populations determined by the two-stage cluster sampling
method were the 349 qualified voters from 4 villages in the area of Koh Chang Sub-district
Municipality. The major findings showed the attitudes of people towards the solid waste
management problems in Koh Chang. Most people in Koh Chang generally viewed the solid
waste management as the great problem. The problems of the environment and health,
community and economic, and tourism were the three most commented problems which were
revealed in this study respectively. The people in Koh Chang Sub-district Municipality also
needed both of the approach and defensive strategies in the solid waste management in order
to protect the upcoming problems and to reduce the waste problems.
บทนา
เกาะช้างเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะช้างหลากหลาย ตั้งแต่
ภูเขา ทะเล น้าตกและชมปะการังน้าตื้น นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า ทางประวัติศาสตร์ คือ น้าตกธาร
มะยมเป็นน้าตกที่มีความงดงามและมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ เสด็ จประพาส ในปี พ.ศ. 2419 พระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล้า เจ้า อยู ่ห ัว เสด็จ ประพาสในปี พ.ศ.2465
พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาส ในปี พ.ศ. 2470 และสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระ
บรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เสด็จประพาสในปี พ.ศ. 2516 ทรงจารึกพระปรมาภิไธยที่หน้าผาน้าตกชั้นบน (อภิลักษณ์
เกษมผลกูล. 2548 : 216) ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตาบลเกาะช้าง โดยแต่เดิมนั้นมีลักษณะเป็นป่าทึบเขาสูง

237

238

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

ลัก ษณะเหมือนโขลงช้า งที่เ ดิน ตามกัน มาจานวนหลายเชือ ก ซึ่งเชือ กที่เ ล็กที่สุด มัก จะเรีย กว่า เกาะช้างน้อย มี
ประชาชนอาศัยอยู่น้อย ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติเช่น ญวน (เวียดนามใต้) จีน เขมร การเดินทางลาบากไม่มีไฟฟ้า ไม่มี
น้าประปา ไม่มีถนน ประชาชนทั่วไปใช้เรือไม้พายไปมาหาสู่กันในระยะทางใกล้ๆ ส่วนครอบครัวที่มีฐานะจะใช้เรือไม้
ติดเครื่องยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางไปอาเภอแหลมงอบ ไปจังหวัดตราดหรืออาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เกาะช้างเคยเป็น
ที่หลบอาศัยของกลุ่มโจร เช่น เสือใบ เสือดา และเคยเป็นเมืองหน้าด่านที่สาคัญมีหน้าที่เก็บภาษีศุลกากร ซึ่งปัจจุบัน
เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านด่านใหม่ (พงษ์เพชร เยาวรัตน์. สัมภาษณ์. 2555)
ปัจจุบันอาเภอ เกาะช้างแบ่งการปกครองออกเป็น 2 ตาบล คือตาบลเกาะช้างใต้ เป็นที่ตั้งขององค์การ
บริห ารส่ว นตาบลเกาะช้างใต้และตาบลเกาะช้างเป็นที่ตั้งของเทศบาลตาบลเกาะช้า ง ซึ่งเป็น เทศบาลขนาด
กลางอยู่ทางทิศเหนือของเกาะช้าง อยู่ห่างจากอาเภอแหลมงอบประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
30 นาที มีเนื้อที่ประมาณ 172.30 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 107,687 ไร่ โดยพื้นที่ประมาณร้อยละ 90% เป็น
ภูเขา ปกคลุมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ มีที่ราบประมาณร้อยละ 10% ของพื้นที่เกาะ
ช้าง ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2545 มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับทะเลอ่าว
ไทยและอาเภอแหลมงอบ ทิศใต้ติดต่อกับตาบลเกาะช้างใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกติดต่อกับทะเลอ่าวไทย
ภูมิอากาศ มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่างเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม ฝนตกชุกมาก ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยตลอดปีป ระมาณ 5,500 - 6,500 มิลลิเมตร ลักษณะ
ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม คือ ฤดูร้อน (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม) ฤดูฝน (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน)
ฤดูหนาว (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม) ประชาชน ประกอบอาชีพ ทาสวนทุเรียน มะพร้าว เงาะ ส้มโอ ยางพารา
มังคุด การทาประมงน้าตื้นและการเลี้ยงปลาในกระชังและที่ กาลังเป็น ที่ส นใจของนัก ธุร กิจ คือ การลงทุน ท า
บังกะโล รีสอร์ท และโรงแรม ซึ่งปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีจานวนมากโดยเฉพาะบริเวณหน้าหาด
ทรายขาว หมู่ที่ 4 บ้านคลองพร้าว จานวนประมาณ 105 แห่ งหรือ 1,000 กว่าห้อง (เทศบาลตาบลเกาะช้าง.
2555 : 2)
ด้วยภูมิประเทศที่เป็นเกาะมีลักษณะเป็นภูเขา ติดทะเล มีชายหาดเป็นหาดทราย และหาดหิน มีปะการังน้า
ตื้น รวมทั้งมีทรัพ ยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามหลากหลาย มีศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ มี
เอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทาให้นัก ท่อ งเที่ย วทั้งเป็น คนไทยและคน
ต่า งประเทศหลงใหลในธรรมชาติเดิน ทางท่อ งเที่ย วที่เกาะช้างเป็นจานวนมาก จากสถิติของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดตราด บันทึกไว้ว่า ในปี พ.ศ.2548 มีจานวนนักท่องเที่ยว จานวน 300,000 คน และในปี พ.ศ.
2549 (9 เดือน) มีจานวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 500,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2549 ประมาณร้อยละ 60 (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด. 2548 : 14) และคาดว่าปี พ.ศ. 2553 จะมีผู้มาท่องเที่ยวเป็นจานวน
700,000 คน จากจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี จึงทาให้มีผู้ประกอบการ และนักธุรกิจเข้ามาลงทุนในพื้นที่
เกาะช้างจานวนมาก รวมทั้งประชากรแฝงที่เข้ามาขายแรงงานก็เพิ่มมากขึ้น ทาให้ เกาะช้างมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การขยายตัวด้านการท่องเที่ยวก็รวดเร็วตามมา เกาะช้างได้ก่อเกิดชุมชนเมือง เริ่มมีผู้คนอยู่
อาศัยกันอย่างหนาแน่น ปัญหาที่ตามมาของชุมชนเมืองที่ไม่ได้รับการจัดระเบียบที่เหมาะสมก็คือ ปัญหาสังคม เช่น
ปัญหาที่อยู่อาศัยของคนยากจน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาขยะล้นเมือง ในปัจจุบันปัญหาขยะล้นเมืองเป็นปัญหาสังคม
ที่ปรากฏเด่นชัดที่สุดบนเกาะช้าง
จากการเข้ามาของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการนักธุรกิจ และแรงงานจากประชากรแฝงเป็นสาเหตุที่
สาคัญที่ทาให้ปริมาณขยะเพิ่มจานวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จานวนขยะมูลฝอยในพื้นที่ เ กาะช้า ง เช่น ในปี พ.ศ.
2553 มีจานวนขยะประมาณวันละ 10 ตัน และในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ตุลาคม- เมษายน) ได้เพิ่มขึ้นเป็นวันละ
20 ตัน (เทศบาลตาบลเกาะช้าง. 2554 : 5) ซึ่งเทศบาลตาบล เกาะช้างต้องใช้งบประมาณในการกาจัดขยะมากกว่า
7 ล้านบาทต่อปี
แหล่ งที่ มาของขยะมาจากหลายแหล่งทุ กพื้ นที่ เกาะช้าง เช่น จากครัวเรือน โรงแรม รีสอร์ท และสถาน
ประกอบการต่างๆ นอกจากจะสูญเสียงบประมาณเป็นจานวนมากในการจัดการขยะแล้ว ขยะล้นเมืองที่เหลืออยู่ก็
นาไปสู่ปัญหาอื่นๆ อีกได้ เช่น เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ของพาหะโรคติดต่อ ปัญหาน้าเสีย ปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เป็น
ต้น
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ปัญหาขยะล้นเมืองบนเกาะช้างดังกล่าวนับวันก็ยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้น การแก้ปัญหาขยะบนเกาะช้างให้ได้
อย่างแท้จริงนั้นประชาชนของเกาะช้างต้องตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาขยะที่เกิดขึ้น และนาเสนอมาตรการ
จัดการขยะให้แก่หน่วยงานรับผิดชอบนาไปปฏิบัติ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ว่าได้รับระดับผลกระทบจากปัญหาขยะอย่างไรบ้างและมีมาตรการ
จัดการขยะอย่างไร ผลการวิจัย จะเป็นข้อมูลทางวิชาการที่สามารถนาไปใช้เป็นฐานในการกาหนดนโยบายการจัดการ
ขยะบนเกาะช้างต่อไป
วัตถุประสงค์
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับผลกระทบของปัญหาขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเกาะช้าง อาเภอ
เกาะช้าง จังหวัดตราด
2. เพื่อศึกษามาตรการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด
วิธีดาเนินการวิจัย
การกาหนดประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตาบลเกาะช้าง อาเภอ
เกาะช้าง จังหวัดตราด จานวน 4 หมู่บ้าน จานวน 2,710 คน (เทศบาลตาบลเกาะช้าง. 2551 : 1)
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตาบลเกาะช้า ง
อาเภอเกาะช้าง จังหวัด ตราด จานวน 7 หน่ว ยเลือ กตั้ง ประกอบด้ว ย หน่ว ยเลือ กตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2
หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 และหน่วยเลือกตั้งที่ 7 จานวนทั้งสิ้น 349
คน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
หน่วยเลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สานักงานเทศบาลตาบลเกาะช้าง
หน่วยเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง
หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนวัดคลองสน
หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ห้องประชุมประชาคมหมู่บ้าคลองสน
หน่วยเลือกตั้งที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว
หน่วยเลือกตั้งที่ 6 วัดคลองพร้าว
หน่วยเลือกตั้งที่ 7 วัดคลองพร้าว
รวม

จานวน
ประชากร
317
464
395
298
434
467
335
2,710

จานวน
กลุ่มตัวอย่าง
41
60
51
38
56
60
43
349

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับระดับผลกระทบและมาตรการ
จัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
การสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้
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1. ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับผลกระทบและมาตรการจัดการขยะของ
ประชาชน
2. ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา
3. ขั้ น ตอนที่ 3 น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ ที่ ปรึก ษา (ผศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษ ฐศิ ลป์ ) ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงตามโครงสร้างเนื้อหาความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องเหมาะสมของภาษา
4. ขั้ น ตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ งแล้ ว ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง และความ
ครอบคลุมของเนื้อหาเพื่อให้ได้ข้อคาถามที่เที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์
5. ขัน้ ตอนที่ 5 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
6. ขั้นตอนที่ 6 นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัย
องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาสรุปดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิ ด (Close Ended) และเลื อกตอบ (Check List) เกี่ย วกั บ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามลั กษณะแบบปลายปิด (Close Ended) และเลือกตอบ (Check List) เกี่ ยวกั บ
ระดับผลกระทบของปัญหาขยะในเขตเทศบาลตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ทั้งหมด 3 ด้าน 20 ข้อ
ประกอบด้วย 1) ผลกระทบด้านท่องเที่ยว จานวน 5 ข้อ 2) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จานวน 5 ข้อ
3) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิ ด (Close Ended) และเลือกตอบ (Check List) เกี่ยวกั บ
มาตรการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเกาะช้าง ทั้งหมด 2 ด้าน จานวน 15 ข้อ ประกอบด้วย
1. มาตรการจัดการขยะเชิงรุก จานวน 8 ข้อ
2. มาตรการจัดการขยะเชิงรับ จานวน 7 ข้อ
ส่ ว นที่ 4 เป็ น แบบสอบถามลั ก ษณะแบบปลายเปิ ด (Open Ended) เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จานวน 2 ข้อ
การทดสอบเครื่องมือจะใช้การทดสอบความตรง (Validity) ดังนี้
1. การทดสอบความตรงใช้ ผู้เชี่ ยวชาญทางด้ านวิจั ยและหั วข้ อวิ จัยโดยการทดสอบเครื่องมื อ ที่ จ ะใช้ การ
ทดสอบความตรงของเนื้ อ หา (Content Validity) โดยการน าแบบสั มภาษณ์ ให้ ทั้ ง 3 ท่ าน ตรวจสอบ เมื่ อ รั บ
เครื่องมือกลับคืนจากผู้เชี่ยวชาญนาข้อแก้ไขทั้ งหมดมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
2. การทดสอบความเที่ ย ง (Reliability) โดยการทดลองเก็ บ แบบสั ม ภาษณ์ จ านวน 30 ชุ ด
แล้วนามาวิเคราะห์ด้วยค่าแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach) จากการวิเคราะห์ได้ค่าอัลฟ่าเท่ากับ .74
การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ นาแบบสอบถามไปทา
การสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จานวน 349 คน และตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ได้รับแบบสอบถามคืนครบ 349 คิดเป็น 100%
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิ เคราะห์ ตั วแปรส่ วนบุ คคล (ตั วแปรต้ น) จะใช้ ค่ าสถิ ติ เชิ งพรรณนา คื อน ามาแจกแจงความถี่
(Frequency) คานวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอในรูปตารางความเรียง
2. การวิเคราะห์ตัวแปรตามจะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยนาเสนอในรูปของ X และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
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การศึกษาครั้งนี้ ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แ ก่ ค่า ความถี่ ร้อ ยละ และค่าเฉลี่ย สาหรับ การวัด ระดับ ความต้อ งการ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
สร้างขึ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติที่เรียกว่าลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีตัวเลือกตอบแบบ 5 ระดับ โดยใน
แต่ละระดับกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนนความต้องการ
ระดับคะแนน
เห็นด้วยมากที่สุด
5
เห็นด้วยมาก
4
ไม่แน่ใจ
3
ไม่เห็นด้วยมาก
2
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
1
ในการตีความช่วงค่าเฉลี่ยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนระหว่าง 4.51 – 5.00
แสดงว่าเห็นด้วยมากที่สุด
คะแนนระหว่าง 3.51 – 4.50
แสดงว่าเห็นด้วยมาก
คะแนนระหว่าง 2.51 – 3.50
แสดงว่าไม่แน่ใจ
คะแนนระหว่าง 1.51 – 2.50
แสดงว่าไม่เห็นด้วยมาก
คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.50
แสดงว่าไม่เห็นด้วยมากที่สุด
สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการทางสถิติดังนี้
สถิติพื้นฐาน
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
2. ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)
3. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. หาค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (IOC) เป็นรายข้อโดยใช้วิธีการหาค่าร้อยละ 25 ของกลุ่มสูงและร้อยละ 25
ของกลุ่มต่าและการใช้ทดสอบค่าที (t – test)
2. ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบ บ สอบ ถาม (Reliability) โดยใช้ สั ม ป ระสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า (Alpha
- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1970 : 169)
สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
1. การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง2 กลุ่มโดยใช้
การทดสอบที (t-test)
2. การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้การ
วิ เคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว (One -Way Analysis of Variance) ในกรณี ที่ พบความแตกต่ างอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติจึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe)
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลกระทบและการจัดการในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด ผู้วิจัยสรุปผลได้ดังนี้
ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาระดับผลกระทบของปัญหาขยะในทัศนะของประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศ นะต่อ ระดับ ผลกระทบ
มากในภาพรวม โดยเรียงลาดับแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ และด้านการท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีการตื่นตัวและเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
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ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษามาตรการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด สามารถสรุปได้ว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้เทศบาล
ตาบลเกาะช้างดาเนินมาตรการจัดการขยะทั้งในเชิงรับและเชิงรุกมากเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้ในระดับหนึ่งหรือเป็นการป้องกันและคลี่คลายปัญหาขยะที่กาลังเกิดขึ้นได้
สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายผลดังนี้
1. ระดับผลกระทบของขยะด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเกาะ
ช้าง อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของประภาพร ขาดี (2545 : บทคัด ย่อ ) ได้วิจัย
เรื่อ ง ผลกระทบทางสุข ภาพในการจัด การขยะมูล ฝอยแบบมีส่ว นร่ว มของประชาชน โดยใช้วิธีการศึกษา คือ
แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มผู้สัมภาษณ์เชิงลึกและผู้ร่วมเวทีผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย ในการจัด การขยะ
มูลฝอย และสรุปประเด็นข้อมูล เชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่าผลกระทบจากขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อม ขยะมูล
ฝอย เศษวัสดุ ของเสีย มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากการขยายตัวของเมือง การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออานวย
ความสะดวกสบาย การอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นจากใช้วิธีกาจัดที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมย่อมก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบ
ต่อปัญหาทางเดินระบบหายใจ โรคผิวหนัง และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมมาตร์ ไทยานนท์ (2545 : บทคัดย่อ)
ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโรงงานกาจัดกากอุตสาหกรรม (เจนโก้) ที่มีผลต่อประชาชน
มาบชลูด เขตเทศบาลตาบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง จากการศึกษาพบว่าเกิดปัญหาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
มลภาวะทางอากาศซึ่งส่งกลิ่นเหม็นและน้าเสียที่ไหลลงสู่ใต้ดินและแหล่งน้าธรรมชาติ รวมทั้งผลกระทบทางด้าน
สังคมที่มีต่อสุขภาพของชุมชน พบว่า มีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
2. ระดับผลกระทบของขยะด้านสังคมและเศรษฐกิจในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเกาะช้าง
อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภชัย ไชยลังกา (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง
การศึกษาเพื่อจัดทาแบบปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลแม่สาย อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
จากการศึกษาพบว่าการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลแม่สาย อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีปริมาณมูล
ฝอยเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้ม เพิ่มตามจานวนประชากรและนักท่องเที่ยว อีกทั้งการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตาบลแม่สาย ยังมีข้อจากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ ยานพาหนะในการบรรทุกขยะมูลฝอย
แต่ทางเทศบาลได้มีโครงการแผนฟื้นฟูแก้ไขในระยะยาว และสอดคล้องกับยงยุทธ บุญขันธ์ และอาพร บุศรังสี
(2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยการจัดการมูลฝอยของเทศบาลในประเทศไทย : สถานการณ์ในปัจจุบัน และ
ทิศทางในอนาคต พบว่าหัวข้อเรื่องการจัดการในด้านการวางแผนเทศบาลมักจะมีการวางแผนระยะยาวในการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป แต่ถ้าเป็นในด้านการวางแผนการจัดการมูลฝอยอันตรายแล้วมี เทศบาลประมาณร้อ ยละ
56.1 เท่านั้น ที่มีการวางแผนในการจั ดการมูลฝอยอันตรายในระยะยาว ค่าธรรมเนียมเก็บได้เพียงร้อยละ 17.5
ของงบประมาณรายจ่ายด้านการรักษาความสะอาดเท่านั้น
3. ระดับผลกระทบของขยะด้านการท่องเที่ยวในทั ศนะของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเกาะช้าง
อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภชัย ไชยลั งกา (2545 : บทคัดย่อ)
ได้ศึกษา
เรื่อง การศึกษาเพื่อจัดทาแบบปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลแม่ส าย อาเภอแม่ส าย จังหวัด
เชียงราย จากการศึกษาพบว่าการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลแม่สาย อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โดยชุมชนมี การจัดการขยะมูลฝอย เช่ น การเผา การน าขยะไปฝั งกลบหรือแม้ก ระทั่ งการนามู ล ฝอยไปทิ้ งตามที่
สาธารณะ ปริมาณมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มตามจานวนประชากรและนักท่องเที่ยว
4. มาตรการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลตาบล เกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง จังหวัด
ตราด พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลตาบลเกาะช้าง มีความต้องการให้เทศบาลตาบลเกาะช้าง ดาเนิน
มาตรการจั ดการขยะทั้ งในเชิ งรับและเชิ งรุ กมาก พบว่าไม่ สอดคล้ องกับ งานวิจั ย ของ ชั ชกู ล รัต นวิบู ลย์ (2543 :
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาวิจัยพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบว่าประชาชนในชุมชนเขตสายไหมที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยในครอบครัวต่อ
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เดือนแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ยกเว้นปัจจัยด้านเพศที่สอดคล้อง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่สาคัญ ดังนี้
1. เทศบาลตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ
และเกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งข้าราชการและพนักงานจ้างและมีการเพิ่มพูนความรู้สม่าเสมอ
2. เทศบาลตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ
โดยสื่อให้เห็น ถึงระดับ ผลกระทบของขยะที่ จะก่อให้เกิดบัญ หาในด้านต่างๆ ทั้งในปั จจุบั นและอนาคต ในการ
ประชุ ม หน่ วยงานประชุ ม องค์ ก รต่ า งๆ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของประชาชน หรื อ การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่นที่หลากหลาย เพื่อเป็นการเข้าถึงประชาชนทุกระดับ
3. เทศบาลตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราดควรมีมาตรการจัดการขยะที่ต่อเนื่อง โดยการรณรงค์
ในเชิงรุก จัดกิจกรรมในเชิงรับให้ทั่ว ถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยเริ่ม จากโรงเรียน ชุมชนย่อย หน่วย
ราชการ ผู้นาท้องที่ ผู้นาท้องถิ่นเพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกให้เป็นนิสัย ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม
4. เทศบาลตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ควรออกกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับการจัดการขยะ
มูลฝอย โดยใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เช่น
4.1 การเก็บค่าขยะจากโรงแรมตามรายหัวของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในแต่ละโรงแรมเป็นรายวัน
4.2 การเก็บค่าขยะจากผู้ประกอบการเฟอร์รี่ข้ามเกาะช้างตามรายหัวของนักท่องเที่ยวเป็นรายวัน
โดยเช็คจากระบบการขายตั๋วของบริษัท
4.3 ให้เจ้าของห้องแถว เจ้าของบ้านเช่า บริษัท ผู้รับเหมา เป็นผู้รับภาระค่าขยะ ให้แก่ประชากรแฝง
เป็นราย ๆ ไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัยเรื่อง ผลกระทบและการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการดาเนินวิจัยหลังจากนี้ คือ
1. เพื่อให้มีการติดตามระดับผลกระทบและการจัดการขยะดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในการทาวิจัย
ครั้งต่อไปควรศึกษาโดยเน้น หรือให้ความสาคัญตามตัวแปรด้านต่างอื่น ๆ
2. ควรศึกษาวิจัยเชิงผสมเกี่ยวกับการแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากขยะของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลเกาะช้าง โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. ควรศึ กษาวิจัยเชิ งคุ ณภาพเกี่ยวกั บผลกระทบและการจัดการขยะในแนวคิ ดของประชากรดั้ งเดิ มและ
ประชากรกลุ่มใหม่ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลเกาะช้าง
เอกสารอ้างอิง
กรมควบคุ ม มลพิ ษ . (2552 ก). คู่ มื อ แนวทางและข้ อ ก าหนดเบื้ องต้ น การลดและใช้ ป ระโยชน์
ขยะมูลฝอย. กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
. (2552 ข). ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากขยะ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
http : //www.pcd.go.th/info_serv/waste_rubbish.htm. 22 ธันวาคม 2555.
. (2553). คู่มือการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเพิ่มมูลค่า. กรุงเทพฯ : ฮีช์.
กรมส่ งเสริม การปกครองท้ องถิ่ น . (ม.ป.ป.). มาตรฐานการจัดการขยะมู ล ฝอยและสิ่ งปฏิ กู ล . กรุงเทพฯ :
กระทรวงมหาดไทย.

243

244

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

กลุ่มเครือข่ายข้าวคุณธรรม. (2555). ผลกระทบของขยะมูลฝอย. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
http : //www.moralrice.net/home.html. 23 มกราคม 2556.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด. (2548). การท่องเที่ยวไทย – นานาชาติ ปี พ.ศ. 2548. ตราด :
สานักงานฯ.
จีรณา ศรีสาอางค์. (2548). ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมในทัศนะของชุมชน
มาบตาพุด : กรณีศึกษาการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า บี แอล ซี พี จังหวัดระยอง. ภาคนิพนธ์ รป.ม.
(เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชั ช กู ล รั ต นวิ บู ล ย์ . (2543). พฤติ ก รรมการจั ด การขยะมู ล ฝอยของประชาชนในชุ ม ชน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (รัฐศาสตร์). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ชานาญ จันทร์เรือง. (2555). ประชาธิปไตย ทุนนิยม และสังคมนิยม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ชีวจิต. (2555). สารพัดโรคร้ายจากภัยขยะ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
http://www.cheewajit.com/articleView.aspx?cateId=1&articleId=169. 14 มกราคม 2556.
ณั ฐ รดี คงดั่ น . (2546). ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการจั ด การขยะมู ล ฝอยของประชาชนในเขตมี น บุ รี
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (รัฐศาสตร์). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์. (2541). การกาหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ :
ทฤษฏีและการประยุกต์. กรุงเทพฯ : เสนาธรรม.
เทศบาลตาบลเกาะช้าง. (2551). สรุปการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเกาะช้าง.
ตราด : เทศบาลฯ.
. (2553). บรรยายสรุปกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม. ตราด : เทศบาลฯ.
เทศบาลตาบลเกาะช้าง. (2554). เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2554. ตราด : เทศบาลฯ.
. (2555). แผนพัฒนาสามปี ประจาปีงบประมาณ 2555 - 2557. ตราด : เทศบาลฯ.
เทศบาลตาบลทุ่งสง. (2555). ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
http : //www.tungsong.com/Environment/Garbage_n/garbage_03.html. 15 มกราคม 2556.
นิ ร มล เที ย นชั ย . (2552). การทิ้ ง การเก็ บ รวบรวม การก าจั ด มู ล ฝอยของครั ว เรื อ นและการจั ด การ
มูลฝอยของสุขาภิบาล ตาบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด. ภาคนิพนธ์ สธ.ม. (สิ่งแวดล้อม). กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปรเมษฐ ห่วงมิตร. (2550). พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร. ปัญหาพิเศษ รป.ม. (การบริหารทั่วไป). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
ประภาพร แก้ วสุ ก ใส. (2549 ). การศึ ก ษาเพื่ อ หาแนวทางในการจั ดการขยะมู ล ฝอยของมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
ประภาพร ขาดี. (2545). ผลกระทบทางสุขภาพในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชน บ้านสบป่อง ตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(รัฐประศาสนศาสตร์). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ. (2542). การวิเคราะห์และประเมินโครงการ. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์.
ปาริชาติ สังขทิพย์. (2546). ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อ
ชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี. ปัญหาพิเศษ รป.ม.(การบริหารทั่วไป). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
พงษ์เพชร เยาวรัตน์ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, สุภาภรณ์ บุญทากลาง เป็นผู้สัมภาษณ์.
(22 ธันวาคม 2555). ที่เทศบาลตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด.
พชรวรรณ ศรีวาลัย. (2542). พฤติกรรมการกาจัดขยะของประชาชนในชนบท จังหวัดนครนายก.
“พระราชบัญญัตสิ าธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2534” (24 กันยายน 2534). ราชกิจจานุเบกษา. หน้า 19.

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

ภิรมย์ ศรีธาตุ. (2546). ปัญหามลพิษอุตสาหกรรมทางอากาศและน้าเสียจากโรงงานในเขตอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด จังหวัดระยอง. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (นโยบายสาธารณะ). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
มูหามะ วามะ. (2545). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย. กรุงเทพฯ :
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ยงยุทธ บุญขันธ์ และอาพร บุศรังสี. (2544). การจัดการมูลฝอยของเทศบาลในประเทศไทย : สถานการณ์ใน
ปัจจุบนั และทิศทางในอนาคต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
รุ่งธรรม ธรรมรักษ์. (2549). การรับรู้ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน. ปัญหาพิเศษ รป.ม.
(การบริหารทั่วไป). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
เรืองเดช ทองสถิต. (2545). ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นในการจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษาตาบลหมอ
เมือง อาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์). เชียงใหม่ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วี ร ชั ย อาจห าญ และค ณ ะ . (2552). เท คโน โล ยี ก ารจั ดก ารข ยะมู ล ชุ ม ช น เพื่ อ ผลิ ตพ ลั งงาน .
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ศุภชัย ไชยลังกา. (2545). การศึกษาเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลแม่สาย
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. การค้นคว้าแบบอิสระ ศศ.ม.
(การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สมบัติ ดารงธัญวงศ์. (2545). การบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ : เสมาธรรม.
สมมาตร์ ไทยานนท์. (2545). การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโรงกาจัด
กากอุตสาหกรรม (เจนโก้) ที่มีผลต่อประชาชนมาบชลูด เขตเทศบาลตาบลมาบตาพุดจังหวัดระยอง.
ปัญหาพิเศษ รป.ม. (การบริหารทัว่ ไป). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
สาโรช ทัพมี. (2546). ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการเก็บขน และกาจัด
ขยะมูลฝอย : ศึกษากรณี เทศบาลตาบลท่าบุญมี กิ่งอาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี วิทยานิพนธ์
ศศ.ม (นโยบายสาธารณะ). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุ นี ย์ มั ล ลิ ก ะ ม า ล ย์ แ ล ะ นั น ท พ ล ก า ญ จ น วั ฒ น์ . (2543). ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ งป ระ ช า ช น
ในการจัดการขยะชุมชน. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุ ภ าพร เนี ย ม ห อม . (2543). ป ระช าคม เมื องกั บ การจั ด ก ารข ยะมู ล ฝอ ย : ศึ ก ษ าเฉพ าะกรณี
เขตทวี วั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร. วิ ท ยานิ พ นธ์ ศศ.ม. (รั ฐ ศาสตร์ ). กรุ ง เทพฯ : มหาวิ ท ยาลั ย
รามคาแหง.
แสวง รัตนมงคลมาส. (2543). แนวคิดและปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
อนันต์ เกตุวงศ์. (2541). การบริหารการพัฒนา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อภิลักษณ์ เกษมผลกูล. (2548). ตามเสด็จฯ เกาะช้าง จังหวัดตราด. ตราด : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด.
อุษา เพ็ชรยิ้ม. (2542). ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษากรณี : เขตนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ บธ.ม (การบริหารธุรกิจ).
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
Cronbach, Lee Joseph. (1970). Essentials of Psychological Testing. New York : Harper and Row.
Tchobanogous and et al. (1993). Integrated Solid Waste Management. New York :
MC Graw-Hill.

245

246

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

ทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจัยเชิงทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรตาบลวังแซ้ม : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ATTITUDES OF FARMERS IN THE MEMBERSHIP OF FARMERS REHABILITATION AND DEVELOPMENT
FUND ACT TOWARD POLITICAL MOVEMENTS
ภากร สงเคราะห์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจัยเชิงทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุน
ฟื้นฟูและพั ฒ นาเกษตรกรตาบลวังแซ้ม : กรณี ศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษาการระดมทรัพยากรกระบวนการเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายการแก้ไขปัญหา
หนี้สินเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเกษตรกรตาบลวังแซ้ม อาเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี วิธีการศึกษาจะใช้ การวิจัยเชิงผสมผสาน ระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการ
วิจัยเชิงปริมาณจะใช้การวิจัยเชิงสารวจ โดยประชากรที่เป็น เป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่เป็ นสมาชิก
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรตาบลวังแซ้ม จานวน 70 คน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูล ผลการศึกษา พบว่าในการระดมทรัพยากรเพื่อการเคลื่อนไหวนั้น ในแง่ เงินและ
ข้ า วปลาอาหารล้ วนมาจากสมาชิ กของกลุ่ มก าลั งคนที่ เข้ าร่วมอบรมก็ อยู่ ในเครื อข่ าย นอกจากนี้ ยั งมี การใช้ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการทาป้ายและเครื่องขยายเสียง ส่วนกระบวนการในการเคลื่อนไหว
นั้นจะใช้ประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยมียุทธศาสตร์ ทั้งที่ใช้ความรุนแรงถ้าจาเป็นและไม่ใช้ความรุนแรง
ส่วนการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ ได้แก่ อาชีพ
ABSTRACT
The research was amied to study the resource-gathering for the political movement in
order to put forwards the policies for solving debts of farmers who are members of the
restoration and development funds that belongs to the group of farmers in Wang Saem
Subdistrict, Ma Kham, Chanthaburi. The method of study is the mixed method which was the
combination of quantitative and qualitative research methods. For the quantitative research,
the survey-based method had been employed and conducted on the targeted sample population
were 70 members of the restoration and development funds of Subdistrict Wang Saem. As for
the qualitative research, an in-depth interview method had been applied and conducted on the
key informants. The study showed that in order to gather the resources for the movement,
in terms of funds and food, these had come from the members of the group whom belonged
to the network. Additionally, the various types of media had been used extensively, especially
the billboards and the public address (PA) systems. For the process of movement, it
strategically pointed out at the inability for solving the debt crisis. The non-violence and
violence ways of movement were both on the table for consideration if they saw it fitted in the
situation they might encounter. As for the comparison of factors that related to the attitude was
the occupations.
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บทนา
ในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรไทยสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงด้วยวิถีการทาเกษตร เช่น ทาสวน
ทาไร่ เป็นต้น อาศัยการใช้แรงงานจากสัตว์ ได้แก่ วัว ควาย ในการไถนา ไถสวน ไถไร่ ส่วนแรงงานคนในการทานาจะ
พึ่งแรงงานของคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ โดยการลงแขกดานาเกี่ยวข้าว ทาสวน ทาไร่มัน ไร่อ้อย นอกจากนี้ใช้มูลสัตว์
เป็นปุ๋ยในการทาเกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากต้นไม้ ใบ ดอก มาเป็นยาฆ่าแมลง ทาให้ธรรมชาติเ กิดความ
สมดุลในตัวเอง การดารงชีวิตที่ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ ทาให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืน พอเริ่มเข้าสู่ยุคทุนนิยม
เกษตรกร เริ่มเปลี่ยนแนวคิดจากเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่การผลิตเพื่อการขายในตลาดมีการนาเทคโนโลยี เช่น รถ
ไถนาแบบเดินตามรถแทรกเตอร์ นาปุ๋ยเคมีมาใช้เพื่อหวังผลผลิตเพิ่ม ใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดย
มุ่งเน้นเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น ทาให้มีการกู้เงินนอกระบบมาเป็นทุนหมุนเวียน และมีการขอเครดิตสินค้าโดยเพิ่ม
ดอกเบี้ย แต่ราคาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนที่สูง แต่ราคาท้องตลาดถูกกดโดยพ่อค้าคนกลางทาให้เกษตรกรไทยพบ
กับการขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัวบวกกับกระแสทุนนิยมที่กาลังมาแรง ทาให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตต่า
ราคาท้องตลาดถูกกดโดย พ่อค้าคนกลาง ทาให้เกษตรกรไทยพบกับการขาดทุน มีหนี้สินล้นพ้นตัว (กนกศักดิ์
แก้วเทพ. 2526 : 1)
มีปรากฏการณ์ หนี้ สินในชนบทพบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ หรือประชาชนประมาณร้อยละ 64 ที่ ติ ดหนี้
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ นาข้าว พืชสวน พืชไร่ เป็นต้น ปรากฏการณ์ปัญหา หนี้สินของเกษตรกรเริ่ม
เป็นรูปธรรมตั้งแต่สมัย จอมพลถนอม กิตติขจร เป็ นต้นมา จนกระทั่ง ในสมัยของนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภั ย
ดังนั้นจึงได้มีการออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจน
ด้านหนี้สินและที่ดิน พ.ศ.2536 ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร (เตชิษฐ์ วรณาภรณ์ .
2551 : 1)
สาระสาคัญของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นองค์กรของรัฐมีสถานภาพตามกฎหมายเป็นนิติ
บุคคล โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ให้ดีขึ้นอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี โดยผ่านการดาเนินการของกลุ่มหรือองค์กรเกษตรกร ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒ นาเกษตรกร พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการปัญหาหนี้สินให้
เกษตรกร ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรเกษตรกร ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในการ
จัดการหนี้ของเกษตรกรดังกล่าวข้างต้น จะดาเนินการโดยมีคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรและสานักงาน
จัด การหนี้ ข องเกษตรกร ซึ่ งการจัด การในปั ญ หาหนี้ สิ น ของเกษตรกรนั้ น เพื่ อ ให้ ภ าระหนี้ ซึ่ งเป็ น ปั ญ หาของ
เกษตรกรได้บรรเทาลงและเพื่อรักษาปัจจัยการผลิต อันได้แก่ ที่ดิน หรือเครื่องมือการผลิตให้คงอยู่กับเกษตรกร
ต่อไป (เฉลิมชาติ ระยับ. 2554 : 2)
สาระสาคัญกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดังกล่าวระบุว่า สมาชิกเกษตรกรที่เกี่ยวข้องในกิจการใด
ที่กฎหมายกาหนดให้จดทะเบียนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิ นอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้กองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรโดยสมาชิกเกษตรกรจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากร โดยการนี้ให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร การดาเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาหนี้เร่งด่วน
(ถูกดาเนินคดีหรือถูกบังคับคดี) ในระยะที่รอการจัดการหนี้ให้แก่เกษตรกรที่ประสบสภาวะกรณีหนี้เร่งด่วน (ถูก
ดาเนินคดีหรือถูกบังคับคดี) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้กาหนดมาตรการดาเนินการดังนี้ (สานักงาน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร สาขาจังหวัดบุรีรัมย์. ออนไลน์. 2552)
1. กรณีถูกดาเนินคดีในศาล ทางสานักงานสาขาจังหวัดจะเข้าร่วมเจรจาเพื่อขอเลื่อน การพิจารณาคดี
ไปก่อน หากศาลไม่ยินยอมจะขอเลื่อนคดีเพื่อเจรจาต่อรองหนี้กับเจ้าหนี้ ของเกษตรกรแล้วขอเลื่อนคดีไปทา
สัญญาประนีประนอมในนัดต่อไปที่ศาลนัด
2. กรณีถูกบังคับคดีเพื่อจะขายทรัพย์ของเกษตรกร จะเข้าดาเนินการขอให้เจ้าหนี้เกษตรกรระงับการ
ขายไปก่อน เพื่อขอการดาเนินการตามบันทึกข้อตกลงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในปัญหาหนี้สิน
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3. กรณี ที่ เกษตรกรถู ก ทวงถามเพื่ อ ให้ ช าระหนี้ ต ามสั ญ ญาแห่ งหนี้ หากไม่ ด าเนิ น การเจ้ า หนี้ จ ะ
ดาเนินการฟ้องร้องดาเนินคดีทางสานักงานสาขาจังหวัดจะดาเนินการติดต่อขอให้เจ้าหนี้ชะลอการดาเนินการ
ฟ้องร้องไว้ก่อน
การแก้ ไขปั ญ หาหนี้ สิ น อั น เกิ ด จากการท าเกษตรกรรมและเป็ น หนี้ ในระบบแต่ ก็ มิ ได้ เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2544 ดังนั้นจึงมีการเคลื่อนไหว อันเกิดการรวมตัวของ
กลุ่มเกษตรกรเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สนิ ของเกษตรกรต่อไปโดยกลุม่ เกษตรกรในนามของ
กลุ่มองค์กรที่สมัครเป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียนหนี้ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ออกมาเคลื่อนไหวกดดัน
รัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าของเกษตรกรที่โดนฟ้อง โดนยึด หรือโดนขายทอดตลาด
การเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวได้ใช้ยุทธศาสตร์การชุมนุมประท้วงในกรุงเทพเป็นยุทธศาสตร์หลัก จน
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ชุมนุมประท้วงเรื้อรังของกลุ่มเกษตรกรกองทุนฟื้นฟู ในการชุมนุมประท้วงแต่ละครั้งจาเป็น
จะต้องมีการระดมทรัพ ยากรและการวางยุทธวิธีการเคลื่อนไหว ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาว่าเกษตรกรที่เป็ น
สมาชิกกลุ่มกองทุนฟื้นฟูมีบทบาทในการระดมทรัพยากรระหว่างกระบวนการเคลื่อนไหวหรือไม่และมากน้อย
เพียงใด
ตาบลวังแซ้มเป็นชุมชนดั้งเดิมของชาวชองที่เป็นชาติพันธุ์โบราณในเขตจังหวัดจันทบุ รีและได้มีการ
จัดตั้งเป็นตาบลเมื่อประมาณร้อยปีที่ผ่านมา การใช้ชีวิตทางเศรษฐกิจของชาวบ้านตาบลวังแซ้มมีลักษณะผลิตเพื่อ
ยังชีพบนฐานของการเอาแรงช่วยเหลือกันในระบบเครือญาติและการมีวัดเป็นพื้นที่สาธารณะที่เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน การผลิตเพื่อยังชีพดังกล่าวดารงอยู่จ นกระทั่งเมื่อมีถนนหนทาง และไฟฟ้าก็เริ่มเข้ามาในชุมชน ชาวบ้าน
ได้รับความสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมจนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิตไปแล้ว การที่มีถนนหนทาง และมี
ไฟฟ้า ก่อให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจเงินตราขึ้นในตาบล ดังนั้นชุมชนวังแซ้มจึงได้ปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อยัง
ชีพเป็นการผลิตเพื่อขายเช่น เมื่อไฟฟ้าเข้ามาทาให้มีสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาด้วย มีสินค้าฟุ่มเฟือยเข้า
มาขายในชุมชนโดยมีทั้งการขายสดและผ่อน เช่น ทีวี ตู้เย็น พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และอื่น ๆ แต่ละครัวเรือน
เริ่มมีความต้องการสินค้าประเภทนี้ เพิ่มมากขึ้น เพราะจะรู้สึกล้าสมัยหากไม่ได้ใช้สินค้าเหล่านั้น เป็นต้น เมื่อมี
ความต้องการใช้ในสินค้าใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น ย่อมต้องลงทุนในอาชีพเพิ่มขึ้นตามลาดับ ซึ่งแน่นอนว่าการลงทุน
บางครั้งมันก็ไม่ได้ผลกาไร และบางครั้งก็ขาดทุน การที่จะหาเงินมาถอนทุนคืนก็ต้องกู้ ต้องหาเงินมากขึ้น ต้องออก
หางานทาเพื่อหาเงินมาสาหรับการใช้จ่ายในสินค้าเหล่านั้น ชาวชุมชนวังแซ้มจึงเริ่มออกหางานทานอกพื้นที่ เริ่มทิ้ง
ถิ่นฐานออกไปหางานทานอกพื้นที่ ภาวะการณ์ขาดทุนในการผลิตเพื่อขายของชาวบ้านเกษตรกรวังแซ้มได้นาไปสู่
ปัญ หาหนี้สิ นของชุมชน จากการสั มภาษณ์ พ บว่าชาวบ้ านตาบลวังแซ้ม ส่วนใหญ่ ล้วนแต่เป็ นหนี้ ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่วนเรื่องหนี้นอกระบบก็มีบ้างเหมือนกันแต่น้อยมากเมื่อเทียบกับการกู้ยืมของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ความพยายามในการแก้ปัญหาหนี้สินในที่สุดได้นาเกษตรกรตาบลวังแซ้มเข้าร่วม การชุมนุมประท้วงของ
กลุ่มกองทุนฟื้นฟู ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นชาวบ้านคนหนึ่งในตาบลวังแซ้ม จึงสนใจ ที่จะศึกษาทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับ
ปัจจั ยและกระบวนการเคลื่อ นไหวของกลุ่ มกองทุ น ฟื้น ฟู และพัฒ นาเกษตรกรตาบลวังแซ้ ม : กรณี ศึกษากลุ่ ม
เกษตรกรวังแซ้ม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึกษาการระดมทรัพ ยากรในการเคลื่อนไหวผลัก ดันนโยบายแก้ไขหนี้สิ นของเกษตรกรที่เป็ น
สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในทัศนะของกลุ่มเกษตรกรตาบลวังแซ้ม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการการเคลื่อนไหวผลักดันโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่เป็น
สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ไปสู่การปฏิบัติในทัศนะของ กลุ่มเกษตรกรตาบลวังแซ้ม อาเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี
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3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่
เป็นสมาชิกกองทุนฟื้น ฟูและพัฒ นาเกษตรกร ไปสู่การปฏิบัติในทัศนะของกลุ่มเกษตรกรตาบลวังแซ้ม อาเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรีจาแนกตามตัวแปรพื้นฐาน
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
1. การกาหนดประชากร
ประชากรที่ใช้เป็นเป้าหมายการวิจัยได้แก่ ประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรกลุ่ม
เกษตรกรตาบลวังแซ้ม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จานวน 70 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ ย วกั บ การ
กระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูแ ละพัฒนาเกษตรกรตาบลวังแซ้ม การสร้างเครื่องมือและการหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื ่อ งมือ ที ่ใ ช้ก ารเก็บ รวบรวมข้อ มูล เพื ่อ ศึก ษาทั ศ นคติ ข องสมาชิ ก เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย เชิ ง
ทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตาบลวังแซ้ม : กรณีศึกษากลุ่ม
เกษตรกรวังแซ้ม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและตาราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทัศนคติของ
สมาชิกเกี่ยวกับปัจจัย เชิงทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตาบล
วังแซ้ม : กรณี ศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
2.1.2 สังเคราะห์ข้อมูล และดาเนินการสร้างข้อคาถาม โดยการรวบรวมคาสาคัญของแนวคิดที่
ศึกษามาเขียนเป็นคานิยามศัพท์ แล้วจึงสร้างข้อคาถามให้สอดคล้องกับคานิยามศัพท์ ทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับ
ปั จ จั ย เชิ งทรั พ ยากรและกระบวนการเคลื่ อ นไหวของกลุ่ ม กองทุ น ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกรต าบลวั งแซ้ ม :
กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ที่จาเป็นให้ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการประเมิน
2.2 องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัย
องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัยประกอบด้วยเนื้อหาสรุป ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close-ended) และเลือกตอบ (Checklist) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา หนี้สินในครัวเรือน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อปัจจัยเชิงทรัพยากรต่อกลุ่มเกษตรกรที่ใช้ใน
การเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรด้านทรัพยากรที่ใช้มีประเด็นดังนี้
1. เงินและข้าวปลาอาหา 4 ข้อ
2. กาลังคน 3 ข้อ
3. สื่อในการชุมนุมเคลื่อนไหว 8 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close-ended) และเลือกตอบ (Check-list)
เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟู
1. ประเด็นความเคลื่อนไหว 4 ข้อ
2. ยุทธศาสตร์ในยุทธวิธีการเคลื่อนไหว 4 ข้อ
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใช้คาถาม
ปลายเปิดวิเคราะห์โดยวิธีการหาความเรียงและสรุปผล
2.3 วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
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2.3.1 น าเครื่อ งมื อ ที่ ส ร้ างขึ้ น เสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งเนื้ อ หา
สานวนภาษา และความเหมาะสม แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาเพิ่มเติม
2.3.2 นาเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ขอคาแนะนาและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ของข้อคาถามจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน (ดังภาคผนวก ก) พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาและความครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา เมื่อรับเครื่องมือกลับคืนจาก
ผู้เชี่ยวชาญ นาข้อแก้ไขทั้งหมดมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
2.3.3 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว ไปเก็บข้อมู ล (Try-out) จานวน 30 ชุ ด แล้ ว
นามาวิเคราะห์ ห าความเชื่ อมั่ น ของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ โดยการหาค่าสั มประสิ ทธิ์แอลฟา (- Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 99) ซึ่งค่าทางสถิติมีค่า 0 - 1.00 ค่าที่ใช้ได้ต้องเกิน
0.70 จากผลการวิเคราะห์ได้ค่า  = 0.99
2.3.4 นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการหาค่าอานาจจาแนกและ ค่าความเชื่อมั่นไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
3. การตรวจสอบข้อมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้น่าเชื่อถือและมี
ความเที่ยงตรง การตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยจะใช้วิธีการ ดังนี้
3.1 การตรวจสอบความถูกต้องโดยนาข้อมูลที่รวบรวมจากแบบบันทึกประจาวัน ผลการสัมภาษณ์
การสังเกตการณ์มาเปรียบเทียบและตรวจสอบโดยยึดหลักสามเส้า (Triangulation) ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านข้อมูล
(Data Triangulation) ด้ าน ผู้ วิ จั ย (Investigator Triangulation) แ ล ะ ด้ าน วิ ธี ก าร (Methodological
Triangulation) เพื่อเป็นการเสริมจุดแข็งของข้อมูลแต่ละชุด จากการดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
หรือการสัมภาษณ์ซ้าโดยเปลี่ยนเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์ เพื่อยืนยันข้อมูลในเวลาและสถานที่ที่ต่างกัน
และเพื่อเกิดความเชื่อมั่นในข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ ควรใช้ผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีจุดยืนต่างกัน มีความคิดเห็นในทางที่
เห็นด้วยคัดค้านและวางตัวเป็นกลาง
3.2 การเปรียบเทียบจากการใช้ทฤษฎีและแนวคิดหลาย ๆ ชุด (Triangulation Theories) เป็นการ
ใช้มุมมองด้านทฤษฎีหลาย ๆ ชุด เข้าไปมองสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ต้องศึกษา เป็นการตรวจสอบข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลหลายแบบ คือ จากประสบการณ์ เอกสารและจากการสังเกตการณ์
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
4.1 ผู้วิจัยนาหนังสือจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถึงประธานกลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
4.2 ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ใช้ระยะเวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2556
4.3 หลังจากนั้นผู้วิจัยจะดาเนินการคัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์ และนาไป
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในภาคนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการตีความโดยใช้แนวคิดดังต่อไปนี้
5.1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive) ซึ่งได้จากการ
สังเกตและการสัมภาษณ์ที่ได้จดบันทึกไว้จากสิง่ ที่เป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น โดยผู้วิจัยได้เห็นหลาย ๆ
เหตุการณ์และได้ทาการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า แล้วก็สามารถลงมือเขียนเป็นประโยคหรือข้อความเพื่อสร้าง
ข้อสรุปได้ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีหรือเพื่อตอบปัญหาของการวิจัย ข้อมูลที่ไม่ต้องการจะถูกกาจัดออกไปได้
5.2 การวิเคราะห์เชิงกระบวนการ เพื่ออธิบายถึงวิธีการสร้างเครือข่ายในการผลักดันนโยบายในการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินตามพระราชบัญญัติของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2544 ตลอดจนถึงการสร้าง
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เครื อ ข่ า ยของภาคประชาชนกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ในการรวมตั ว กั น เพื่ อ เรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ต่ อ รองและกดดั น เพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง
5.3 การวิ เคราะห์ ส าเหตุ เพื่ อ อธิ บ ายถึ ง ปั จ จั ย ด้ า นเนื้ อ หาบริ บ ท ปั จ จั ย ด้ า นทรั พ ยากร
กระบวนการเคลื่อนไหว ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย สาหรับการวัดระดับความต้องการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม สร้างขึ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติที่เรียกว่า (Likert Scale) โดยมีตัวเลือกตอบแบบ 5
ระดับ
5.4 การทดสอบสมมติฐาน จะทดสอบโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ คือ ค่าสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’D Conelalion = r)
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
การสัมภาษณ์ วิธีการสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi-structured or Guided Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นเครื่องมือการ
สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการใช้แนวสัมภาษณ์เจาะลึก (ตามภาคผนวก) โดยกาหนดผู้ให้ข้อมูล
ในการสัมภาษณ์ (Key-informants)
1.1 นางเพ็ญ ธรรมเกษร
รองประธานกลุ่มเกษตรกรตาบลวังแซ้ม จังหวัดจันทบุรี
1.2 นายถนอม คงสอน เลขานุการกลุ่มเกษตรกรตาบลวังแซ้ม จังหวัดจันทบุรี
1.3 นายสนิท เจนทนา ประธานกลุ่มเกษตรกรตาบลวังแซ้ม จังหวัดจันทบุรี
2. การตรวจสอบข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูลในที่นี้จะใช้รูปแบบดังนี้ การตรวจสอบการสัมภาษณ์ โดยใช้ผู้สัมภาษณ์ที่มีจุดยืน
ต่างกัน
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณ ภาพ จะใช้การตีความข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพื่อเพิ่มเติมคาอธิบาย
ตารางจากการสารวจให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ ย วกั บ การ
กระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตาบลวังแซ้ม การสร้างเครื่องมือและการหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
1. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจัยเชิงทรัพยากรและ
กระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตาบลวังแซ้ม : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม
อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและตาราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทัศนคติของสมาชิก
เกี่ยวกับปัจจัยเชิงทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตาบลวังแซ้ม :
กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
1.2 สังเคราะห์ข้อมูล และดาเนินการสร้างข้อคาถาม โดยการรวบรวมคาสาคัญของแนวคิดที่ศึกษา
มาเขียนเป็นคานิยามศัพท์ แล้วจึงสร้างข้อคาถามให้สอดคล้องกับคานิยามศัพท์ ทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจัย
เชิงทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตาบลวังแซ้ม : กรณีศึกษากลุ่ม
เกษตรกรวังแซ้ม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ที่จาเป็นให้ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการประเมิน
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2. องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัย
องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัยประกอบด้วยเนื้อหาสรุป ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close-ended) และเลือกตอบ (Check-list)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา หนี้สินในครัวเรือน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อปัจจัย เชิงทรัพยากรต่อกลุ่มเกษตรกรที่ใช้ในการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรด้านทรัพยากรที่ใช้ มีประเด็นดังนี้
1. เงินและข้าวปลาอาหาร 4 ข้อ
2. กาลังคน 3 ข้อ
3. สื่อในการชุมนุมเคลื่อนไหวมีการ 8 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close-ended) และเลือกตอบ (Check-list) เกี่ยวกับ
ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟู
1. ประเด็นความเคลื่อนไหว 4 ข้อ
2. ยุทธศาสตร์ในยุทธวิธีการเคลื่อนไหว 4 ข้อ
ตอนที่ 4 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั ญ หาข้อคิ ดเห็น และข้ อเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม โดยใช้ คาถาม
ปลายเปิดวิเคราะห์โดยวิธีการหาความเรียงและสรุปผล
3. วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
3.1 นาเครื่องมือที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เนื้อหา สานวนภาษา
และความเหมาะสม แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาเพิ่มเติม
3.2 นาเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ขอคาแนะนาและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ของข้อคาถามจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน (ดังภาคผนวก ก) พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ความเหมาะสมของภาษาและความครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา เมื่อรับเครื่องมือกลับคืนจากผู้เชี่ยวชาญ
นาข้อแก้ไขทั้งหมดมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ให้เหมาะสม
3.3 น าแบบสอบถามที่ ได้ ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ว ไปเก็ บข้ อมู ล (Try-Out) จานวน 30 ชุ ด แล้ วน ามา
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (- Coefficient) ของครอ
นบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 99) ซึ่งค่าทางสถิติมีค่า 0 - 1.00 ค่าที่ใช้ได้ต้องเกิน 0.70 จาก
ผลการวิเคราะห์ได้ค่า  = 0.99
3.4 นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการหาค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมั่นไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่กาหนดไว้
การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ผู้วิจัยนาหนังสือจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถึงประธานกลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ใช้ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2556
3. หลั งจากนั้ น ผู้วิจัย จะดาเนิ นการคัด เลือ กแบบสอบถามเฉพาะที่ ตอบครบถ้ วนสมบูรณ์ และนาไป
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในภาคนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการตีความโดยใช้แนวคิดดังต่อไปนี้
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1. เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive) ซึ่งได้จากการสังเกตและ
การสัมภาษณ์ที่ได้จดบันทึกไว้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น โดยผู้วิจัยได้เห็นหลาย ๆ เหตุการณ์
และได้ทาการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าแล้วก็สามารถลงมือเขียนเป็นประโยคหรือข้อความเพื่อสร้างข้อสรุปได้ตาม
กรอบแนวคิดทฤษฎีหรือเพื่อตอบปัญหาของการวิจัย ข้อมูลที่ไม่ต้องการจะถูกกาจัดออกไปได้
2. การวิเคราะห์เชิงกระบวนการ เพื่ออธิบายถึงวิธีการสร้างเครือข่ายในการผลักดันนโยบายในการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินตามพระราชบัญญัติของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2544 ตลอดจนถึงการสร้างเครือข่าย
ของภาคประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในการรวมตัวกัน เพื่อเรียกร้องสิทธิต่อรองและกดดัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
กลุ่มตนเอง
3. การวิเคราะห์ สาเหตุ เพื่ออธิบ ายถึงปัจจัยด้ านเนื้ อหาบริบ ท ปัจจัยด้ านทรัพยากร กระบวนการ
เคลื่อ นไหว ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ โปรแกรมส าเร็ จรู ป ในการวิเคราะห์ ข้ อมู ล สถิ ติ ที่ ใช้ เป็ น สถิ ติ เชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) ค่ า ความถี่ ร้ อ ยละ และค่ า เฉลี่ ย ส าหรั บ การวั ด ระดั บ ความต้ อ งการของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม สร้างขึ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติที่เรียกว่า (Likert Scale) โดยมีตัวเลือกตอบแบบ 5
ระดับ โดยในแต่ละระดับกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนนความต้องการ
ระดับคะแนน
ระดับเห็นด้วย/เป็นประจาทุกครั้ง
5
ระดับค่อนข้างเห็นด้วย/บ่อย ๆ ครั้ง
4
ระดับไม่แน่ใจ/ปานกลาง
3
ระดับค่อนข้างไม่เห็นด้วย/นาน ๆ ครั้ง
2
ระดับไม่เห็นด้วย/ไม่เคย
1
ในการตีความช่วงค่าเฉลี่ยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์. 2555 : 255)
คะแนนระหว่าง 4.20 - 5.00 แสดงว่า เห็นด้วยมาก
คะแนนระหว่าง 3.40 - 4.19 แสดงว่า เห็นด้วย
คะแนนระหว่าง 2.60 - 3.39 แสดงว่า ไม่แน่ใจ
คะแนนระหว่าง 1.80 - 2.59
แสดงว่า ไม่เห็นด้วย
คะแนนระหว่าง 1.00 - 1.79 แสดงว่า ไม่เห็นด้วยมาก
4. การทดสอบสมมติฐาน จะทดสอบโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ คือ ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson’D Conelalion = r) วิธีการวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันจะใช้เกณฑ์ดังนี้
ค่าสหสัมพันธ์
การตีความ
0.01 - 0.25
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่า
0.26 - 0.50
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง
0.51 - 0.75
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง
0.76 - 1.00
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงมาก
0.00
ไม่มีความสัมพันธ์
(-0.01) - (- 0.25) มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับต่า
(-0.26) - (- 0.50) มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับปานกลาง
(-0.51) - (- 0.75) มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับสูง
(-0.76) - (- 1.00) มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับสูงมาก
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับงานวิจัย มีดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 ค่าร้อยละ
1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย ()

253

254
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1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  )
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอ
นบาค (Cronbach)
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ทั ศนคติของสมาชิ กเกี่ย วกับ ปัจจัยเชิงทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่ ม
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตาบลวังแซ้ม : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ผลการวิจัยพบว่า
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 พบว่า สมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ภาพรวมว่า การระดมทรัพยากรทั้งเงินและข้าวปลาอาหาร รวมถึงกาลังคนสาหรับในการเคลื่อนไหวนั้นมาจาก
สมาชิกของกลุ่มเป็นสาคัญ ดังนี้
1. สมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในภาพรวมว่า การระดมทรัพยากรในแง่เงิน
และข้าวปลาอาหารสาหรับในการเคลื่อนไหวนั้นล้วนมาจากสมาชิกของกลุ่ม และเมื่อพิจารณาในรายประเด็นก็ยัง
พบว่า สมาชิกกลุ่มเห็นด้วยมากในประเด็น เรื่องอาหารที่ใช้ ในการชุมนุมมาจากการเก็บเงินรายหัวสมาชิก ส่วน
ประเด็นที่สมาชิกอยู่ในระดับเพียงเห็นด้วยนั้น มี 3 ประเด็น โดยเรียงลาดับดังนี้
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาจากการเก็บเงินรายหัวสมาชิก
1.2 ค่าป้ายที่ใช้ในการเคลื่อนไหวมาจากการระดมเงินสมาชิก
1.3 สมาชิกสมทบข้าวปลาอาหารแห้ง
2. สมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในภาพรวมต่อการระดมทรัพยากรด้าน
กาลังคน และเมื่อพิจารณาในรายประเด็นก็ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการระดมทรัพยากรด้านกาลังคนใน 3
ประเด็น โดยเรียงลาดับดังนี้
2.1 แกนนากลุ่มเป็นผู้นาในการชุมนุม
2.2 มีการระดมผู้เข้าร่วมชุมนุมให้ได้มากที่สุด
2.3 ผู้เข้าร่วมชุมนุมต้องเป็นสมาชิกกลุ่ม
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 พบว่า สมาชิกกลุ่มเกษตรกรวัง แซ้มผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ภาพรวมว่ า กระบวนการเคลื่ อนไหวมี การใช้ สื่ อเพื่ อการประชาสั มพั นธ์ มากและเห็ น ด้ ว ยมากต่ อ ประเด็ น การ
เคลื่อนไหวที่ผ่านมา ดังนี้
1. ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการใช้สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มาก ไม่ว่าจะเป็นการทาป้าย การใช้
เครื่องขยายเสียง การใช้เสียงตามสายในชุมชน การใช้รถประชาสัมพันธ์ มีดนตรีปลุกใจ การออกข่าวในทีวี
เมื่อมาพิจารณาเป็นรายประเด็นของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ก็จะพบว่า มีมาก ใน 2 ประเด็น โดย
เรียงลาดับดังนี้ 1) การทาป้าย 2) การใช้เครื่องขยายเสียง
เมื่อมาพิจารณาเป็นรายประเด็นของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ก็จะพบว่าปานกลางใน 4 ประเด็น โดย
เรียงลาดับดังนี้ 1) การใช้รถประชาสัมพันธ์ 2) การใช้เสียงตามสาย ในชุมชน 3) การมีดนตรีปลุกใจ 4) การออก
ข่าวในทีวี
2. ประชาชนเห็นด้วยอย่างมากในภาพรวมต่อประเด็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูที่ผ่านมา และ
เมื่อพิจารณาในรายประเด็นก็ยังพบว่า สมาชิกกลุ่มเห็นด้วยมากทุกประเด็น โดยเรียงลาดับดังนี้
2.1 การเคลื่อนไหวเพื่อใช้เหนี้
2.2 การเคลื่อนไหวเพื่อยืดเวลาชาระหนี้
2.3 การเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาเกษตรกร
2.4 การเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้ถูกฟ้องคดี
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 3 จะใช้การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน ดังนี้
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ตารางที่ 1 สรุปการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน
สมมติฐำนกำรวิจัย
1. ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มเกี่ยวกับปัจจัยในการเคลื่อ นไหวกลุ่มกองทุ น
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแตกต่างกันตามเพศ
2. ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มเกี่ยวกับปัจจัยในการเคลื่อนไหวกลุ่มกองทุ น
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแตกต่างกันตามอาชีพ
3. ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มเกี่ยวกับ ปัจจัยในการเคลื่อนไหวกลุ่มกองทุ น
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแตกต่างกันตามสถานภาพสมรส
4. ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มเกี่ยวกับปัจจัยในการเคลื่อนไหวกลุ่มกองทุ น
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแตกต่างกันตามระดับการศึกษา
5. ทั ศนคติของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มเกี่ยวกับปัจจัยในการเคลื่อนไหวกลุ่มกองทุ น
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแตกต่างกันตามหนี้สินในระบบ
6. ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มเกี่ยวกับกระบวนการเคลื่อนไหวกลุ่มกองทุ น
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแตกต่างกันตามเพศ
7. ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มเกี่ยวกับกระบวนการเคลื่อนไหวกลุ่มกองทุ น
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแตกต่างกันตามอาชีพ
8. ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มเกี่ยวกับกระบวนการเคลื่อนไหวกลุ่มกองทุ น
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแตกต่างกันตามสถานภาพสมรส
9. ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มเกี่ยวกับกระบวนการเคลื่อนไหวกลุ่มกองทุ น
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแตกต่างกันตามระดับการศึกษา
10. ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรวังแซ้มเกี่ยวกับกระบวนการเคลื่อนไหวกลุ่มกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแตกต่างกันตามหนี้สินในระบบ

ผลการทดสอบ
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ไม่ยอมรับสมมติฐาน

สรุปและอภิปรายผล
ในการอภิปรายถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 ดังนี้
ในการวิจัยทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจัยเชิงทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตาบลวังแซ้ม : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบว่า
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการเคลื่อนไหวนั้นในแง่เงิน และข้าวปลาอาหารล้วนมาจากสมาชิกของกลุ่มกาลังคนที่
เข้าร่วมอบรมก็อยู่ในเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการทาป้าย
และเครื่ อ งขายเสี ย งส่ วนกระบวนการในการเคลื่ อนไหวนั้ นจะใช้ ป ระด็ นเกี่ ยวกั บการแก้ ไขปั ญ หาหนี้ สิ นโดยมี
ยุทธศาสตร์ทั้งที่ใช้ความรุนแรงถ้าจาเป็นและไม่ใช้ ความรุนแรง ส่วนการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติ ได้แก่ อาชีพ
จะเห็นได้ว่าผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการเคลื่อนไหวของเกษตรกรในการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2544 กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรรม
ตาบลหัวถนน อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี งานวิจัย ของประภาส ปิ่นตบแต่ง (2541 : 16) ได้ศึกษาการ
เดินขบวนชุมนุมประท้วงในสังคมไทย ที่ชี้ให้เห็นถึงการชุมนุมเคลื่อนไหวของคนจนว่าไม่ได้มาร้องขอ แต่เป็นการ
ต่ อ สู้ เพื่ อ ปกป้ อ งการรุก รานจากภาครั ฐและภาคธุ รกิ จ ที่ เข้ ามาแย่ งชิ งทรัพ ยากร จุ ด มุ่ งหมายของการชุ ม นุ ม
เคลื่อนไหวของคนจน คนด้อยโอกาสเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของผลประโยชน์เฉพาะหน้า แต่อยู่ภายใต้กระบวนการ
สร้างประชาธิปไตยโดยตรง คนเหล่านี้ต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพทางอานาจในโครงสร้างเดิมที่
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ไม่มีช่องทางและพื้นที่แก่คนจน นอกจากนี้แล้วงานวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกศักดิ์ แก้วเทพ (2530 :
39) ได้ศึกษาเรื่องบทวิเคราะห์สหพันธ์ชาวไร่ชาวนาแห่งประเทศไทย : เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชาวนา
สมัยใหม่ ที่ได้กล่าวถึงการรวมตัวของ ชาวนา ชาวไร่ที่รวมตัวกันจัดตั้ง “สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2517 ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าชาวนาได้ลุกขึ้นมาเพื่อทวง “สิทธิ” และ “ความชอบ
ธรรม” ของตนและเพื่อต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบชาวนาจากชนชั้นนายทุนและถูกกระทาจากอานาจรัฐ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่สาคัญ ดังนี้
1. จากผลการศึกษาพบว่า การเคลื่อนไหวผลักดันแก้ไขปัญหานโยบายปัญหาหนี้สินของกลุ่มเกษตรกร
วังแซ้มเกิดจากการระดมทรัพยากรที่เป็นของตัวเองเรื่องข้าวปลาอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จึงสะท้อนให้เห็นว่าเป็น
กลุ่มที่มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินจริง ดังนั้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมาศึกษาและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาของกลุ่มเกษตรกรอย่างจริงจัง
2. จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรที่ผลักดันนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สิน ดังกล่าวมีแนวโน้มที่
จะใช้วิธีการต่อสู้ในรูป แบบที่ รุน แรงถ้าจาเป็ นดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้อ งควรจัดกลไกกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่ ม
เกษตรกรในการแก้ปัญหาหนี้สินอย่างจริงจังอย่างเป็นทางการ
ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจัยและกระบวนการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตาบลวังแซ้ม : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้มอาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการดาเนินวิจัยหลังจากนี้คือ
1. ควรมีการทาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทั้งนี้
เพื่ อ ให้ เห็ น ภาพและทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของกองทุ น ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกรว่ า ตลอดระยะเวลาที่
พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2544 มีผลบังคับใช้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เข้า
ไปช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบใดบ้าง ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมากน้อยเพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้างต่อการดาเนินงาน หรือควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการบริหารหรือนโยบาย
ทางด้านการบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรแห่งนี้สามารถที่จะช่วยเหลือและตอบสนองความต้ องการของกลุ่ม
เกษตรกรได้อย่างแท้จริง
2. ควรมีการทาวิจัยเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรตาบลวังแซ้ม
ว่าเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ได้รับการชาระหนี้แทนจากกองทุน ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีความสามารถ
เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเป็นอย่างไร รวมถึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการดารงชีพของสมาชิกกลุ่มที่
ได้รับการชาระหนี้แทนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรด้วย เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการชาระหนี้คืน
กองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรได้ต่อไป
3. ควรศึกษากลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตาบลวังแซ้ม ในเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์เพื่อให้
เข้าใจการเคลื่อนไหวของกลุ่มอย่างลึกซึ้งและจะเป็นกรณีศึกษา เพื่อสะท้อนภาพใหญ่ของการเคลื่อนไหวของกลุ่ม
กองทุนฟื้นฟู
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบคลองนารายณ์
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
PUBLIC PARTICIPATION IN GOOD LOCAL MANAGEMENT SYSTEM OF KHLONG NA RAI DISTRICT
ADMINISTRATION ORGANIZATION CHANTHABURI PROVINCE
บันเทิง ผลอาพันธุ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขต องค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองนารายณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล คลองนารายณ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จาแนก
ตามตัวแปรพื้นฐาน วิธีการศึกษาจะใช้การวิจัยเชิงสารวจโดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือประชาชนที่มีสิทธิ
เลือกตั้งและกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของยามาเน่ จานวน 400 คน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นใช้สถิติ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ค่าทีเทส (t-test) สาหรับเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างตัวแปร
2 ตัว สถิติ One – Way ANOVA สาหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตั ว และใช้ LSD
เพื่อทดสอบว่าตัวแปรใดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมมีส่วนร่วมระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านประชาชนมีส่วนร่วมด้านนิติธรรม
อยู่ ใ นระดั บ มาก รองลงมาคือ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักการ
มีส่วนร่วม ตามลาดับ ส่วนด้านหลัก ความคุ้มค่า ในการเปรียบเทียบดังกล่าวจาแนกตามตัวแปรพื้นฐานก็จะพบว่า
ตัวแปรที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และการศึกษา
ABSTRACT
The aims of this research were to study and compare factors affecting the public
participation in good local management system of Khlong Na Rai Sub-district Administration
Organization in Muang District, Chanthaburi Province. The survey research design was applied to
this study. The research populations determined by the Taro Yamane’s sample size were the
400 qualified voters. The descriptive statistics were percentage, mean, standard deviation, t-test,
one way analysis of variance, and the LSD analysis. The results revealed that the public
participation in good local management system of Khlong Na Rai Sub-district Administration
Organization in Muang District, Chanthaburi Province were at moderate level. The levels of
public participation aspects were orderly shown as follows : Rule of Law, Accountability,
Morality, Responsibility, and Participation. Besides, the participation aspect of Cost-Effectiveness
or Economy was differently shown with the .05 level of statistical significance in the people
different ages, marital status and education levels.
บทนา
การพัฒนาประเทศในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา รัฐบาลมีหน้าที่ต้องพัฒนาให้
ประเทศ มีความเจริญก้าวหน้า โดยการบริหารงานจะต้องแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน มุ่ง
ให้เกิ ดประโยชน์ แก่ป ระชาชน รวมทั้ งต้ องสอดคล้องตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 10
พุทธศักราช 2550 - 2554 ซึ่งให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและทุกระดับในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุลเป็นธรรมและยั่งยืน
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โดยส่ งเสริมให้ ป ระชาชนรวมตัวและรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ ายการทางานร่วมกัน ส่งเสริม ให้ เข้ าถึ ง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และร่วมในกระบวนการบริหารจัดการประเทศให้เกิดความเป็นธรรม ความโปร่งใส
ในการพัฒนาประเทศ สร้างความเข้มแข็ง และเครือข่ายการทางานของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน เพื่อติดตาม
ตรวจสอบการใช้อานาจของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารจัดการ
ประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยพัฒ นาศักยภาพ และกระจายอานาจการตัดสินใจให้
ท้องถิ่นมีบทบาทสามารถรับผิดชอบในการบริหารจัดบริการสาธารณะ
ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และสามารถสร้างความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ออนไลน์. 2550)
ดังนั้น ประชาชนจึงถือเป็นองค์ประกอบสาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลในการสร้างความเจริญมาสู่
ท้องถิ่น การพัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชน โดยจะต้องมี
การร่วมมือทั้งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน เพราะประชาชนจะรู้ปัญหาและความต้องการรวมถึง
วิธีการในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นดีที่สุด หากประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานจะ
ส่งผลให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความล่าช้า การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนจะทาให้การพัฒนาท้องถิ่น
กาหนดไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นั้น กาหนดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติของส่วนราชการตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่
ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนเกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็น และประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารงานจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลัก ธรรมาภิบ าล (Good Governance) ซึ่ง ประกอบด้ว ยหลัก นิติธ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และประชาชนมีส่วนร่วมโดยมุ่งสร้างองค์กรให้เป็นไปตามหลัก
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยเหตุดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงสามารถ
ตอบสนอง ความต้องการของท้องถิ่นได้ตรงตามเป้าหมาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีภารกิจสาคัญ
คือ การให้บริการประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. ออนไลน์.
2549 ก)
องค์ก ารบริห ารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือ งจัน ทบุ รี จังหวัดจัน ทบุ รี ได้ นานโยบายการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นเวลาร่วม 10 ปีมาจนถึงปัจจุบัน เช่นการได้เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามาร่วมประชาคมกับองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปี การติดประกาศ
ให้ประชาชนทราบในการทากิจการงานใด ได้มีการติดประกาศให้ประชาชนทราบทุกครั้งเป็นต้น จากประสบการณ์
ของผู้วิจัยในฐานะที่ทางานในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มาเป็นเวลาร่วม 10 ปี เห็นว่าปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาบลคลอง
นารายณ์
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึ งสนใจศึกษาการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการบริห ารจัด การที่ ดีของ
ท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ว่าประชาชนมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีระดับใด และจะได้ทราบถึงปัจจัย ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อที่จะ
สามารถนาผลการวิจัยเสนอเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและพัฒนาในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองนารายณ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พร้อมข้อเสนอแนะในการวางแผนหรือสร้างระบบการบริหารงานโดยใช้
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หลักธรรมาภิบาลให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่น ๆ ในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
ภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1 .เพื่ อศึ กษ าระดั บ การมี ส่ วน ร่ วม ของป ระชาชน ใน การบ ริ ห ารจั ด การที่ ดี ข อ ง ท้ อ งถิ่ น
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่น
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
วิธดี าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
คลองนารายณ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จานวน 3,665
การกาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จะใช้สูตรของทาโร่ยามาเน (Yamame. 1973 : 1088) คานวณ
ขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมดังนี้
N
N
=
n
N
e
n

=
=
=
=

1  Ne2

ขนาดตัวอย่าง
3,665
ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม (Sampling error) 0.05
3,665
1  (3,665  0.0025)

n
=
400
ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได้ = + 5%
ความเชื่อมั่นในการสุ่มน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ คือ ความเชื่อมั่นในการสุ่ม 95 %
เฉพาะฉะนั้น ขนาดตัวอย่าง = 400
ส่วนเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sample Technique) จะใช้การสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-Stage
Sampling) คือ ขั้นแรกจะใช้การสุ่มแบบสัดส่วน และขั้นที่สองจะใช้การสุ่มเชิงระบบ (Systematic Sampling)
ดังนี้
1. การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน
การสุ่มแบบสัดส่วนจะใช้หลักการแบ่งสัดส่วนตามการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังต่อไปนี้
ตาราง 1 แสดงการสุ่มแบบสัดส่วน จะใช้สัดส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้ง / หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้
เขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 1

หน่วยเลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้งที่
หน่วยเลือกตั้งที่
หน่วยเลือกตั้งที่
หน่วยเลือกตั้งที่
หน่วยเลือกตั้งที่

1
2
3
4
5

จานวนประชากร

จานวนกลุ่มตัวอย่าง

165
161
109
352
312

33
33
33
33
33

261

262

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

หน่วยเลือกตั้งที่ 6
หน่วยเลือกตั้งที่ 7
หน่วยเลือกตั้งที่ 8
หน่วยเลือกตั้งที่ 9
หน่วยเลือกตั้งที่ 10
หน่วยเลือกตั้งที่ 11
หน่วยเลือกตั้งที่ 12
รวม

360
395
310
662
227
370
242
3,665

33
33
33
37
33
33
33
400

2. การสุ่มเชิงระบบ
จะใช้การพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง/หน่วยเลือกตั้ง โดยแบ่งออก
ตามช่วงเท่า (Interval) ลาดับที่ 1, 20, 39, 58, ..., 741, 760
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ได้ แ ก่ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี การสร้าง
เครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับความต้องการของประชาชนต่อการจัดการ
บริการสาธารณะ
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ป รึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงตาม
โครงสร้างเนื้อหาความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องเหมาะสมของภาษา
ขั้ น ตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ งแล้ ว ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง และความ
ครอบคลุมของเนื้อหาเพื่อให้ได้ข้อคาถามที่เที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 5 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้สัมภาษณ์กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาสรุป ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามลั ก ษณะแบบปลายปิ ด (Close-Ended) และเลื อ กตอบ (Check-List)
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ระยะเวลาที่พักอาศัย
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามลัก ษณะแบบปลายปิ ด (Close-Ended) และเลื อกตอบ (Check-List)
เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ข องท้ อ งถิ่ น ในเขตองค์ ก ารบ ริ ห าร
ส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทั้งหมด 6 ด้าน 36 ข้อ ประกอบด้วยหลักและประเด็นการ
บริหารจัดการที่ดี ดังนี้
1. ด้านนิติธรรม 6 ข้อ
2. ด้านคุณธรรม 6 ข้อ
3. ด้านความโปร่งใส 6 ข้อ
4. ด้านการมีส่วนร่วม 6 ข้อ
5. ด้านความรับผิดชอบ 6 ข้อ
6. ด้านความคุ้มค่า 6 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามลั ก ษณะแบบปลายเปิ ด (Open-Ended) เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น หรื อ
ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ บริ ห ารจั ด การที่ ดี ข องท้ อ งถิ่ น ในเขต องค์ ก าร
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บริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี การทดสอบเครื่องมือจะใช้การทดสอบความตรง
(Validity) ดังนี้
1. การทดสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิจัยและหัวข้อวิจัย (ดังภาคผนวก ก)
โดยการทดสอบเครื่องมือที่จะใช้ในการทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content Valedity) โดยการนาแบบ
สัมภาษณ์ ให้ทั้ ง 3 ท่าน ตรวจสอบ เมื่ อรับเครื่องมือกลั บคื นจากผู้เชี่ย วชาญ นาข้อแก้ไขทั้ งหมดมาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
2. การทดสอบความเที่ยง (Reliability) จะใช้การทดลองไปเก็บแบบสัมภาษณ์ จานวน 36 ชุด แล้วนามา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ ซึ่งค่าทางสถิติมีค่า 0 - 1.0 ค่าที่ใช้ได้ต้องเกิน 0.7
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ ตัวแปรส่วนบุค คล (ตัวแปรต้น ) จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา คือนามาแจกแจงความถี่
(Frequency) คานวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอในรูปตารางความเรียง
2. การวิเคราะห์ตัวแปรตามจะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยนาเสนอในรูปของ ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สถิ ติ ที่ ใช้ เป็ น สถิ ติ เชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ ย สาหรับ การวัดระดับ ความต้องการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม สร้างขึ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทั ศนคติที่เรียกว่า (Likert Scale)โดยมีตัวเลือกตอบแบบ
5 ระดับ โดยในแต่ละระดับกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนคาตอบ ดังนี้
เกณฑ์ให้ค่าแบบคาถามเชิงบวก
เห็นด้วย
ระดับคะแนน
5
ค่อนข้างเห็นด้วย
ระดับคะแนน
4
ไม่แน่ใจ
ระดับคะแนน
3
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
ระดับคะแนน
2
ไม่เห็นด้วย
ระดับคะแนน
1
เกณฑ์ให้ค่าแบบสอบถามเชิงลบ
เห็นด้วย
ระดับคะแนน
1
ค่อนข้างเห็นด้วย
ระดับคะแนน
2
ไม่แน่ใจ
ระดับคะแนน
3
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
ระดับคะแนน
4
ไม่เห็นด้วย
ระดับคะแนน
5
ในการตีความช่วงค่าเฉลี่ยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนระหว่าง 4.51 – 5.00 แสดงว่า
เห็นด้วยมากที่สุด
คะแนนระหว่าง 3.51 – 4.50 แสดงว่า
เห็นด้วยมาก
คะแนนระหว่าง 2.51 – 3.50 แสดงว่า
เห็นด้วยปานกลาง
คะแนนระหว่าง 1.51 – 2.50 แสดงว่า
เห็นด้วยน้อย
คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.50 แสดงว่า
เห็นด้วยน้อยที่สุด
3. การทดสอบสมมุติฐาน จะใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) คือ t-test และANOVA (F-test)
โดยตั้งระดับนัยสาคัญที่ .05 ดังนี้
3.1 สมมุติฐานข้อที่ 1 จะใช้ค่า t-test
3.2 สมมุติฐานข้อที่ 2, 3, 4 และ 5 และ 6 จะใช้ F-test
ในกรณีที่ยอมรับสมมุติฐานอย่างมีนัยสาคัญจะทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่โดย ใช้ค่า LSD
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติพื้นฐาน
1. ค่าแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน
1. ค่า t-test (Independent Simple Test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
2. ค่า F-test ที่ระดับนัยทางสาคัญทางสถิติ .05 ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีค่ามากกว่า 2 ค่าขึ้นไป
3. หาค่าความแตกต่างรายคู่โดยใช้ค่า LSD (Least Significant Difference Test) ในกรณีที่หาค่า
F-test แล้ว พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลอง
นารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนมีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการที่ดีของท้ องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุ รี
ด้านหลักนิติธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ
ด้านหลักการมีส่วนร่วม และอันดับสุดท้ายคือหลักความคุ้มค่า ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยในแต่ละด้านได้ดังนี้
1.1 ด้านหลักนิติธรรม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมื อง จั งหวั ดจั นทบุ รี โดยด้ านหลั กนิ ติ ธรรมมากที่ สุ ด ร่ วมบริหารโดยยึ ดถื อ
ระเบี ยบและกฏหมายอย่ างเคร่ งครั ด อยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ร่ ว มทบทวน ปรั บ ปรุ ง กฏระเบี ย บ
ข้อบังคับให้มีความทันสมัย และระดับต่าสุด คือไม่เคยเข้าร่วมใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
1.2 ด้านหลักคุณธรรม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยด้านหลักคุณธรรม มากที่สุด คือร่วมจัดทาจรรยาบรรณ
สาหรับ ข้า ราชการ และติด ตามส่งเสริมให้มีก ารปฏิบัติตาม รองลงมาคือ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และประชาชนทั่วไป และระดับต่าสุดคือไม่ได้เข้าร่วมจัดทาตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน
1.3 ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยด้านหลักความโปร่งใส มากที่สุด คือร่ว ม
สร้า งจิต สานึกในการปฏิบัติงานอย่า งโปร่งใส รองลงมา คือ ร่ว มพัฒนาระบบการแก้ไขปัญ หาข้อร้องเรีย นที่มี
ประสิทธิผล และระดับต่าสุดคือ ไม่เคยเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อตรวจสอบการดาเนินงานของ อบต.
1.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดย ด้านหลักการมีส่วนร่วม มากที่สุด ร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาอบต. และร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินงานต่าง ๆ รองลงมาคือร่วมกับ อบต. ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นในการจัดบริการแก่ประชาชน และระดับต่าสุด คือ ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของ อบต.
1.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยด้านหลักความรับผิดชอบมากที่สุด ปฏิบัติ
หน้ าที่ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายและระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อ งอย่างเคร่งครัด ถู ก ต้ อง ครบถ้ว น และทั น ก าหนดเวลา
รองลงมาคือด าเนิน การแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบและผลการประเมิน จากฝ่าย
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ตรวจสอบอย่ างจริ งจั ง และระดั บ ต่ าสุ ด คื อ มี ก ารรั บ ฟั งและน าข้ อ เสนอแนะ ข้ อ ร้อ งเรีย นของประชาชนไป
ดาเนินการอย่างเต็มความสามารถ
1.6 หลักความคุ้มค่า พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ ดีของท้องถิ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยด้านหลักความคุ้มค่ามากที่สุด คือ ร่วมใช้
แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ให้เป็นระบบ รองลงมา คือร่วมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นคุณภาพ
และผลของงานเป็นสาคัญ และระดับต่าสุดไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อที่จะทราบถึง
ความคุ้มค่าของกิจกรรม หรือโครงการ
2. จากการทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของ
ท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ตาราง 2 ผลการทดสอบสมมุติฐาน
สมมุติฐาน
1. ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็น ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริห ารจัด การที่ ดี ของท้ อ งถิ่ น ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตาบลคลองนารายณ์
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน
4. ประชาชน ที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน
5. ประชาชนที่ มี ร ะยะเวลาที่ พั ก อาศั ย ต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลอง
นารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน

ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน
ยอมรับสมมุติฐาน
ยอมรับสมมุติฐาน
ยอมรับสมมุติฐาน
ยอมรับสมมุติฐาน
ปฏิเสธสมมุติฐาน

สรุปและอภิปรายผล
1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี ทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากผลการศึก ษาดังกล่า วสอดคล้อ งกับ ผลการศึก ษา
ของขวัญ นภา สุข คร (2552 : บทคัด ย่ อ ) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการที่ดี ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มี
ต่อการบริหารจัดการที่ดีอยู่ในระดับ ปานกลาง และยังสอดคล้องกับรัตติญา เทิดรัตนพงศ์ และสุนีย์ ไชยสุวรรณ
(2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาล
ตาบลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่าเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาพักอาศัยต่างกัน
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การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ มีต่อการบริหารจัดการที่ดี ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง และสุจิตรา
มีจารัส (2550 : 85) ศึกษาและกาธร รัตนธรรม (2552 : บทคัดย่อ ) ศึกษาการมีส่วนร่ว มของประชาชนที่มีต่อการ
บริห ารงานตามหลัก ธรรมาภิบ าล ของเทศบาลต าบลแหลมงอบ จั งหวั ด ตราด มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลแหลมงอบ ผลการวิจัยพบว่า
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลแหลมงอบ จังหวัดตราด
ในด้านหลักความคุ้มค่า พบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ในขณะเดียวกันผลการวิจัยในภาคนิพนธ์นี้แตกต่างจากผลการวิจัยของกับจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล
(2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยโจด จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการที่ดีมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก และวิลาศินี เทียนทอง (2550 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารจัดการที่ดี ของเทศบาลตาบลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อการบริหารจัดการที่ดีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดี ของท้องถิ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในรายด้าน พบว่า
1. ด้านหลักนิติธรรม พบว่า ร่วมบริหารโดยยึดถือระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด อยู่ในระดับมาก
ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง
ความคิ ดเห็ นของประชาชนที่ มี ต่ อการบริ หารจั ดการที่ ดี ขององค์ การบริหารส่ วนต าบลห้ วยโจด จั งหวัดสระแก้ ว
ด้านหลักนิติธรรมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักการมีส่วนร่วม และพบผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการที่ดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ด้านหลักคุณ ธรรม พบว่า ร่วมจัดทาจรรยาบรรณสาหรับข้าราชการ และติดตามส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติตามอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาวิลาศินี เทียนทอง (2550 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการที่ดี ของเทศบาลตาบลวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการบริหารจัดการที่ดีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
และพบผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการที่ดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ด้านหลักความโปร่งใส พบว่าร่วมสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส อยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา (2546 : บทคัดย่อ) ศึกษา
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องบริหารการจัดการที่ดีของเทศบาลตาบลบ้านฉางตามหลักธรรมาภิบาล เน้น
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารส าคั ญ ที่ ป ระชาชนควรรู้ ซึ่ ง เป็ น หลั ก ธรรมาภิ บ าลด้ า นหลั ก ความโปร่ ง ใส
อยู่ในระดับปานกลาง และพบผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการที่ดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. ด้านหลักด้านหลักการมีส่วนร่วมพบว่า ร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา อบต. และร่วมในการเป็นส่วนหนึ่ง
ในการดาเนินงานต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของศศิวิมล ธรรมเกสร
(2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีสว่ นร่วมของ ประชาชนต่อการการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในจังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับ ปานกลาง และพบผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมพบว่า
ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการที่ดีแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ด้านหลัก ความรับผิดชอบพบว่า ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด ถูกต้อง ครบถ้วน และทั นกาหนดเวลา อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผล
การศึกษาของสุจิตรา มีจารัส (2550 : 85) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอท่ามะกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ด้านหลักความรับผิดชอบพบว่า
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อยู่ในระดับปานกลาง และพบผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการที่ดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
6. ด้านหลักความคุ้มค่าพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของกาธร รัตนธรรม (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตาบลแหลมงอบ จังหวัดตราด มีวัต ถุประสงค์เพื่อศึก ษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลแหลมงอบ ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงาน ตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของเทศบาลตาบลแหลมงอบ จังหวัดตราด ในด้านหลั กความคุ้มค่า พบว่า
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง และพบผลการเปรียบเที ยบความแตกต่ างของการมีส่วนร่วมพบว่า
ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อ การบริหารจัดการที่ดีแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. เปรียบเที ยบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริห ารจัดการที่ดีของท้ องถิ่น ในเขตองค์ก าร
บริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และระยะเวลาที่พักอาศัยพบว่า ในการเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนแตกต่างกันตาม
เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ผู้วิจัยสามารถนาผลเปรียบเทียบมาอภิปรายได้ ดังนี้
2.1 เพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันสอดคล้องกับการศึกษาของ
นพพล สุรนัคครินทร์ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของ
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า ประชาชนที่มเี พศต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นแตกต่างกัน
2.2 อายุ พบว่า ประชาชนมีอายุ แตกต่างกัน มี ส่วนร่วมของประชาชนในการบริห ารจัด การที่ ดีของ
ท้ อ งถิ่ น ในเขตองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด จั น ทบุ รี แตกต่ างกั น มี ส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่ นต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะประสบการณ์ ในการดาเนินชีวิต หรือ
ประสบการณ์ในการทางาน รวมถึงสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล จึงทาให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของณนคร มีชุม (2546 : 92-199) ได้ ทาการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดี
ของท้องถิ่น ตาบลบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย พบว่าประชาชน ที่มีอายุ ต่างกัน
2.3 สถานภาพสมรส พบว่า ประชาชนมี สถานภาพสมรส แตกต่างกัน มี ส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชน
ทีม่ ีต่อการบริหารจัดการที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด จังหวัดสระแก้ว พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพสมรส
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการที่ดีแตกต่างกัน
2.4 การศึกษา พบว่า ประชาชนมีการศึกษา แตกต่างกันมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดี
ของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารจัดการที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด จังหวัดสระแก้ว พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการที่ดีแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ” พบว่า การบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมด้านต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ การบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล

267

268

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

คลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ยกเว้นด้านหลักนิติธรรม อยู่ในระดับมาก)
คือ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความ ด้านหลักความคุ้มค่า นั้นอยู่ในระดับ
ปานกลางทั้งหมด จากข้อค้นพบดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังต่อไปนี้
1. ธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรม
1.1 จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีการเข้าร่วมยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมดีเด่น
1.2 จัดให้มีกิจกรรมด้านคุณธรรมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม ศิลธรรม
2. ธรรมาภิบาลด้านหลักความโปร่งใส
2.1 จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ ดังนี้ เช่น เรื่องข้อบังคับจังหวัด เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณ และเรื่อง
ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2.2 จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการ และ
รูปแบบต่าง ๆ
3. ธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่วม
3.1 จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนโครงการต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
3.2 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา อบต.
4. ธรรมาภิบาลด้านหลักความรับผิดชอบ
4.1 จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดาเนินการ การวางแผนโครงการต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
4.2 จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบงานกิจกรรมของ อบต.
5. ธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่า
5.1 จัดกิจกรรมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุนให้ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ มาใช้ให้เป็นประโยชน์
5.2 จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมส่งเสริม สนับสนุนให้นาวัสดุที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่
หรือดัดแปลงให้เกิดผลผลิตใหม่
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่ปกครองขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่เป็นกรณีศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการ
ที่ดีของท้องถิ่น โดยพิจารณาความสัมพันธ์ในเชิงความแตกต่างของปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างกับการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 6 องค์ประกอบเท่านั้น มีได้มุ่งทาการศึกษาลึกซึ้งถึงสาเหตุ
อันเป็ นคาอธิบายต่อปรากฏการณ์ ที่ ค้นพบจากการศึกษา ผู้ศึกษาจึงเห็ นว่า ในโอกาสต่ อไป ควรจะได้ ทาการวิจั ยที่
หลากหลายแง่มุม และมีมิติของการศึกษาที่ลึกซึ้งในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่
1. การศึกษาความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของประชาชนจะส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขึ้นกว่าเดิม
2. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการบริ ห ารจั ดการที่ ดี ขององค์ การบริ หารส่ ว น
ตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนจะส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการที่ดี
เอกสารอ้างอิง
กาธร รัตนธรรม. (2552). ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารเทศบาลตาบลแหลมงอบ จังหวัดตราด. ปัญหาพิเศษ ศศ.ม.(วิชาการ
ภาครัฐและภาคเอกชน). กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

โกวิทย์ พวงงาม. (2538). การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านความโปร่งใสและมีส่วนร่วมของประชาชน ประจาปี 2549. กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภณการพิมพ์.
. (2542). การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภณการพิมพ์.
ขวัญนภา สุขคร. (2552). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ : ศักดิ์โภภณการพิมพ์.
จิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล. (2550). ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการที่ดีขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยโจต จังหวัดสระแก้ว. ปัญหาพิเศษ ร.บ. (รัฐศาสตร์). กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง. (2527). การระดมประชาชนเพื่อการพัฒนาชนบท ใน การบริหารงานพัฒนาชนบท.
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
เฉลียว บุรีภักดี และคณะ. (2545). ชุดวิชาการวิจัยชุมชน. กรุงเทพฯ : สานักมาตรฐานการศึกษา
สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ชูวงศ์ ฉายะบุตร. (2539). การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ : พิฆเณศพริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์.
ไชยชนะ สุทธิวรชัย. (2536). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ณ นคร มีชุม. (2546). การมีส่วนร่วมของการปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ : พีระพัธนา.
เดชา เลิศวิลัย. (2540). ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในการดาเนินงานโรงพยาบาล
ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสานน์การพิมพ์.
ติน ปรัชญพฤทธิ์. (2539). การมีส่วนร่วมของประชาชนของสังคมไทยในธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน. กรุงเทพฯ : เดือนตุลา.
ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์. (2539). กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง. ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา.
นพกาญจน์ เมตตานนท์. (2541). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
วางแผนพัฒนาชุมชน. (เอกสารวิจัย). กรุงเพทฯ : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพพล สุรนัคครินทร์. (2547). การนาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนตาบลตามทัศนะของ
ประชาชน จังหวัดเชียงใหม่. ปัญหาพิเศษ รป.ม. (นโยบายสาธารณะ). ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา.
นรินทร์ พัฒนาพงศา. (2546). การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง. กรุงเทพฯ :
598 print.
นิยม รัฐอมฤต. (2522). การเมืองไทยยุคปัจจุบัน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. (2527). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์
ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร. (2526). การพึ่งตนเอง ศักยภาพการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ :
รุ่งเรืองสานน์การพิมพ์.
ปรัชญา เวสารัชช์. (2528). การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ที่ดีโดยกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น สานักงาน ก.พ.
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. (2542). กระบวนการและเทคนิคการทางานของนักพัฒนา.
กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
. (2543). กระบวนการและเทคนิคการทางานของนักพัฒนา. กรุงเทพฯ : สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปิติเทพ อยู่ยืนยง. (2547). ธรรมาภิบาลในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.
พงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์. (2540). การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการ
จัดตั้งธนาคารหมู่บ้านจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพฯ : โสภาการพิมพ์.

269

270

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

“พระราชบัญญัติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น
พ.ศ. 2543,” (17 พฤศจิกายน 2543). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 114 ก. หน้า 8-9 .
พิชิต ฤทธิ์เจริญ. (2544). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไพรัตน์ เดชะรินทร์. (2527). นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชน ในยุทธศาสตร์
การพัฒนาในปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : โสภาการพิมพ์.
เมธี จันทร์จารุภรณ์. (2539). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ์.
ยุพา รูปงาม. (2545). การมีส่วนร่วมของข้าราชการ สานักงบประมาณในการปฏิรูประบบราชการ.
ภาคนิพนธ์ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม). กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. (2526). หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ : ไทยอนุเคราะห์ไทย.
รัตติญา เทิดรัตนพงศ์ และสุนีย์ ไชยสุวรรณ. (2554). การมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการบริหารจัดการที่ดี. กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภณการพิมพ์.
วันชัย วัฒนศัพท์. (2543). การมีส่วนร่วมของประชาชนของสังคมไทยในธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : เดือนตุลา.
วิทยา นภาศิริกุลกิจ. (2521). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่น :
ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตาบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการ. ปัญหาพิเศษ รป.ม.
(นโยบายสาธารณะ). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา.
วิรัช วนิภาวรรณ. (2530). ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญของการพัฒนาชุมชน : ประชาชนข้าราชการ
และผู้นารัฐบาล. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
วิลาศินี เทียนทอง. (2550). ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการที่ดี ของเทศบาล
ตาบลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว. ปัญหาพิเศษ รป.ม. (การบริหารทั่วไป). สระแก้ว :
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
วุฒิสาร ตันไชย. (2543). การกระจายอานาจและการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : ธรรมดาเพรส.
ศศิวิมล ธรรมเกสร.(2548).ประสิทธิภาพการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในจังหวัดจันทบุรี. ปัญหาพิเศษ รป.ม. (การบริหารทั่วไป). ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา.
ศิรินภา สถาพรวจนา. (2541). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
สถาบันดารงราชานุภาพ. (2539). ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล. รายงานการวิจัย.
กรุงเทพฯ : จุดทอง.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. (2546). การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล.
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2546). ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542. (ออนไลน์).
แหล่งที่มา : http://www.ocse.go.th./Good Government/ GGH.pdf. 20 ธันวาคม 2553.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2549). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
www.cgd.go.th/Library/knowledge/knowledge.htm. 26 ตุลาคม 2551.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2550). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
http://www.nesib.go.th. 5 เมษายน 2549.
สุจิตรา มีจารัส. (2550). การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา.
วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

271

สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา. (2540). การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลบ้ า นฉาง. ปั ญ หาพิ เ ศษ รป.ม. (นโยบายสาธารณะ). ชลบุ รี : บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยบูรพา.
. (2546). การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาลตาบลบ้านฉาง. กรุงเทพ
: โรงพิมพ์แอลเอส.
อคิน ระพีพัฒน์. (2525). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมไทยในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์.
องค์การสหประชาชาติ. (2527). แผนปฏิบัติการระดับโลกว่าด้วยเรื่องบทบาทประชาชน.
กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภณการพิมพ์.
อนุภาพ ถิรลาภ. (2528). การวิเคราะห์เชิงสมมุติฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชนบทศึกษาเฉพาะกรณีอาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ). กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อรทัย ตติยรัตน์. (2532). กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี (good governance). กรุงเทพฯ :
บพิธการพิมพ์.
อเนก เหล่าธรรมทัศน์. (2543). เหตุอยู่ที่ท้องถิ่น : ปัญหาการเมืองการปกครองที่ระดับชาติ
อันสืบเนื่องมาจากการปกครองท้องถิ่นที่ไม่เพียงพอ. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์.
อุทัย หิรัญโต. (2523). การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
Arnstein. (September 1996). “Perception of Community Participation in Education on Canada
Indian Reserve : A North – Central Alberta Case Study (Native American,”
Dissertation Abstract International. 20 (2) : 88-89.
Bryant, C. and Whiti, L.G. (9 Aug 1996). “Managing Development in the Third World,”
Westview Press. P.71.
Cohe, J. M. and Uphoff. (1977). Participation : Concept and Measures for Project
Design. London : Gan, L.
Fagence. (March 15 1977). “Quality and Quality in Educative Restructuring and Quality :
Issues for Tomorrow’s Schools,” Tony Townsend. 1(4) : 122-125.
Franklyn. (March 1985). Popular Participation in Planning for Basic Needs. Great Britain :
Black more Press.
Lee, j. Carry. (1976). Rural development participation : Concept and Measures For Project
Design implementation and Evaluation. London : Rural Development Committee
Center For International Studies Cornell University.
McCosky. (1980). Introduction to Law Enforcement. New York : Prntice Hall.
Milbra and Gool. (1975). Content Analisis of Commnication. New York : Macmilan.
Rifkin. (1986). “Participation Place in Rural Development : Seeking Clarity through
Specificity,” World Development. 8 (3) : 223.
Robert, D. Putnam. (1994). Yasutami Shimomura. The Role of Governance in Asia. Printed.
Sidney Verbra, Norman Nic. Participation and Political Equality. New York :
Cambridge.
United Nation. (1981). Management Theory and Total Quality : Improving
Research and Practice Through Theory Development. New York : Academy of
Management Review.
William, Erwin. (1967). Participation Management : Concept Theory and Implementation.
Atlanta Ca : Georgia State University.

272

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

WHO and UNICEF. (1978). Strategies Utilized by School Superintendents in
Establishing Participatory Linkages with the district Community. New York :
The University of Wisconsin.
Yamane, T. (1973). Statistics : An Introductory Analysis. 3rd. New York : Harper and Row.

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ อาเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี
PUBLIC ATTITUDES TOWARDS MEASURES OF SOLID WASTE MANAGEMENT IN KRA JAE SUBDISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION NA YAI AM DISTRICT CHANTHABURI PROVINCE
ปริญญา นกสุนทร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาถึงมาตรการและเปรียบเทียบมาตรการในการจัด การขยะ
ในทัศ นะของประชาชน ในเขตองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จั งหวัด จั น ทบุ รี
วิธีดาเนิน การวิจัย ใช้ก ารศึก ษาเชิง ผสมผสาน ระหว่างการวิจัย เชิงปริม าณและเชิงคุณ ภาพ โดยสารวจจาก
กลุ่ม ตัวอย่างประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งจานวน 360 คน การวิจัยเชิงเอกสาร การสัม ภาษณ์เจาะลึก และการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ
ค่อนข้างเห็นด้วยกับมาตรการในการจั ด การขยะในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลกระแจะ แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณา
เป็นรายประเด็นพบว่า ประชาชนจะมีทัศนะต่อมาตรการจัดการขยะเป็น 2 มาตรการหลัก คือ มาตรการสนั บ สนุ น
การจัดการขยะ และมาตรการในการป้องกันขยะ ส่วนมาตรการที่ประชาชนไม่แน่ใจ คือ มาตรการในการกาจัด
ขยะ เมื่อเปรียบเทียบมาตรการในการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ
จาแนกตามข้อมูลพื้นฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน ใน 2 ข้อ คือ มาตรการในการจัดการขยะ
ในทัศนะของประชาชน เขตองค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ แตกต่างกันตามอาชีพ และมาตรการในการจัดการ
ขยะในทัศนะของประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ แตกต่างกันตามรายได้
ABSTRACT
The objectives of this study were to study the measures and compare the measures
for the sold waste management in the view of the public’s opinions within area of Kra Jae
Sub-district Administration Organization. The mixed method was applied during the courses of
quantitative and qualitative research. This has been conducted by the means of survey, from the
sample population of 360 whom have possessed the election rights, the research from relevant
documents, the in-depth interview, and the participatory observation.
The study has revealed that the sample population who live in the area of Kra
Jae Sub-district Administration Organization tend to agree upon the measures for the solid
waste management with in its vicinity. But when consider each aspect in detail, it has found that
the public have split into two main opinions towards the measures which are the supporting
measure for waste management and the preventing measure for the waste. As for the measure
that public have been uncertain was the measure for waste management. When comparing the
measures for waste management in public’s opinions which were divided according to the data,
the result of hypothesis test shown that two hypothesis are acceptable which are the measure
for solid waste management in the public’s opinions who live in the area of Kra Jae Sub-district
Administration Organization will differ among people who have different occupations, and the
measure for the solid waste management will also be different among those with different
income levels.
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บทนา
ดังเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว นอกจากนี้ยังพบอีกว่าปัญ หาขยะล้น เมืองได้
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดังนี้ (สานักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร. 2540 : 14-15)
1. มลภาวะของสิ่งแวดล้อม (Pollution) ทาให้สิ่งแวดล้อมต่างๆ ของชุมชนเกิดมลภาวะ เช่น
1.1 น้าเสีย เกิดจากการกองขยะมูลฝอยบนพื้น เมื่อฝนตกลงมาบนกองขยะมูลฝอยจะเกิดน้าเสีย
มีความสกปรกมากจะไหลลงสู่แหล่งน้าทาให้เกิดภาวะมลพิษของแหล่งน้า
1.2 อากาศเสีย เกิดจากการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้ง ก่อให้เกิดควันและสารมลพิษทางอากาศ ทาให้
คุณภาพอากาศเสื่อมโทรม
2. แหล่งพาหะนาโรค (Disease Carrier) เกิดจากการกองขยะมูลฝอยบนพื้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและ
แมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะนาโรคติดต่อ ทาให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
3. การเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk) ชุมชนที่ขาดการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ดีและถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การสุขาภิบาล จะทาให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่าง ๆ ได้โดยง่าย เช่น โรคทางเดินอาหารที่เกิด
จากเชื้อแบคทีเรียและพยาธิชนิดต่าง ๆ เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง ฉะนั้นการแพร่ของโรคย่อมเป็นไป
ได้ง่าย
4. การสูญเสียทางเศรษฐกิจ (Economic Loss) ชุมชนต้องเสียค่าใช้จ่ายสาหรับการกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลเป็นประจาอยู่แล้ว และถ้าการกาจัดไม่ถูกต้องย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ด้านอื่น ๆ ทาให้น้าเสีย
และส่งผลกระทบต่อสัตว์น้าเป็นผลให้สูญเสียต่อเศรษฐกิจ
5. ทาให้ขาดความสง่างาม (Esthetics) การเก็บขนและกาจัดที่ดีจะช่วยให้ชุมชนเกิดความสวยงาม ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยอันแสดงถึงความเจริญและวัฒนธรรมของชุมชน ฉะนั้นถ้าการเก็บขนไม่ดีย่อมทาให้เกิดความไม่น่าดู
ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
6. ก่อให้เกิดเหตุราคาญ (Nuisance) ก่อให้เกิดเหตุราคาญต่อประชาชนได้ เช่น กลิ่นเหม็นจากการเน่าเปื่อย
หรือการสลายตัวของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ท้องถิ่นเกือบทั่วพื้นที่ในประเทศไทยได้ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล เนื่องจากขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการที่เหมาะสม และเกิด ความขัด แย้งกับ
ชุมชนรวมถึงกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการดาเนินการ (กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น. 2545 : 1)
ในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในท้องถิ่นนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับมอบหมายให้มี
อานาจหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามพระราชบัญ ญัติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 ระบุว่า ให้เ ทศบาล เมือ งพัท ยา และองค์ก าร
บริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
นอกจากนี้พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 ยังระบุอีกว่า
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาความ
สะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การจัดการขยะมู ลฝอยตามหลั กสากลเพื่ อความมี ประสิ ทธิภาพและยั่ งยื นนั้ น มี องค์ ประกอบที ่ส าคัญ
4 ประการ ซึ ่ง มีค วามสัม พัน ธ์ทั ้ง ทางด้า นเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สัง คมและสิ ่ง แวดล้อ ม คือ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. 2544 : 27-29)
1. การจัด การขยะมูล ฝอยอย่า งครบวงจร ซึ่ง เป็น การส่งเสริม และพัฒ นาการจัด การ ขยะมูลฝอย
อย่างเป็นระบบใน 4 ขั้นตอน คือ
1.1 การลดปัญหาขยะมูลฝอย (Reduction) กล่าวคือ ต้องมีการสร้างเสริมจิตสานึก ของประชาชน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงหรือลดการสร้างขยะ
มูลฝอย
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1.2 การนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการใช้ซ้า (Reuse) การซ่อมแซม
กลับมาใช้ใหม่ (Repair) และการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
1.3 การหลีกเลี่ยงการใช้ขยะมูลฝอยอันตราย หรือไม่คุ้มค่า (Rejection) ได้แก่ การไม่ใช้สารเคมีบาง
ชนิดที่กาจัดยาก หรือเป็นขยะมูลฝอยอันตราย เช่น โฟม เป็นต้น
1.4 การกาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกลักษณะ กล่าวคือ การนาขยะมูลฝอยที่นากลับมาใช้ใหม่ มากาจัด ซึ่งมี
วิธีกาจัด 3 วิธี คือ การทาปุ๋ยหมัก การเผา และการฝังกลบ
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากขยะมูลฝอยเป็นปัญหาร่วมของทุกคน และ
เป็น ปัญ หาของสังคม ประชาชนจึงควรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการกับปัญ หาขยะมูลฝอย ทั้งในฐานะเป็ น
ผู้สร้างปัญหา และเป็นสมาชิกของสังคมที่มีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะมีความเชื่อมโยง
และสัมพันธ์กับการจัดการขยะมูลฝอย
3. การใช้หลัก การ “ใครสร้า งขยะมูล ฝอย คนนั้น จ่าย” หรือ เรียกกันว่า Polluter Pay Principle
– PPP ซึ่ง เป็น มาตรการทางกฎหมาย ด้ว ยการเก็บ ภาษี หรือ ค่า ธรรมเนีย มขยะมูล ฝอย ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อ ม คือ การเก็บ ภาษีขยะมูลฝอยเพิ่ม จากบริษัทที่ใช้วัตถุดิบจากวัส ดุรีไซเคิล และเก็บ ภาษีข ยะมูล ฝอย
จากครัวเรือนตามสัดส่วนของปริมาณขยะมูลฝอยที่ครัวเรือนสร้างขึ้น และเก็บเป็นอัตราก้าวหน้า
4. การปลู ก จิ ต สานึ ก และค่ า นิ ย มการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยทาให้
ประชาชนเกิดการเรียนรู้ และสร้างเสริมจิตสานึกสาธารณะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
พื้นฐานที่ดีในการส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลกระแจะ ตั้งอยู่ห มู่ที่ 5 บ้านเนิน พรวด มีเขตพื้น ที่รับ ผิด ชอบ 11 หมู่บ้าน
1,299 ครั วเรือน ประชากร 4,688 คน มี เนื้ อที่ โดยประมาณ 47 ตารางกิ โลเมตร หรือประมาณ 29,375 ไร่ พื้ น ที่
ดังกล่าวใช้ประโยชน์ที่ดินในการทานา ทาสวนผลไม้ ทาสวนยางพารา ประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง (องค์การ
บริหารส่วนตาบลกระแจะ. 2554 : 1)
จากรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยตาบลกระแจะ ปีงบประมาณ 2552 (สถานีอนามัย
ตาบลกระแจะ. 2552 : 12) พบว่าร้อยละ 82.35 ของหลังคาเรือนมีการกาจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีกองมูลฝอยทุกชนิด
ไว้บนพื้น เมื่อมูลฝอยมีปริมาณมาก ก็จะกาจัดขยะโดยวิธีการเผากลางแจ้ง ส่ว นพื้น ที่ส าธารณะ เช่น โรงเรีย น
ตลาดนัด จะพบว่ามีมูลฝอยประเภทถุงพลาสติก ขวดน้าดื่ม กล่องโฟม มูลฝอยสด เป็นจานวนมาก
เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ พื้น ที ่อ งค์ก ารบริห ารส่วนตาบลนายายอาม อาเภอนายายอาม จังหวัด จันทบุ รี
(องค์การบริหารส่วนตาบลนายายอาม. 2551 : 24) ที่ให้บริการเก็บมูลฝอย พบว่าประชาชนกองมูลฝอยไว้บนพื้น
บริเวณที่พักอาศัยเพียงร้อยละ 28.40 ของหลังคาเรือน เฉพาะพื้นที่บางส่วนที่ไม่มีบริการเก็บมูลฝอย
อย่า งไรก็ต าม องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลกระแจะก็ไ ด้พ ยายามแก้ปัญ หา โดยจัด สร้า ง เตาเผาขยะ
ในบริเวณพื้นที่ที่มีปริมาณมูลฝอยมาก ๆ เช่น ตลาดนัด โรงเรียน เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ถูกทิ้งอยู่ทั่ว ไป โดยให้
เจ้า ของตลาดนัด ครู นัก เรีย น ดาเนิน การจัด เก็บ และเผามูล ฝอยกัน เองแต่เตาเผาที่สร้างขึ้นไม่ได้มาตรฐาน
จึงใช้ งานได้ไม่ ดี เท่ าที่ ค วร และในปั จจุ บั น ชารุด จึ งใช้ งานไม่ ได้ ประกอบกั บองค์ การบริหารส่ วนต าบลกระแจะ
มีข้อจากัดต่าง ๆ เช่น ขาดงบประมาณในการดาเนิ นการ ไม่มีพื้ นที่ ในการกาจัดมูลฝอย และไม่มี บุคลากรในการ
ดาเนินงาน ส่วนประชาชนก็จัดการกับมูลฝอยตามวิธีที่ปฏิบัติตามความเคยชินที่ปฏิบัติกันมา วิธีการจัดการมูลฝอยของ
ประชาชนดังกล่าว อาจไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลจึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในสถานการณ์ที่มีข้อจากัดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงมาตรการในการจัดการขยะใน
ทัศนะของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้เป็นข้อมูล
กาหนดแนวทางในการกาจัดขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ และนาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจ

275

276
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงมาตรการในการจัดการขยะในทัศนะของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
กระแจะ อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่ อเปรียบเที ยบมาตรการในการจั ดการขยะในทั ศนะของประชาชน เขตองค์ การบริหารส่ วนต าบล
กระแจะ จาแนกตามข้อมูลพื้นฐาน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่เป็น เป้า หมายวิจัย ได้แ ก่ ประชาชนที่มีสิท ธิเลือ กตั้งในเขตองค์ก ารบริห ารส่วนตาบล
กระแจะ อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ทั้ง 11 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านปากน้ากระแจะ หมู่ที่ 2 บ้านยางระหง
หมู่ที่ 3 บ้านนาซา หมู่ที่ 4 บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 5 บ้านเนินพรวด หมู่ที่ 6 บ้านโกรก หมู่ที่ 7 บ้านหมื่น ซ่อ ง หมูที่ 8
บ้านหนองแหวน หมู่ที่ 9 หนองบัว หมู่ที่ 10 บ้านเนินมณฑา และหมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวใน จานวน 3,526 คน
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี. 2555 : 24)
การกาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) ใช้แนวคิดของยามาเน่ (Yamane. 1973 : 125) คานวณ
ขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม ดังนี้
n
=
N
1 + Ne2
n
=
ขนาดหรือกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)
N
=
จานวนประชากรที่ศึกษา (Population)
e
=
ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม (Sampling Error)
ค วาม ค ล าด เค ลื ่ อ นม ากที ่ ส ุ ด ที ่ ย อม รั บ ได้ = + 5% ค วาม เชื ่ อ มั ่ น ในก ารสุ ่ ม น้ อ ย ที ่ ส ุ ด
ที่ยอมรับได้ คือ 95 %
แทนค่า n =
3,526
1 + 3,526 (0.05) 2
=
3,526
1 + 8.815
=
3,526
9.815
=
359.246
=
360
ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 360 คน
ส่ ว นเทคนิ ค การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Sample Technique) จะใช้ ก ารสุ่ ม แบบสองขั้ น ตอน (Two-Stage
Sampling) คือ ขั้นแรกจะใช้การสุ่มแบบสัดส่วน (Proportional Random Sampling) และขั้นที่สองจะใช้การ
สุ่มเชิงระบบ (Systematic Random Sampling) ดังนี้
สูตร

จานวนกลุ่มตัวอย่าง x จานวนประชากรในแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวนประชากรทั้งหมด

ในการสุ่มแบบสัดส่วนจะพิจารณาสัดส่วนของตัวอย่างจาแนกตามหน่วยเลือกตั้งในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกระแจะ อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยได้ผลการสุ่มเป็นดังนี้
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ตาราง 1 แสดงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ชื่อหน่วยเลือกตั้ง
ประชากร
หมู่ที่ 1 บ้านปากน้ากระแจะ
304
หมู่ที่ 2 บ้านยางระหง
411
หมู่ที่ 3 บ้านนาซา
452
หมู่ที่ 4 บ้านอู่ตะเภา
276
หมู่ที่ 5 บานเนินพรวด
207
หมู่ที่ 6 บ้านโกรก
406
หมู่ที่ 7 บ้านหมื่นซ่อง
399
หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหวน
356
หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว
292
หมู่ที่ 10 บ้านเนินมณฑา
287
หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวใน
136
รวม
3,526

กลุ่มตัวอย่าง
30
41
45
28
21
41
40
36
29
29
14
360

ส่ ว น ก า ร สุ ่ ม เชิ ง ร ะ บ บ จ ะ พิ จ า ร ณ า จ า ก ล า ดั บ ร า ย ชื ่ อ ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ที ่ ม ี ส ิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั ้ ง
ในแต่ละหมู่บ้าน โดยแบ่งออกเป็นในช่วงเท่า (Interval) ดังนี้ ทุกลาดับชื่อลาดับที่ 10, 20, 30, 40, …, 440, 450
ตามลาดับ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือวิจัย ได้แก่ การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่สร้างขึ้นจากการศึก ษาทฤษฎี
แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยข้อคาถามได้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ ที่ต้องการศึกษา และแบ่งข้อคาถาม
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามลั ก ษณะแบบปลายปิ ด (Close - Ended) และเลื อกตอบ (Check - List)
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นต้น
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close - Ended) และเลือกตอบ (Check - List)
เกี่ยวกับทัศนะของประชาชนในการจัดการขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ อาเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open - Ended) เกี่ยวกับการตอบสนองการจัดการ
ขยะในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
องค์ประกอบของเครื่องมือ ประกอบด้วยเนื้อหาสรุปได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย/เดือน และ
สถานภาพ
ตอนที่ 2 มาตรการในการจัด การขยะในทัศ นะของประชาชนในเขตองค์ก ารบริห าร ส่ วนต าบล
กระแจะ อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยใช้คาถามปลายปิด
ตอนที่ 3 ความต้ อ งการและข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม โดยใช้ คาถามปลายเปิ ด วิ เ คราะห์ โดยวิธีการหา
ความเรียงและสรุปผล
การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1.1 การวิจัยเอกสาร เอกสารที่จะใช้ในการวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
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1.1.1 เอกสารชั้นต้น (Primary Data) เป็นข้อมู ลที่ ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ
1.1.2 เอกสารชั ้ น รอง (Secondary Data) เป็ น เอกสารที ่ ม ี ก ารวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
ในรูปแบบต่าง ๆ คือ บทความวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
1.2 การสั มภาษณ์ วิธีก ารสั มภาษณ์ ที่จ ะใช้ในการวิจัย นี้มี ลัก ษณะเป็ น การสัม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง
โครงสร้าง (Semi - Structured or Guided Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็ น
เครื่องมือ
การสัมภาษณ์ เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการใช้แนวสัมภาษณ์ เจาะลึ ก โดยก าหนดผู้ให้
ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key-Informants)
ชื่อสกุล
สถานภาพในการให้ข้อมูล
1.2.1 นายประจวบ เหมเวช
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ
1.2.2 นายสมศักดิ์ นพฤทธิ์
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลกระแจะ
1.2.3 นายธีระศักดิ์ ศรีวิจารณ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ
1.3 การสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่วม หมายถึง ประสบการณ์ จากการสังเกตที่ได้จากการร่วม
ทางานในองค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ เป็นเวลา 7 ปี ในตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึก ษาครั้งนี้ ใช้โปรมแกรมสาเร็จรูป ในการวิเคราะห์ข้อ มูล สถิติที่ใช้เป็น สถิติ เชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย สาหรับการวัดระดับ ความต้องการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม สร้างขึ้นตามลักษณะการสร้ างแบบวัดทัศนคติที่เรียกว่า (Likert Scale) โดยมี ตัวเลือ กตอบแบบ
5 ระดับ โดยในแต่ละระดับกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนนความต้องการระดับคะแนน
ระดับเห็นด้วย
5
ระดับค่อนข้างเห็นด้วย
4
ระดับไม่แน่ใจ
3
ระดับค่อนข้างไม่เห็นด้วย
2
ระดับไม่เห็นด้วย
1
นอกจากนี้ได้กาหนดช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อการวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนระหว่าง
4.51 - 5.00
ถือว่าเห็นด้วย
คะแนนระหว่าง
3.51 - 4.50
ถือว่าค่อนข้างเห็นด้วย
คะแนนระหว่าง
2.51 - 3.50
ถือว่าไม่แน่ใจ
คะแนนระหว่าง
1.51 - 2.50
ถือว่าค่อนข้างไม่เห็นด้วย
คะแนนระหว่าง
1.00 - 1.50
ถือว่าไม่เห็นด้วย
การทดสอบสมมติฐาน โดยตั้งระดับนัยสาคัญที่ .05 ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 2 จะใช้ค่า t-test
สมมติฐานข้อที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 จะใช้ค่า F-test (ANOVA)
ผลการวิจัย
ข้อ ค้น พบข้อ ที่ 1 ตามวัต ถุป ระสงค์ข้อ ที่ 1 สามารถสรุป ได้ว่า กลุ่ม ตัว อย่า งประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ ค่อนข้างเห็นด้วยกับมาตรการในการจัดการขยะในเขตองค์การบริห ารส่ว นตาบล
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กระแจะ อยู่ 2 มาตรการ คือ มาตรการสนับสนุนการจัดการขยะ และมาตรการในการป้องกันปัญหาขยะ ส่วนมาตรการ
ที่ประชาชนไม่แน่ใจ คือ มาตรการในการกาจัดปัญหาขยะ
1. มาตรการสนับสนุนการจัดการขยะ พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามค่อนข้างเห็นด้วย
ในมาตรการสนับสนุนการจัดการขยะ และเมื่อพิจารณาในรายประเด็นก็ยังพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
มาตรการดังกล่าวจะมี 2 ระดับ คือ ระดับที่ค่อนข้างเห็นด้วยกับมาตรการ กับระดับที่ไม่แน่ใจ
2. มาตรการในการป้องกันปัญหาขยะ พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็น
ค่อนข้างเห็นด้วยที่มีในมาตรการในการป้องกันปัญหาขยะ และเมื่อพิจารณาในรายประเด็นก็ยังพบว่า ประชาชนมี
ความเห็นค่อนข้างเห็นด้วยเกือบทุกมาตรการ (ยกเว้นมาตรการการไม่ทิ้ง น้ายาทาความสะอาด ที่มีความเห็นไม่
แน่ใจ)
3. มาตรการในการกาจัดปัญหาขยะ พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามไม่แ น่ใ จใน
มาตรการก าจัด ปัญ หาขยะ และเมื่อ พิจ ารณาในรายประเด็น ก็ย ัง พบว่า ความคิ ด เห็น ของประชาชนต่ อ
มาตรการดังกล่าวจะมี 2 ระดับ คือ ระดับที่ค่อนข้างเห็นด้วยกับมาตรการ กับระดับที่ไม่แน่ใจ
ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบมาตรการในการจัดการขยะ ในทัศนะ
ของประชาชน เขตองค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ จาแนกตามข้อมูลพื้นฐานสามารถสรุปได้ดังตาราง 22
ตาราง 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจยั
1. มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะ
ของประชาชนเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกระแจะ แตกต่างกันตามเพศ
2. มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะ
ของประชาชนเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกระแจะ แตกต่างกันตามอายุ
3. มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะ
ของประชาชนเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกระแจะ แตกต่างกันตามการศึกษา
4. มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะ
ของประชาชนเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกระแจะ แตกต่างกันตามอาชีพ
5. มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะ
ของประชาชนเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกระแจะ แตกต่างกันตามสมาชิก
ในครัวเรือน
6. มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะ
ของประชาชนเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกระแจะ แตกต่างกันตามรายได้

ผลการทดสอบ
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 ดังนี้
ผลการศึกษาในภาคนิพนธ์ พบว่าประชาชนไม่แน่ใจต่อบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมการ
จัดการขยะ ผลการศึกษาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับงานของ ธงชัย ทองศรี (2553 : บทคัดย่อ) ที่ว่า ประชาชนเห็นว่าควรมี

279

280

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

การร่วมมือระหว่าง อบต.กับภาคเอกชนเป็นอย่างมาก ความไม่สอดคล้องเช่น นี้อาจเนื่ องมาจากประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ ยังไม่รู้จักและไว้ใจนัก ธุรกิจ เอกชน ที่มุ่งเน้นหากาไรในกิจการของตน
ผลการศึกษาในภาคนิพนธ์นี้ ก็ยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเจฎ สามารถ (2550 : บทคัดย่อ)
ที่ ว่ าประชาชนเห็ น ด้ วยกั บ การช าระค่ าจั ด เก็ บ ขยะให้ อบต.อย่ างสม่ าเสมอ แต่ ผ ลการศึ ก ษาในภาคนิพ นธ์นี้
ประชาชนยังไม่ค่อยมั่นใจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่าองค์การบริหารส่วนตาบล
กระแจะ ยังไม่มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะ ในเรื่องของค่าธรรมเนียม และค่าบริการ จึงทาให้ป ระชาชนไม่แน่ใจ
ที่ทาง อบต.ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการในการจัดการขยะให้สูงขึ้น
ผลการศึกษาในภาคนิพนธ์นี้ ก็ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกฤต บวกขุนทด (2553 : บทคัด ย่อ )
ที่ใ ห้ก ารส่งเสริม ให้ป ระชาชนคัด แยกขยะมูล ฝอย และการนาขยะสร้า งรายได้เ สริม ให้กับ ครัว เรือ น ความ
สอดคล้ อ งเช่น นี้ เกิด จากการให้ค วามรู้กับ ประชาชนและการสร้า งรายได้ ให้กับประชาชน ในการคัดแยกขยะ
ที่สามารถนากลับมาใช้ซ้าหรือการนาไปรีไซเคิลเพื่อกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนในเขต
อบต.
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการศึกษาในภาคนิพนธ์พบว่า ประชาชนในเขต อบต.กระแจะ ยังรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวมาตรการ
ในภาพรวมเกี่ยวกับกาจัดขยะของ อบต. ไม่มั่นใจต่อมาตรการบางข้อของการสนับสนุนการจัด การขยะ และยังไม่
มั่นใจบางมาตรการของการป้องกันขยะ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนมาตรการจัดการขยะ
ของ อบต.กระแจะ ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
1. ในการเพิ่มความมั่นใจในมาตรการเกี่ยวกับ การกาจัดขยะของ อบต.นั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการ
ดาเนินการ คือ
1.1 การสร้างความพร้อมให้แต่ละครอบครัวทาการฝังกลบขยะในที่ตัวเอง ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการ
ฝึกอบรมให้ความรู้วิธีฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเพื่อเป็น ประโยชน์ในการฝังกลบ
ขยะ
1.2 การส่งเสริมให้ครอบครัวนาขยะมาทาปุ๋ยหมักได้อย่างจริงจังนั้น ควรมีการให้ความรู้แก่ประชาชน
ให้ทราบถึงประโยชน์ที่สามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของดิน
1.3 การให้ค รอบครัว มีค วามเต็ม ใจที่จ ะบริจ าคเงิน เพื่อ การกาจัด ขยะสมทบกับ งบของ อบต.
ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการจัดประชุมประชาคมสร้างความเข้าใจและชี้แจงเหตุผลให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูล
1.4 การสร้างการยอมรับให้ครอบครัวยอมให้เป็นที่จุดรวบรวมขยะนั้ น ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการ
จัดทาแผนบริเวณจุดรวบรวมขยะชี้แจงให้กับประชาชนได้รับทราบ และควรให้สิทธิประโยชน์บ้างประการแก่เจ้าของจุด
รวบรวมขยะ เช่น ประกาศเกียรติคุณ ช่วยเหลือในเรื่องมาตรการลดภาษี บารุงท้องที่ เป็นต้น
2. ในการเพิ่มความมั่นใจให้ประชาชนสนับสนุนมาตรการสนับสนุนการจัดการขยะของ อบต. ควรมีการ
ดาเนินการ คือ
2.1 ในการส่งเสริมบทบาทของนักธุรกิจ เอกชน ควรมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มาประชุม
ชี้แจงถึงผลดี ผลเสียของแต่ละฝ่าย จะได้รับและมีมติข้อตกลงร่วมกัน
2.2 ในการเพิ่ ม ความสมั ค รใจให้ ป ระชาชนยอมจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า บริ ก าร ในการ
จัด การขยะเพิ่ม ขึ้น นั้น ผู้วิจัย เห็น ว่า ควรจัด ให้ป ระชาชนเข้า มามีส่ว นร่ว มในการกาหนด ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการในแต่ละครั้ง เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลและเหตุผลที่จะต้องปรับค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
3. ในการเพิ่มความมั่นใจในมาตรการของ อบต.เกี่ยวกับการป้องกันขยะ จากผลการศึกษามี อ ยู่ เ พี ย ง
ประเด็นเดียวที่เป็นปัญหา คือ ประชาชนไม่แน่ใจการไม่ทิ้งน้ายาทาความสะอาดจะช่วยป้องกันขยะอย่างไร ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่า
ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงให้ทราบถึงพิษภัยจากสารเคมีที่บรรจุอยู่ในน้ายาทาความสะอาด
และรู้จักการป้องกันสารพิษดังกล่าว
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลัง จากที่ไ ด้ดาเนิน การวิจัย เรื่อ ง มาตรการในการจัด การขยะในทัศ นะของประชาชนในเขต
องค์การบริห ารส่วนตาบลกระแจะ อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เป็นที่เรียบร้อ ยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมี
การดาเนินวิจัยหลังจากนี้ คือ
1. มี การส ารวจถึ งมาตรการในการจั ดการขยะในทั ศนะของประชาชน ในจั งหวัด จั นทบุ รี เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ในการกาหนดนโยบายสาธารณะ
2. การวิจัย เชิงคุณ ภาพเกี่ย วกับ ทัศ นะต่อ มาตรการของประชาชน เพื่อ จะได้เข้า ใจถึง วัฒนธรรม
และความคิด ของประชาชนได้อ ย่า งละเอีย ด จะมีผ ลต่อ การด าเนิน การได้ส อดคล้อ งกับ สภาพวิถี ชีวิ ต ของ
ประชาชน
เอกสารอ้างอิง
กรมควบคุมมลพิษ. (2549). การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_garbage.html. 10 พฤศจิกายน 2549.
________. (2551). คู่มือประชาชนเพื่อลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : กรมฯ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2545). มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล. กรุงเทพฯ : กรมฯ.
ธงชัย ทองศรี. (2553). สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขามอาเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา. งานนิพนธ์ วศ.ม. (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค). นครราชสีมา :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ธนกฤต บวกขุดทด. (2553). การศึกษารูปแบบการจัดการการจัดเก็บขยะชุมชน กรณีศึกษา : องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนเมืองพัฒนา อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา. งานนิพนธ์ วศ.ม. (กาบริหารงาน
ก่อสร้างและสาธารณูปโภค). นครราชสีมา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ธีระศักดิ์ ศรีวิจารณ์ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ปริญญา นกสุนทร เป็นผู้สัมภาษณ์. (15 มกราคม 2556).
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ จังหวัดจันทบุรี.
ประจวบ เหมเวช เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ปริญญา นกสุนทร เป็นผู้สัมภาษณ์. (15 มกราคม 2556).
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ จังหวัดจันทบุรี.
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. (2535). สิ่งปฏิกูล. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
http://www.moph.go.th/ops/minister_06/Office2/public%20health%20law.pdf.
10 พฤศจิกายน 2549.
พิภัทร แสงสินธุศร. (2550). พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต. งานนิพนธ์ รป.ม. (การบริหารทั่วไป). ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์.
วีระ บารุงศรี. (2549). องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหายะมูลฝอย : ศึกษากรณี
จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (รัฐศาสตร์). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ศูนย์วิจัยและจัดการคุณภาพอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2554). รายงานการทบทวนวรรณกรรม
การเผาขยะชุมชนในที่โล่งแจ้งและการจัดการ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สถานีอนามัยตาบลกระแจะ. (2552). สรุปผลการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยตาบลกระแจะ. จันทบุรี :
สถานีอนามัยฯ.
สมเจฎ สามารถ. (2549). แหล่งกาเนิดขยะ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
http://www.deqp.go.th/Into/wrapp_open content.jap? content/D=9&templ ID=18ROM.
10 พฤศจิกายน 2549.

281

282

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

_______. (2550). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหาร
ส่วน ตาบลพานทอง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุร.ี งานนิพนธ์ รป.ม.
(การบริหารงานท้องถิ่น). ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
สมศักดิ์ นพฤทธิ์ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ปริญญา นกสุนทร เป็นผู้สัมภาษณ์. (15 มกราคม 2556).
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ จังหวัดจันทบุรี.
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (2544). รายงานการศึกษาวิจัยเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สคร.06/2544. กรุงเทพฯ : เสมาธรรม.
สานักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร. (2540). “การจัดการขยะมูลฝอย,”สานักรักษาความสะอาด.
26 (2) : 24.
สาเนา อุดมเจริญ. (2554). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี. งานนิพนธ์ ส.ม.
(สาธารณสุขศาสตร์). ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี. (2555). ข้อมูลจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น.
จันทบุรี : องค์การฯ.
องค์การบริหารส่วนตาบลกระแจะ. (2554). แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 - 2557. จันทบุรี : องค์การฯ.
องค์การบริหารส่วนตาบลนายายอาม. (2551). สรุปผลการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลนายายอาม
อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี. จันทบุรี : องค์การฯ.
Yamane, Taro. (1973). Statistics : An Introductory Analysis. 3rd ed. New York : Harper and Row.

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

ความต้องการและมาตรการของประชาชนทีม่ ีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
PUBLIC NEEDS AND MEASURES IN PUBLIC SERVICE MANAGEMENT OF KHLONG NA RAI SUBDISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION CHANTHABURI PROVINCE
จตุรงค์ พานิชชานุรักษ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
การศึ กษาวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาระดั บเปรี ยบเที ยบและมาตรการเกี่ ยวกั บความต้ องการของ
ประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วิธี
การศึกษาจะใช้การวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงสารวจและการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การวิจัยเชิงสารวจ
จะศึกษาจากประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยกาหนดขนาดตัวอย่าง 349 คน จากการใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ และการ
สุ่มตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกและการสังเกตการณ์ แบบ
มีส่วนร่วม ผลการศึก ษา พบว่า กลุ่ม ตัว อย่า งมีค วามต้อ งการบริก ารสาธารณะมาก เมื่อ เปรีย บเทีย บ ความ
ต้องการของประชาชน พบว่า มีความแตกต่างจาแนกตามอายุที่ต่างกัน ในระดับนัยสาคัญที่ .05 และมาตรการการ
จัดบริการสาธารณะที่ประชาชนให้ความสาคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ การอบรมอัธยาศัยของพนักงาน การจัดทาตู้รับ
ความคิดเห็นและการจัดทาป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์
ABSTRACT
The research was aimed to study the comparison levels and the relevant measures to
the need of the public for the management of public services of Khlong Narai Sub-district
Administration Organization, Muang district, Chanthabur Province. The mixed method was
deployed by combining the survey-based research method and the qualitative research method
in which that the survey-based method will only be performed on 349 persons whom have
been qualified voters and this has been determined by applying the Taro Yamane’s sample size
and the two-stage cluster sampling method. Whereas the qualitative research methods of indepth interview and the participatory observation were also deployed in this study. The major
findings were as follows: the sampling population dramatically requires the access to the public
services. When comparing the needs among the public, it found that there are differences that
exist among people of different age groups with the statistic significance of .05. Also the top
three measures for the management of public services, that were of importance for the public,
were the personnel training, the installation of comment boxes, and the boards for public
relations.
บทนา
รัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2540 มาตรา 78 ได้กาหนดนโยบายกระจายสู่
องค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างชัดเจนว่า “รัฐต้องกระจายอานาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้
เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศใน
ท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น”
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เพื่ออนุวัตตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 284 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.2542 ขึ้นพระราชบัญญัติ
ดัง กล่า วได้ก าหนดอ านาจและหน้า ที ่ใ นการจัด บริก ารสาธารณะ (Public Service) ระหว่างรั ฐกั บองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยกันเอง โดยพยายามถ่ายโอนภารกิจหน้าที่หลาย
ประการที่รัฐดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถรับผิดชอบในการดาเนินการ
ได้ รวมทั้งกาหนดให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
(วุฒิสาร ตันไชย. ออนไลน์. 2554)
โครงสร้างในการจัดบริการสาธารณะของประเทศไทยนั้นอยู่ในอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของระบบ
ราชการตามระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น นั้ น ได้ แ บ่ ง การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่ว นท้อ งถิ่น การบริห าร
ราชการส่วนกลางเป็นการรวมอานาจ (Centralization of Power) การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นการแบ่ง
อ านาจ (Deconcentration of Power) และการบริ ห ารราชการส่ วนท้ องถิ่ น เป็ น การกระจายอ าน าจ
(Decentralization of Power) แต่เท่าที่ผ่านมามีลักษณะการบริหารแบบรวมศูนย์อานาจไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อความ
มั ่น คงและความสะดวกในการบริห ารงาน (วุฒ ิส าร ตั น ไชย. ออนไลน์ . 2554) ด้ วยเงื่ อ นไขและข้ อจ ากั ด
อันเนื่องมาจากระบบโครงสร้าง ระบบงบประมาณ บุคลากรและศักยภาพในการดาเนินงานของการบริหารงานแบบ
รวมศูนย์ทาให้การดาเนินการต่างๆ ของรัฐบาลไม่อ าจตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชนใน
ด้า นการบริก ารและการอานวยประโยชน์ได้ ดังนั้นจึงเกิดแนวนโยบายเรื่องการกระจายอานาจการบริหารการ
ปกครองให้ราชการบริหารส่วนท้ องถิ่น เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาล และเพื่อให้การ
ดาเนินการให้บริการและอานวยการด้านต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อ ย่า งแท้จ ริง
ทั่ว ถึง และรวดเร็ว และประการสาคัญ อีก ประการหนึ่ง เพื่ อ ส่งเสริม ให้ ประชาชนในท้ องถิ่ นมี ส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิ ป ไตย (วุ ฒิ ส าร ตั น ไชย. ออนไลน์. 2554)
การบริการสาธารณะเป็นสิ่งที่รัฐบาลเลือกจะกระทาหรือไม่กระทา ในส่วนที่จะกระทาครอบคลุ ม
กิ จ กรรมต่ า งๆ ทั้ ง หมดของรั ฐ บาล ทั้ ง กิ จ กรรมที่ เ ป็ น กิ จ วั ต รและกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในบางโอกาส นโยบาย
สาธารณะเป็นผลผลิตของระบบการเมืองและนโยบายสาธารณะจะส่งผลกระทบทางใดทางหนึ่งต่อวิถีการดาเนินชีวิต
ของประชาชน อาทิเช่น สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทาหรือไม่กระทาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหามลพิษ ปัญหา
เศรษฐกิจ เป็นต้น (Dye. 1981 : 83)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ยังคงสืบทอดนโยบายกระจายอานาจ โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
มีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมถึงมีอิสระในการกาหนดนโยบายการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ
การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ รั บ
การส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการบริ ห ารงานได้ โ ดยอิ ส ระและตอบส นองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดย
ครบถ้วนตามอานาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง (สานักพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น. ออนไลน์. 2555)
จากโครงสร้ า งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยเจตนารมณ์ ข องการกระจายอานาจการปกครอง
จากส่วนกลางและส่วนภู มิภาคไปยังท้ องถิ่นนั้น ก็เพื่ อทาให้คนในท้ องถิ่นปกครองตนเองตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ดังกฎหมายที่ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการขององค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่นแต่ละประเภท
จึงกาหนดให้มีส ภาองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ที่ทาหน้า ที่ ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถจะออกข้อบัญญัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ และมีหน้าที่กากับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น หรือนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่น นั้น ซึ่งมีห น้าที่บ ริห ารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ตามข้อกาหนดของกฎหมาย โดยทั้ง
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น มาจากการเลือ กตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิท ธิ์
เลือกตั้งที่มีภูลาเนาในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบริหารและพัฒนาท้องถิ่น
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ให้ เป็ น ไปตามความต้ อ งการของราษฎรในพื้ น ที่ โดยมี อิ ส ระที่ จ ะใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการออกกฎ ระเบีย บ และ
ดาเนิน การบริหารภายในกรอบอานาจหน้าที่ อย่างไรก็ตามหากสภาองค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ นายก
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ส ามารถบริ ห ารกิ จ การให้ เ ป็ น ไปตาม ความต้องการของราษฎรได้แล้ว ราษฎร
ก็สามารถจะร่วมกันลงชื่อเพื่ อยื่นถอดถอนนายกหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ซึ่งเป็ นครรลอง
ที่ถูกต้องและชอบธรรมตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามกฎหมายก็ยังได้บัญญัตใิ ห้ คณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถจะยุบสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งถอดถอน
นายกองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ลั กษณะดังกล่าวนี้ จึงถือได้ ว่ามิได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีอิ สระ
อย่างแท้จริง แต่ท ว่า จะอยู่ภ ายใต้ก ารกากับ ของรัฐบาลส่วนกลางและส่ว นภูมิภ าค การดาเนิน งานจะต้องอยู่
ภายในกรอบและขอบเขตที่กฎหมายกาหนด ซึ่งอาจมีผลทาให้การจัดทาบริการสาธารณะไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการที่แท้จริงของราษฎรได้ (รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์. ออนไลน์. 2547)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นองค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ที่ ไ ด้ จั ด บริ ก ารสาธารณะให้ แ ก่ ป ระชาชนมาตั้ งแต่ เ ป็ น สภาตาบลเมื่ อ ปี พ.ศ. 2537 มาจนถึงปัจจุบัน นับเป็น
เวลาร่วม 18 ปีแล้ว และพบว่าการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนนั้น อาจยังไม่เหมาะสม เนื่องจากมีอานาจ
หน้าที่ที่ซ้าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน เช่น องค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ที่มีห น้า ที่ในการสร้า ง
และบ ารุง รัก ษาทางบกและทางน้าที่เ ชื่อ มต่อ ระหว่า งองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น อื่น ในขณะที ่อ งค์ก าร
บริห ารส่ว นตาบลก็มีห น้า ที่ จัด ให้มี และบารุง รัก ษาทางบก ทางน้าและทางระบายน้า ผลจากการซ้าซ้อ น
ดังกล่าวทาให้เกิด ช่องว่าง ของการพัฒนาได้ หรือเป็นการผลักภาระให้กันและกัน ซึ่งจาเป็นต้องใช้งบประมาณ
ในการดาเนินงานจานวนมาก
สิ่งสาคัญที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักที่จะทาให้การจัดบริการสาธารณะเป็นไปตามความต้องการของประชาชน
คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น แต่เท่าที่เป็นมาจะพบว่าการมีส่วนร่วมส่ วนใหญ่ของประชาชนก็เฉพาะ
การมาเลือ กตั้ ง ภายหลังแต่ เมื่อ เสร็จสิ้ นการเลื อกตั้งแล้วประชาชน ก็ไม่ มีส่ วนร่วมอย่างอื่น ดั งนั้ นการบริการ
สาธารณะจึงขาดพลัง ขาดความร่วมมือ และขาดความสนใจจากประชาชน ในการสารวจความต้อ งการบริก าร
สาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลคลองนารายณ์นั้น จะใช้ก ลไกการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี โดยองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์จะออกทาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ทราบความ
ต้องการของประชาชนในหมู่บ้า น ในการทาประชาคมหมู่บ้า นนั้น พบว่า ประชาชนมัก ไม่ไ ด้ใ ห้ค วามร่ว มมือ
เท่า ที่ค วร และมาประชุมกัน ค่อ นข้างน้อ ยทาให้โครงการความต้องการของประชาชนเข้าไปในแผนพัฒ นา
ขององค์ก ารบริห ารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อาจไม่ ตรงกั บ ความต้ องการของประชาชนในหมู่ บ้ าน นั้ นจริงๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ยังไม่เคยทาวิจัยสารวจอย่างจริงจังเลยว่า
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ ต้องการให้องค์การบริหารส่ว นตาบลคลองนารายณ์
จัด บริก ารด้า นใดมากที่สุด และรูป แบบในการดาเนิน งานที่เ หมาะสม ในสายตาของประชาชนนั้นควรเป็น
อย่างไร เนื่องจากกระบวนการวางแผนและจัดบริการสาธารณะของระบบราชการที่ผ่านมามีลักษณะของการวาง
จากบนลงล่า ง (Top down Process) ผู้วิจัย จึงมี ค วามสนใจที่ศึก ษาเรื่อ งความต้อ งการและมาตรการของ
ประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เพื่อนาผลวิจัยมาใช้ในการกาหนดนโยบายการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริห ารส่วนตาบลคลองนารายณ์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ศึก ษาให้ท ราบถึงความต้อ งการของประชาชนที่มีต่อ การจัด บริก ารสาธารณะ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จาแนกตามตัวแปรพื้นฐาน
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3. เพื่ อ ศึ ก ษามาตรการในการจั ด บริ ก ารสาธารณะขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล คลองนารายณ์
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
คลองนารายณ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ทั้ง 12 หมู่บ้าน จานวนทั้งสิ้น 2,737 คน (องค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองนารายณ์. 2552 : 10)
การกาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) ใช้แนวคิดของยามาเน่ (Yamane. 1973 : 125) คานวณ
ขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม ดังนี้
n = n 2
1  ne

n = ขนาดตัวอย่าง (Sample Size)
n = ขนาดประชากร (Population)
e 2 = ความคลาดเคลื่อน (Error) ในการสุ่ม =  0.05 % ภายใต้ความเชื่อมั่น 95 %
2,737
แทนค่า n =
1  2,7370.05

2

=
=

2,737
1  6.8425
2,737
7.8425

= 348.99
= 349
ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 349 คน
ส่วนเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sample Technique) ให้ได้รายชื่อตามกรอบการสุ่ม (Sampling Frame)
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน คือ การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Random Sampling) และ
การสุ่มเชิงระบบ (Systematic Random Sampling) ดังนี้
สูตร

จานวนกลุ่มตัวอย่าง x จานวนประชากรในแต่ละตาบล/เขตเลือกตั้ง
จานวนประชากรทั้งหมด

การสุ่มแบบสัดส่วน
ตาราง 1 การสุ่มแบบสัดส่วนจะใช้สัดส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง
จานวนประชากร
เขตเลือกตั้งที่ 1
128
เขตเลือกตั้งที่ 2
127
เขตเลือกตั้งที่ 3
84
เขตเลือกตั้งที่ 4
243
เขตเลือกตั้งที่ 5
242
เขตเลือกตั้งที่ 6
272
เขตเลือกตั้งที่ 7
286
เขตเลือกตั้งที่ 8
237
เขตเลือกตั้งที่ 9
496
เขตเลือกตั้งที่ 10
187

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
16
16
11
31
31
35
36
30
63
24
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เขตเลือกตั้งที่ 11
เขตเลือกตั้งที่ 12
รวม

279
156
2,737

36
20
349

ส่วนการสุ่มเชิงระบบจะใช้การพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง โดยการสุ่ม
จากลาดับในบัญชีรายชื่อให้มีช่วงห่างเท่ากัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสั ม ภาษณ์ / แบบสอบ
ถามเรื่อ ง “ความต้อ งการและมาตรการของประชาชนที่มีต่อ การจัด บริก ารสาธารณะ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี”
การสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิดและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบคาถามทั้งปลายปิดและปลายเปิด
องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาสรุปได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย/เดือน และ
สถานภาพในการสมรส
ตอนที่ 2 ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองนารายณ์ โดยใช้คาถามปลายปิด ทั้งหมด 6 ด้าน จานวน 36 เรื่อง ประกอบด้วย
2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7 ข้อ
2.2 ด้านเศรษฐกิจ 5 ข้อ
2.3 ด้านสาธารณสุข 4 ข้อ
2.4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 7 ข้อ
2.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 ข้อ
2.6 ด้านการเมืองการบริหาร 7 ข้อ
ตอนที่ 3 มาตรการการพัฒนาบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี จานวน 10 มาตรการ
3.1 การส่งเสริมประชาคมหมู่บ้าน โดยสภาองค์กรชุมชนตาบลคลองนารายณ์
3.2 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
3.3 การลดขั้นตอนในการบริการ
3.4 การจัดระบบขั้นตอนให้มีลาดับก่อน/หลัง
3.5 การจัดเก็บภาษีให้เพียงพอต่อการให้บริการสาธารณะ
3.6 การจัดสรรงบประมาณตามปัญหาของท้องถิ่น
3.7 การจัดประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่
3.8 การอบรมพนักงานให้มีอัธยาศัยการให้บริการที่ดี
3.9 การจัดทาตู้รับความคิดเห็นของชาวบ้าน
3.10 การจัดทาป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใช้คาถามปลายเปิด
การทดสอบเครื่องมือจะใช้การทดสอบความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) ดังนี้
4.1 การทดสอบความตรง (Validity) หลั งจากที่ ให้ อาจารย์ ที่ ปรึกษาปรับปรุงแบบสั มภาษณ์ จะใช้
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิจัยและหัวข้อวิจัย จานวน 3 คน ดังนี้
4.1.1 รศ.บรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย
4.1.2 รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย
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4.1.3 ว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์ คารอด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
4.2 การทดสอบความเที่ยง (Reliability) จะใช้การทดลองไปเก็บแบบสัม ภาษณ์ จานวน
30 ชุด แล้วนามาวิเคราะห์ด้วยค่า ∞ ของ Cronbach ได้เท่ากับ 0.748
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิ เคราะห์ ตั วแปรส่ วนบุ คคล (ตั วแปรต้ น) จะใช้ ค่ าสถิ ติ เชิ งพรรณนา คื อ น ามาแจกแจงความถี่
(Frequency) คานวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอในรูปตารางความเรียง
2. การวิ เคราะห์ ตั ว แปรตามจะใช้ ค่ า สถิ ติ เชิ งพรรณนา โดยน าเสนอในรู ป ของ ( X ) และค่ าส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ในการศึก ษาครั ้ง นี ้ ใช้โ ป รแกรมส าเร็จ รูป ในการวิเ คราะห์ข ้อ มูล สถิต ิที ่ใ ช้เ ป็น สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แ ก่ ค่า ความถี่ ร้อ ยละ และค่า เฉลี่ย สาหรับ การวัด ระดับ ความ
ต้อ งการของผู้ต อบแบบสัม ภาษณ์ สร้า งขึ้น ตามลัก ษณะการสร้า งแบบวัด ทัศ นคติที่เ รีย กว่า (Likert Scale)
โดยมีตัวเลือกตอบแบบ 5 ระดับ โดยในแต่ละระดับกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนนความต้องการ
ระดับคะแนน
ระดับมากที่สุด/เห็นด้วยอย่างมาก
5
ระดับมาก/เห็นด้วย
4
ระดับปานกลาง/ไม่แน่ใจ
3
ระดับน้อย/ไม่เห็นด้วย
2
ระดับน้อยที่สุด/ไม่เห็นด้วยอย่างมาก
1
ในการตีความช่วงค่าเฉลี่ย จะแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนระหว่าง 4.51 - 5.00 แสดงว่า
ความต้องการมากที่สุด
คะแนนระหว่าง 3.51 - 4.50 แสดงว่า
ความต้องการมาก
คะแนนระหว่าง 2.51 - 3.50 แสดงว่า
ความต้องการปานกลาง
ความต้องการน้อย
คะแนนระหว่าง 1.51 - 2.50 แสดงว่า
คะแนนระหว่าง 1.00 - 1.50 แสดงว่า
ความต้องการน้อยที่สุด
3. การทดสอบสมมติฐาน จะใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) คือ t-test และ ANOVA (F-test) โดย
ตั้งระดับนัยสาคัญที่ .05 ดังนี้
3.1 สมมติฐานข้อที่ 1 จะใช้ค่า t-test
3.2 สมมติฐานข้อที่ 2, 3, 4 และ 5 และ 6 จะใช้ F-test
ในกรณี ที ่ ย อมรั บ สม มติ ฐ านอย่ า งมี น ั ย ส าคั ญ จะทดสอบ ความแตกต่ า งค่ า เฉลี ่ ย รายคู่
โดยใช้ค่าเชฟเฟ่ (Scheffe’)
ผลการวิจัย
ข้ อ ค้ น พบ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 สามารถสรุ ป ได้ ว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของประชาชน คลอง
นารายณ์ มีความต้องการบริการสาธารณะมากโดยภาพรวม แต่เมื่อมาพิจารณาในรายด้านก็จะพบความต้องการ
แบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกัน คือ การบริการสาธารณะกลุ่มที่มีความต้องการมาก 5 ด้าน กับกลุ่มที่ต้องการระดับ
ปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในกรณีการบริการสาธารณะในกลุ่มที่ประชาชนต้องการมาก สามารถเรียงลาดับได้ดังนี้
1. ด้านพัฒนาการเมืองการปกครองและบริหารงาน
2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
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5. ด้านการสาธารณสุข
การที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์มีความต้องการการจัดบริการ
ด้ านพั ฒ นาด้ านการเมื องการปกครองและการบริ หารงานขององค์ การบริห ารส่ วนต าบลคลองนารายณ์ม าก
เนื่องจากการเกิดขึ้นมาของการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา องค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ได้ทาหน้าที่เป็นกลไกทั้งด้านการเมืองการปกครองและการบริห ารที่มีประสิทธิภาพ
ของชุมชนมากกว่ากลไกรัฐที่ มี อยู่เดิม เช่ น กลไกการปกครองส่วนภูมิ ภาค กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตาบล
คลองนารายณ์ไ ด้เ น้น การทางานมุ่ ง เน้ น การตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ เ ป็ น หลั ก
โดยอาศัยกระบวนการของการประชาคม เช่น การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการที่แ ท้จ ริง
ของประชาชนโดยตรง และนาปัญหาดังกล่าวมาแก้ไขอย่างจริงจัง เป็นต้น
แต่ในกรณีของการบริการสาธารณะด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
กลั บ มี ค วามต้ อ งการเพี ย งแค่ ร ะดั บ ปานกลาง ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ อาจเนื่ อ งมาจากชุ ม ชนคลองนารายณ์เป็นชุมชน
โบราณที่ต้องอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลายาวนาน เช่น การที่ชุมชนต้องอยู่ในบริเวณเขาสระบาป ทาให้ต้อง
พึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมเขาสระบาปจนกลายมาเป็นวิถีชีวิตของชุมชนในการรักษาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเขาสระบาป อาทิเช่น ป่าไม้ หรือแม่น้าลาธาร ดังนั้นวิถีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าวจึงกลายมาเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน การมีกลไกของชุมชนดังกล่าวทาให้ชุมชนคลองนารายณ์
ไม่จาเป็นต้องพึ่งกลไกอื่นมากนัก ยกเว้นปัญหาที่เกี่ ยวกับมลพิษของเสียที่มาจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น
การตั้ง “แพล็นปูน” เป็นต้น โครงการที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสียเหล่านี้จาเป็นต้องอาศัยกลไกขององค์ก าร
บริห ารส่ว นตาบลคลองนารายณ์ ในการรวมพลัง ของประชาชน และเป็น ศูน ย์ก ลางประสานงานกับองค์กร
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะพิจารณาหรือต่อต้านโครงการที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสียดังกล่าว
ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า ในการเปรียบเทียบความต้องการของประชาชน
ที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จาแนกตาม
ตัวแปรพื้นฐาน จะใช้การทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 2
ตาราง 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
1. ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการของประชาชนในการจัด
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการของประชาชนในการจัด
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการ
ของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองนารายณ์แตกต่างกัน
4. ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความต้องการของประชาชนในการจัด
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์แตกต่างกัน
5. ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการของประชาชนในการจัด
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์แตกต่างกัน
6. ประชาชนที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ความต้องการของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์แตกต่างกัน
7. ประชาชนที่มีประสบการณ์การรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
คลองนารายณ์แตกต่างกัน มีความต้องการของประชาชนในการจัด
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์แตกต่างกัน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
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ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริก ารส่ว น
ตาบลคลองนารายณ์ ในภาพรวมเห็นด้วยกับมาตรการในการพัฒนาบริการสาธารณะและเมื่อมาพิจารณาเฉพาะ
มาตรการที่ประชาชนต้องการให้มีการดาเนินการอันดับแรกๆ ใน 3 มาตรการ ได้แก่
1. การอบรมพนักงานให้มีอัธยาศัยการให้บริการที่ดี
2. การจัดทาตู้รับความคิดเห็นของชาวบ้าน
3. การจัดทาป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์
การที่ประชาชนในคลองนารายณ์ต้องการให้มีการอบรมอัธยาศัยการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ องค์ก าร
บริห ารส่ว นตาบลคลองนารายณ์ เป็น อัน ดับ แรกก็เ นื่อ งมาจาก ที่ผ่า นมาองค์ก ารบริห าร ส่วนตาบลคลอง
นารายณ์ เน้นการจัดระบบภายในของสานักงาน แต่ยังไม่ได้พัฒนาระบบการต้อนรับ ผู้ม ารับ บริก ารที่สานัก งาน
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ ทาให้ประชาชนผู้ที่มาติดต่อ ใช้บริการ โดยเฉพาะผู้ที่มาครั้งแรกจะไม่ได้
รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่เท่าที่ควร
การที่ประชาชนในคลองนารายณ์ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ จัดทาตู้รับความ
คิดเห็นของชาวบ้าน ก็เนื่องมาจากปัจจุบันประชาชนต้องการแสดงความคิดเห็น แต่ไม่อยากเปิดเผยตัว ดังนั้น
จึงต้องการให้จัดทาตู้รับความคิดเห็น โดยสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นความลับได้
การที่ประชาชนในคลองนารายณ์ต้องการให้มีการจัดทาป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์งานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ ก็เนื่องมาจากแต่เดิมข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์อาศัยสื่อ
บุคคลโดยเฉพาะ นักการเมืองท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป เช่น ข่าวสารจากการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ เป็น ต้น เท่าที่ผ่านมาการใช้ สื่อบุค คลดังกล่าว มักจะจากัดอยู่ในแวดวงของ
ญาติสนิทมิตรสหายเป็นสาคัญ มิได้เป็นที่รับรู้แก่ สาธารณชนทั่วไป การเรียกร้องให้มีป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์
งานขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ จึงเป็นความพยามยามที่จะสร้างสื่อมวลชนเข้ามาแทนที่สื่อบุคคล
เพื่อหวังผลในวงกว้าง
สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 ดังนี้
ผลการศึกษาที่เป็นข้อค้นพบจากการวิจัยในภาคนิพนธ์นี้ สรุปได้ว่า ประชาชนคลองนารายณ์มีความต้องการ
บริ ก ารสาธารณะมาก ได้ แ ก่ ด้ า นพั ฒ นาการเมื อ งการปกครองและบริ ห ารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองนารายณ์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และด้านการสาธารณสุข เมื่อนาผลการศึกษามาอภิป รายกับ งานวิจัย เรื่อ ง ความต้อ งการของ
ประชาชนต่อ การให้บ ริก ารขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลท่าหลวง อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ของวรินทร
พูลสนอง (2552 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนมีร ะดับ ความต้อ งการอยู่ใ นระดับ ปานกลาง เรีย งตามลาดับ
ตามคะแนนเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านพัฒนาการสาธารณสุข รองลงมา ด้านเศรษฐกิจ ด้านพัฒ นา
โครงสร้างพื้ น ฐาน ด้านพั ฒนาการเมื อง และบริหารจั ดการ อันดั บสุ ดท้ าย ด้ านอนุ รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ตามลาดับ และมีเพียงประเด็นเดียว ประชาชนมีระดับความต้องการต่อการให้บริการขององค์การ
บริห ารส่วนตาบลอยู่ใ นระดับ มาก คือ ด้า นพัฒ นาสังคม ดังนั้น การศึก ษาในภาคนิพนธ์ จึงพบ ความต้องการ
ของประชาชนต่อบริการสาธารณะในระดับที่แตกต่างกัน
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการของประชาชนต่ อการให้บริการขององค์การบริหารส่ว นตาบล
พบว่า ผลการวิจัยที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าหลวง มีปัจจัยที่ยอมรับความแตกต่างในระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ พบว่า ประชาชน
ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลคลอง
นารายณ์แ ตกต่า งกัน และประชาชนที่มีร ายได้แ ตกต่า งกัน มีค วามต้อ งการของประชาชนในการจัด บริก าร
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สาธารณะขององค์การบริหารส่ ว นตาบลคลองนารายณ์ แ ตกต่ า งกั น ยอมรั บ ความแตกต่ า งในระดั บ นั ย สาคั ญ
ทางสถิ ติ ดั งนั้ น องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมพบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์แตกต่างจากภาคนิพนธ์ คือ เพศ อาชีพ รายได้
และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ผลการศึกษาที่เป็นข้อค้นพบจากการวิจัยที่ประชาชนมีความต้องการบริการสาธารณะอยู่ในระดับปานกลาง
ได้แ ก่ ด้า นการพัฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม เมื่ อ นาผลการศึก ษามาอภิปรายกับงานวิจัยเรื่อง
ปั ญ หาและความต้ องการของประชาชนต่ อการให้ บ ริ ก ารงานสาธารณสุ ข และสิ ่งแวดล้อ มของเทศบาลเมือ ง
พระประแดง ของศจีพรรณ แสงอ่อน (2551 : บทคัดย่อ) พบว่า ปัญหาของประชาชนต่อการให้บริการงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากมากที่สุดลงมา 3 ลาดับ คือ ด้านรักษาความสะอาด
ด้ านสั ตวแพทย์ และด้า นสุข าภิบ าลและอนามัย สิ ่ง แวดล้อ ม ส่ว นความต้อ งการของประชาชน ต่อ การ
ให้บริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ ใ น
ระดั บ ปานกลาง โดยเรี ย งลาดั บ จากมากที่ สุ ด ลงมา 3 ลาดั บ คื อ ด้ า นรั ก ษาความสะอาด ด้านสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านสัตวแพทย์
สาหรั บ การเปรี ย บเที ย บปั ญ หาของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ ก ารงานสาธารณสุ ข และสิ่งแวดล้อม
ของเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม ระหว่างเพศ อายุ อาชีพ ชุม ชนที่อ าศัย และ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล พบว่า เพศต่างกัน มีปัญหาไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ อาชีพ ชุมชนที่อาศัย
และระยะเวลาที ่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตเทศบาลต่ า งกั น พบว่ า มี ป ั ญ หาแตกต่า งกัน อย่า งมีน ัย ส าคัญ ทางสถิติ
นอกจากนั้น การเปรีย บเทีย บความต้อ งการของประชาชนต่อการให้บริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม ระหว่างเพศ อายุ อาชีพ ชุมชนที่อาศัยและระยะเวลา
ที่ อาศั ยอยู่ ในเขตเทศบาล พบว่ า เพศต่ างกั น มี ความต้ องการไม่ แตกต่ างกั น ส่ วนอายุ อาชี พ ชุ มชนที่ อาศั ย และ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต่างกัน พบว่ามีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาที่เป็นข้อค้นพบจากการวิจัย ที่ประชาชนมีความต้องการบริการสาธารณะอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ด้า นการสาธารณสุข ในการด้านการออกกาลังกายและการป้องกัน โรค เมื่อ นาผลการศึกษามา
อภิป รายกับ งานวิจัย เรื่อ ง ความต้อ งการจัด บริก ารด้า นการออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพของประชาชน ตาบล
ร้องกวาง อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ของวรัญญู รีรมย์ (2552 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนมีความต้องการ
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความต้องการจัดบริการด้านกิจกรรมออกกาลังกาย ความต้องการจัดบริการด้าน
สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกในการออกกาลังกาย ความต้องการจัดบริการด้านวัน ช่วงเวลาและ
ระยะเวลาในการออกกาลังกาย และความต้องการจัดบริการด้านวิธีการจัดกิจกรรมการออกกาลังกาย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่สาคัญ ดังนี้
1. ในด้านความต้องการของประชาชนที่จะคงไว้ซึ่งบทบาทขององค์การบริหารส่ วนตาบลคลองนารายณ์
ในฐานะกลไกทางด้านการเมืองการปกครองและการบริหารงานของชุมชนนั้น ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจาก
ชุมชนคลองนารายณ์เป็นชุมชนโบราณ วิถีชีวิตยังคงเป็นแบบชุมชนชนบท อาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทาหน้าที่เป็นกลไกทั้งด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหารที่มีประสิทธิภาพของชุมชนมากกว่ากลไกรัฐที่มีอยู่เดิม เพื่อให้การทางานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองนารายณ์ได้มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก โดยอาศัยกระบวนการของ
การประชาคม เช่น การประชุมประชาคมหมู่บ้านและรับฟังปัญหาความต้องการที่แท้จริงจากประชาชนโดยตรง
เพื่อนาปัญหาดังกล่าวมาแก้ไขอย่างจริงจังและให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลคลอง
นารายณ์ต่อไป
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2. ในด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า ท่อระบายน้าและถนนให้สมบูรณ์ขึ้น นั้น
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์จะต้องพัฒนา ในเรื่องของระบบไฟฟ้าและถนน
ให้ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน เนื่องจากชุมชนคลองนารายณ์ถึงยังเป็นชุมชนชนบทอยู่ แต่ก็ควบคู่กับความเจริญของพื้นฐาน
ในปัจจุบัน อาชีพ ส่ว นใหญ่เป็น เกษตรกร ดังนั้น ช่ว งหน้า ผลไม้จ ะมีค นต่า งพื้น ที่เ ข้า รับ จ้า งเป็น จานวนมาก
ทั้งคนงานไทยและคนงานต่างด้าว การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจะช่วยในเรื่องของการปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ชาวบ้ า น รวมทั้งการสร้างถนนหรือปรับปรุงถนนหนทางให้ดีขึ้น ก็เป็นการอานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน หรือการขนส่งทางการเกษตร ซึ่งก็ถือว่าเป็นความต้องการหลักๆ ของประชาชนในหลายๆ พื้นที่
3. ในการให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลคลองนารายณ์ จัด บริก ารเกี่ย วกับ การพัฒ นาด้านคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในคลองนารายณ์นั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ คือ ในปัจจุบันชุมชนชาวคลองนารายณ์ ถึงจะ
ยังคงความเป็นอยู่แบบชนบท แต่เด็กและเยาวชนสมัยนี้ ก็ได้รับความเจริญ เติบโตทางด้านวัตถุนิยมมาก ค่านิยม
ของการไปเรียนหนังสือหรือทางานในเมืองใหญ่มีมากในสมัยนี้ ทาให้บิดามารดาถูกทอดทิ้ง ไม่มีใครดูแล บางครั้ง
ต้อ งใช้ชีว ิต เพี ย งล าพัง ไม่ม ีล ูก หลานดูแ ล และหากอายุม ากหรือ พิก ารด้ว ยแล้ว ก็จ ะท าให้ชีว ิต มีค วาม
ยากลาบากขาดกาลังใจ การที่ต้องการให้ หน่วยงานภาครัฐเข้าไปดูแลผู้สูงอายุ หรือแม้แต่ผู้ด้อยโอกาสนั้น จึงต้องให้
องค์กรภาครัฐคอยช่วยเหลือดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมถึงการให้กาลังใจของคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสได้เข้าถึงสวัสดิการของหน่วยงานในภาครัฐมากขึ้น
4. ในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการทาเกษตรอินทรีย์ องค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองนารายณ์ควรจะต้องมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แทนการเกษตรเคมี เนื่องจากในภาวะของตลาด
ผลไม้ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง เกษตรกรจึงนิยมที่จะทาการเกษตรโดยพึ่งพาปุ๋ยเคมี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น
และรวดเร็ว สามารถเก็บผลไม้จาหน่ายได้จานวนมาก แต่ก ารปลูก ผลไม้โ ดยใช้ปุ๋ย อิน ทรีย์ เกษตรกรจะเก็บ
ผลผลิตได้ช้า ซึ่งในบางครั้งทาให้พ บภาวะผลไม้ล้นตลาด ราคาตกต่า การใช้ส ารเคมีจึงเป็นที่นิยมมากในหมู่
ของชาวเกษตรกรในปัจ จุบัน ดังนั้นในสภาวการณ์เช่นนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์ จาเป็ น ต้ อ งมี ก าร
รณรงค์ อย่างจริงจัง ชี้ให้เห็นโทษของการทาการเกษตรเคมี และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของการทาเกษตรอินทรีย์ ให้ชาว
เกษตรกรหันมาใช้เกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิต ลดค่าใช้จ่าย และเป็นการชุมชนเกษตรกรโบราณ
ต้องชี้ให้เห็นถึงความเป็นชุมชนชนบทที่ใกล้ชุมชนเมือง และยังมีความเป็นอยู่ที่มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ
อย่างแนบแน่น การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดาริของในหลวง จึงเป็นวิธีที่จะสามารถ
ทาให้ชุมชนชาวคลองนารายณ์ ยังคงสามารถรักษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรโบราณได้
5. ในการจัดบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์นั้น
ด้วยในพื้นที่ตาบลคลองนารายณ์เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ และมีการนาเกษตรเคมีมาใช้อย่างแพร่หลาย ประกอบกับ
ภาวะของโลกร้อนในปัจจุบัน ทาให้การบริโภคและการดาเนินชีวิตของประชาชนส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
โรคความดัน ไขมัน เส้นเลือดอุดตัน โรคหัวใจ ไปจนถึงอัมพาต ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์
จึ ง จะต้ อ งให้ ค วามสาคั ญ กั บ การส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนด้วย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ และ
แข็งแรง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัย เรื่อง ความต้องการและมาตรการของประชาชนที่มีต่อการจัด บริ ก าร
สาธารณะขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมื อ ง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการดาเนินวิจัยหลังจากนี้คือ
1. ควรมี ก ารวิ จ ั ย เชิ ง ประวั ต ิ ศ าสตร์ เ กี ่ ย วกั บ การจั ด บริ ก ารสาธารณะในเขตต าบล คลอง
นารายณ์มีการพัฒนามาอย่างไร และองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนารายณ์มีบทบาทในการพัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไร
2. ควรมีการศึกษาเชิงสารวจความต้องการสาธารณะของประชาชนในระดับจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เห็นถึง
ภาพรวมอันจะนาไปสู่การกาหนดนโยบายสาธารณะที่เหมาะสมในระดับจังหวัดต่อไป
3. ควรมีการศึกษาความต้องการของประชาชนในมาตรการที่ นอกเหนือจากมาตรการที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกาหนดไว้ เช่น มาตรการเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
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ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชนในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านเพ จังหวัดระยอง
AFFECTING FACTORS TOWARDS PUBLIC PARTICIPATION IN PLASTIC SCRAP SEPARATION OF BAN
PHE SUB-DISTRICT MUNICIPALITY RAYONG PROVINCE
พงษ์ปกรณ์ สิงหเขตวิทยบุญ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วม และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการคั ดแยกขยะพลาสติ ก ออกจากขยะชุ ม ชน ในเขตเทศบาลต าบล บ้ านเพ จังหวัด ระยอง
การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิง ผสมผสาน คืองานวิจัยเชิงสารวจเพื่อ ศึก ษาระดับ การมีส่ว นร่ว มของประชาชน
จะใช้กลุ่ม ตัวอย่าง เป็ น ประชากรที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอยู่ในทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลตาบลบ้านเพ
จานวน 388 คน และเทคนิคสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน ส่วนในการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัจจัยที่ทาให้ประชาชน
มีส่วนร่วม โดยจะใช้แนวสัมภาษณ์ ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก และอภิป รายกลุ่ม รวมถึง การ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจาก
ขยะชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีส่วนร่วมคิดค้นปัญหามีระดับสูงที่สุด และการมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติมีระดับต่า
ที่สุด สรุปปัจจัยที่ทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชน คือ การรับรู้การ
ประชาสัมพันธ์ บทบาทผู้นา การมีจิตสานึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม รูปแบบการจัดเก็บขยะ และความพร้อมของอุปกรณ์
รองรับ
ABSTRACT
The research was aimed to examine the participation levels and affecting factors
towards the public participation in the plastic scrap separation of Ban Phe Sub-district
municipality in Rayong. The mixed method models of the survey and qualitative research were
applied to this study. The research populations determined by the two-stage cluster sampling
method were the 388 people with over 18 years of age under the civil registration of Ban Phe
Sub-district municipality. The qualitative research methods of the in-depth interviews with the
key informants, the focus group discussions, and the participatory observations were used in this
study. The major findings identified the moderate levels of the public participation in the plastic
scrap separation. The public participation aspect of problem finding was found in the high levels
and the aspect of cooperation was found in the low levels. The influential factors towards the
public participation in the plastic scrap separation were information service, community leaders,
benefits from the project, good conscience of the environment, forms of the garbage collection,
and good and ready-to-use equipments.
บทนา
ในกระบวนการพัฒนาชาติไทยในปัจจุบันจะพบว่าปัญ หาขยะได้กลายเป็น ปัญ หาหลัก จนถือได้ว่า
เป็นวาระแห่งชาติ จากรายงาน พบว่า ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากชุมชนทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2543 มีปริมาณวันละ
38,170 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2542 มีอัตราการนาขยะชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์มากขึ้นจาก 1.8 ล้านตัน/ปี เป็น
2.0 ล้านตัน/ปี จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในอนาคตถ้าไม่มีการคัดแยกขยะที่นากลับมาใช้ใหม่ให้มากกว่านี้
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พื้นที่ในการกาจัดขยะจะมีไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังอาจต้องประสบกับปัญหาอีกมากมายตามมา เช่น ปัญหากลิ่น
เหม็น ปัญหาน้าเน่าเสียจากกองขยะ ปัญหาโรคร้าย และปัญหาแมลงวัน เป็นต้น (กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม. 2545 : 61-63)
จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ
ยังคงเพิ่ มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2554 เกิด ขึ้นประมาณ 15.98 ล้านตั น เฉลี่ย 43,781 ตัน ต่อวัน (คิ ดจาก
ปริมาณมูลฝอยชุมชนที่ประชาชนนามาทิ้งในถัง) ทั้งนี้ การเกิดอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ส่งผลต่อขยะ
มูลฝอยในภาพรวมของประเทศเป็นอย่างมาก โดยในช่วงปกติมีปริ มาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 12.732 ล้านตัน
และเป็นมูลฝอยที่เกิดในช่วงอุกทกภัย ประมาณ 3,247 ล้านตัน และจากปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 15.98
ล้านตัน มีการนามูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ ประมาณ 4.10 ล้านตัน หรือร้อยละ 26 (กรมควบคุมมลพิษ.
ออนไลน์. 2554)
เทศบาลนครระยอง เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ มีพื้นที่ในการกาจัดขยะ 11ไร่เศษ ใช้วิธีกาจัดขยะโดยการ
ฝังกลบตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา การจัดการขยะเบื้องต้นประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง มีการคัดขยะที่
ขายได้ออกจากขยะชุมชน ขยะที่เหลือทั้งหมดทางเทศบาลจัดเก็บแล้วนาไปกาจัดโดยวิธีฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล
ในปี พ.ศ. 2553 บ่ อขยะของเทศบาลเต็ม ไม่ส ามารถน าขยะไปก าจั ดได้ อีก เทศบาลจึ งได้ ตั้งงบประมาณจัด ท า
โครงการขุดบ่อขยะเก่า เพื่อให้มีพื้นที่ในการกาจัดขยะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อขุดขึ้นมาปรากฏว่าขยะเก่าส่วนใหญ่ที่ไม่ย่อย
สลายเป็ นขยะพลาสติ กประมาณ 200000 กว่าตั น และ ขยะพลาสติก นี่เองคือ ปัญ หาหลัก ที่ท าให้ บ่อ ขยะเต็ ม
เทศบาลนครระยองจึงมีพื้นที่ไม่พอในการกาจัดขยะ (ดุสิต ธรรมศิริลักษณ์. สัมภาษณ์. 2556)
สรุป จากรายงานข้างต้น ประเทศไทยมีการนาขยะไปใช้ประโยชน์ได้น้อ ยมาก และขยะที่นาไปใช้
ประโยชน์ต้องมีค่าตอบแทน ขยะพลาสติกที่ป นมากับขยะชุมชนจึงไม่มีการคัดแยก เมื่อนาขยะชุมชนที่เหลือไป
กาจัดโดยวิธีฝังกลบ ถึงจุดหนึ่งพื้นที่รองรับการกากัดขยะมีได้พอเพียงที่จะจัดขยะอีกต่อไป เพราะสาเหตุพลาสติกที่
ปนมากับขยะชุมชนใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 500 ปี
เทศบาลตาบลบ้านเพตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง มีอาณาเขตปกครอง 34.5 ตาราง
กิโลเมตร มีแหล่งท่องเที่ยวหลักระดับประเทศคือเกาะเสม็ด จากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดระยองทราบว่าในปีพ.ศ.2554 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 5 ล้านกว่า
คน และในจานวนนี้ 80% ของนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลบ้านเพ ทาให้ปริมาณขยะที่เกิดจาก
นักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละ 10 ตัน (คนไทยผลิตขยะเฉลี่ย 1 กิโลกรัม/คน/วัน) ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในเขต
เทศบาลประกอบอาชี พ การประมงและการให้ บ ริก ารด้ านการท่ อ งเที่ ย ว ดั งนั้ น จึ งเห็ น ได้ ว่าการจั ด การด้ า น
สิ่งแวดล้อมมีความสาคัญมากสาหรับเทศบาลตาบลบ้านเพ (สานักงานเทศบาลตาบลบ้านเพ. 2554 : 2-3)
ตาบลบ้ านเพในปี พ.ศ. 2500 บ้านเมือ งยังคงความสมบูรณ์ ของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็ น ชายหาด
ป่าชุมชน และการปลูกสร้างบ้านโดยใช้ไม้ในท้องถิ่นและหลังคามุงด้วยใบจาก ผู้คนยังมีไม่มากถนนเส้นเดียวสาย
กลางบ้าน มลพิษไม่มี ขยะมูลฝอยไม่มีให้เห็น (ประชา เปี่ยมพงศ์สานต์. สัมภาษณ์. 2556) จากการสังเกตการณ์ร่วม :
ความเจริญของตาบลบ้านเพเริ่มมีการพัฒนาขึ้นเมื่ออุทยานแห่งชาติประกาศให้เกาะเสม็ดและบริเวณเขาแหลม
หญ้าหาดแม่ราพึงเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะเสม็ดเขาแหลมหญ้าทาให้เกาะเสม็ดได้รับการประชาสัมพันธ์
อย่างรวดเร็ว ประจวบกับมีชายหาดที่ถือว่ามีทรายละเอียด และสีขาว สวยงามระดับโลกทาให้คนไทยทุกคน
อยากที ่จ ะมาเที ่ย วเกาะเสม็ด โดยเฉพาะนัก ศึก ษาสมัย นั ้น เกือ บทุก รุ่น ที ่จ บมห าวิท ยาลัย หรือ จะเข้า
มหาวิทยาลัยต้องมารับน้องที่เกาะเสม็ด และในปี พ.ศ. 2538 พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ เป็น นายกรัฐ มนตรี
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Sea Board) ของรัฐบาลทาให้เศรษฐกิจบูมสุดขีด
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งของประเทศไทย
การขยายตัวของการพัฒนาพื้นที่ในตาบ้านเพเป็นไปอย่างรวดเร็ว นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาสู่ตาบล
บ้ านเพ ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาเรื่อ งของขยะมู ล ฝอยตามมา โดยทางต าบลไม่ ได้ มี แผนงานรองรับ จนถึ งในปั จ จุบั น
เทศบาลตาบลบ้านเพมีประชากรในทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้น 16,720 คน ประชากรแฝง 5,000-7,000 คน ประชากร
ต่างด้าว 5,000 คน นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประมาณเฉลี่ยวันละ 11,000 คน ทาให้แต่ละวันจะมีประชากร
อยู่ในตาบลบ้านเพเฉลี่ย 37,000 กว่าคน ทาให้เห็นได้ว่า จากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษที่มีผลเฉลี่ยว่า คนไทยทาให้
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เกิดขยะ 1 กก./วัน ดังนั้นเทศบาลตาบลบ้านเพจึงมีปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ 30 ตัน ตามรายงานของกองสาธารณะ
สุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตาบลบ้านเพ
ตามพระราชบัญ ญั ติเทศบาล (ฉบับ ที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 50 (3) กาหนดหน้ าที่ต้อ งท าในเขต
เทศบาล รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด3 มาตรา18 การเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขต
ราชการส่วนทองถิ่นใดให้เป็นอานาจของราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้นเทศบาลตาบลบ้านเพจึงมีอานาจและหน้าที่
ในการกาจัดขยะตามที่กฎหมายกาหนด
ในอดีตเทศบาลตาบลบ้านเพกาจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบและไม่มีการคัดแยก ในปี พ.ศ. 2540 เทศบาล
เช่าพื้นที่เอกชนในเขตเทศบาล หมู่ที่ 6 ในการกาจัดขยะ ดาเนินการกาจัดขยะถึงปี พ.ศ. 2548 บ่อขยะเต็มไม่สามารถใช้
พื้ น ที่ ได้ อี ก ต่ อ ไป จึ งหาพื้ น ที่ ใหม่ อ ยู่ น อกเขตเทศบาลและห่ างไกลชุ ม ชนพื้ น ที่ 22 ไร่เศษ และเป็ น ที่ เนิ น เขา
ดาเนินการกาจัดขยะถึง ปี พ.ศ. 2552 ชาวบ้านที่อยู่ ข้างเคียงเริ่มมีการร้องเรียนถึงปัญหาต่าง ๆ เช่นกลิ่นเหม็น
รบกวน แมลงวันมีมากกว่าปกติและน้าเสียจากกองขยะช่วงหน้าฝนที่ไหลลงลารางสาธารณะของหมู่บ้านและในที่สุด
ปลาย ปี พ.ศ. 2553ชาวบ้า นบริเ วณนั้น เรีย กร้อ งให้เทศบาลหาที่กาจัด ขยะใหม่แ ละไม่ใ ห้มีก ารกาจัด ขยะใน
พื้น ที่อีกต่อไป คณะผู้บริหารได้นาเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมชุมชนเทศบาลบ้านเพจนได้ข้อยุติให้ใช้พื้นที่
กาจัดขยะที่บ่อบาบัดน้าเสียเป็นการชั่วคราว
เดื อนมกราคม ปี พ.ศ. 2554 เทศบาลเข้าใช้พื้ น ที่ในบ่ อบ าบั ดน้ าเสี ยและกาจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ
เช่นเดิมแต่มีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะตั้งครัวเรือน ซึ่งได้ผลระดับหนึ่ง ต่อมามีบริษัทนาเสนอเตาเผาขยะที่
ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงเป็นพลังงานในการเผาขยะ โดยใช้ขยะเผาตัวมันเองแต่มี เงื่อนไขต้องแยกขยะอินทรีย์ออก และได้
นาเตาเผาขยะมาทดลองใช้ 1 เตา หลังทดลองดาเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์ออก แล้วนาขยะที่เหลือไปเผาก็ทาให้เห็น
ได้ว่าพื้นที่กลบฝังใช้น้อยลงน่าจะเป็น ผลดีต่อการกาจัดขยะในภาพรวม จึงตกลงสั่งซื้อเตาเผาขยะรวมทั้งสิ้น 3 เตา
เวลาผ่า นไปได้ ป ระมาณ 2 สัปดาห์ ปัญหาเริ่มเกิดขึ้น ขยะทีเก็บมาเทกองแล้วคัดแยกมีจานวนมาก คนงานเริ่มมี
อาการอ่อนล้า ทาให้ขยะตกค้างมีจานวนมาก เมื่อการคัดแยกในแต่ละวันไม่สามารถทาได้หมดและวันรุ่งขึ้นก็มีขยะ
ชุดใหม่เข้ามาอีก ขยะเก่าเน่ามีกลิ่นเหม็นออกมายังบริเวณบ้านข้างเคียง แมลงวันเข้าไปวางไข่และกลายเป็นหนอน
ควันไฟจากการเผาขยะที่เหลือเมื่อทางานหนักขึ้ นทาให้ การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เ กิด เป็น กลุ่ม ควัน ด าลอยตกลงสู่
บ้านเรือน ทาให้มีการรวมตัวเรียกร้องให้เทศบาลหาที่กาจัดขยะแห่งใหม่และให้อยู่ให้ไกลชุมชน เทศบาลขอเวลา
ในการหาพื้นที่และขนย้ายอุปกรณ์ออกนอกพื้นที่ในเวลา 1 เดือน
ต้นเดือนมีนาคมเทศบาลหาพื้นที่กาจัดขยะแห่งใหม่ได้ เป็นที่อยู่กลางทุ่งนาไกลจากบ้านเรือนชุมชน
ประมาณ 1ก.ม. มีพื้นที่ทาการประมาณเกือบ 7ไร่ คณะผู้บริหารได้เข้าร่วมหารือทบทวนถึงปัญหาการกาจัดขยะ
และการที่จะดาเนินการกาจัดขยะอย่างไรในพื้นที่ที่มีจากัด และต้องไม่เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ในที่ประชุมสรุปว่า
ปัญหาที่สาคัญที่สุดในการจัดการขยะคือขยะพลาสติกที่ปนมากับขยะชุมชน ขยะพลาสติกนี้ถ้าเผาก็มีมลภาวะทาง
อากาศ และถ้านาไปกลบฝังพลาสติก ใช้เวลานับร้อยปีจึงย่อยสลาย พื้นที่ในการกาจัดขยะมีเพียง 7 ไร่และเป็นท้องทุ่ง
ไม่ถึงปีพื้นที่ก็จะเต็มต้องหาที่กาจัดขยะแห่งใหม่เป็นเช่นนี้ไม่จบสิ้น ได้มีการนาเสนอให้นาปัญหาเข้าสู่กระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน และให้คณะกรรมการชุมชนได้นาเสนอแนวคิดที่จะทาให้สมาชิกในชุมชนช่วยกันคัดแยกขยะ
พลาสติกออกจากขยะชุมชนตั้งแต่ในครัวเรื อน ในการประชุมคณะกรรมการชุมชนเดือนมิถุนายน 2554 มีมติให้
เทศบาลจัดทาโครงการขยะพลาสติกแลกทองคา โดยให้มีทองคาเส้นละครึ่งสลึงจานวน 7 เส้น เป็นรางวัล และทา
การประชาสัม พั น ธ์โครงการอย่างต่อ เนื่อ ง พร้อมทั้ งเชิญหน่วยงานทุ กหน่ วยงานและองค์ กรภาคเอกชนเข้าร่วม
โครงการ กาหนดวันเปิดโครงการในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 เมื่อถึงวันกาหนดมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 725 คน
และในจานวนนี้มี อ.ส.ม. ของ อ.บ.ต. เพ เข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 3720 กิโลกรัม ได้มีการตกลง
ในระหว่างดาเนินการ ให้จัดทาโครงการต่อเนื่อง 3 เดือน/ครั้ง หลังจากนั้นอีก 3 เดือนเทศบาลก็ทาโครงการอีก
ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 225 คน ได้ปริมาณขยะพลาสติก 4,125 กิโลกรัม จากการสังเกตการณ์ร่วมและสอบถาม
พนักงานที่ดูแลบ่อขยะพบว่า ยังคงมีขยะพลาสติกปนมากับขยะชุมชนเช่นเดิม จนกระทั่งเหลือเวลาประมาณครึ่ง
เดือนก่อนโครงการเริ่มอีกครั้งขยะพลาสติกปากบ่อขยะจึงเริ่มลดลง ได้นาประเด็นนี้เข้าหารือกับคณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการชุมชน ได้ข้อสรุปให้มีการจัดทาโครงการขยะพลาสติกแลกทองคา ทุกวันพุธแรกของทุกเดือน และ
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รางวัลให้ลดจานวนทองคาลงจาก 7 เส้นเหลือ 4 เส้น ให้เพิ่มรางวัลย่อยและมีอาหารสาหรั บสมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการ จานวน 192 คนได้ปริมาณขยะพลาสติก 1670 กิโลกรัม จนถึงเดือนกันยายน 2555 มีสมาชิกเข้าร่วม
โครงการ 225 คนได้ปริมาณขยะพลาสติก 4,370 กิโลกรัม
โดยฐานความคิด โครงการขยะพลาสติกแลกทองคาเชื่อว่า ถ้าประชาชนในเขตเทศบาลทุกครัวเรือน ให้
ความร่วมมื อในการคั ดแยกขยะพลาสติ ก ออกจากชุ มชนได้ 100% ก็จะสามารถแก้ไขปั ญ หาเรื่องของการน า
พลาสติกไปเผาจนทาให้เกิดกลิ่นควันไฟรบกวนได้ และไม่ต้องนาขยะที่เหลือไปกองเพื่อคัดแยก ดังนั้น ทางเทศบาล
ก็จะสามารถจัดการขยะที่เหลือ โดยวิธีกลบฝัง ทาให้ไม่เกิดกลิ่นรบกวนชาวบ้าน ส่ วนขยะที่เป็นอินทรีย์ถ้าปล่อยไว้
ในช่วงเวลาไม่เกิน 6 เดือนก็จะกลายเป็นปุ๋ย ชุมชนและเทศบาลสามารถนาไปใช้ในภาคเกษตรกรรมได้ กล่าวโดย
สรุปแล้วจะทาให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการกาจัดขยะอย่างยั่งยืน
ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นหัวใจให้โครงการคัดแยกขยะให้ประสบความสาเร็จ แต่ใน
ปัจจุบันเรายังไม่มีข้อมูลว่า ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการมากน้อยเพียงใด อะไรคือปัจจัยที่จะทาให้ชุมชนของ
เทศบาลตาบลบ้านเพมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะได้อย่างจริงจัง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเพ จังหวัด
ระยอง โดยหวังว่าจะนาไปใช้ขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื ่อ ศึก ษาระดับ การมีส่ว นร่ว มของประชาชน ในการคัด แยกขยะพลาสติก ออกจาก ขยะชุมชน
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเพ จังหวัดระยอง
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชน
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเพ จังหวัดระยอง
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ เป็ น กลุ่ม เป้ าหมายในการวิจั ย ได้ แก่ ประชากรที่ มีอ ายุ 18 ปี บ ริบู รณ์ ขึ้น ไป ซึ่ งอยู่ใน
ทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเพ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง จานวน 12,760 คน (สานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านเพ. 2554 : 26-29)
การกาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จะใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane. 1973 : 1088) คานวณ
ขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมดังนี้
N
n=
2
1  N(e)

n = ขนาดตัวอย่าง
N = ขนาดประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม (Sampling Error)
ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได้ = ± 0.05
โดยมีความเชื่อมั่นในการสุ่ม 95%
12,760
เพราะฉะนั้น ขนาดตัวอย่าง
n =
1  12,7600.05

2

= 388 คน
เทคนิ ค การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Sample Techniques) จะใช้ ก ารสุ่ ม แบบสองขั้ น ตอน (Two – Stage
Sampling) คือ ขั้นแรกจะใช้การสุ่มแบบสัดส่วน และขั้นที่สองจะใช้การสุ่มเชิงระบบ (Systematic Sampling)
ในการสุ่มแบบสัดส่วนจะพิจารณาสัดส่วนของตั วอย่างจาแนกตามหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลบ้านเพ
โดยผลการสุ่มเป็นดังนี้
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ตาราง 1 แสดงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ชื่อหมู่บ้าน
ประชากร (คน)
หมู่ที่ 1
2,993
หมู่ที่ 2
4,021
หมู่ที่ 3
3,496
หมู่ที่ 5
1,300
หมู่ที่ 6
512
หมู่ที่ 7
438
รวม
12,760

กลุ่มตัวอย่าง (คน)
91
122
106
40
16
13
388

ส่วนการสุ่มเชิงระบบ จะพิจารณาจากลาดับรายชื่อของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้าน โดย
แบ่งออกเป็นช่วงดังนี้
ช่วงการสุ่ม =

=

= 33

การสุ่มตัวอย่าง โดยการเก็บตัว อย่างของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของเทศบาล
ตาบลบ้านเพ ทุกคนลาดับที่ 33 โดยนับเรียงลาดับจากเลขที่แรกเรื่อยไปจนถึงเลขที่สุดท้ายของแต่ละหมู่บ้าน และ
ในกรณีที่เป้าหมายไม่อยู่ให้ใช้ลาดับเลขที่ถัดไปแทน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การสร้างเครื่องมือวิจัย ได้ดาเนินการดังนี้
1. แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ การศึกษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม 4 ข้อ
2. แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถามในการคัดแยกขยะพลาสติก
ออกจากขยะชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น คือ
2.1 ร่วมคิดค้นปัญหา
จานวน 6 ข้อ
2.2 ร่วมตัดสินใจวางแผน
จานวน 6 ข้อ
2.3 ร่วมปฏิบัติลงมือ
จานวน 6 ข้อ
2.4 ร่วมรับผลประโยชน์
จานวน 3 ข้อ
2.5 ร่วมติดตามประเมินผล จานวน 4 ข้อ
เกณฑ์การให้คะแนน ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น เชิงบวก และเชิงลบ ดังนี้
ระดับคะแนน
มาก
5
ค่อนข้างมาก
4
ปานกลาง
3
ค่อนข้างน้อย
2
น้อย
1
โดยนาคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามรวมกันและแบ่งกลุ่ม เพื่อจัดระดับการมี ส่วนร่วมในการ
คัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชน (ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์. 2555 : 250) ได้ดังนี้
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คะแนนระหว่าง 1.00-1.50 แสดงว่า การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะน้อย
คะแนนระหว่าง 1.51-2.50 แสดงว่า การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะค่อนข้างน้อย
คะแนนระหว่าง 2.51-3.50 แสดงว่า การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะปานกลาง
คะแนนระหว่าง 3.51-4.50 แสดงว่า การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะค่อนข้างมาก
คะแนนระหว่าง 4.51-5.00 แสดงว่า การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมาก
3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการแสดงความคิดเห็น
การทดสอบเครื่องมือจะใช้การทดสอบความตรง (Validity) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย และหัวข้อ
วิจัย จานวน 3 คน (ดังภาคผนวก ก) และนาแบบสอบถามที่ได้ใช้ (Try Out) กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน
30 คน เพื่ อ ทดสอบหาค่ าความเที่ ย งหรือ ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ค่า ∞ ขนาด Cronbach เท่ากับ .98 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือได้ สามารถนาไปเก็บ
ข้อมูลจริงต่อไป
การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
การสัม ภาษณ์ วิธีการสัมภาษณ์ ที่จะใช้ในการวิจัยนี้ มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi-Structured or Guided Interview) โดยอาศั ย แนวการสั ม ภาษณ์ (Interview Guide) เป็ น เครื่ อ งมื อ ใน
รูปแบบต่าง ๆ คือ
1. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Dept Interview) เป็นการใช้แนวสัมภาษณ์เจาะลึก (ดังภาคผนวก ง)
2. การอภิ ป รายเฉพาะกลุ่ ม (Focus Group Discussion) เป็ น การอภิ ป รายโดยอาศั ย ผู ้ใ ห้ข้อ มูล ที ่มี
สถานภาพเดียวกัน เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันตามแนวอภิปรายกลุ่ม จานวน 3 กลุ่ม (ดังภาคผนวก ง)
3. การสังเกตการณ์แบบสีส่วนร่วมในที่นี้หมายถึง ประสบการณ์จากการสังเกตที่ได้จากการร่วมทางาน
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเพ กล่าวคือ ผู้วิจัยได้มีโอกาสทางานที่เทศบาลตาบลบ้านเพ และดูแลกองสาธารณสุข
เป็นเวลา 14 ปีเศษ ในตาแหน่งรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลบ้านเพ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ตัวแปร ส่วนบุคคลจะใช้ค่าร้อยละ
2. การวิเคราะห์ตัวแปรต้น หรือตัวแปรตามจะใช้ค่าเฉลีย่ x และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะ
ชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเพ จังหวัดระยอง สรุปผลได้ดังนี้
ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัด
แยกขยะพลาสติก ออกจากขยะชุ มชน พบว่า ทุก ประเด็น ของการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ
พลาสติกออกจากขยะชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเพ มีส่วนร่วมในระดับที่สูง โดยมีประเด็นร่วมคิดค้นปัญหา มี
ค่าเฉลี่ย 3.45 ถือว่ามีระดับมีส่วนร่วมสูงเป็นลาดับที่ 1 ประเด็นร่วมติดตามประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 3.42 มีส่วนร่วม
สูงเป็น ลาดับ ที ่ 2 ประเด็น ร่วมตัด สิน ใจวางแผน มีค่าเฉลี่ย 3.30 มีส่วนร่วมสูงเป็นลาดับที่ 3 ประเด็น ร่วมรับ
ผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 3.26 มีส่วนร่วมสูงเป็นลาดับที่ 4 และประเด็นร่วมลงมือปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย 3.24 มีส่วนร่วม
สูงเป็นลาดับที่ 5
ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเพ ดังนี้
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1. การรับรู้การประชาสัมพันธ์
2. บทบาทผู้นา
3. กิจกรรมสันทนาการ
4. จิตสานึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
5. รูปแบบการจัดเก็บขยะ
6. ความพร้อมของอุปกรณ์รองรับ
สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างข้อ
ค้นพบที่ได้จากการศึกษาและความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 ดังนี้
ระดับ การมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการคัด แยกขยะพลาสติก ออกจากขยะชุม ชน ในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านเพในภาพรวมมีระดับการมีส่วนร่วมสูงทุกประเด็ น ลาดับการมีส่วนร่วมในประเด็นร่วมลงมือปฏิบัติผล
วิจัยออกมามีส่วนร่วมลาดับท้ายสุด และลาดับประเด็นร่วมคิดค้นปัญ หาผลวิจัยออกมามีส่วนร่วมลาดับสูงสุด
สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ตามบริบทชุมชนและสอดคล้องกับองค์ความรู้ในบทที่ 2
จากการสังเกตการณ์ร่วมของผู้ทาวิจัยพบว่า ในการจัดการขยะตั้งแต่เริ่มรับตาแหน่ง ทางการเมืองเมื่อ
ปี พ.ศ. 2540 ดูแลกองสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2550 หมวด 3 มาตรา 18 ที่ว่า
การเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นอานาจของราชการส่วนท้องถิ่น
นั้น ประกอบกับในอดีตประชากรยังมีน้อย และพื้นที่ว่างเปล่าในเขตสุข าภิบ าลบ้า นเพ และพื้น ที่ใ นท้อ งถิ่น อื่น มี
มาก จึงไม่ไ ด้ต ระหนัก ถึงปัญ หาที่จ ะตามมา ไม่มีก ารรณรงค์คัด แยกขยะก่อนทิ้ง ทาให้มีการย้ายพื้นที่กาจัด
ขยะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 - 2554 มากถึง 5 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2542 สุข าภิบ าลบ้า นเพ ยกฐานะเป็น เทศบาล
ตาบลบ้านเพ ตามพ.ร.บ.ยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาบล พ.ศ. 2542 ทาให้เกิดความเจริญเข้าสู่เทศบาล
อย่างรวดเร็ว ประชากรย้ายถิ่นเข้ามาทามาหากินในของเทศบาลมากขึ้น ขยะเริ่มมีจานวนมากขึ้น ตามความเจริญ
ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวปีละไม่ต่ากว่า 3 ล้านคน
ในเหตุการณ์ต้นปี พ.ศ. 2554 เทศบาลได้ย้ายที่กาจัดขยะมายังพื้นที่บ่อบาบัดน้าเสีย หมู่ 1 เขตเทศบาล
ตาบลบ้านเพ และสั่งซื้อเตาเผาขยะ 3 เตา เพื่อจากัดขยะ การที่เผาขยะได้ต้องคัดแยกขยะก่อนนาไปเผาเพราะ
ชาวบ้านไม่มีการคัดแยกขยะประเภทที่ไม่ใช่ขยะอินทรีย์ นาเข้าไปเผาในเตาเผา ขยะช่องนั้นมีประมาณวันละ 30 ตัน
คนงานที่คัดมี 17 คน ทาให้เกิดขยะตกค้างคัดไม่ทัน เมื่อขยะวันใหม่เทลงมาขยะเก่าที่ค้างเริ่มส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
แมลงวันเริ่มมีมากขึ้นและหลังจากที่แมลงวันตอมกองขยะก็บินไปยังบ้านของชาวบ้านที่อยู่ใกล้บ่อขยะทาให้เกิด
ความราคาญ เด็กนักเรียนทานอาหารกลางวันต้องทานในห้องเพราะแมลงวันจานวนมากบินมาตอมอาหาร วันที่
เกิดจากการเผาขยะเริ่มส่งกลิ่นรบกวน เมื่อเตาเผาขยะทางานหนัก การเผาไหม้ทาได้ไม่สมบูรณ์ ชาวบ้านเริ่มพูดคุย
กันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและรวมตัวกันประท้วงให้นาขยะออกนอกพื้ นที่ เทศบาลต้องหาพื้นที่ในการกาจัดขยะใหม่
ประมาณกลางเดื อ นมี น าคม 2554 ได้ พื้ น ที่ ไม่ ถึ ง 7 ไร่ ในการจ ากั ด ขยะช่ ว งเวลานี้ ผู้ ท าวิ จั ย ในต าแหน่ งรอง
นายกเทศมนตรี ดูแลกองสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่พูดคุยกันชาวบ้านเป็นกลุ่มย่อย ๆ เกือบทุกวันเพื่อหาแนวทางที่
จะสามารถใช้พื้น ที่ นี้ได้นานที่สุด ในที่สุด ก็มีการนาเสนอให้คัดแยกพลาสติกออกจากขยะโดยขอความร่วมมือให้
ชาวบ้านคัดแยกพลาสติกตั้งแต่ที่บ้าน และเมื่อรถขนเก็บขยะนาขยะมาลงก็ให้คนงานคัดออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ
มากได้ ภายใน 1วัน ขยะเหลือเท่าไรให้เทลงบ่อฝังกลบทันทีไม่ให้มีขยะตกค้าง จากนั้นได้นาเข้าที่ประชุมชุมชน ใน
การประชุมประจาเดือนกรกฎาคม ในที่ประชุมได้นาเสนอให้ทาโครงการขยะพลาสติกแลกทองคาและให้มีรางวัล
ย่อย ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านร่วมมือ และให้เริ่มในเดือนสิงหาคมโดยกุศโลบายทาเพื่อแม่ของแผ่นดิน และ
ในที่สุดโครงการก็เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน
จะเห็น ได้ว่า บริบ ทชุม ชนที่ไ ด้จ ากงานวิจัย นี้ส อดคล้อ งกับ แนวคิด ของนัก วิช าการ หลายท่านที่สรุป
แนวคิดการมีส่วนร่วมที่สาคัญมี 3 ประการ
1. ในความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกัน ทาให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม สอดคล้องกับการที่ประชาชน
ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นกังวลร่วมกัน เมื่อลงพื้นที่จึงให้ความร่วมมือเข้าพูดคุยเป็นอย่างดี
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2. ความเดือดร้อน และความไม่พอใจร่วมกันที่มีต่อสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ทาให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม
สอดคล้องกับการที่ประชาชนใดได้รับผลกระทบจากการกาจัดขยะของเทศบาล ถึงแม้จะเปลี่ยนวิธีการกาจัดใหม่
โดยใช้เตาเผาขยะก็ทาให้พวกเขาได้รับความเดือดร้อนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ต้องเจอปัญหาควันจากเตา
เผ่าขยะ กลิ่นจากบ่อขยะ และแมลงวันรบกวนเวลารับประทานอาหาร สิ่งเหล่านี้เองเมื่อมีการเชิญเข้าร่วมหรือ
ประชาชนจึงเข้าร่วมเป็นจานวนมาก เพื่อหาแนวทางแก้ไข
3. การตกลงใจร่วมกัน ที่จ ะเปลี่ย นแปลงกลุ่ม หรือ ชุม ชนไปในทิศ ทางที่พึงปรารถนาต้องรุนแรงมาก
พอที่จ ะท าให้เกิด การริเริ่ม กระทาการที่ส นองตอบความเห็น ชอบของคนส่วนใหญ่ ที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้ น
สอดคล้ อ งกั บ การที่ ช าวบ้ า นที่ ได้ รั บ ผลกระทบเดิ น ขบวนขั บ ไล่ ไ ม่ ให้ มี ก ารก าจั ด ขยะในพื้ น ที่ ห มู่ 1 ดั งนั้ น
ทางเทศบาลจึงต้องเชิญเข้าร่วมปรึกษาหารือ เพื่อหาพื้นที่ที่จะกาจัดขยะแห่งใหม่ โดยความเห็นชอบของคนส่วน
ใหญ่ทาให้ในวันนั้นมีคนจานวนมากเข้ามารับฟังและเสนอแนะจนประสบความสาเร็จในการหาที่แห่งใหม่ในการ
กาจัดขยะ
รายงานดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบตามบริบ ทของชุมชนทาให้เกิดการ มีส่วนร่วมตาม
แนวคิด ของนั ก วิชาการหลายท่ าน แต่ ปัจ จัย ที่มี ผ ลท าให้ ระดั บ การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการคั ดแยกขยะ
พลาสติกออกจากขยะชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเพ มีระดับปานกลาง เกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้
การรับรู้การประชาสัมพันธ์ เทศบาลได้จัดให้มีการประชุมตั้งแต่ก่อ นจะเริ่มโครงการมีการลงพื้นที่
เพื่อหารือทาให้เกิดการบอกปากต่อปาก เกิดความสนใจที่จะเข้าร่วมในระดับหนึ่ง เมื่อตกลงคิดทาโครงการขยะ
แลกทองคาเป็นการเสนอของชาวบ้านในที่ประชุม ผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็จะไปพูดคุยกันต่อในระดับเพื่อน ๆ และญาติ
พีน่ ้อง ทาให้การรับรู้ขยายมากขึ้น ก่อนดาเนินโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเสียงไร้สาย วันละ 3 เวลา
มีการนารถวิ่งประชาสัมพันธ์ 3 วัน ก่อนลงมือทาโครงการ เทศบาลจัดทาแผ่นพับรณรงค์ให้คัดแยกขยะพลาสติกและ
กาหนดการวันเวลาในการทากิจกรรมที่ชัดเจน พร้อมบอกถึงของรางวัลต่าง ๆ ในโครงการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552 : 60-66) ที่อธิบายว่า การที่ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมหรือโครงการใดขึ้น
ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจระหว่างประชาชนที่มีส่วนร่วม โดยประชาชนเข้าร่วมเพราะได้รับรู้การชักชวนจากเพื่อน
หรือญาติที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หรือเมื่อเห็นเพื่อนบ้านหรือญาติเข้าไปมีส่วนร่วมในการทาโครงการก็ทาให้ตนเอง
อยากเข้าไปมีส่วนร่วมบ้าง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย ของภิรดี ลี้ภากรณ์ (2554: 23-25) ที่พบว่าการได้รับข้อมูล
ช่างสารเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ ทาให้ระดับ
การมีส่วนร่วมสูง
ประโยชน์ ที่ ได้ รั บ จากโครงการในโครงการเทศบาลได้ จั ด ให้ มี ข องรางวั ล มากมาย เช่ น มาม่ า
เครื่องใช้ไฟฟ้า สร้อยคอทองคา เป็นต้น แก่ผู้ที่นาขยะพลาสติกมาชั่ง โดยผู้ที่มีขยะพลาสติกครึ่งกิโลกรัม จะได้รับ
คูป องสี ขาวมี หมายเลขกากับ 1 ใบ ถ้ามีน้ าหนั กมากก็ได้แ ค่คูป องตามสัด ส่วนที่ เพิ่ มขึ้น แต่ถ้าได้ขยะพลาสติ ก
5 กิโลกรัม จะได้คูปองสีเขียว 1 ใบ ถ้ามีน้าหนักมากกว่า 5 กิโลกรัม ก็ได้คูปองเพิ่มตามสัดส่วน คูปองสีเขียวนี้นาไป
จับรางวัลที่เตรียมไว้ จากนั้นเวลา 17.00 น. นาคูปองสีขาวมาลุ้นรางวัลที่เตรียมไว้คือ สร้อยคอทองเส้นละสลึง
จานวน 4 เส้น ในแต่ละเดือนและเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือของใช้ชิ้นใหญ่ ๆ ที่เหลือจากการจับรางวัลของคูปองสีเขียว
ถ้าผู้ใดไม่ได้รับรางวัลรายเดือน ให้เขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนในคูปองสีขาว แล้วใส่กล่องที่เทศบาล
เตรียมไว้ให้ เพื่ อรอลุ้นรางวัลปลายปี จึงมีรางวัลใหญ่ 100 ชิ้น สอดคล้ องกั บแนวคิ ดของ พิ ชาย รัตนดิลก ณ ภู เก็ ต
(2552 : 44-45) ที่อธิบายว่า ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการมีส่วนร่ วมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของภิรดี ลี้ภากรณ์ (2554 : 33-35) ที่พบว่า ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมสูงที่สุดและเป็นปัจจัยที่มีผลทาให้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้ อมในเขตควบคุมมลพิษ มีระดับที่สูง ผู้นา การลงพื้นที่ของผู้บริหารก่อนทาโครงการโดยหาข้อมูลและ
ปรึกษากับผู้นาและชาวบ้าน จนเกิดโครงการทาให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี การที่ผู้อานวยการชาติชาย สังขฤทธิ์
ได้นาเครื่องเสียงของตนเองมาใช้เพื่อการสันทนาการเมื่อมีก ารประชุมชุมชนทุก ครั้ง และเมื่อทาโครงการขยะ
แลกทองคา ทาให้ชาวบ้านรักและศรัทธา การที่ผู้นาชุมชนลงพื้นที่และบอกกล่าวข้อมูลด้วยตนเอง และคัดแยกขยะ
พลาสติกแล้วนามาชั่งด้วยตนเอง สิ่งเหล่านี้สร้างความศรัทธาและสร้างแรงจูงใจ ทาผู้ที่พบเห็นอยากเข้ามามีส่วนร่วม
ในโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552) ที่อธิบายว่า ความไว้วางใจต่อหน่วยงาน
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หรือบุคลากรที่จัดการการมีส่วนร่วม เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ภิรดี ลี้ภากรณ์ (2554 : 78-79) ที่พบว่า ความไว้วางใจต่อหน่วยงานหรือบุคลากรที่จัดการ การมีส่วนร่วม
เป็นปัจจัย ที่ทาให้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจั ดการสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ มีระดับการ
มีส่วนร่วมที่สูง
จิ ต ส านึ ก ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เทศบาลต าบลบ้ า นเพได้ บ รรจุ โ ครงการสร้ า งจิ ต ส านึ ก อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแผนงานงบประมาณทุกปี ดังนั้นการอบรมชุมชน ประชาชนทั่วไป นักเรียน
ในเขตเทศบาลจึงมีอย่างต่อเนื่อ ง การที่ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในเขตเทศบาลแสดงเจตจานงในการทาความสะอาด
ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ วัด โรงเรียน ในวันสาคัญของทางราชการ เช่น วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น การที่ภาคเอกชน ห้างร้าน
เข้ามาทากิจ กรรมเพื่อ รับ ผิดชอบต่อสังคม โดยเข้ามาปลูกป่า ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะชายหาด เหล่านี้เป็นต้น
การท าสิ่ งเหล่ านี้ ต่ อ เนื่ อ งจนเกิ ด จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ท าให้ เมื่ อ มี โครงการขยะแลกทองค าจึ งมี ป ระชาชนเข้ า ร่ว มสู ง
สอดคล้องกับแนวคิดของพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเ ก็ต (2552 : 59-60) ที่อธิบ ายว่า การตระหนักต่อ ปัญ หาเป็น
ปัจจัย หนึ่ง ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของภิรดี ลี้ภากรณ์ (2554 : 47 - 48) ที่
พบว่า การตระหนักต่อปัญหาเป็นปัจจัยนี้ทาให้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขต
ควบคุมมลพิษ มีระดับที่สูง
รูปแบบการจัดเก็บ เทศบาลได้กาหนดเวลาการจัดเก็บขยะพลาสติกที่คัดแยกได้ในโครงการโดยกาหนดให้
มีโครงการทุกวันพุธแรกของเดือนทุกเดือนและให้ประชาชนนาขยะพลาสติกมาชั่งข้างตลาดเทศบาลตั้งแต่เวลา
10.00 - 16.00 น. ถ้าผู้ใดมีขยะพลาสติกจานวนมากให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ในโครงการ จะมีรถไปรับขยะพลาสติกมาที่
ดาเนินการ จากนั้นเมื่อการชั่งยุติลง จะมีพ่อค้าที่ รับซื้อขยะพลาสติกมารับไปอีกทอดหนึ่ง ขยะพลาสติกบางส่วนที่ใช้
ไม่ได้ก็จะนาไปอัดเป็นฟ่อนเก็บไว้ เมื่อได้จานวนมากพอก็ติดต่อกับโรงงานที่ต้องการนาขยะพลาสติกเหล่านั้นไปเป็น
พลังงาน เช่น โรงงานปูนซีเมนต์ รูปแบบนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง และเมื่อลงมือ ปฏิบัติ
จึงเป็ นไปตามกาหนดที่วางไว้ ทาให้ชาวบ้ านเกิดความไว้วางใจในการบริหารจัดการ จึงเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้ น
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุดธิดา สุวรรณะ (2545 : 56-58) ที่พบว่า ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในหาร
คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนรัตนวิบูลย์ และชุมชนไทยโฮเต็ล ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง
เพราะประสบปัญหาและอุปสรรคเจ้าหน้าที่มาเก็บมูลฝอยที่คัดแยกแล้วไม่ตรงเวลา
ความพร้อมของอุปกรณ์รองรับ เทศบาลตาบลบ้านเพได้จัดเตรียมถุงดาแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ คนละ
1 ใบ ซึ่งเพียงพอกับขยะพลาสติกที่แยกออกจากขยะในครัวเรือนของแต่ละคน แต่ถ้า ผู้ใดมีขยะพลาสติกมากก็
สามารถขอถุงดาเพิ่มได้และเมื่อถึงวันดาเนินโครงการ เจ้าหน้าที่จะนาแผงเหล็กมากั้นทาคอกเพื่อไม่ให้ขยะพลาสติก
ที่ประชาชนนามาชั่งฟุ้งกระจายออกนอกบริเวณ เป็นภาพที่ไม่น่ามอง หลังจากเวลา 16.00 น. หยุดรับขยะพลาสติก
จากชาวบ้านแล้วจะมีพ่อค้ามารับซื้อและขนขยะพลาสติก ออกไปโดยนามาใส่ร ถ ขยะพลาสติก ที่พ่อ ค้า ใช้ไ ม่ไ ด้
เจ้า หน้า ที่เ ทศบาลนารถมาขนไปกาจัด ทาให้พื้นที่รอบ ๆ บริเวณสภาพเหมือนเดิม ทาให้ชาวบ้านร้านค้าไว้วางใจ
และเก็บขยะพลาสติกเข้าร่วมโครงการมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสุดธิดา สุวรรณ (2545 : 60-61) ที่พ บว่า
ปัญหาอุปสรรคในการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนรัตนวิบูลย์และชุมชนไทยโฮเต็ล ในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ ไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งส่วนหนึ่งเนื่องจากไม่มีถังรองรับข้อมูลฝอยแยกประเภท
อย่างพอเพียงจึงทาให้การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง
กิจกรรมสันทนา ในการจัดประชุมเพื่อนาเสนอแนวทางการทาโครงการขยะพลาสติก แลกทองคา ได้ มี
การนาเสนอให้ มี ก ารจั ด อาหารเย็ น แบบง่ า ย ๆ ให้ กั บ ผู้ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ได้รับ ประทานอาหารเพราะ
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมเป็นเวลาเย็นเกรงว่าชาวบ้านจะหิว และเมื่อจัดครั้งแรกได้รับเสียงสะท้อนให้จัดอาหารประจา
ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม และนาเสนอเพิ่มเติมให้จัดหาเครื่องเสียง เพื่อให้ชาวบ้านได้สนุกสนาน และใช้เป็นที่พบปะ
แลกเปลี่ยนกันบนเวที เมื่อจัดครั้งที่ 2 ก็มีการแสดงกิจกรรมบนเวทีในช่วงเวลา 16.00 -17.00 น. เป็นที่สนุกสนาน
และมีการบอกต่อ ทาให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนชนบทไทยโดยทั่วไป ที่มีนิสัยชอบสนุกสนาน ร่าเริง ดังคาสัมภาษณ์
ที่ว่า “คนไทยต้องรื่นเริงจึงอยากมา” (กิตติคุณ แก้วเกตุ. สัมภาษณ์. 2556)
ซึ่งกิจกรรมสันทนาการนี้สอดคล้องกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนบ้านเพ เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากงานวิจัยนี้
ทาให้พ บว่า กิจ กรรมสัน ทนาการเป็น ปัจ จัย หนึ่งที่มีผ ลทาให้ก ารมีส่ว นร่ว ม ของประชาชนในการคัดแยกขยะเป็น
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ปัจจัยหนึ่งที่มีผลทาให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชน ในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านเพ มีระดับที่สูง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติกออก
จากขยะชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเพ มีระดับการมีส่วนร่วมที่สูงทุกด้าน แต่ทั้งนี้ด้านการมีส่วนร่วมลงมือ
ปฏิบัติเป็นด้านที่มีส่วนร่วมต่าที่สุด จากการสังเกตการณ์ร่วม พบว่า หน่วยงานของภาครัฐในเขตเทศบาลตาบลบ้าน
เพเข้าร่วมในโครงการน้อยมาก และในส่วนของภาคเอกชน เช่น โรงแรม รีส อร์ท ร้า นค้า ร้ า นอาหาร และ
ห้า งสรรพสิน ค้า ยังคงมีส่ว นร่ว มในการคัดแยกขยะพลาสติกน้อยมาก และจากข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม
ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่อยู่ในอานาจของเทศบาลทาได้ที่สาคัญดังนี้
1. ควรดาเนินโครงการขยะพลาสติกแลกทองคาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนที่ยังไม่
เข้าร่วมโครงการเกิดสานึกที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้
2. ควรดาเนินโครงการเช่นนี้ลงในระดับโรงเรียนในเขตเทศบาลทุกแห่ง แต่ถ้าไม่สามารถทาได้ทุกแห่ง
ก็ควรกาหนดเป็นนโยบายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เพื่อเป็นโครงการนาร่อง สร้างจิตสานึกตั้งแต่เยาว์วัย
3. ควรออกเทศบัญญัติให้มีการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชน ในสถานประกอบการที่เทศบาล
เป็นผู้ออกใบอนุญาต (เทศบาลสามารถออกเป็นกฎหมายของเทศบาลได้ว่า ถ้าสถานประกอบการใดไม่ให้ความร่วมมือ
ในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะรวม เทศบาลจะไม่ต่อใบอนุญาต) เพื่อให้ภาคเอกชนเข้าร่วมในโครงการ
4. ควรเป็นนโยบายให้บุคลากรภายในเทศบาลคัดแยกขยะพลาสติกทั้งที่อยู่ในสานักงานเทศบาล และที่
บ้านพัก ทั้งนี้ให้รวมถึงฝ่ายการเมืองด้วย เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีในการสานึกดีต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจ
ให้กับประชาชนที่ศรัทธาในตัวผู้นา
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติก
ออกจากขยะชุ ม ชน ในเขตเทศบาลต าบลบ้ านเพ จั งหวั ด ระยอง เป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ผู้ วิจั ย เห็ น ว่ าควรมี ก าร
ดาเนินการวิจัยหลังจากนี้ คือ
1 .ควรวิจัยถึงความคุ้มทุนและคุ้มค่าของโครงการขยะพลาสติกแลกทองคา
2. ควรวิจัยต่อยอดการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกที่คัดแยกออกมาจากขยะชุมชน
3. ควรวิจัยต่อยอดการใช้ประโยชน์จากขยะชุมชนที่คัดแยกขยะพลาสติกออกไปแล้ว
4. ควรวิจัยงานวิจัยหลายรูปแบบที่เกี่ยวกับการกาจั ดขยะชุมชน รูปแบบใดที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย
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ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการกาหนดความเหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดจันทบุรี ในทัศนะของบุคลากรด้านช่างโยธา
POLITICAL AND ECONOMICAL FACTORS AFFECTING CONSTRUCTION PRICING OF LOCAL
GOVERNMENT ORGANIZATION IN THE OPINION OF GOVERNMENT CIVIL ENGINEERS IN
CHANTHABURI PROVINCE
ศักดา เจริญผล
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจ จัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการกาหนด
ความเหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรีในทัศนะของบุคลากร
ด้านช่างโยธา ประชากรการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรด้านช่างโยธาที่ป ฏิบัติงานในสังกัด องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
ในจัง หวัด จัน ทบุ รี จานวน 82 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้เป็นสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่าในการกาหนดราคาค่างานก่อสร้างตาม
หลักเกณฑ์ปัจจุบันมีความเหมาะสมมาก แต่ถ้าพิจารณาในรายข้อสามารถแบ่งระดับ ความเหมาะสมออกเป็น
สองกลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความเหมาะสมมาก และกลุ่มที่มีความเหมาะสมปานกลาง กลุ่มที่มีความเหมาะสมมาก
ได้แก่ เกณฑ์เรื่องการคานวณค่างานต้นทุน ส่วนกลุ่มที่มีความเหมาะสมปานกลาง โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย
คือ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน จัดทาไว้ในรูปของตาราง Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
และอัตราค่าแรงงาน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนดราคาค่างานก่อสร้าง ได้แก่ ต้นทุนการผลิต การแสวงหาค่า
เช่าของราชการ และบทบาทของประชาสังคม
ABSTRACT
The purpose of this research was to study the political and economical factors which
influenced the construction pricing performed by Local Government Organization in Chanthaburi.
The opinions of government civil engineers were focused in this study. The research populations
were the 82 government civil engineers. The research tool was a questionnaire. The descriptive
statistics were frequency, percentage, and mean. The major findings identified the suitable
construction pricing which has been currently used. The appropriate construction pricing was
also divided into two categories : the highly appropriate construction pricing and the moderately
suitable construction pricing. The highly appropriate construction pricing was the method of
direct cost. The moderately suitable construction pricing methods were shown in the Factor F
Table expressing the budget distribution for job operation, extra budgets due to the conditions,
and budgets for wages. The influential factors towards the construction pricing were production
costs, rental costs for government rate, and roles in civil society organization.
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บทนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดจันทบุรนี ั้น มีรูปแบบของหน่วยงานที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อยู่ 4 รูปแบบคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบลตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 รูปแบบนี้ ถือว่ามีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยมีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
มาจากการเลือกตั้ง มีภาระหน้าที่สาคัญที่จะต้องดูแลรับผิดชอบในกิจการท้องถิ่นทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและในด้านโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นให้ทั่วถึงตามข้อกฎหมายหลายด้าน
ด้วยกัน ไม่ว่าจะจากกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และฉบับ 2550 กฎหมาย
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ตลอดจนกฎหมายที่กาหนดอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทเองในการที่จะต้องทาการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น มีความสาคัญเป็นอย่างมากอีกด้านหนึ่ง
ตามภาระหน้าที่ ที่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติ เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นเบื้องต้นต่อการ
ดารงชีวิตของประชาชน ภายใต้ภาระหน้าที่ ที่ต้องทา อาทิเช่น จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก รักษา
ความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล เป็นต้น และ
ภายใต้ภาระหน้าที่ที่อาจจัดทา อาทิเช่น ให้มีน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ให้มีและบารุงไฟฟ้าหรือ
แสงสว่างโดยวิธีอื่น ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ
และสวนสาธารณะ และการผังเมือง เป็นต้น
จากอานาจหน้าที่ดังกล่าวตามที่กฎหมายได้กาหนดข้างต้นแล้วเมื่อนามาสู่การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ
องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยหน้ าที่ เกือบทั้ งหมดล้ วนต้ องเกี่ ยวข้ องกั บการก่ อสร้าง ซึ่ งการก่อ สร้างในแต่ ล ะ
โครงการขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น นั้ น ต้ อ งท าการกาหนดราคากลางหรือ ราคาค่างานก่ อ สร้ างเพื่ อเป็ น
ตัวกาหนดต้นทุนและกาไรของของราคาค่างานก่อสร้างของทางราชการหรือที่ เรียกว่าราคากลางและราคากลางนี้
จะใช้เป็นราคามาตรฐานสาหรับ งานก่อสร้างชนิ ดต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ มีอานาจในการพิจารณาอนุ มัติงบประมาณ
ได้พิ จารณาถึงความเหมาะสม ทั้งในด้านความจาเป็นเร่งด่วนของโครงการและความเหมาะสมในราคาค่างาน
ก่อสร้างที่ไม่ถูกจนเกินไปและไม่แพงจนเกินไป และเมื่อผู้มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการต่างๆ
เห็นว่าเหมาะสมแล้วทุกองค์ประกอบของโครงการ จึงจะพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งเสนอมา
และนาไปสู่กระบวนการในการประกวดราคาหรือสอบราคาและประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
สาหรับหลักเกณฑ์การกาหนดราคากลางหรือราคาค่างานก่อสร้างของทางราชการนั้น มิได้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันเสมอไปสาหรับทุกหน่วยงานและทุกประเภทงานแต่จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่คณะกรรมการกาหนด
ราคากลางของแต่ละหน่วยงานจะกาหนด ถึงแม้ว่าทุกหน่วยงานจะอ้างอิงหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยคณะรัฐมนตรี
ภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเราจะพบปรากฏการณ์บ่อยครั้งที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดียวกันซึ่งมีการ
กาหนดราคาค่างานก่อสร้างชนิดเดียวกัน แต่ราคาค่างานก่อสร้างกลับมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่
ก่อ ให้ เกิด ปั ญ หา ในกระบวนการพิ จารณาโครงการขององค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่น กล่าวคื อเมื่ อ มีก ารเสนอ
โครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ภายในจังหวัดจันทบุรี ไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล หรือองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการจากทางจังหวัดเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเสนอมา ทางจังหวัดจะนัดประชุมพร้อม
เพรียงกันทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ เท่าที่มีการประชุม ทีผ่านมาการพิจารณาโครงการก็จะประสบกับ
ปัญหาสาคัญคือในโครงการประเภทเดียวกันที่มีปริมาณเนื้องานเท่ากัน แต่กลับมีราคาค่างานก่อสร้าง ที่ไม่เท่ากัน และ
นี่เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงที่สร้างความสับสนและความไม่เข้าใจให้กับผู้ที่ทาการพิจารณาตรวจสอบโครงการ
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และผู้ที่มีอานาจในการที่จะอนุมัติงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่เสนอโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเป็นอย่างมาก และยังมีการตีความไปว่าการกาหนดราคาค่างานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะแห่ ง ที่ ไ ม่ เท่ า กั น นั้ น จะน าไปสู่ ก ารทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น หรื อ การเอื้ อ ประโยชน์ ให้ แ ก่
ผู้ประกอบการได้ ปัญหาเช่นนี้เป็นเหตุเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดการโต้แย้งกันในที่ประชุม เพื่อที่จะคลายปัญหา
ความเข้าใจ ที่มีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติในการกาหนดราคาค่า
งานก่อสร้างในท้องถิ่นของตนเอง
จากปัญหาที่มีการโต้แย้งกันเรื่องการกาหนดราคาค่างานก่อสร้างดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการกาหนดความเหมาะสมของราคาการค่างานก่อสร้ างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีว่าราคาค่างานก่อสร้างดังกล่าวนั้นการกาหนดราคามาจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและการเมืองอย่างไร และราคาที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร การศึกษาดังกล่าวจะทาให้ทราบถึงข้อมูลที่
แท้จริงของราคาค่าก่อสร้างที่มีความแตกต่างกันในงานที่ มีลักษณะประเภทเดียวกันและมีปริมาณเนื้องานที่เท่ากัน
ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีในการที่จะถือปฏิบัติตามแนวทางและ
เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาให้ ท ราบถึ งความเหมาะสมของราคาค่ า งานก่ อ สร้า งขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในจังหวัดจันทบุรีในทัศนะของบุคลากรด้านช่างโยธา
2. เพื่อศึกษาให้ท ราบถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการกาหนดราคาค่างานก่อสร้าง
ที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในทัศนะของบุคลากรด้านช่างโยธา
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป้าหมายที่ทาการศึกษาครั้งนี้ คือ บุค ลากรด้า นช่างโยธา จานวนทั้งสิ้น 82 คน ซึ่งเป็น
บุคลากรด้านช่างโยธาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกาหนดราคาค่างานก่อสร้างภายในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดจันทบุรี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การกาหนดราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ในทัศนะของบุคลากรด้านช่างโยธา
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดราคาค่างานก่อสร้าง
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา (ผศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์) ตรวจสอบความถูกต้อง
ความเที่ยงตรงตามโครงสร้างเนื้อหาความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องเหมาะสมของภาษา
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรง และความเที่ยงของ
เนื้อหาเพื่อให้ได้ข้อคาถามที่เที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 5 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้สัมภาษณ์ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
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องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัย
องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัยประกอบด้วยเนื้อหา สรุปดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของช่างโยธาที่ป ฏิบัติงานเกี่ยวกับ การกาหนดราคาค่างานก่อสร้างภายในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สถานภาพ ประสบการณ์ในการทางานด้านช่างโยธา
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับการกาหนดความเหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ และการเมื อ งที่ มี ผ ลต่ อ การก าหนดความ
เหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกาหนดเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
ในการผลิต การเอื้อประโยชน์ของนักการเมือง การแสวงหาค่าเช่าของราชการ บทบาทของประชาสังคม เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเป็นคาถามปลายเปิด
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. นาเครื่องมือที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหา สานวนภาษา และ
ความเหมาะสม แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาเพิ่มเติม
2. นาเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ขอคาแนะนาและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ของข้อ ค าถามจากผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่ า น พิ จ ารณาตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content Validity)
ความเหมาะสมของภาษาและความครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา เมื่อรับเครื่องมือกลับคืนจากผู้เชี่ยวชาญ นาข้อแก้ไข
มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
3. น าแบบสอบถามที่ ได้ ป รับ ปรุงแก้ ไขแล้ ว ไปเก็ บ ข้ อมู ล (Try - Out) จ านวน 30 ชุ ด แล้ วน ามา
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (- Coefficient) ของ
ครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 99) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ เท่ากับ 0.87
4. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการหาค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมั่นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่กาหนดไว้
การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
นาผลที่ได้จากการทาแบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนดราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ในทัศนะของบุคลากรด้านช่างโยธา มาใช้ ในแนวการสัมภาษณ์คนพิการและบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคล (ตั วแปรต้น) จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา คือ นามาแจกแจงความถี่
(Frequency) คานวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอในรูปตารางความเรียง
2. การวิเคราะห์ตัวแปรตามจะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยนาเสนอในรูปของค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช้ เป็ นสถิ ติ เชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้ แก่ ค่ าความถี่ ร้ อยละ และค่ าเฉลี่ ย ส าหรั บการวัดระดั บ ความต้ อ งการของผู้ ต อบ
แบบสอบถามสร้างขึ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติที่เรียกว่า (Likert Scale) โดยมีตัวเลือกตอบแบบ
5 ระดับ โดยในแต่ละระดับกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนนระดับของการมีผล ระดับคะแนน
ระดับมีผลมากที่สุด
5
ระดับมีผลด้วยมาก
4
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ระดับมีผลปานกลาง
3
ระดับมีผลน้อย
2
ระดับมีผลน้อยที่สุด
1
ในการตีความช่วงค่าเฉลี่ยจะแบ่งคะแนนช่วงเท่าในฐานะที่เก็บประชากรทั้งหมด โดยแยกออกเป็น 5 ระดับ
ดังนี้ (ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์. 2555 : 255)
คะแนนระหว่าง 4.20 - 5.00 แสดงว่า มีผลมากที่สุด
คะแนนระหว่าง 3.40 - 4.19 แสดงว่า มีผลด้วยมาก
คะแนนระหว่าง 2.60 - 3.39 แสดงว่า มีผลปานกลาง
คะแนนระหว่าง 1.80 - 2.59 แสดงว่า มีผลน้อย
คะแนนระหว่าง 1.00 - 1.79 แสดงว่า มีผลน้อยที่สดุ
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการกาหนดความเหมาะสมของราคาการค่างาน
ก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ในทัศนะของบุคลากรด้านช่างโยธา ผลการวิจัยพบว่า
ข้อ ค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุป ระสงค์ ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้เกณฑ์ ในการกาหนดราคาค่ างานก่อสร้าง
มีความเหมาะสมมาก แต่ถ้าพิจารณาในรายข้อเกณฑ์ มีระดับความเหมาะสม แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่มี
ความเหมาะสมมาก และกลุ่มที่มีความเหมาะสมปานกลาง
กลุ่มที่มีความเหมาะสมมากได้แก่เกณฑ์เรื่อง การคานวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) ที่กาหนดให้ใช้
วิธีการกาหนดราคาค่างานก่อสร้างของ อปท. ส่วนกลุ่มที่มีความเหมาะสมปานกลาง โดยเรียงลาดับเกณฑ์ดังนี้คือ
1. ค่ าใช้ จ่ ายในการด าเนิ นงานก่ อสร้ าง (Indirect Cost) หรื อ Factor F ซึ่ งประกอบด้ วย ค่ า อ านวยการ
ดอกเบี้ย กาไรและค่าภาษี จัดทาไว้ในรูปของตาราง Factor F ซึ่งเป็นตารางสาเร็จรูป ที่นามาใช้ในการกาหนดราคา
ค่างานก่อสร้างของ อปท.
2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นามาคานวณรวมกันเพื่อเป็นราคาค่างานก่อสร้าง
ของ อปท.
3. บัญชีอัตราค่าแรงงาน ตารางขนส่งวัสดุก่อสร้างนามาใช้กับ อปท.
เกณฑ์ในแต่ละข้อที่เป็นตัวกาหนดราคาค่างานก่อสร้างดังกล่าวสามารถอธิบาย ในรายละเอียดได้ดังนี้คือ
1. ค่าใช้จ่ายในการคานวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) หมายความว่า ในการกาหนดราคาค่างานก่อสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ต้องทาการกาหนดราคา ค่างานต้นทุน (Direct Cost) ของ
โครงการก่อสร้างในแต่ละโครงการ ซึ่งค่างานต้นทุนเป็นส่วนของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคานวณราคาค่าทุน
ของงานก่อสร้าง ได้แก่ ราคา วัสดุ อัตราค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่างานและค่าดาเนินการต่างๆ เป็นต้น
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) หรือ Factor F หมายความว่าในการกาหนด
ราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ต้องทาการกาหนดราคาค่างานต้นทุ น
(Direct Cost) ทั้ งหมดให้ แ ล้ ว เสร็ จ จึ งจะท าการก าหนดค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานก่ อ สร้า ง (Indirect Cost)
ซึ่งประกอบด้ วย ค่าอานวยการ ดอกเบี้ ย ก าไรและค่าภาษี จัดท าไว้ในรูป ของตาราง Factor F ซึ่ งเป็ นตาราง
สาเร็จรูปที่นามาใช้ในการกาหนดราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นประจาทุกปี เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าก่อสร้างที่ได้
สูงเกินกว่าความเป็นจริง และง่ายต่อการตรวจสอบ
3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นามาคานวณรวมกันเพื่อ เป็นราคาค่างานก่อสร้าง
ของ อปท. หมายความว่า ในการกาหนดราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
ต้องทาการกาหนดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นามาคานวณรวมกันเพื่อเป็นราคาค่างาน
ก่ อ สร้ า งขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั งหวั ด จั น ทบุ รี ที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ อุ ป กรณ์
เครื่อ งจั กรกลพิ เศษในงานก่ อสร้าง ค่ าใช้ จ่ายที่เกิ ด ขึ้น จากการก าหนดให้ ใช้นั่ งร้านพิ เศษเพื่ อความปลอดภั ย
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ค่าใช้จ่ายในการจัดทาระบบป้องกันฝุ่น เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่ได้มีทุกโครงการ ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะ
ก าหนด เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ชั ด เจนไว้ ใ นส่ ว นของค่ า งานต้ น ทุ น และในส่ ว นของค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การ
ก่อสร้างได้ จึงจาเป็นต้องแยกมากาหนดเป็นหลักเกณฑ์เพื่อคานวณต่างหาก
4. บั ญ ชีอัตราค่าแรงงาน ตารางขนส่งวัสดุก่อสร้างนามาใช้กับ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในจังหวัด
จันทบุรี หมายความว่า การที่นาบัญชีอัตราค่าแรงงาน ตารางขนส่งวัสดุมาใช้ในการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ที่กาหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างหรือคณะอนุกรรมการ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการกากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย โดยกระทรวงการคลังกาหนดให้ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ถือปฏิบัติในการกาหนดราคาค่างานก่อสร้าง
ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนดราคางานก่อสร้างที่
เหมาะสมนั้นจะใช้การทดสอบสมมุติฐาน ซึ่งผลการทดสอบสมมุติฐานสรุปได้ตามตาราง 1 ดังนี้
ตาราง 1 ผลการทดสอบสมมุติฐาน
1.
2.
3.
4.

สมมุติฐานการวิจยั
ต้นทุนการผลิตมีผลต่อความสัมพันธ์ กับความเหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในทัศนะของ ช่างโยธา
การเอื้อประโยชน์ของนักการเมืองมีผลต่อความสัมพันธ์กับความเหมาะสมของราคาค่า
งานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรีในทัศนะของช่างโยธา
การแสวงหาค่าเช่าของราชการมีผลต่อความสัมพันธ์เหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในทัศนะของช่างโยธา
บทบาทประชาคมมีผลต่อความสัมพันธ์เหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในทัศนะของช่างโยธา

ผลการทดสอบ
ยอมรับสมมุติฐาน
ไม่ยอมรับสมมุติฐาน
ยอมรับสมมุติฐาน
ยอมรับสมมุติฐาน

สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบทีไ่ ด้
จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 คือ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มี
ผลต่อการกาหนดความเหมาะสมของกาหนดราคาค่ างานก่อสร้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
จันทบุรี ในทัศนะของบุคลากรด้านช่างโยธา ได้แก่ ต้นทุนการผลิตการแสวงหาค่าเช่าของราชการ และบทบาทของ
ประชาสังคม
ต้น ทุ น การผลิ ต มี ผลต่ อ การก าหนดความเหมาะสมของราคาค่ างานก่อ สร้างขององค์ ก ร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เนื่องจากองค์ประกอบหลักคือ ต้นทุนแปรผัน เช่น ค่าน้ามัน ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน และค่าวัสดุนั้น
มีความแปรผันตามสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
การแสวงหาค่าเช่าของราชการมีผลต่อการกาหนดความเหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการที่มีกลุ่มราชการที่มีอานาจหน้าที่จากการแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการกาหนด
ราคากลาง การมีอานาจดังกล่าวสามารถมีบทบาทให้ข้าราชการแสวงหาผลประโยชน์จากงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
บทบาทของประชาชนสังคมมีผลต่อการกาหนดความเหมาะสมของราคาการค่างานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากกลุ่มประชาสังคมเป็นกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานก่อสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยตรง เช่น กลุ่มประชาชนในพื้นที่ กลุ่มผู้นาท้องที่ กลุ่มผู้นา ท้องถิ่น และในปัจจุบันกลุ่มประชาคม
เป็นกลุ่มที่มีบทบาทในระบอบประชาธิปไตย มากกว่ากลุ่มอื่น ดังนั้นในปัจจุบันก็จะพบว่า กลุ่มประชาสังคมมีการ
เรียกร้องสิทธิเชิงผลประโยชน์ของตนเองได้อย่างชอบธรรมทางกฎหมาย ดังนั้นในปัจจุบันกลุ่มประชาคมจึงมีผลต่อ
การกาหนดราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรส่วนท้องถิ่น
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา พบว่า การกาหนดราคาค่าก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังมีความเหมาะสมไม่มากนักในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายพิเศษ รวมถึงอัตราค่าแรงงาน
และค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายคือ
1.1 ควรมีการส่งเสริมบทบาทของประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมเรื่องการกาหนดราคาค่า
งานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น เช่น การเข้าเป็นกรรมการในการกาหนดราคากลางเนื่องจาก
กลุ่มประชาสังคมบางกลุ่มเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจก่อสร้างสูงอยู่แล้ว
1.2 ควรมีการควบคุมบทบาทของราชการในการเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากการกาหนดราคา
งานก่อสร้าง เช่น การเพิ่มบทลงโทษในการที่ใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบในการเพิ่มราคาค่างานก่อสร้างให้มีราคา
สูงกว่าความเป็นจริง
1.3 ควรมีการกาหนดมาตรฐานของค่างานต้นทุนโดยการกาหนดค่างานต้นทุนให้มีความเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ของท้องถิ่น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัย เรื่อง วิจัย เรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการกาหนด
ความเหมาะสมของราคาการค่ างานก่อ สร้างขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในจังหวัด จัน ทบุ รี ในทั ศ นะของ
บุคลากรด้านช่างโยธา
2.1 ควรศึกษาในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับกระบวนการในการกาหนดราคาค่างานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ข้อมูลและรายละเอียด
2.2 ควรท าการส ารวจความเหมาะสมของก าหนดราคาค่ า งานก่ อ สร้า งขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในระดับประเทศเพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศมากาหนดนโยบายสาธารณต่อไป
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ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปประชาสังคมท้องถิน่ ในทัศนะของคนพิการ
: กรณีศึกษาชมรมผู้พิการตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
AFFECTING FACTORS TOWARD LOCAL COMMUNITY ORGANIZATION IN ATTITUDES OF PEOPLE WITH
DISABILITIES : CASE STUDY OF DISABLED PEOPLE ASSOCIATION IN SA TO SUB-DISTRICT, KHAO
SAMING DISTRICT, TRAT PROVINCE
ศิมาพร จันทร์วงษ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาความคิดเห็นของคนพิการเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้งและ
การบริหารจัดการองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นของชมรมผู้พิการตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด การศึกษา
ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนพิการในพื้นที่ขององค์การบริห ารส่ว นตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวั ด ตราด จานวน
115 คน โดยการวิจัย เชิง ผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงสารวจ และการสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า บทบาทผู้นา จิตสานึกทางอัตลักษณ์ ผลประโยชน์ และเครือข่าย
สังคมเป็นปัจจัยที่มีผลมากต่อการจัดตั้งองค์กรประชาสั งคมท้องถิ่นของชมรมผู้พิการตาบลสะตอ โดยมีปัจจัยด้าน
บทบาทของผู้นาเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด ส่วนปัจจัยที่มีผลมากต่อการบริหารจัดการชมรมผู้พิการตาบลสะตอ ได้แก่
ผลงานของชมรม ภาวะผู้นา การมีส่วนร่วมของชมรม และการจัดหาทรัพยากร โดยมีปัจจัยด้านผลงานของชมรม
เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด
ABSTRACT
This research was aimed to study disabled people’s attitudes towards the influential
factors on the establishment and administration of the Local Community Organization in
Sa To Sub-district, Khao Saming District in Trat. The research populations were the 115 people
with disabilities. The mixed method model of the qualitative survey research with the in-depth
interviews and participatory observation were used as the research instrument. The major
findings were revealed that the influential factors towards the establishment of the disabled
people’s Local Community Organization in Sa To Sub-district were the leadership role, identity
conscious, benefits, and social networking respectively. The most important influential factor
was the leadership role. The influential factors that affected the Disabled People Association’s
administration were the association’s accomplishment, the leadership role, the participation,
and the administrative resources. The most important factor was the Disabled People
Association’s accomplishment.
บทนา
เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคนพิการในปัจจุบันนั้น เราสามารถแบ่งออกเป็นกระบวนทัศน์ได้
2 แนวคิดใหญ่ๆ คือ แนวคิดกระแสหลัก และแนวคิดทวนกระแส
แนวคิดกระแสหลักเป็นความเชื่อของสังคมไทยโดยทั่วไป ซึ่งมองภาพพจน์เกี่ยวกับคนพิการว่า เป็น คนด้อ ย
โอกาสต้อ งการความช่ว ยเหลือ จากรัฐ และสังคมในฐานะผู้พึ่งพาอาศัย ไม่ส ามารถ ช่วยเหลือดูแลตนเองได้ คน
พิการ คือ ผู้ผิดปกติ เนื่องจากมีอวัยวะบางส่วนขาดหายไป จึงช่วยเหลือตัวเองมิได้ ต้องพึ่งพิงผู้อื่นทาให้ชีวิตของพวก
เขาไร้ค่าขาดความมั่นใจในตนเองจนตรอก และไร้อานาจ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว คนพิการจะสามารถสถาปนาอานาจ
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พร้อมกับฟื้นความมั่นใจให้กลับคืนมาได้อย่างไรทั้งๆ ที่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เด็กพิการ
ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับศักยภาพแห่งตนและให้โอกาสคนพิการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
และทาประโยชน์ให้สังคมได้เช่นคนปกติ (วิชัย ศรีตุลานนท์. 2526 : 41) ตามแนวคิดกระแสหลักปัจจัยที่ทาให้คน
พิการที่มิอาจเอาชนะความพิการของตนได้มีดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคล อันหมายถึง การขาดความมั่นใจในตัวเอง เนื่องจากความพิการทาให้ตนต้องสูญ เสีย
ความสามารถและหน้าที่การงานที่ทาได้มาก่อน สูญเสียตัวตนและประเมินคุณค่า ของตนเองต่า บางคนช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ ต้องคอยให้คนอื่นช่วยเหลือตลอดเวลา
2. ปัจจัยด้านครอบครัว มักดูถูกดูแคลนคนพิการและไม่ให้กาลังใจ เช่น แม่เรียกลูกสาวว่า “อีง่อย” ทาให้
เธอรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจตลอดเวลา
3. ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ วาทกรรมทางการแพทย์ที่นิยามว่าคนพิการผิดปกติ ซึ่งคนทั่วไปเชื่อเช่นนั้น และ
คนพิการเองก็คิดแบบเดียวกันโดยไม่เคยตั้งคาถาม จนทาให้ขาดความมั่นใจ/ไม่กล้าแม้แต่จะทดลองทาด้วยตนเอง
มีอะไรก็จะเรียกใช้คนอื่นอยู่ตลอดเวลา
4. ปัจจัยแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวก บ้านที่ไม่ได้สร้างขึ้นมารองรับคนพิการ เช่น ประตูห้องน้า
แคบ รถเข็นเข้าไม่ได้ ทางเดินเชื่อมกันระหว่างห้องนอน ห้องอาหาร และห้องน้ามิได้ปรับให้ลาด และห้องน้าไม่มีที่
ยึดเกาะ
แต่งานวิจัยในปัจจุบัน (สายสุนีย์ ทับทิมเทศ และคณะ 2552 : 157) พบว่าคนพิการไม่ได้ เป็นไปตาม
ภาพพจน์ที่เคยรู้จักกัน งานวิจัยดังกล่าวพบศักยภาพใน “การดารงชีวิตอิสระ” (Independent Living) ของคนพิการ
ในแง่มุมต่างๆ ดังนั้น ในวงวิชาการจึงเกิดกระบวนทัศน์ของแนวคิดทวนกระแสนี้ว่า การดารงชีวิตอิสระจะช่วยทาให้
คนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ กลับคืนสู่สังคมโดยสามารถดารงชีวิตอิสระได้สาเร็จ เปลี่ยนจากคนที่ท้อแท้สิ้นหวัง
ให้กลายเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นใจตัวเอง และเต็มไปด้วยพลังที่ยืนบนขาของตัวเองอย่างกล้าหาญ กล่าวโดยสรุปแล้ว
จะพบว่า แนวคิดทวนกระแสพบว่าปัจจัยที่เอื้ออานวยให้คนพิการลุกขึ้นยืนในสังคมได้มีดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การมีผู้ช่วยส่วนตัวสาหรับช่วยอุ้ม/ยกคนพิการให้เคลื่อนไหวได้ เช่น คนพิการ
ไม่มีขาแต่ขับรถเข็น โดยผู้ช่วยอุ้มเขาจากรถเข็นไปยังเบาะที่นั่งคนขับ และคอยจัดอุปกรณ์ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ส่วนอีก
คนหนึ่งเป็นคนพิการไม่มีแขนก็มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยอานวยความสะดวกจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้ โดยใช้คาง
เป็นตัวขับเคลื่อนเมาส์ (Mouse) ให้สามารถทางานได้
2. ปัจจัยครอบครัว ได้แก่ การให้กาลังใจในการทางาน ชี้แนะการปรับตัว ยอมรับคุณค่าของคนพิการ
การฝึกอาชีพและการตรวจรักษารวมทั้งการติดต่อหน่วยงานให้บริการช่วยเหลือคนพิการ ดังเช่น คนพิการท่านหนึ่ง
มีพี่สาวคอยสอนให้กาลังใจรักษาตัวเองก่อนจนเขาเลิกซึมเศร้า เลิกปล่อยเนื้อปล่อยตัวพร้อมกับพยายามช่วยเหลือ
ตนเองจนสามารถประดิษฐ์รถที่ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้สาเร็จ
3. ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การฝึกอาชีพให้คนพิการ เช่น คอมพิวเตอร์ งานช่าง งานพิมพ์ งานประดิษฐ์
ฯลฯ เพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตด้วยลาแข้งของตนเองได้จนไม่รู้สึกว่าเป็นคนพิการอีกต่อไปนอกจากนี้ คนพิการ
ต้นแบบก็มีความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ เนื่องจากคนพิการคล้ายกันย่อมเข้าใจกันได้ง่าย พวกเขา
จะให้คาปรึกษาฉันท์เพื่อน สอนวิธีการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาวัน และเป็นกาลังใจให้คนพิการกล้าลุก
ออกมาสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ
4. ปั จ จั ย แวดล้ อ มและสิ่ งอ านวยความสะดวก เพื่ อ ช่ วยให้ อ วัย วะที่ พิ ก ารกลั บ มาท าหน้ า ที่ ได้ แ ม้ จ ะ
ไม่เหมือนเดิม เช่น พิ มพ์ คอมพิวเตอร์โดยใช้ที่คีบมือเป็นตัวช่วย หรือขาที่เดินไม่ได้ก็ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair)
พร้อมทางลาด ใช้อุปกรณ์ขาเทียมหรือแม้กระทั่งคนพิการทั้งแขนขาและนิ้วก็ใช้คางเป็นตัวช่วยโยกคันบังคับรถเข็น
หรือเลื่อนเมาส์ สิ่งอานวยความสะดวกนี้จะช่วยคนพิการให้ก้าวข้ามความพิการได้
ปรากฏการณ์ของการพัฒนาคนพิการในท้องถิ่นตาบลสะตอเป็นกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงพลังของตนเอง
ของคนพิการ คนพิการตาบลสะตอก่อตั้งชมรมผู้พิการตาบลสะตอขึ้นโดยเริ่มจากการจับกลุ่มกันเล็กๆ เพียง 2 – 3 คน
ที่ต้องการให้ผู้พิการได้มีศักยภาพในชุมชนและสังคม ต่อมาผู้นาดังกล่าวจึงชักชวนตัวแทนแต่ละหมู่ที่พอจะช่วยเหลือ
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ตนเองได้มาประชุมปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้เห็นพ้องต้องกันเสนอแนวทางในการ
ที่จะช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกผู้พิการด้วยกันในพื้นที่ทั้งหมดที่มี จานวน 123 คน
การพูดคุยดังกล่าวได้ตกผลึกจนเกิดการจัดตั้งเป็นชมรมผู้พิการตาบลสะตอ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2552
ชมรมฯ ได้ดาเนินการจัดสวัสดิการให้กับผู้พิการในพื้นที่ได้รับประโยชน์ในการเข้าถึง สิทธิในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักการสาคัญ คือ
1. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้พิการในระดับชุมชนได้ตระหนักถึงพลังของตนเอง
2. เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างผู้พิการและบทบาทที่มีต่อสังคม การมีส่วนร่วม
ในชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือตนเองของคนพิการ
3. เพื่อสังคมจะได้ตระหนักและยอมรับในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่ทัดเทียมกันของคนพิการ
กิจกรรมสาคัญๆ ของชมรมผู้พิการตาบลสะตอในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้
1. กิจกรรมทาบุญและจัดประชุมใหญ่ของชมรมฯ ประจาปี
2. กิ จ กรรมการเข้ า ร่ ว มประชุ ม จั ด ท าแผนพั ฒ นาสามปี เพื่ อ เสนอโครงการให้ กั บ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่
2.1 โครงการขอรับการสนับสนุนการดาเนินงานและกิจกรรมของชมรมฯ
2.2 โครงการสนับสนุนด้านอาชีพให้กับผู้พิการในตาบลสะตอ
2.3 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้พิการในตาบลสะตอ
2.4 โครงการส่งเสริมด้านที่อยู่อาศัย
2.5 โครงการสนับสนุนสถานที่ให้กับชมรมผู้พิการตาบลสะตอ
2.6 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติของผู้พิการตาบลสะตอ
2.7 โครงการสนับสนุนกายอุปกรณ์สาหรับผู้พิการ
3. กิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการในตาบลสะตอทุกๆ เดือน
4. กิจกรรมการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราดทุกๆ ปี
5. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาตาบลประจาปีทุกๆ ปี โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง
6. กิ จ กรรมการปล่ อ ยพั น ธุ์ สั ต ว์ น้ าเนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ
7. จัดตั้งกองทุนฌาปนกิจผู้พิการตาบลสะตอ
8. กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของผู้พิการตาบลสะตอ (ด้านอาชีพ) ประจาปีงบประมาณ 2554
“โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดิน”
9. กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพจากชมรมคนพิการจังหวัดตราดโดยการอบรมและมอบเตาเผาถ่านให้กับ
ชมรมคนพิการตาบลสะตอ
ผลการดาเนิน งานที่ผ่านมาชมรมผู้พิ การตาบลสะตอเป็นที่ป ระจักษ์และได้รับการรับรองเป็นองค์กร
สวัสดิการชุมชนจากสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554
และทาให้ในปีงบประมาณ 2555 ชมรมผู้พิการตาบลสะตอได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพจากวิทยาลัยชุมชนตราด
โดยชมรมผู้พิการตาบลสะตอได้ดาเนินโครงการเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ และปลูกชะอม วิทยาลัยชุมชนตราดให้การ
สนับสนุนพันธุ์ปลา ลูกไก่ พันธุ์ผัก ปุ๋ย อาหารปลาและไก่ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ, องค์การบริหารส่วนตาบลสะตอ
ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณประจาปี 2555 พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่นาเครื่องจักรช่วยในการปรับสภาพ
พื้นที่ และได้รับการสนับสนุนพื้นที่ในการดาเนินงานจากหมู่บ้านหนองบัว หมู่ 2 ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราดซึ่งการดาเนินงานยังคงต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
ปรากฏการณ์การทางานของชมรมผู้พิการตาบลสะตอดังกล่าวเป็นการทวนกระแสกับแนวคิดกระแสหลัก
ของคนทั่วไป ซึ่งไม่คิดว่าคนพิการจะทาได้ คิดว่าคนพิการหมดสมรรถภาพและไม่มีความสามารถ แต่ปรากฏการณ์
ของชมรมผู้พิการตาบลสะตอนั้น มีการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการต่างๆ มากหลายจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป
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ดังนั้น จึงควรจะศึกษาว่ามีกระบวนการจัดตัง้ ชมรมขึ้นได้อย่างไร ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปและเพราะ
เหตุใดการบริหารจัดการของชมรมผู้พิการจึงยังคงดาเนินอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน
ผู้วิจัยจึงได้จัดทาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในทัศนะของ
คนพิการ : กรณีศึกษาชมรมผู้พิการตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีฐานคิดที่ว่า สมาชิกคนพิการในพื้นที่
ทุกคน จะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องและใกล้ชิดกับความเป็นจริงมากกว่ากลุ่มอื่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของคนพิการเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้งองค์กรประชา
สังคมท้องถิ่นของชมรมผู้พิการตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
2. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงความคิดเห็นของคนพิการเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กร
ประชาสังคมท้องถิ่นของชมรมผู้พิการตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ กลุ่มคนผู้พิการในพื้นที่ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2556 จานวน 115 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย
ที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปประชาสังคมท้องถิ่นในทัศนะของคนพิการ : กรณี ศึกษาชมรมผู้พิ การตาบลสะตอ
อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราดประกอบด้วยเนื้อหาสรุป ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของคนพิการอาศัยในเขตพื้นที่ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้งชมรมผู้ พิการตาบลสะตอในทัศนะของคนพิการ
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานของชมรมผู้พิการตาบลสะตอในทัศนะคนพิการ
ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปประชาสังคมท้องถิ่น ในทัศนะของ
คนพิการ ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อรูปประชาสังคมท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา (ผศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์)ตรวจสอบความถูกต้อง
ความเที่ยงตรงตามโครงสร้างเนื้อหาความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องเหมาะสมของภาษา
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของเนื้อหา
เพื่อให้ได้ข้อคาถามที่เที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์
ขัน้ ตอนที่ 5 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้สัมภาษณ์กลุ่มประชากร
องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัย
ประกอบด้วยเนื้อหาสรุป ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของคนพิการที่อาศัยเขตพื้นที่ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้งชมรมผู้พิการตาบลสะตอในทัศนะของคนพิการ
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานของชมรมผู้พิการตาบลสะตอในทัศนะคนพิการ
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ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปประชาสังคมท้องถิ่น ในทัศนะของ
คนพิการ ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
การทดสอบเครื่องมือจะใช้การทดสอบความตรง (Validity) ดังนี้ การทดสอบความตรงจะใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านวิจัยและหัวข้อวิจัย
การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยเชิงสารวจ
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปทา
การสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จานวน 115 คน และตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ได้รับแบบสอบถามคืนครบ 115 คิดเป็น 100%
การสัมภาษณ์ในเชิงคุณภาพ
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปทา
การสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้พิการจากการประชุมประจาเดือนของชมรมผู้พิการ ตาบลสะตอ ทุกวันที่ 16
ของเดือน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิงสารวจ
การวิจัยเชิงสารวจครั้งนี้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิ เคราะห์ ตั วแปรส่ วนบุ คคล (ตั วแปรต้ น) จะใช้ ค่ าสถิ ติ เชิ งพรรณนา คื อน ามาแจกแจงความถี่
(Frequency) คานวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอในรูปตารางความเรียง
2. การวิเคราะห์ ตัวแปรตามจะใช้ค่าสถิติ เชิงพรรณนา โดยนาเสนอในรูปของค่ าเฉลี่ย(Mean) และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การทดสอบความเที่ ยง (Reliability) จะใช้ การทดลองไปเก็ บแบบสั มภาษณ์ จ านวน 30 ชุ ด แล้ วน ามา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ ซึ่งค่าทางสถิติมีค่า 0 - 1.0 ค่าที่ได้ต้องเกิน .7 จากผลการวิเคราะห์ได้ค่า α = .895
การศึกษาครั้ งนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ ข้ อมูล สถิ ติที่ ใช้เป็นสถิติ เชิ งพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย สาหรับการวัดระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม สร้างขึ้น
ตามลักษณะการสร้างแบบวัดทั ศนคติที่ เรียกว่า (Likert Scale) โดยมี ตัวเลือกตอบแบบ 5 ระดับ โดยในแต่ละระดั บ
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5
หมายถึง
ระดับมีผลมากที่สุด
4
หมายถึง
ระดับมีผลด้วยมาก
3
หมายถึง
ระดับมีผลปานกลาง
2
หมายถึง
ระดับมีผลน้อย
1
หมายถึง
ระดับมีผลน้อยที่สุด
ในการตีความช่วงเท่าจะแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนระหว่าง 4.20 – 5.00 แสดงว่ามีผลมากที่สุด
คะแนนระหว่าง 3.40 – 4.19 แสดงว่ามีผลมาก
คะแนนระหว่าง 2.60 – 3.39 แสดงว่ามีผลปานกลาง
คะแนนระหว่าง 1.80 – 2.59 แสดงว่ามีผลน้อย
คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.79 แสดงว่ามีผลน้อยที่สุด
การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ
นาข้อมูลที่ได้จากการแบบสอบถามในการวิจัยเชิงสารวจ มาวิเคราะห์ และสรุปแล้วทาการเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้จากการเข้าไปประชุมร่วมกับชมรมผู้พิการตาบลสะตอในวันที่ 16 ของเดือน
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วิ ธี การสั มภาษณ์ ที่ จะใช้ ในการวิ จั ยนี้ มี ลั กษณะเป็ นการสั มภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้ าง (Semi Structure
Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์มีรูปแบบต่างๆ คือ
1. การสัม ภ าษณ ์แ บ บเจาะลึก (In - Dept Interview) เป็น การใช้แ นวสัม ภ าษณ ์เ จาะลึก
โดยก าหนดผู้ให้ข้ อมูลในการสัมภาษณ์ (Key - Informants) ใช้วิธีการสัม ภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้าง เพื ่อ ให้ไ ด้
รายละเอีย ดในประเด็น ต่า งๆ ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ ศัก ยภาพคนพิก ารกับ การสร้า งประชาสัง คม ในท้ อ งถิ่ น เช่ น
การก่อ ตั้งองค์ก รนอกรัฐ หรือเคยมีส่วนเกี่ ยวข้องกั บการสร้างประชาสั งคมของคนพิ การ ตลอดจนผลก ระทบ
ที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
2. การสังเกตการณ์ แบบมี ส่วนร่วม (Participant Observation) บางครั้งเรียกกันว่า การสั งเกตภาคสนาม
(Field Observation) การสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่นักวิจัยหรือผู้สังเกตการณ์ เข้าไปร่วมกิจกรรม
หรือเข้าไปใช้ชีวิตร่วมในกลุ่มที่ศึกษา ผู้วิจัยอาจแสดงตน เป็นสมาชิกของกลุ่มหรือไม่แสดงตัวก็ได้ ผู้วิจัยไม่เพียงแต่
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มที่ศึกษาเท่านั้น หากจะเข้าร่วมกับกลุ่มหรือองค์กรที่ตนศึกษา นักวิจัยจะเข้าไปร่วมในกลุ่ม
ที่ตนศึกษามาน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและจะต้องเข้าไปด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรจะเข้า
ไปใกล้ชิดผู้สังเกตมากเกินไป หรือพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือสมาชิกในกลุ่มไม่ว่าทางใด
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมประกอบไปด้วย กระบวนการ 3 ขั้น ได้แก่ การสังเกต การซักถาม และ
การจดบันทึก นอกเหนือไปจากการเฝ้าดูแล้ว ผู้วิจัยสามารถที่จะซักถามบางสิ่งบางอย่างไม่อาจเข้าใจได้จากการสังเกต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับความหมายหรือสัญลักษณ์ การซักถามถือว่าเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
หลังจากนั้นจึงทาการจดบันทึกข้อมูล
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมจะเป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลเสริมวิธีการอื่นๆ โดยใช้ในกระบวนการสังเกต
เช่น การเข้าร่วมประชุมในการประชุมประจาเดือนของชมรมผู้พิการตาบลสะตอ การเข้าร่วมประชุมการสัมมนาที่ทาง
ชมรมผู้พิการตาบลสะตอได้จัดทาขึ้นการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของชมรมผู้พิการตาบลสะตอ เป็นต้น
ผลการวิจัย
การวิจั ย เรื่อ ง ปัจ จัย ที่มีผ ลต่อกระบวนการก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้อ งถิ่น ในทัศ นะของคนพิการ :
กรณีศึกษาชมรมผู้พิการตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้งองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นของชมรมผู้พิการตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด สรุปได้ว่า ปัจจัยของบทบาทผู้นา ปัจจัยของจิตสานึกทางอัตลักษณ์ ปัจจัยของผลประโยชน์ และปัจจัยของ
เครือข่ายสังคม ล้วนแล้วแต่มีผลมากต่อการจัดตั้งองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นของชมรมผู้พิการตาบลสะตอ อาเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด
ปัจ จัย ด้า นบทบาทผู้น า มีผ ลมากเนื่อ งจากชมรมผู้พิก ารตาบลสะตอจะมีก ารจัด ประชุม ในทุกๆ
กลางเดือน เพื่อให้คณะกรรมการของชมรม และสมาชิกของชมรม เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือกัน รวมทั้งการ
ชักชวนคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่มิใช่เป็นคณะกรรมการก็สามารถมาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและ
กั น การพู ดคุ ยถึ งปั ญหาอุ ปสรรคต่ างๆ ในการด าเนิ นชี วิ ตประจ าวันความเดื อดร้ อนในครอบครั วหรือแม้ แต่ การมี
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ คนพิการด้วยกัน เพื่อให้ชมรมฯ เป็นสื่อการในการร้องขอ
หรือออกความคิดเห็น ต่อหน่วยงานรัฐ อีกทั้งมีการดาเนินการในกิจกรรมกองทุนฌาปนกิจของผู้พิการด้วยการต้อง
ส่งจานวนเงินฌาปนกิจที่คณะกรรมการในแต่ละหมู่และรายงานให้ที่ประชุมทราบเพื่อรวบรวมจานวนเงินที่เก็บในแต่ละ
เดือนนาฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในทุกๆ เดือน มีการจัดวางแผนงานใน
กิจกรรม/โครงการที่จะดาเนินงานต่อๆ ไปไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลสะตอ กิจกรรม/โครงการได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนตราด กิจกรรม/โครงการของชมรมคน
พิการจังหวัดตราดที่ได้มีการมาลงพื้นที่เ พื่อทากิจกรรม/โครงการร่วมมือกัน รวมไปถึงการลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการหลัง
การประชุมเสร็จสิ้นในวันนั้นๆ ตลอดจนกิจกรรมที่มีการจัดการประชุมใหญ่ประจาปีทุกๆ ปี ดังนั้น คนที่เป็นผู้นาจะต้อง
มีความเสียสละ มีความอดทน มีวิสัยทัศน์ในการทางาน มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการ
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ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกลุ่ม มีการชักชวนคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมกันกิจกรรม/โครงการของชมรมให้มากขึ้น
มีการสร้างเครือข่ายการทางานเพื่อเป็นกลไกที่เสริมสร้างศักยภาพของการทางานขององค์กรให้คนพิการมีความเข้มแข็ง
ในหลายด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมอบหมายการรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
ตามขีดความสามารถที่ต่างกันการร่วมมือดังกล่าวส่งผลถึงอานาจการต่อรอง การพิทักษ์สิทธิ์ การผลักดันนโยบายให้กับ
คนพิการ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่การติดต่อประสานงานกับผู้นาชุมชนอื่น จะเป็น
ตัวอย่าง/แบบอย่างให้กับสมาชิกคนอื่นๆ มีวิสัยทัศน์ในการปกครอง เป็นผู้นาและนาพาให้ผู้พิการคนอื่นๆ สามารถ
มาจัดตั้งกลุ่มจัดตั้งชมรมได้ มีการประสานงานทั้งในองค์กรและนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี ดังนั้นบทบาทของผู้นาจึงเป็น
บทบาทที่สาคั ญ ยิ่งในการที่นาพาชมรมผู้พิก ารตาบลสะตอให้ร่ว มกัน ทาความดี ทาคุณประโยชน์ และมั่นคง
ตลอดไป
จิตสานึกทางอัตลักษณ์ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลมากในการจัดตั้งชมรมผู้พิการตาบลสะตอ ในประเด็น
ของการตระหนักถึงศักดิ์ศรีของคนพิการ ทั้งนี้ เพราะผู้พิการต้องการความเข้าใจและการยอมรับจากสังคมทั่วไป
และคนพิการด้วยกันเอง ทั้งในด้านความสามารถหรือศักยภาพของคนพิการความมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่
เท่าเทียมกันระหว่างคนพิการและคนปกติต้องการการรวมกลุ่มหรือองค์กรที่ผู้พิการสามารถแสดงออกถึง ศักยภาพ
และศักดิ์ศรีของคนพิการ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าคนพิการสามารถช่วยเหลือตัวเองหรือพึ่งพาตัวเองได้ คนพิการไม่ใช่
ภาระสังคม เพื่อทาให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองในครอบครัว ในชุมชนและสังคม และไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใด
ก็ไม่สามารถเข้าใจคนพิการได้ดีกว่าคนพิการด้วยกัน การพัฒนาศักยภาพคนพิการก็เป็นการเตรียมความพร้อม
ในการทางาน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองหรือสมาชิกด้วยกันได้อย่างยั่งยืน
ปัจจัยในผลประโยชน์ก็มีผลมากในการจัดตั้งชมรมผู้พิการตาบลสะตอเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นความต้องการให้มี
การช่วยเหลือดูแลจากหน่วยงานภาครัฐที่มากขึ้น การได้รับเงินงบประมาณในการสนับสนุน การมีอาชีพเสริมสาหรับ
คนพิการ และสวัสดิการต่างๆ นอกเหนือจากเบี้ยความพิ การ ล้วนแต่จะส่งผลให้ชมรมผู้พิ การตาบลสะตอสามารถ
ดาเนินงานในกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคนพิการมองเห็นถึงผลประโยชน์ทั้งหลายเหล่านั้น
ผ่านทางชมรม การจัดตั้งชมรมคนพิการหรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมเท่านั้น ที่จะนามาซึ่งผลประโยชน์ให้กับตัวเอง
เพื่อนสมาชิกคนพิการด้วยกัน และใช้ทาคุณประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมต่อไป
เครือข่ายสังคมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลมากในการจัดตั้งชมรมผู้พิการตาบลสะตอไม่ว่าจะเป็นประเด็นของ
เครือข่ายคนพิการกับหน่วยงานราชการ หรือประเด็นเครือข่ายของผู้นาคนพิการ ล้วนแต่มีผลให้ชมรมฯ เป็นที่รู้จักใน
ระดับอาเภอและระดับจังหวัดได้ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการที่จะรับการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องต่างๆ จากหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ มากยิ่งขึ้น สาหรับการเป็นเครือข่ายของคนพิการทั่วไป และเครือข่ายคนพิการกับผู้นาอื่น
มีผลในระดับปานกลางก็เนื่องจาก ในพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดตราด มีการรวมกลุ่มของคนพิการนั้นมีน้อยมาก อีกทั้งการ
จัดตั้งชมรมผู้พิการตาบลสะตอก็มิได้อาศัยเครือข่ายคนพิการทั่วไปหรือเครือข่ายผู้นาอื่นในการจัดตั้งชมรมฯ เพียงแต่มี
การเข้าร่วมประชุมทั่วไปและเป็นฝ่ายให้การแนะนากับเครือข่ายอื่นๆ มากกว่า จึงส่งผลให้มีผลในการจัดตั้งชมรมผู้พิการ
ตาบลสะตออยู่เพียงในระดับปานกลางเท่านั้น
ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นของชมรมผู้พิการตาบลสะตออาเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด สรุปได้ว่า ปัจจัยจากผลงานของชมรม ปัจจัยจากภาวะผู้นา ปัจจัยจากการมีส่วนร่วมของชมรม และ
ปัจจัยจากการจัดหาทรัพยากร ล้วนแล้วแต่มีผลมากต่อการดาเนินงานและการคงอยู่ขององค์กรประชาสังคมท้องถิ่น
ของชมรมผู้พิการตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
จากการสัมภาษณ์ในเชิงคุณภาพจากคณะกรรมการของชมรมผู้พิการตาบลสะตอ ผู้วิจัยพบว่า การที่กลุ่ม
ตัวอย่างคนพิการเห็นว่า ปัจจัยทั้งสี่มีผลมากต่อการดาเนินงานของชมรมฯ เนื่องมาจากเหตุผลดังนี้ การจัดตั้งกองทุน
ฌาปนกิจผู้พิการตาบลสะตอที่มีการจัดตั้งพร้อมๆ กับการจัดตั้งชมรมผู้พิการตาบลสะตอ อีกทั้งมีการจัดประชุมใหญ่
และทาบุญประจาปีที่มีการวางแผนงาน มีการให้ความรู้ในสิทธิต่างๆ ของคนพิการ มีการเชิญหน่วยงานสาธารณสุขมาให้
ความรู้ในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย การให้ความรู้ในการออกกาลังกายที่เหมาะสมสาหรับคนพิการ รวมทั้งการจัด
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ประชุมทุกๆ เดือนเพื่อให้คณะกรรมการได้มีการจัดส่งเงินฌาปนกิจและรายงานจานวนเงินเป็นประจาทุกๆ เดือน
มี การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ าวสาร วางแผนงานในการปฏิ บั ติ งานที่ ได้ รับ การสนั บ สนุ น กิ จ กรรม/โครงการที่ จะ
ดาเนินงานต่อไป รวมไปถึงโครงการเลี้ยงปลาในบ่อดิน ภายใต้โครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนพิการตาบลสะตอ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสะตอเพื่อนาดอกผลที่ได้รับเป็นสวัสดิการในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการและโครงการ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพคนพิการของวิทยาลัยชุมชนตราด ภายใต้ โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้ มแข็ งของชุ มชนที่ มี การต่ อยอดกิ จกรรม/โครงการให้ ได้ รั บประโยชน์ ทางในรูปแบบของกลุ่ มและรูปแบบ
ของครัวเรือนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ผลงานของชมรมที่ผ่านมาและการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ของชมรมมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อผู้พิการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งผลประโยชน์ในรูปของเงินและผลโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การสนับสนุนอาชีพคนพิการ การช่วยเหลือ
ดูแล และสวัสดิการด้านอื่นๆ นอกเหนื อจากเบี้ยความพิ การที่ได้รับ มีผลทาให้ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
สมาชิกชมรมผู้พิการดีขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการดาเนินงานและการคงอยู่ของชมรมฯ
ภาวะผู้นา มีผลมากต่อการดาเนินงานของชมรมฯ ก็เพราะว่า การที่ใครคนใดจะเป็นผู้นาต้องมีจิตอาสา
มีความคิดก้าวหน้า กล้าคิดกล้านา มีความเสียสละทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการทางานเพื่อช่วยเหลือผู้พิการใน
พื้นที่ มีเครือข่ายสายสัมพันธ์กับผู้นาองค์กรอื่นๆ ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแลผู้พิการ สามารถจัดการวางแผนในการดาเนินงาน และการปฏิบัติงานได้เป็ นอย่างดี และ
สามารถมอบหมายงานได้ ตรงกับ ศั กยภาพของคนพิ การ จากเหตุ ผลต่ างๆ ดั งกล่ าวส่ งผลถึ งภาวะผู้ น าที่ มี อ านาจ
ต่อรอง การพิทักษ์สิทธิ์ การผลักดันนโยบายต่างๆ กับหน่วยงานของภาครัฐ เกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่นที่สมาชิก
มีต่อผู้นาของชมรมฯ
การมีส่วนร่วมของสมาชิก มีผลมากต่อการดาเนินงานของชมรมฯ ก็เพราะว่าการเข้าร่วมจัดทาแผนพัฒนา
ตาบลสะตอและการเข้าร่วมเวทีประชาคมทั้งในระดับกลุ่ม ระดับหมู่บ้าน และระดับต าบล การร่วมตัดสินใจเลือ ก
กิจกรรม/โครงการ รวมทั้งการร่วมติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหา/ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทางการแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะเป็นผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินกิจกรรม/โครงการของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการโดยตรง เพื่อจะ
ช่วยให้คนพิการได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์และเป็นการสมัครสมานสามัคคีในหมู่คนพิการด้วยกัน อีกทั้งยังได้รับการ
สนับสนุนกิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย
การจัดหาทรัพยากรมีผลมากต่อการดาเนินงานของชมรมฯ เพราะว่า การขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานราชการ การมี บุคลากรท างานประจา การมีทั กษะในการทากิจกรรม/โครงการทาให้ชมรมมีความพร้อ ม
มีความเชื่อมั่น มีกาลังใจ รวมไปถึงการได้รับการพัฒนาศักยภาพที่มากขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วงให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์มากที่สุด ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรค ประชาชนในชุมชนก็ยังให้ความร่วมมือทั้งวัสดุอุปกรณ์
ทั้งงบประมาณ อีกทั้งช่วย “เอาแรง” เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงไปด้วยได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น การจัดประชุมใหญ่
ประจาปี จะมีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการมากมาย และจะช่วยในเรื่องอาหาร ผลไม้ อาสาช่วย
แรงในการจัดสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม ดังนั้น การจัดหาทรัพยากรก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการ
ดาเนินงานของชมรมผู้ พิการต าบลสะตอ เพื่อให้ได้การพัฒนาศั กยภาพของคนพิการในตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิ ง
จังหวัดตราด
ดังนั้น การก่อตั้งและการบริหารจัดการของชมรมผู้พิการตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ทีเ่ กิดจากการรวมกลุ่มของคนพิการโดยมีแกนนาของกลุ่มที่ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนพิการด้วยกันเข้าใจกัน
และแสดงให้ เห็นถึงศักยภาพของคนพิการในการทางาน ท าผลงาน เพื่ อให้ ได้ มาซึ่งความต้องการที่จะให้ หน่วยงาน
ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการด้านสังคม สวัสดิการ
ด้านอาชีพ สวัสดิการด้านการศึกษา หรือแม้แต่สวัสดิการทางการแพทย์ ที่จะช่วยเหลือคนพิการมากขึ้น นับว่าเป็น
ก้าวแรกในการสะท้อนสังคมให้เห็นถึงความตั้งใจ ความอดทนและความเสียสละของคนพิการกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง
ที่ ต้ อ งการจะก้ าวไปสู่ ก ารเป็ น องค์ ก รประชาสั งคมท้ องถิ่ น ที่ เรี ย กว่า “ทฤษฎี รั ฐสวั ส ดิ ก าร” (Welfare State
Theory)
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สรุปและอภิปรายผล
การวิเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยอภิปรายข้อค้นพบที่ได้ ดังนี้
จากการศึกษาในภาคนิพนธ์นี้จะพบว่า ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้งและการบริหารจัดการ
องค์กรประชาสังคมท้องถิ่นของชมรมผู้พิการตาบลสะตอนั้น ก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ
1. บทบาทของผู้นาในการจัดการประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่คนพิการ การชักชวนคนพิการเข้าร่วมจัดตั้งชมรม
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการติดต่อประสานงานกับผู้นาชุมชนอื่น ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญ
ที่สุดในการจัดตั้งชมรมผู้พิการตาบลสะตอ
2. ผลงานของชมรมในการตั้งกองทุนฌาปนกิจผู้พิการ การจัดประชุมใหญ่และทาบุญประจาปี การจัดประชุม
ทุกๆ เดือน โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดิน ภายใต้โครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนพิการตาบลสะตอขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสะตอ การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการและโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพคนพิการของ
วิทยาลัยชุมชนตราด ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนล้วนแต่เป็นปัจจัยที่สาคัญ
ที่สุดในการดาเนินงานของชมรมผู้พิการตาบลสะตอ
3. ปัจจัยเสริมอื่นๆ ที่สาคัญ ได้แก่
3.1 ปัจจัยเสริมในการจัดตั้งชมรมผู้พิการตาบลสะตอ
3.1.1 จิตสานึกทางอัตลักษณ์ในการตระหนักถึงศักดิ์ศรีของคนพิการ คนพิการด้วยกันเข้าใจกัน
ได้ดีกว่าคนทั่วไป และศักยภาพของคนพิการ
3.1.2 ผลประโยชน์จากการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคความรัฐที่ มากขึ้น งบประมาณ การ
สนับสนุนชมรม การมีอาชีพเสริมสาหรับคนพิการ และสวัสดิการต่างๆ นอกเหนือจากเบี้ยความพิการ
3.1.3 เครือข่ายทางสังคมจากการที่มีเครือข่ายคนพิการกับหน่วยงานราชการและเครือข่าย
ของผู้นาคนพิการ
3.2 ปัจจัยเสริมในการดาเนินงานของชมรมผู้พิการตาบลสะตอ
3.2.1 ภาวะผู้ น า ผู้ น าต้ อ งมี ค วามเสี ย สละมี ก ารวางแผนการด าเนิ น งานการปฏิ บั ติ งาน
และการมอบหมายงาน
3.2.2 การมีส่ว นร่ว มของสมาชิก ในการเข้า ร่ว มจัด ทาแผนพัฒ นาตาบลสะตอ การร่วมเวที
ประชาคม การเข้าร่วมดาเนินกิจกรรม/โครงการ การร่วมตัดสินใจเลือกกิจกรรม/โครงการ และการร่วมติดตามและ
ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ
3.3.3 การจัดหาทรัพยากร โดยการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ การมี
บุคลากรทางานประจา และการมีทักษะในการทากิจกรรม/โครงการ
จะเห็นได้ว่าผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องนี้ สอดคล้องกับทฤษฎีการจัดตั้งและการบริหารจัดการองค์กรประชา
สังคม เรียกว่า “ทฤษฎีรัฐสวัสดิการ” Welfare State Theory (Weisbrod) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า สถานภาพและบทบาท
ขององค์กรประชาสังคมขึ้นอยู่กับการที่รัฐสามารถให้สวัสดิการสังคมแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด ถ้าสังคมใดมีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจสูงและรัฐสามารถจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ประชาชนได้ บทบาทขององค์กรประชาสังคมก็
จะน้อย เพราะสังคมไม่มีความต้องการ ในขณะเดียวกัน ในสังคมที่พัฒนาแล้วและรัฐบาลจัดเก็บภาษีได้รวมถึ ง
ประชาชนมีเงินเหลือใช้ ปัจเจกชนหลายคนก็ยังต้องการจะตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยตนเอง มีการบริจาค
ให้แก่ผู้ยากจน ในกรณีนี้สวัสดิการทางสังคมจะเห็นได้ทั้งในรูปของภาครัฐและภาคเอกชน แต่ในประเทศด้อยพัฒนาที่รัฐ
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ บางครั้งบทบาทและสถานภาพขององค์กรทางสังคมยังไม่ได้รับการ
ยอมรับ เนื่องจากนโยบายของรัฐด้านอื่นที่เข้ามาสกัดกั้นการเติบโตขององค์กรทางสังคม กรณีของประเทศไทยช่วง
รัฐบาลเผด็จการ นโยบายเรื่องความมั่ นคงของชาติท าให้รัฐควบคุมการจัดตั้งสมาคม มูลนิ ธิและองค์กรทางสังคม
รูปแบบอื่น
ดังนั้น สามารถอธิบายได้ว่า การจัดตั้งและการบริหารจัดการองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นของชมรมผู้พิการ
ตาบลสะตอนั้น เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของคนพิการโดยมีแกนนาของกลุ่มที่ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน
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พิ ก ารด้ ว ยกั น เข้ า ใจกั น และแสดงให้ เห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพของคนพิ ก ารในการท างาน ท าผลงาน เพื่ อให้ ได้ มาซึ่ ง
ความต้ องการที่ จะให้ หน่ วยงานภาครั ฐเข้ ามาช่ วยเหลื อส่ งเสริ มและสนั บสนุ นสวั สดิ การในด้ านต่ างๆ ไม่ ว่ าจะเป็ น
สวัสดิการด้านสังคม สวัสดิการด้านอาชีพ สวัสดิการด้านการศึกษา หรือแม้แต่สวัสดิการทางการแพทย์ที่จะช่วยเหลือ
คนพิการ มากขึน้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ขยายผลรูปแบบของการจัดตั้งและการดาเนินงานขององค์กรประชาสังคมในท้องถิ่นของชมรมผู้พิการ
ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยการพัฒนาศักยภาพของผู้นาชมรมผู้พิการตาบลสะตอ เพื่อให้ผู้นา
คนพิการมีความรู้ความสามารถ เสริมสร้า งทักษะและประสบการณ์ ในการดาเนินกิจกรรม ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ และมีคุณสมบัติการเป็นแกนนาเครือข่ายที่ดีไว้รองรับการทางานร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในชุมชนในอนาคต อีกทั้ งให้ผู้น าคนพิ การได้ มีโอกาสเรียนรู้ ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการทางานกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในชุมชน และเพื่อใช้
เป็นกลไกในการติดต่อประสานงานและผลักดันข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการให้เกิดผลงานอย่างต่อเนื่องของชมรมผู้พิการตาบลสะตอในทางปฏิบัติต่อไป
2. รูปแบบของการจัดตั้งและการดาเนินงานของกลุ่ม/ชมรมของคนพิการ ที่ควรเป็นตัวอย่างในพื้นที่อื่น
จะต้องอาศัยปัจจัยที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
2.1 บทบาทของผู้นาในการจัดการประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่คนพิการ
2.2 จิตสานึกทางอัตลักษณ์ในการตระหนักถึงศักดิ์ศรีของคนพิการ
2.3 ผลประโยชน์ได้รับการช่วยเหลือและการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐที่มากขึ้น
2.4 เครือข่ายทางสังคมจากการสร้างเครือข่ายคนพิการกับหน่วยงานราชการ
2.5 ผลงานของชมรมในการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจผู้พิการ
2.6 ภาวะผู้นาที่จะต้องมีความเสียสละอย่างสูง
2.7 การมีส่วนร่วมของสมาชิกของคนพิการในการเข้าร่วมการจัดทาแผนพัฒนาตาบลเพื่อให้
ตรงตามความต้องการของคนพิการมากที่สุด
2.8 การจัดหาทรัพยากร โดยการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ เพื่อให้กลุ่ม/
ชมรมสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในทัศนะ
ของคนพิการ : กรณีศึกษาชมรมผู้พิการตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า
ควรมีการดาเนินวิจัยหลังจากนี้ คือ
1. ควรมี การศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อกระบวนการก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้ องถิ่นในทัศนะของคนพิการ
ภาพรวมทั้ งจังหวัดเพื่ อทาการเปรียบเทียบถึงองค์กรประชาสังคมในแต่ละพื้ นที่ และท าให้ ได้ม าซึ่งตั วชี้วัดที่ ใช้เป็ น
มาตรฐานได้
2. ควรทาการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ด้านของปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้องถิ่น
ในทั ศนะของคนพิ การด้ วยการสั มภาษณ์ แบบเจาะลึ กเพื่ อให้ ได้ ซึ่ งค าตอบเพิ่ มเติ ม ที่ ละเอี ยดอ่ อนตรงกั บประเด็ น
ที่ ต้องการศึ กษา ปรากฏการณ์ ที่ มี ความสลั บซั บซ้อน มิ ติทางเศรษฐกิ จ สั งคม และวัฒ นธรรมที่ เข้ ามาเกี่ย วข้ อ ง
สิ่งเหล่านี้มิได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวแต่มีความสัมพันธ์กัน จึงต้องมองอย่างองค์รวม (Holistic View) ข้อมูลเหล่านี้
เป็นเรื่องที่ต้องการรายละเอียด ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การสารวจหรือแจกแบบสอบถามเท่านั้น เพราะข้อมูลส่วนใหญ่จะมา
จากการมองปรากฏการณ์จากความคิดของผู้ให้ข้อมูล สิ่งเหล่านี้ต้องการการตีความที่ลึกซึ้งจากความหมายที่ซ่อนอยู่
ในการศึกษาเรื่องการเสริมอานาจและคุณภาพชีวิตของคนพิการจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในระบบคิด ความเชื่อ
และการมองโลกของคนพิการด้วย ซึ่งการเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามเพียงครั้งเดียวเป็นสิ่งที่ เป็นไปไม่ได้
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เพราะผู้วิจัยต้องซักถามผู้ให้ข้อมูลอย่างละเอียดให้เข้าใจว่า การสื่อสารระหว่างทั้งสองฝ่ายตรงกัน เพราะข้อมูลที่ได้
จะต้องสะท้อนระบบคิดของผู้ตอบจริงๆ
3. ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในทัศนะของคนพิการได้มีการพัฒนาตรง
ตามความต้องการของประชาสังคมคนพิการอย่างแท้จริง ดังนั้นในการทาวิจัย ครั้งต่อไปควรศึกษาโดยเน้นหรือให้
ความสาคัญตามตัวแปรด้านต่างๆ ของผลการศึกษา เช่น การสร้างตัวแปรในด้านสุขภาพจิต เพื่อจะทาให้สามารถ
วิเคราะห์ สภาพจิตใจของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิ การ และเพื่ อจะได้เป็นการป้ องกันสภาวะทางจิตที่ รู้สึกผิดปกติ
ในขณะนั้นได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นการนาไปสู่การบาบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจได้ในอีกทางหนึ่ง
คนพิการทุกๆ คน ไม่ว่าชาติไหนในโลกนี้ ล้วนแต่มีความต้องการที่ให้คนในครอบครัว คนในชุมชน
คนในสังคมให้โอกาสการดาเนินชีวิตมากกว่าความสงสารหรือมานั่งรอรับการช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว หากพวกเขา
ได้รับโอกาสต่างๆ เช่น การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การเดินทาง การบาบัดฟื้นฟูสุข ภาพ ก็จ ะ
ช่วยให้พวกเขาสามารถดาเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยตัวเอง หรือที่เรียกว่า “การดารงชีวิตอิสระ” (Independent Living)
จะช่วยทาให้ คนพิ การที่ ช่วยเหลื อตัวเองไม่ ได้ กลับคื นสู่สั งคมโดยสามารถดารงชีวิตอิสระได้สาเร็จ เปลี่ยนจากคน
ที่ท้อแท้สิ้นหวัง ให้กลายเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นตัวเอง เต็มไปด้วยพลังที่ยืนบนขาของตัวเองอย่างกล้าหาญ ไม่ต้อง
พึ่งพาคนอื่น โดยไม่ต้องเป็นภาระของครอบครัว ชุมชนและสังคมอย่างที่บางคนเข้าใจ
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินนโยบายการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสะตอน อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
PUBLIC PARTICIPATION IN GOOD GOVERNANCE POLICY MAKING OF SATON SUB-DISTRICT
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION SOI DAO DISTRICT CHANTHABURI PROVINCE
สุชนิ รุดดิษฐ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับ และปัจจัยที่มีผลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดาเนินนโยบายการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบ าลขององค์การบริหารส่วนตาบลสะตอน อาเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ
คือการวิจัยเชิงปริมาณจะใช้กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในเขตตาบลสะตอน อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี จานวน 377 คน ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน คือ การสุ่มแบบสัดส่วน และการสุ่ม
เชิงระบบ การวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ข้อค้นพบจากการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมปานกลางในการจัดการดาเนินนโยบายการบริหารจัดการที่ดีต ามหลักธรรมาภิบาล
โดยภาพรวมและรายด้านทั้งการวางแผน การทากิจกรรม และการติดตามประเมินผล ส่วนปัจจัยที่มีผลมากต่อการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินนโยบายการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสะตอนได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วม บทบาทของผู้นาในการ มีส่วนร่วมของชุมชน อุดมการณ์
ประชาธิปไตยของชุมชน และบทบาทของเครือข่ายชุมชน
ABSTRACT
The objective of research was to study the levels and factors towards public participation in
Good Governance policy in the area of Sa Ton Sub-district Administrative Organization, Soi Dao
District, Chanthaburi. The mixed method approach of the both quantitative and qualitative methods
were applied The sampling populations of quantitative research method consisted of 377 individuals
who are qualified voters and live in Saton Sub-district. As for the qualitative approach, the methods
of interview and participatory observation were employed. The findings from the study have shown
that the sampling population had a moderate level of participation for the issue of good governance
policy, as a whole and individual aspects, including processes of planning, implementation, and
assessment. The factors that have major impacts upon the public participation for the good
governance policy of Sa Ton Sub-district Administration Organization include the benefits for being
participated, the roles of public participation leader in community, democracy ideology of the
community, and the roles of community networks.
บทนา
ผลกระทบของวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจในช่วงปี ค.ศ. 1997-1998 ส่งผลให้ กระแสธรรมา-ภิ บาลเป็ น
กระแสหลักของการปฏิรูปทางการเมืองการปกครองและการร่างรัฐธรรมนูญปี 1997 ของไทยในครั้งนั้น การพัฒ นา
เศรษฐกิ จ แบบเสรี นิ ย มถู ก วิพ ากษ์ ในฐานะเป็ น สาเหตุ ข องการเกิด ระบบเศรษฐกิ จฟองสบู่ การคอรัป ชั่น ของ
นักการเมืองและแนวความคิดของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นแหล่งการสร้างผลประโยชน์ของนักธุรกิจ นักการเมือง
จริงแล้วธนาคารโลก (World Bank. 1998 : 99) มีบทบาทในการวางกรอบทิศ ทางการพัฒ นาแนวทางเศรษฐกิจ
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ของไทยนับ ตั้งแต่ช่ว งรัฐ บาลทหารของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ แต่ ใ นช่ ว งที่ ไ ทยเกิ ด วิ ก ฤตทางเศรษฐกิ จ
สถาบั น แห่ ง นี้ ไ ด้ มุ่ งประเด็ น ที่ เ รื่ อ งความล้ ม เหลวทางการเมื อ งและการบริ ห ารที่ เ กิ ด จากการขึ้ น มามี อานาจ
ของนักการเมืองที่คอรัปชั่นที่นาไปสู่การบริหารปกครองที่ไม่มีความโปร่งใส ไม่มีประสิทธิภาพ ในจังหวะนั้นทาง
ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund = IMF) ต้องการ
ผลักดันหลักธรรมาภิบาลและเป็นช่วงการผลักดันที่เหมาะสม ตรงกับกระแสการตื่นตัวของการร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ของไทยที่เริ่มต้นมา ตั้งแต่รัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา
ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นและลงประชามติ เกิดร่างโครงการ
ก่อสร้างและการบริหารของรัฐจึงถูกระบุลงไปในรัฐธรรมนูญฉบับ ปี พ.ศ. 2540 กล่าวคือ การพัฒนาที่เกิดผลขยาย
ต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทางรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 จะเปิด โอกาสให้ป ระชาชนมีส่ว นร่ว มในการ
แสดงประชาพิจารณ์ โดยผ่านเวทีประชาชนตามโครงการต่าง ๆ ของรัฐก่อนที่รัฐจะตัดสินใจ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากระแสธรรมาภิบาลจะเป็นกระแสที่แรงและถูกผลักดันอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารโลก
และหน่วยงานต่าง ๆ ของสหประชาชาติ (United Nations. 1981 : 5) ตลอดจนโครงการส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลประเทศมหาอานาจอย่างอังกฤษและสวีเดนจะได้ผลักดันแต่กระแสธรรมาภิบาลกลับไม่ถูก
ผลักดันในฐานะกระแสหลักในช่วงการร่างรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งแตกต่างกระแสธรรมาภิบาลในช่วงการร่าง
รัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2540 อย่างไรก็ดี ความพยายามของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และภาคีสมาชิก ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
2. สถาบันพระปกเกล้า
3. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. สถาบันกฎหมายอาญา
5. มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. สภาทนายความ
7. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า และพรรณพืชแห่งประเทศไทย
10. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
11. เครือข่ายประชาชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง
12. เครือข่ายผู้หญิงพิทักษ์สิทธิ์
พยายามผลั ก ดั น หลั ก การธรรมาภิ บ าลให้ บ รรจุ ในการร่า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ที่ ก าลั งร่ างขึ้ น โดยกลุ ่ม
ผลประโยชน์เหล่านี้มีความเห็นตรงกันว่า ร่างรัฐธรรมนูญไทยที่กาลังร่างในมาตรา 56 ควรมีการปรับ ดังนี้
มาตรา 56 บุค คลย่อ มมีสิท ธิไ ด้รับ ข้อ มูล คาชี้แจง และเหตุผลจากหน่ว ยราชการ หน่วยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือดาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญ อื่น ใดที่เ กี่ย วข้อ งกับ ตนหรือ ชุม ชนท้อ งถิ่น
และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง
การกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โครงการด้านพลังงานและการออกกฎที่ต้องมีผลกระทบต่อส่วนได้เสีย
สาคัญของประชาชนให้รัฐจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างทั่งถึงก่อนดาเนินการ ทั้งนี้ต้องกาหนด
กรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และแน่นอนตลอดจนกาหนดบทลงโทษในการที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามมาตรา 56 วรรค
1 และวรรค 2
การที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้เป็นหัวขบวนรวบรวมองค์กรเครือข่าย เรียกร้องโดยใช้ห ลัก การมีส่ว น
ร่ว มซึ ่ง เป็น หลัก การที ่ส าคัญ ของธรรมาภิบ าล เพราะหน่ว ยงานดัง กล่า วได้เ งิน สนับ สนุน จากกองทุน
ต่า งประเทศที่ป ระกอยไปด้ว ย TAI (The Access Initiative) มูล นิธิฟ อร์ด กองทุนพัฒนาระหว่างประเทศที่
สนับสนุนโดยรัฐบาลอังกฤษ และกองทุนการพัฒนาของรัฐบาลสวีเดน โดยกองทุนเหล่านี้ มีความต้องการในการ
ส่งเสริมหลักการธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในรัฐไทย ที่ยังขาดการบริหารจัดการทางสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
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ที่จะนาสู่การทาลายสิ่งแวดล้อม และการแย่งชิงทางทรัพยากรที่จะเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมในระดับโลก (ทิวากร
แก้วมณี. 2553 : 17)
หลังจากที่ ประเทศไทยประสบกับปัญ หาวิกฤตเศรษฐกิจ “ต้ มยากุ้ง” ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งถือ ว่า เป็น
ประเทศลูกหนี้ที่เ ข้า โครงการรับความช่ว ยเหลือ จากกองทุนการเงิน ระหว่า งประเทศ ย่อมไม่อาจจะหลีกเลี่ย ง
แนวคิด และอิท ธิพ ลดังกล่าวได้ แนวคิด ธรรมาภิบ าลจึงเป็น ส่ว นหนึ่งที่เกิด ขึ้น มาพร้อมกับข้อตกลงในโครงการ
รับ ความช่ว ยเหลือ จากกองทุ น การเงิน ระหว่างประเทศ กล่ าวกั น ว่าสาเหตุ ที่ ป ระเทศไทยประสบภาวะวิก ฤต
เศรษฐกิจส่วนหนึ่งเกิดจากการทุจริตคอรัปชั่นทั้งในแวดวงนักการเมือง แวดวงนักธุรกิจ รวมถึงแวดวงข้าราชการอัน
นามาซึ่งความไร้เสถียรภาพภายในประเทศ อีกส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการโลกาภิวัตน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี
มีการโจมตี ค่าเงินบาทจากกลุ่มทุนต่างชาติขนาดใหญ่ ทาให้นักวิชาการไทยกลุ่มหนึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลสร้าง
“ธรรมรัฐแห่งชาติ” ขึ้นในระยะแรก คาว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) มีนักวิชาการไทยหลายท่านได้
บัญญัติศัพท์เรียกกันไปต่าง ๆ มาก่อน เช่น สุประศาสนการ ธรรมรัฐ ธรรมราษฎร์ การกากับดูแลที่ดี ประชารัฐ
รัฐาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และกลไกประชารัฐที่ดี (พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร. 2549 : 52)
บทบาทของธนาคารโลกดังกล่าวมีผลให้ประเทศไทยต้องออกระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรีว่าด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ระเบียบดังกล่าวได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาฉบั บ ประกาศทั่ วไป เล่ม 116 ตอนที่ 63 ง วันที่ 10 สิงหาคม 2542 และมี ผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันถั ด
จากประกาศระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
ได้ระบุห ลักการของคานิยาม การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีไว้ได้แก่ การบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีเป็นแนวทางสาคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุม
ถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคี
และร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ
เพื่อบรรเทา ป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต การบริหารจัดการที่ดีของ
ระเบียบดังกล่าวมีองค์ประกอบที่สาคัญ 6 ประการหลัก คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) ความโปร่งใส
4) การมี ส่ วนร่ วม 5) ความส านึ ก รับ ผิ ด ชอบ 6) ความคุ้ ม ค่ า (“ระเบี ย บว่า ด้ว ยการสร้างระบบบริห ารกิ จการ
บ้านเมือง...,” 2542 : 24-31)
รัฐบาลในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้มีนโยบายกระจายอานาจอานาจการปกครองมาสู่ท้องถิ่น ขณะเดียวกัน
พยายามที่จะปรับปรุงฐานะสภาตาบลให้เป็นนิติบุคคล เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะพัฒนาตาบลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีท รัพยากรที่เพียงพอต่อการพั ฒ นาและดาเนินการพัฒ นาตาบลเป็นไปอย่างชัดเจน หลังจาก
ที่พระราชบัญญัติตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตาบล และองค์ ก าร
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2538 ได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2542
ทาให้ทุกตาบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล 7,036 แห่งทั่วประเทศ และมีผลทาให้สภาตาบลทุกแห่งมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล และทาให้สภาตาบลที่มีรายได้ติดต่อกัน 4 ปี โดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่าปีละ 150,000 บาท ได้รับการยกฐานะ
เป็นองค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ปี พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2546 นั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ที่มาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน องค์การบริหารส่วนตาบล
ใดมี เพี ยง 1 หมู่ บ้ าน ให้ มี สมาชิกได้ 6 คน องค์ การบริหารส่วนต าบลใดมีเพี ยง 2 หมู่ บ้ าน ให้ มี สมาชิ กได้ หมู่ บ้ าน
ละ 3 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจะเลือกสมาชิก 1 คน เป็นประธานสภาและรองประธานสภาอีก 1 คน
และเลือกเลขานุการอีก 1 คน จากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล นายก
องค์การบริหารส่ว นตาบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน นายกองค์การบริ หารส่ว นตาบลแต่งตั้ง
รองนายกไม่เกิน 2 คน และเลขานุการนายก 1 คน (“พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน...,” 2542 : 48)
ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนโดยมีภารกิจใน
การจัดสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น ในการนาหลักธรรมาภิบาล
มาใช้เป็นหลักในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการบริหารงานที่ประชาชนสามารถรับรู้และ
มีส่วนร่วมในการปฏิ บัติงานที่ชัดเจน การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การบริหารงานสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวนโยบายการกระจายอานาจ ตลอดทั้งสนับสนุนให้การพัฒนาท้องถิ่น
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มีความยั่งยืน ประกอบกับสถาบันพระปกเกล้าได้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มี
ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นความโปร่ ง ใสและการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน โดยกาหนดตั ว ชี้ วั ด การประเมิ น ผลการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดังนั้น หน่วยงานท้องถิ่นทุกแห่งจึงได้มี
การนาหลักธรรมาภิบาลมาสู่การปฏิบัติมากยิ่งขึ้น และจากการที่หน่วยงานท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชนนี่เอง
จึงเป็นที่น่าสนใจว่า ในการนาหลักธรรมา-ภิบ าลมาเป็น หลักบริห ารงานนั้น ท้อ งถิ่น ได้มีก ารดาเนิน งานอย่างไร
และประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของรัฐมากน้อยเพียงใด
การที่องค์การบริห ารส่วนตาบลสะตอน ซึ่งถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญ ญั ติ
องค์การบริหารส่วนตาบล ปี พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตาบลสะตอน
ได้นาหลักธรรมาภิบาลมาเป็นนโยบายในการบริหารตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
และพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ ง ที่ ดี พ.ศ. 2546 ที่กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบริหารงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดย
มีเป้าหมายสาคัญเพื่อให้การบริหารงานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งนี้เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน เมื่อมีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลขึ้นมานั้น ถือได้ว่าเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้นสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
หรือเสนอแนะชี้แจงถึงปัญหาและความต้องการได้มากขึ้น
การดาเนิน นโยบายการบริห ารจัด การที่ดีต ามหลัก ธรรมาภิบ าลขององค์ก ารบริห าร ส่ว นตาบลสะ
ตอน พบว่า การมีส่วนร่วมในบริหารจัดการที่ดีถึงแม้ว่าประชาชนในตาบลสะตอนจะให้การร่วมมือเป็นอย่างดี
อาทิเช่น ในด้านการวางแผน การร่วมกิจกรรม และการติดตามประเมินผลแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ประชาชนยังไม่
เข้าใจ เช่น การวิเคราะห์ปัญหา การเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหา การจัดระเบียบข้อบังคับการตรวจสอบและ
การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า ระดับและปัจจัยการมีส่วนร่วมจริง ๆ แล้วประชาชนใน
ตาบลสะตอนเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินนโยบายการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลมากน้อยเพียงใด
และอะไร เป็นต้นเหตุของการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะนาไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสะตอน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่ น ๆ
ให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบ าลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสะตอน อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลสะตอน อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสะ
ตอน อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จานวน 12 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 6,612 คน
การกาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จะใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamame) คานวณ
ขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม ดังนี้
N
1  Ne2

n

= ขนาดหรือกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)
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N = จานวนประชากรที่ศึกษา (Population)
e = ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม (Sampling Error) ซึ่งโดยทั่วไปกาหนด ค่า
ความเชื่อมั่น 95% มีค่าเท่ากับ 0.05 จานวนประชากรทั้งหมด 6,612 คน
6,612
=
2
1  16,612(0.05)

=

6,612
1  16,612(0.0025)

=

6,612
1  1(16.53)

= 377
ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่าง = 377
ส่ ว นเทคนิ ค การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Sample Technique) จะใช้ ก ารสุ่ ม แบบ 2 ขั้ น ตอน ( Two-stage
Sampling) คือ ขั้นแรกจะใช้การสุ่มแบบสัดส่วน (Proportional Sampling) และขั้นที่ 2 จะใช้การสุ่มเชิงระบบ
(Systematic Sampling) ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสุ่มแบบสัดส่วน จะพิจารณาสัดส่วนของตัวอย่างจาแนกตามชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบล โดยได้ผลการสุ่มขนาดตัวอย่างเป็น จานวน 377 ชุด ใช้เทคนิคการสรุปเทียบมาตราส่วนร้อยละในการ
แจกแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ผลจานวนตัวอย่างในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้
สูตร
ตาราง 1
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด × จานวนประชากรในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
จานวนประชากรทั้งหมด

แสดงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ชื่อหมู่บ้าน
ประชาชน (คน)
บ้านสะตอน
838
บ้านป่าข้าวโพด
521
บ้านคลองแจง
210
บ้านทรัพย์เจริญ
680
บ้านสวนส้ม
1,269
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
818
บ้านสุขสวัสดิ์
235
บ้านคลองแจงบน
182
บ้านเขาไผ่
196
บ้านสะตอนเหนือ
401
บ้านทรัพย์เจริญ
414
บ้านสวนส้มล่าง
848
รวม
6,612

จานวนตัวอย่าง (ชุด)
48
30
12
39
72
47
13
10
11
23
22
48
377

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลสะตอน. 2554
ขั้นที่ 2 การสุ่มเชิงระบบ จะพิจารณาจากลาดับบัญชีรายชื่อของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละหมู่
โดยแบ่งออกเป็นในช่วงเท่า (Interval) ดังนี้ ทุกรายชื่อลาดับที่ 17, 34, 51, 68, 85, 102,… ตามลาดับ
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเพื่อ
สอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลสะตอน
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จานวน 4 ข้อ ลักษณะของคาถามเป็น
คาถามให้ผู้ตอบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสะตอน อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสะตอน ใช้คาถามแบบปลายเปิด
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
1. การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.1 หลังจากผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการ
ศึกษาแล้ว ผู้ศึกษาได้นาเอากรอบแนวคิดของโคเฮน และ อัปฮอฟ (Cohen and Uphoff. 1977 : 6) มาใช้เป็นกรอบใน
การสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
1.1.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผน จานวน 10 ข้อ
1.1.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรม จานวน 10 ข้อ
1.1.3 การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล จานวน 10 ข้อ
1.1.4 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จานวน 10 ข้อ
1.2 นาเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นทั้งหมดให้อาจารย์ที่ ปรึกษาค้นคว้าอิสระพิจารณาเนื้อหา
รูปแบบ และการใช้ภาษา แล้วนาแบบสอบถามกลับมาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
1.3 นาเสนอแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเสนอต่อผู้มี
ประสบการณ์ 3 ท่าน ได้แก่
1.3.1 รองศาสตราจารย์บรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์ ผู้เชี่ยวชาญการวิจัย
1.3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้เชี่ยวชาญวิธีวิทยาวิจัย
1.3.3 นางสาววิภารัตน์ ซื่อสัตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสะตอน
1.4 ปรับ ปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้มีประสบการณ์ แล้วนาเสนออาจารย์
ที่ปรึกษาอีกครั้ง
1.5 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try-out ) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในองค์การบริหารส่วนตาบลสะตอน อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จานวน 30 คน
1.6 น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการทดลองใช้ ม าหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถาม
ทั้ ง ฉบั บ ด้ ว ยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิ ธี ก ารของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.719
1.7 นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบใช้แล้วไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนั งสือ จากคณะมนุ ษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ ราไพพรรณี ถึงนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลสะตอน อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและอาสาสมัครดาเนินการแจกแบบสอบถามและ
เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
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3. เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2556
4. เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากประชาชนที่ศึกษาแล้วนามาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลแล้วนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึก ษาค้น คว้า ในครั ้ง นี ้ ผู ้ว ิจ ัย ได้ท าการวิเ คราะห์ข ้อ มูล โดยใช้โ ปรแกรมส าเร็จ รูป ในการ
ประมวลผลข้อมูล กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมาย ดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้อง
2. จัดหมวดหมู่ข้อมูล และบันทึกคะแนนลงในแบบรหัส (Coding form)
3. นาแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วให้คะแนนแต่ละข้อ จาแนกรายข้อในแบบสอบถาม5 ระดับ ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่วมเป็นประจาทุกครั้ง/เห็นด้วย
4 คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่วมบ่อยๆครั้ง/ค่อนข้างเห็นด้วย
3 คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่วมปานกลาง/ไม่แน่ใจ
2 คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่วมนานๆครั้ง/ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
1 คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่วมไม่เคย/ไม่เห็นด้วย
4. นาแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไปหาค่าเฉลี่ย พร้อมกาหนดเกณฑ์การให้ค่าเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด/ไม่เห็นด้วย
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อย/ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง/ไม่แน่ใจ
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมาก/ค่อนข้างเห็นด้วย
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด/เห็นด้วย
ผลการวิจัย
ข้ อ ค้ น พบตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 สรุ ป ได้ ว่ า ประชาชนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ต อบแบบสอบถามและ
สัมภาษณ์เจาะลึกในการมีส่วนร่วมนโยบายหลักบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลสะตอน อาเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางแยกตามระดับรายด้าน เช่น การวางแผน การร่วมกิจกรรมและ
การติดตามประเมินผลตามลาดับ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน ขององค์การบริหารส่วนตาบลสะตอน อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ในภาพรวมพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง โดยแยกเป็นรายข้อ ในการมีสว่ นร่วมในการวางแผน
เป็น 4 ข้อ ตามลาดับดังนี้
1.1 ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการบริหารจัดการที่ดีของตาบล
1.2 ท่านร่วมเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญ หาของการมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหาร
จัดการที่ดีของตาบล
1.3 ท่านร่วมวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการมีส่วนร่วมวางแผนการบริหารจัดการที่ดีของตาบล
1.4 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจัดการที่ดีของตาบล
2. การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม ในระดับปานกลางสามารถแยกจากมากไปหาน้อย จานวน 4 ข้อ
เรียงลาดับดังนี้
2.1 ท่านได้ร่วมกาหนดโครงการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการที่ดีของตาบล
2.2 ท่านได้ร่วมกาหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการที่ดีของตาบล
2.3 ท่านได้ร่วมจัดทาระเบียบ ข้อบังคับในการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการที่ดีของตาบล
2.4 ท่านได้ร่วมประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการที่ดีในตาบล
3. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ในระดับปานกลางสามารถแยกพิจารณารายข้อของระดับ
การมีส่วนร่วม จานวน 7 ข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้

333

334

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

3.1 การมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการที่ดีของตาบล สามารถนาไปปฏิบัติได้
3.2 การมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการที่ดีของตาบล ที่สามารถนาไปปฏิบัติเห็นผล
3.3 ท่านร่วมทารายงานการติดตามประเมินผลการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการที่ดีของตาบล
3.4 ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีของตาบล
3.5 การมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการที่ดีของตาบล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลทุกเดือน
3.6 ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการที่ดีของตาบล
3.7 ท่านได้เข้าร่วมติดตามผลการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการที่ดีในตาบล
ข้อค้ นพบตามวัตถุป ระสงค์ ข้อ ที่ 2 สรุป ได้ว่าประชาชนกลุ่มตั วอย่างผู้ต อบแบบสอบถามมี ความ
คิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลสะ
ตอน อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่า
ประชาชนมีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ประเด็น เรียงลาดับดังนี้
1. บทบาทของผู้นาในการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. อุดมการณ์ประชาธิปไตยของชุมชน
3. บทบาทของเครือข่ายชุมชน
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วม
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ทาให้ทราบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์ การบริหารส่ วนต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว จั งหวัดจั นทบุ รี ยั งอยู่ ในระดั บที่ ยั งต้ องให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
พอสมควร เนื่ องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่ป ระชาชนยังไม่เข้าใจดีพอ เช่น การเสนอมาตรการแก้ไ ขปัญ หา
การกาหนดกิจกรรม การจัดทาระเบียบ การประชาสัม พันธ์ และการติดตามประเมินผล ซึ่งเห็นได้จากผลการ
ตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ อยู่ในระดับที่ดี แต่ยังมีบางส่วนที่ยังต้องปรับปรุง จึงยังคงต้องส่งเสริมเรื่อง
ความรู้ความเข้าใจของหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดีให้มากยิ่งขึ้ น โดยภาพรวมอันดับแรกของการ
วางแผน พบว่าประชาชนมีการเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นของตน และ
เสนอปัญหาของเพื่อนบ้าน โดยเสนอเข้าที่ประชุมและร่วมเสนอนาความต้องการของท้องถิ่น ผ่านตัวแทนของ
หมู ่บ ้า น ผู ้น าท้อ งถิ ่น สมาชิก องค์ก ารบริห ารส่ว น ต าบล หรือ เจ้า หน้า ที ่ข ององค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล
ตามลาดับ สุด ท้า ยการร่ว มคิด หาวิธีที่จ ะได้งบประมาณเพื่อ ดาเนิน โครงการ/กิจ กรรม ตามแผนพัฒนาตาบล
รองลงมา คือ ร่วมปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้นาไปดาเนินการในหมู่บ้านให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ใ นแผนพัฒนาตาบล และการประชุม เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาโดยกาหนดการประชุมประชาคม
และเป็นกรรมการในการจัดทากิจกรรม การจัดทาระเบียบข้อบังคับและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนั้น ๆ และ
ประชาชนได้เข้าร่วมเป็น กรรมการติด ตามประเมิน ผลแผนพัฒ นาตาบล เช่น การรวมกลุ่ม ประชุม แต่ง ตั้ง
คณะกรรมการ คณะทางานตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ และทารายงานประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบ สุดท้าย
น าเข้าที่ ประชุ มขององค์ การบริหารส่ วนต าบล เพื่ อจะร่วมกั นอภิ ปรายประเมิ นความส าเร็จของการมี ส ่ว นร่ว มใน
กิจ กรรม ซึ่ง สอดคล้อ งกับ สากล ภู ่ข ัน เงิน (2548 : บทคัด ย่อ ) ที ่ไ ด้ศ ึก ษาวิจ ัย เรื่อ ง การมีส ่ว นร่ว มของ
ประชาชนต าบลหนองใหญ่ อาเภอสตึ ก จั งหวัด บุ รีรัม ย์ ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีส่ว นร่ว มอยู่ในระดับ ปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าการพัฒนาท้องถิ่นนั้นถึงแม้
ประชาชนจะมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายก็ตาม แต่เ ป็น เพียงการมีส่ว นร่วมตามรูป แบบการปกครองใน
ระบอบประชาธิป ไตยเท่า นั้น แต่ส ภาพความเป็น จริง การคิด การตัดสินใจ และการติดตามประเมินผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นมักจะเป็นเรื่องของผู้นาท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่นมากกว่า เนื่องจากประชาชนยังขาด
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของตนเองในการเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมือง ประกอบกับค่านิยมที่เกรงใจ เกรงกลัว
ผู้นาท้องถิ่นและข้าราชการ จึงกลัวที่จะแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ในการแก้ปัญหาในบางครั้ง จึงไม่สนองตอบต่อ
ความต้อ งการของประชาชนอย่างแท้ จริง ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวคิดเกี่ยวกับปั ญ หาการมี ส่วนร่วมในการพั ฒ นา
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ซึ่งพบว่า บางครั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนา เพราะเกิดจากความเกรงใจ หรือการถูกบีบบังคับจาก
ผู้มีอานาจหรือภาครัฐ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบในการศึกษา ผู้วิจัยพบการมีปัญหาการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในการดาเนินนโยบายการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลสะตอน สิ่งที่ควรปรับปรุงมีดังนี้
1. การมีส ่ว นร่ว มในการวางแผนการบริห ารจัด การที ่ด ีข ององค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล สะตอน
ควรส่งเสริมให้ประชาชนรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่จะสาเร็จได้ต้องมีการร่วมกัน เสนอปัญหา สาเหตุ
และ การแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ถึงสาเหตุต่าง ๆ ร่วมกันเสนอแผนงาน วางแผนให้เป็นระบบเพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารงาน โดยเฉพาะกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดขึ้ น ชุ ม ชนควรเข้ าไปมีส่ วนร่ว มในการ
จัดระเบียบร่วมกันกาหนดข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้แผนงานดาเนินไปอย่างเป็นระบบจนประสบผลสาเร็จ
2. การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบล
ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมีความสนใจตรวจสอบรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเข้าไปตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การหาข้อมูล
ของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เป็น แนวทางดาเนิ น การรวมทั้ งคอยทบทวนแผนงานโครงการและ
มี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จตามที่ชุมชนต้องการ
3. การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลสะตอน
ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันจะทาให้ ชุ ม ชนเข้ า ใจต่ อ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
เช่ น การวางแผนพั ฒ นา การกาหนดกิ จ กรรม การจั ด ระเบี ย บ และการตรวจสอบติดตามประเมินผลสิ่งต่าง
ๆ เหล่านี้ชุมชนเองต้องร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนของตนเข้าใจถึงหลักการมีสว่ นร่วมว่าเมื่อชุมชนเข้าไป
วางแผนพัฒนาตรวจสอบความถูกต้องของแผนพัฒนาจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมตรงกับความต้องการ
ของชุมชนถึงประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
4. การมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสะตอน
ควรส่ งเสริมให้ประชาชนมีส่ วนร่วมในการตรวจสอบประเมิ นผลโดยการส่งเสริมให้ประชาชนทราบถึงช่อ งทางการ
ร้องเรียนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เช่น แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ การเชิ ญ ประชาชน
เข้าร่วมประชุมสภา และการจัดเวทีประชาคมให้ประชาชนรับทราบถึงการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
รวมถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดการคุ้มค่า โปร่งใส และโครงการต่างๆสาเร็จตามกาหนดเวลา
หรือไม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง
5. การมีส่วนร่วมในการติดตามผลการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลสะตอน ส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามผลของการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล เช่น การแต่งตั้ง
ชุมชนเป็นคณะกรรมการ คณะทางานการตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ทาการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึง
แผนงานต่า ง ๆ ที่ดาเนิน ไปแล้ว เพื ่อ ให้ป ระชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลตรวจสอบความเรียบร้อยของ
โครงการ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินนโยบายการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลสะตอน อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาดังต่อไปนี้
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดีของตาบล ในระดับ อาเภอ และระดับ
จังหวัด เพื่อให้ผลการวิจัยเกิดประโยชน์ สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่แท้จริง
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2. ควรศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตาบล ด้านการมีส่วนร่วมการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบล ควรส่งเสริมให้ประชาชนร่วมตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่เลือกเข้าไปทาประโยชน์แก่ประชาชน หรือทราบข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตาบล หากเห็น
ว่าการทางานไม่โปร่งใส
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การประเมินผลโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี
EVALUATION OF THE PROTOTYPE INTEGRATIVE PROJECT OF HEALTHCARE PROMOTION
OPERATED BY BENJAPHAKHEE PARTNERSHIP IN CHANTHABURI PROVINCE
สุริวงษ์ รัตนชูศรี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินทรัพยากรที่นาเข้า กระบวนการทางาน ประเมินประสิท ธิผ ล
และประเมินผลลัพธ์ตามมา วิธี การศึกษาจะใช้การวิจัยเชิงผสมผสาน ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในการวิจัยในเชิงปริมาณจะใช้การวิจัยเชิงสารวจ โดยประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการทั้ง 15 ตาบล และเก็บตัวอย่าง จานวน 300 คน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
จากผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า โครงการฯ มีความพร้อมเพียงพอทางด้านทรัพยากรการบริหาร
ส่วนการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ นั้น มีประสิทธิผลในระดับสูง นอกจากนี้เมื่อประเมินผลลัพธ์
ที่ตามมาของโครงการฯ ก็จะพบว่ามีผลในเชิงบวก ทั้งทางด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ การใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์
ใช้ในครัวเรือน สภาวะโรคเสี่ยงน้อยลง สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพดี การทาเกษตรอินทรีย์เป็นที่ยอมรับ
มากขึ้น มีการร่วมมือช่วยเหลือกันมากขึ้นระหว่างสมาชิกและมีบุคคลภายนอกมาดูงานของโครงการ
ABSTRACT
The purposes of the study were to evaluate inputs, process, outputs and outcomes.
The method of study was the mixed method between quantitative and qualitative research
methods. The research also used quantitative survey research. The population for this study
were 300 individuals who participated the projects in. Qualitative research used in-depth
interviews of key informants. The study found that in 15 subdistrict the project had sufficient
administration and resources The implementation of the objectives of the project were effective
in high level. The evaluation of the project outcomes found to have positive effects. Both in the
production of organic products. The use of organic products, and household goods. Disease
conditions less noise. Participating members were in good health. Organic farming was more
acceptable. Assistance is more common among members. Outsiders came to see the project
manegement.
บทนา
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่ วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 อยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของนายกรัฐมนตรี มีรายได้จากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ทาหน้าที่จุดประกาย
กระตุ้น สนับสนุน และประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่ มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วไป (ภาคีสร้างเสริมสุขภาพ)
โดยมุ่งหวังให้ คนไทยมี สุขภาพดี ครบทั้ งสี่ ด้าน กาย จิต ปั ญ ญา สั งคม เพื่ อร่วมสร้างประเทศไทยให้น่ าอยู่โดย
ไม่จากัดกรอบวิธีการและยินดีเปิดรับแนวทาง ปฏิบัติการใหม่ ๆ ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์สามารถนาไปสู่ การขยาย
ค่านิยมและการสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง ซึ่งนับเป็นองค์กร
ด้านสุขภาพรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมติของสมัชชาสุขภาพโลก ด้านการสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
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สานักงาน สสส. ได้จัดทาโครงการจังหวัดนาร่องบูรณาการสร้ างเสริมสุขภาวะใน 13 จังหวัดต้นแบบ
ซึ่ งจั น ทบุ รีเป็ น 1 ใน 13 จั งหวั ด โดยประเด็ น หลั ก ที่ จั น ทบุ รีใช้ ในการขั บ เคลื่ อ นคื อ ประเด็ น ของความมั่ น คง
ทางอาหาร สวัสดิการ งดเหล้า อุบัติเหตุ เยาวชน ดาเนินโครงการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน
จังหวัดจันทบุรีตลอดระยะเวลา 1 ปี จากพื้นที่ต้นแบบจานวน 15 พื้นที่ ได้แก่ ตาบลพลับพลา ตาบลสองสองพี่น้อง
ตาบลท่าช้าง ตาบลกระแจะ ตาบลขุนซ่อง ตาบลมาบไพ ตาบลทับช้าง ตาบลทับไทร ตาบลสีพยา ตาบลเทพนิมิต
ตาบลพลิ้ว ตาบลปัถวี ตาบลคลองพลู ตาบลราพัน และตาบลซึ้ง ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีทุนเดิมอยู่แล้วเพียงแต่ความเข้มข้น
ของทุนเดิมอาจแตกต่ างกันตามแต่บริบทของแต่ละพื้ นที่ จึงใช้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องประสานความร่วมมื อ ในการ
ทางานในพื้นที่ เพื่อให้ทุกคนเห็นและตระหนักถึงปัญหาร่วมทั้งร่วมกันเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน จุด แข็งของการ
ขับเคลื่อนงานโครงการ คือความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความเข้มแข็งของภาคประชาชนที่ทางาน
ในเรื่องของการพัฒนาสังคมเป็นระยะเวลานาน ทาให้ มีประสบการณ์ในการทางานพอสมควร การวางน้าหนัก
ในการทางานคณะทางานจึงมุ่งเน้นที่การปฏิบัติของพื้นที่ และจุดอ่อนคือคาว่าบูรณาการแม้เป็นคาที่ คุ้นเคยมานาน
แต่ ก ารท าความเข้ าใจและปฏิ บั ติ จ ริงค่ อ นข้า งล าบาก แก้ปั ญ หาโดยการประชุม ท าความเข้ าใจอย่ างต่ อเนื่ อ ง
(สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. ออนไลน์. 2554)
ในการทางานแบบบูรณาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของโครงการจังหวัดนาร่องดังกล่าวมีรูปแบบการ
บูรณาการ (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. ออนไลน์. 2554) โดยอาศัยประเด็นหลักที่สาคัญ ๆ
ดังนี้
1. การบูรณาการประเด็น บุหรี่ สุรา อุบัติเหตุ การพนัน ยาเสพติด และภัยพิบัติ
รูปแบบของโครงการบูรณาการดังกล่าว ทางานจากฐานงานของเกษตรกร กลุ่มสัจจะสะสมทรั พย์ และ
งานงดเหล้า บุหรี่ เป็นหลัก การทางานจึงมีความชัดเจนในเรื่องของการขับเคลื่อนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย
ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ รณรงค์ ส ร้า งกระแส สร้างเครือ ข่ า ยเยาวชนงดเหล้ า ซึ่ งในส่ วนนี้ การขั บเคลื่ อน
ดาเนิ นงานได้อย่างเป็ นรูปธรรม ไม่ ว่าจะเป็ นการออกตรวจร่วมกับ คณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์
จังหวัด จันทบุรี จนสามารถทาให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้จัดงานปลดป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือมีการกลับเต็นท์ ทั้งนี้เน้นใช้หลักรัฐศาสตร์เจรจาต่อรองมากกว่าหลักนิติศาสตร์ที่ว่าด้วยกฎหมาย
เพียงอย่างเดียว ซึ่งนาร่องเป็นต้นแบบให้พื้นที่ต่าง ๆ ในภาคตะวันออก 9 จังหวัดนาเป็นประยุกต์ใช้ในพื้นที่ และใน
ปี พ.ศ. 2556 จังหวัดได้ประกาศให้จันทบุรีเป็นจังหวัดปลอดเหล้า บุหรี่ตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสาเร็จ
ทีเ่ กิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม
การทางานด้านยาเสพติด การพนัน โครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมฯกับเครือข่าย 3 ซ.
(ซิ่ง ซ่า เซ็กซ์) ที่ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรดจันทบุรี อาเภอเมือง
จังหวัดจันทุบรี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและสัมมาชีพต่อเชื่อมกั นเป็นเครือข่ายอีกหนึ่งเครือข่ายที่ใช้ความร่วมมือกับ
จังหวัดและตารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี และขยายผลสู่เยาวชนในเครือข่าย 15 พื้นที่ด้วย
การทางานด้านภัยพิบัติ โครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมฯ กับ 15 พื้นที่ เพื่อเตรียมรับมือ
กับภัยพิบัติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการจัดตั้งกองทุนในการช่วยเหลือภัยพิบัติโดยการผลิตระเบิดจุลินทรีย์นาส่ง
ต่อในพื้นที่ภัยพิบัติน้าท่วมเพื่อบาบัดน้าเสียพร้อมเชื่อมโยงการทางานร่วมกับสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดจันทบุรี เพื่อเข้าร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่จันทบุรี
2. การบูรณการประเด็นสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะทางเพศ
โครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมฯ ใช้ทุนเดิมจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่ทางานนี้มานานกว่า
20 ปี มีศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรดที่ใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมแกนนาและเยาวชนในโครงการ เน้นอบรมในเรื่องการ
ทาเกษตรอินทรีย์สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีใด ๆ ทั้งสิ้น การน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลงสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องยาวนานในพื้นที่ ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลโดยตรงต่อการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้า
ป่า สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการอบรมให้ความรู้เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ เอดส์ และยาเสพติดที่จะนาสู่ปัญหา
ทางเพศ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนใน 15 พื้นที่
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3. การเชื่อมประสานการทางานกับองค์กรส่วนท้องถิ่น
เพื่อสร้างความยั่งยืน โครงการบูรณาการขยายผลต้น แบบสร้า งเสริมฯ ได้วางแผนการทางานภายใต้
การสนั บ สนุ นให้ เกิด ความร่วมมื อระหว่างองค์ ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่น /ท้ อ งที่ เพื่ อให้ เข้ามามี ส่ว นร่วมในการ
ขับเคลื่อนงานบูรณาการในพื้นที่ ซึ่งการทางานที่ยั่งยืนควรมีหน่วยงานที่เข้ามาเชื่อมประสานการทางานให้ชุมชน
เกิดความเข้มแข็ง
4. การบูรณาการประเด็นเด็กและเยาวชน ในการเชื่อมต่อการทางานกับโรงเรียน
โครงการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมฯ เน้นการสร้างและพัฒนาเด็ก และเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อ สร้าง
ภูมิคุ้มกันและสร้างกระบวนการคิดในทางที่ถูกที่ควร วางรากฐานของการเป็นคนรุ่นต่อไปที่จะต้องดูแลรับผิดชอบ
ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป พร้อมกันนี้ก็ยังคงขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ เพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิด พัฒนาและเสริมสร้างศัก ยภาพให้ส ามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยัง
สามารถนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป
5. การบูรณาการประเด็นอาหารและการออกกาลังกาย
การสร้างความมั่นคงทางอาหารนั้น จาเป็นต้องมีสถานที่ในการติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้า ผลผลิตที่ปลอด
สารพิษจากในพื้นที่ตาบลต้นแบบ เพื่อให้เกิดรูปธรรมในการให้ความสาคัญตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงผู้บริโภค
ทางคณะทางานโครงการฯ จึงได้มีการหารือจัดตั้งตลาดสุขภาวะดีวิถีฅนจันท์ขึ้น ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ของ
ทุกเดือน ซึ่งในระยะแรกจะใช้สถานที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อเป็น
สถานที่ ในการแลกเปลี่ยนสิ นค้ า ผลผลิ ตปลอดสารพิษ จากพื้ น ที่ต าบลน าร่อง 15 พื้ น ที่ ของประชาชนสามารถ
มีสถานที่ใช้ ในการบริโภคสินค้า ผลผลิต อาหารปลอดสารพิษได้ โดยใช้การมีส่วนร่วมของพลังเบญจภาคี ขยายผลต่อ
ยอดการทางาน เชื่อมร้อยเครือข่าย และในอนาคตจะมีการจัดตั้งตลาดเกษตรอินทรีย์ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าช้างต่อไป
6. ระบบบริการสุขภาพ เชื่อมต่อการทางานกับหน่วยบริการสุขภาพในระดับพื้นที่
โครงการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมฯ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และเครือข่าย อสม. เมือง
จันทบุรี ที่ทางานด้านสุขภาพเป็นคณะทางานด้วย เพื่อเชื่อมต่อการทางานด้านสุขภาพ มีการร่วมออกให้บริการ
ตรวจสุขภาพจาก อสม.เมืองจันทบุรี การเต้นแอโรบิค การตรวจเลือดหาสารพิษจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
จันทบุรี
7. การทางานร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่
โครงการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมฯ ทางานกับสถานประกอบการ เช่น บริษัทคูโบต้าจันทบุรี ในเรื่องของ
การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ การท าป้ า ยเผยแพร่ป ระชาสั ม พั น ธ์งานด้ า นเหล้ า บุ ห รี่ อุ บั ติ เหตุ การช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนเมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติ ถือเป็นอีกความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานให้จันทบุรีน่าอยู่ที่สุดในประเทศไทย
8. การบูรณาการงบประมาณ
การท างานในแต่ละพื้ นที่ สามารถบู รณาการงบประมาณร่วมกันได้ เนื่ องจากมี ประเด็น ในการท างาน
คล้ายคลึงกัน เช่น การอบรมผู้นาการเปลี่ยนแปลง การอบรมเยาวชน ฯลฯ เพื่อสร้างพลังในการทางาน ลดความ
ซ้าซ้อนในการทางาน ประหยัดงบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน และเห็นเป้าหมายในการทางานร่วมกัน
ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีจึงร่วมบูรณาการงบประมาณในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน
9. การบูรณาการทุนทรัพยากรที่มีในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี มีทุนทรัพยากรในพื้นที่ค่อนข้างสูง ต้องการการทางานที่เป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนภายใต้การ
ทางานแบบบูรณาการที่ใช้รูปแบบของเบญจภาคี คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิ ช าการ ภาค
ประชาสั ง คม และสื่ อ มวลชน ทั้ ง นี้ ยั ง มี บุ ค ลากรที่ มี อ งค์ ค วามรู้ ในขับเคลื่อนงานในหลากหลายประเด็นที่ มี
รู ปธรรมในการท างานชั ดเจน ปราญช์ ชาวบ้ าน สื่ อพื้ นบ้ าน เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ในพื้ น ที่ สู่ ก ารเป็ น ต้ น แบบ
ความสาเร็จที่ยั่งยืน โดยที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาตามบริบทของพื้นที่
10. การบูรณาการการจัดการความรู้
การถอดบทเรียนในระหว่างการทางานมีความสาคัญ เพื่อให้ทราบว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความสาเร็จหรือ
ความล้มเหลวของโครงการ เปรียบเสมือนการประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อปรับหากมีปัจจัย ที่จะ
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ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อโครงการ และสนับสนุนหากมีปัจจัยที่ส่งผลดีตอ่ โครงการ เพื่อปรับทิศทางในการทางานให้
ชัดเจนสามารถสร้างรูปธรรมที่ยั่งยืนให้โครงการฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด และคณะทางานฯ
สามารถร่ วมกั น เรีย นรู้ก ระบวนการในการท างานได้ ดี ขึ้ น เช่ น กั น รวมทั้ งการเก็ บ ข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ เพื่ อ น ามาใช้
ประโยชน์ต่อขยายผลต่อยอดต่อไป
การดาเนินโครงการในปีที่ 1 ประสบปัญหาอุปสรรคในระยะแรกคือการติดขัดในเรื่องของการทางานแบบ
บูรณาการ เนื่องจากความร่วมมือในการทางานต้องเกิดจากการเห็นความสาคัญ ร่วมกัน อีกทั้งแต่ละหน่วยจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องลดตัวตนลง เพื่อชุมชนโดยแท้จริง ตลอดระยะเวลาในการดาเนินโครงการ จึงมีการปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับโครงการฯ จากการดาเนินงาน คณะทางานโครงการฯ มีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการบูรณาการ
คน เงิน งาน และการจัดการร่วมกัน ซึ่งถ้าต้องการสร้างรูปธรรมพื้นที่ต้นแบบที่ชัดเจนงบประมาณกิจกรรมในโครงการ
ควรแบ่งเป็น 30 : 70 คือ 30 % คือการสนับสนุนในเรื่องของการประชุม สื่อ การเก็บข้อมูล การอบรม การถอด
บทเรียน และการจัดเวทีต่าง ๆ ส่วนอีก 70 % เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดกองทุนในพื้นที่ เช่น การทาปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ชวี ภาพ การทานาข้าวอินทรีย์ การจัดสวัสดิการในชุมชน ฯลฯ
ส่วนในปีที่ 2 ของโครงการต่อยอดจากปีแรกให้ชื่อว่าโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุข
ภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี โครงการในปีนี้เน้นความชัดเจนที่การรวมพลังของเบญจภาคีคือ
การใช้ความร่วมมือจาก 5 ภาคสาคัญ คือ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมและสื่อ และ
ภาคเอกชน ซึ่งมียุทธศาสตร์สาคัญคือ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร (อาหารปลอดสารพิษ) โดยคณะทางาน
บูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีฯ และภาคีเครือข่ายฯ ได้ร่วมกันกาหนดยุทธศาสตร์สุขภาวะจังหวัดจันทบุรีประเด็น
“สร้างความมั่นคงทางอาหาร” เนื่องจากจันทบุรีเกิดวิกฤตในเรื่องของสารพิษตกค้างจากอาหาร อาหารเคลือบ
สารพิษเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ จันทบุรีมีปัญหาจากสารเคมีและโรคจากการประกอบอาชีพ พบว่าผู้ที่มีปริมาณ
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชตกค้างในร่างกายระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไม่ให้เกินร้อยละ 5 จากการ
ตรวจเลือดวิเคราะห์หาปริมาณเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในประชาชนจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2551 พบ
ประชาชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและไม่ปลอดภัยต่อสารเคมีร้อยละ 17.17, 36.47, 25.43, 24.14, 19.69 และ19.69
ตามลาดับ อีกทั้งยังมีการเกิดโรคมะเร็งของคนในจังหวัดเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับในปัจจุบันโรคมะเร็ง
พบเป็นสาเหตุอันดับ 1 ในการเสียชีวิตของคนไทยและมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งเหล่านี้ทาให้ประชาชนมีสุขภาวะ
ที่เสี่ยงอันตรายอย่างมาก ทาให้วิก ฤตจังหวัดจันทบุรีกาลังเผชิญสาคัญที่สุดคือ อาหาร โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนตระหนัก และเห็นความสาคัญของการอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ และกาหนดเป้า หมายสาหรับ การ
ดาเนินการร่วมกันคือ สร้างจันทบุรีเป็นเมืองแห่งความมั่นคงทางอาหาร (อาหารปลอดสารพิษ)โดยการมีส่วนร่วม
ของพลังเบญจภาคีขยายผลต่อยอดการทางาน เชื่อมร้อยเครือข่าย ซึ่งโครงการฯ ยังคงเน้นความชัดเจนในเรื่อง
ของการบูรณาการคน เงิน งาน และการจัดการร่วมกัน และการสร้างรูปธรรมให้เกิดในพื้นที่ต้นแบบความสาเร็จ
ให้กับพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งจะก่อเกี่ยวให้เกิดการเชื่อมร้อยเครือข่ายและสร้างความยั่งยืนของการทางานในพื้นที่ให้จันทบุรี
เป็นเมืองที่มีสุขภาวะที่ดี
จากการทางานที่ต่อเนื่องของคณะทางานโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี
โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี เป็นระยะเวลา 2 ปี ผู้วิจัยเห็นว่าโครงการได้ดาเนินกิจกรรมมาเป็นระยะเวลา
พอสมควรที่จะทาการสรุปเพื่อประเมินผลว่า การดาเนินโครงการได้ผลหรือไม่อย่างไร ในการประเมินดังกล่าว
จะต้องใช้แนวคิดการประเมินเชิงระบบทั้งทางการประเมินทรัพยากรนาเข้า (Input) กระบวนดาเนินโครงการ
(Process) และผลที่เกิดขึ้นทั้งสองระดับ คือ ผลผลิต ผลลัพ ธ์ การประเมินผลทั้งสองระดับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของการดาเนินโครงการบูรณาจากการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี
โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี อย่างชัดเจน มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินทรัพยากรที่นาเข้า (Input) และกระบวนการทางาน (Process) ของโครงการบูรณาการขยาย
ผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคีจังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อประเมินประสิทธิผล (Output) ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบ
สร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคีจังหวัดจันทบุรี เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
3. เพื่อประเมินผลลัพธ์ตามมา (Outcome) จากโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี
โดยพลังเบญจภาคีจังหวัดจันทบุรี ที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ สมาชิกกลุ่มก่อตั้งของตาบลที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการขยายผล
ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัด จันทบุ รี ทั้ง 15 ตาบล ตาบลละ 20 คน ได้แก่ ตาบล
พลับพลา ตาบลสองสองพี่น้อง ตาบลท่าช้าง ตาบลกระแจะ ตาบลขุนซ่อง ตาบลมาบไพ ตาบลทับช้าง ตาบลทับไทร
ตาบลสีพยา ตาบลเทพนิมิต ตาบลพลิ้ว ตาบลปัถวี ตาบลคลองพลู ตาบลราพัน และตาบลซึ้ง เป็นจานวน 300 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ (Questionnaire) เกี่ยวกับ
โครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี การสร้างเครื่องมือวิจัย
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบคาถาม
ทั้งปลายปิด และปลายเปิด (Close-ended) ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 ความเหมาะสมในการประเมินผลโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี
โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี โดยใช้คาถามปลายปิดทั้งหมด 3 ด้าน จานวน 20 เรื่อง ประกอบด้วย
1. ปัจจัยนาเข้า (Input) และกระบวนการทางาน (Process)
2. ผลผลิตที่ตั้งไว้ (Output)
3. ผลลัทธ์ที่ตามมา (Outcome)
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใช้ คาถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยวิธีการหาความเรียง
และสรุปผล
การทดสอบเครื่องมือจะใช้การทดสอบความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) ดังนี้
การทดสอบความตรงจะใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิจัย และหัวข้อวิจัย จานวน 3 คน หลังจากนาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาปรับ ปรุงแล้ว (ดังภาคผนวก ก) ส่วนการทดสอบความเที่ยงตรงจะใช้แบบสัมภาษณ์ 30 ชุด
มาวิเคราะห์ความเที่ยง (Reliability) โดยพิ จารณาค่า α ของ ครอนบาท (Cronbaeh. 1990 : 202) ได้เท่ากับ
0.880
การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1. การวิจัยเอกสาร เอกสารที่จะใช้ในการวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.1 เอกสารชั้นต้น (Primary Data) ได้แก่ เอกสารที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ เช่น รายงานการ
ปฏิบัติงาน รายงานการประชุม รายงานการสัมมนา
1.2 เอกสารชั้นรอง (Secondary Data) ได้แก่ เอกสารที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว เช่น รายงาน
การประเมินผลภายใน รายงานการถอดบทเรียน

343

344

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

2. การสัมภาษณ์ วิธีการสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi - structured or Guided Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นเครื่องมือ
การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยกาหนดผู้ให้
ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key-informants) จานวน 3 คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายธีระ วงษ์เจริญ

สถานภาพในการให้ข้อมูล
ประธานคณะกรรมการโครงการฯ
(ประธานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ)
2. พ.ต.ท.สมชาย ม่วงคา
รองประธานคณะกรรมการ (ตารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี)
3. คุณสุขสบาย ฉะอ้อมตะคุ
คณะกรรมการ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี)
การสังเกตการณ์ เป็นแบบการเก็บข้อมูลเสริมอื่น ๆ โดยใช้กระบวนการสังเกตคือการไป ศึกษาดูงาน
ศูนย์เรียนรู้ของตาบลต้นแบบ ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลในที่นี้จะใช้รูปแบบการตรวจสอบการสัมภาษณ์ โดยใช้
ผู้สัมภาษณ์ที่มีจุดยืนต่างกัน
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งคุ ณ ภาพ จะใช้ ก ารตี ค วามข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์
เพื่อเพิ่มเติมคาอธิบายตารางจากการสารวจให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคลจะใช้ค่าร้อยละ แล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
2. การวิเคราะห์ร ะดับ การประเมิน ผลโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริม สุขภาวะที่ดี
โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี โดยในแต่ละระดับกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
เห็นด้วย
5
ค่อนข้างเห็นด้วย
4
ไม่แน่ใจ
3
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
2
ไม่เห็นด้วย
1
สรุปการตีความช่วงค่าเฉลี่ย แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนระหว่าง 4.20 – 5.00
หมายถึง มีมาก
คะแนนระหว่าง 3.40 – 4.19
หมายถึง มีค่อนข้างมาก
คะแนนระหว่าง 2.60 – 3.39
หมายถึง มีระดับปานกลาง
คะแนนระหว่าง 1.80 – 2.59
หมายถึง มีค่อนข้างน้อย
คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.79
หมายถึง มีน้อย
3. การทดสอบสมมุ ติ ฐาน จะทดสอบโดยใช้ วิธีก ารวิเคราะห์ แบบสหสั ม พั น ธ์เพี ย ร์สั น (Pearson’s
Correlation) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่าสหสัมพันธ์ ดังนี้ (ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์. 2555 : 270)
ค่าสหสัมพันธ์
0.01-0.25
0.26-0.50
0.51-0.75
0.76-1.00
0.00
(-0.01) - (- 0.25)

การตีความ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่า
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงมาก
ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับต่า
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(-0.26) - (- 0.50)
(-0.51) - (- 0.75)
(-0.76) - (- 1.00)

มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับสูง
มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับสูงมาก

ในกรณีที่มีค่าสหสัมพันธ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับกลางขึ้นไปจะนามาวิเคราะห์สาเหตุ
(Causality) ในเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจ
ภาคี จังหวัดจันทบุรี สรุปผลได้ดังนี้
ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ในการประเมินทรัพยากรการบริหาร
ของโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริม สุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี พบว่า มีความ
เพี ยงพอมาก ทั้ งในด้ านความเพี ยงพอของบุ คลากร ความรู้ ความสามารถของบุ ค ลากร ความเพี ย งพอของวั ส ดุ –
อุปกรณ์ งบประมาณที่ได้รับ การประชุมเชิงวางแผน เครือข่ายมีบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการ การประสานงาน
ของผู้นา การติดตามระหว่างดาเนินงาน และการประสานงานในโครงการ
บุคลากรหรือคณะทางานที่ดาเนินโครงการนั้นส่วนหนึ่งมาจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งของภาคประชาชนที่ทางานในเรื่องของการพัฒนาสังคมเป็น
ระยะเวลานานทาให้มีประสบการณ์ในการทางานพอสมควร ซึ่งในการขับเคลื่ อนงานโครงการ คือ การวางน้าหนัก
ในการทางานคณะทางานฯ มุ่งเน้นที่การปฏิบัติของพื้นที่ โดยมีการเข้าร่วมประชุมใช้แนวคิดโซ่ 3 เส้น เกาะเกี่ยว
เชื่อมร้อยการทางานให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน คือ 1) ทิฐิสามัญญตา การมีเป้าหมายอุดมการณ์ร่วมกัน 2) ศีลสามัญญตา
มีข้อปฏิบัติ ข้อตกลงที่ต้องถือปฏิบัติร่วมกัน 3) วิสาสาปรมาญาติ ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง คือ การประชุม
เป็นเนืองนิตย์ ทุก 45 วัน ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติ หลักธรรมนี้จะทาให้การทางานเกิดความสามัคคี
ไม่แตกกัน มีการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กาลังใจและแนะนาการดาเนินงานหากสมาชิกของแต่ละตาบล เพื่อให้เป็น
ตามทิศทางของวัตถุประสงค์ของโครงการ
ข้อค้นพบที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ว่าในการประเมินประสิทธิผลโดยใช้เกณฑ์
ประสิทธิผลของโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุ รี
พบว่า โครงการมีประสิทธิผลมากทั้งในด้านการไม่ใช่สารเคมีผลิตสินค้าการเกษตร การทางานในรูปแบบเครือข่าย
การเพิ่มแกนนาพัฒนาชุมชนและการไม่ใช้สารเคมีในชีวิตประจาวัน
การทางานแบบบูรณาการที่ใช้รูปแบบของเบญจภาคี คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิช าการ
และภาคประชาสังคมและสื่อ ทั้งนี้ยังมีบุค ลากรที่มีอ งค์ค วามรู้ใ นขับ เคลื่อ นงานในหลากหลายประเด็น ที่มี
รูป ธรรมในการทางานชัด เจน มีจัด การอบรมพัฒ นาศัก ยภาพแกนนาของตาบล และเรียนรู้ในเรื่องการทาเกษตร
อินทรีย์ (ไร้สารเคมี) แล้วได้นาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในพื้นที่ โดยแกนนาที่เข้าไปอบรมนั้นแต่ก่อนนั้นไม่มีความรู้เรื่อง
การทาเกษตรอินทรีย์เลย เมื่อมาอบรมรู้ถึงผลกระทบและโรคภัยที่เกิดจากการใช้สารเคมี เมื่อสมาชิกของแต่ละตาบล
ได้เรียนรู้แล้วก็ตระหนักถึงการสุขภาพที่ดีและการผลิตสารอินทรีย์มาใช้ในการเกษตร นาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง เช่น
การผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อไว้บริโภคและจาหน่าย
ข้อค้นพบที่ 3 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สามารถสรุปได้ว่าในการประเมินผลลัพธ์ตามโครงการบูรณาการ
ขยายผลต้ นแบบสร้างเสริ มสุ ขภาวะที่ ดี โดยพลั งเบญจภาคี จั งหวั ดจัน ทบุ รี พบว่า มี ผ ลในเชิ งบวกมากขึ้ น ทั้ ง
ในตัวการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ การใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในครัวเรือน การลดสภาวะเสี่ยงโรค การมีสุขภาพดีขึ้น
ของสมาชิก การยอมรับเกษตรอินทรีย์ การช่วยเหลือระหว่างสมาชิกและมีคนภายนอกมาดูงาน
การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนาของตาบลและเรียนรู้ในเรื่องการทาเกษตรอินทรีย์ (ไร้สารเคมี) แล้วได้
นาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในพื้นที่ และสมาชิกที่เข้าร่วมอบรมได้หันมาผลิต สินค้าใช้ในครัวเรือนเอง เช่น การทาน้ายา
เอนกประสงค์ใช้ในการซักผ้า ล้างจานซึ่งสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ การทาน้ามันมะพร้าวใช้แทนครีมทาผิว
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การทาสบู่สมุนไพรใช้เอง และการผลิตผัก ที่ไม่ได้ใช้สารเคมีรับประทานกันในครอบครัว ทาให้มีสุขภาพดี โดยวัดได้
จากสมาชิกก่อนเข้าร่วมโครงการได้มีการตรวจหาสารพิษในร่างกายของสมาชิก ผลคือมีสารพิษตกค้างในร่างกาย
ของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเป็นจานวนมาก เนื่องจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนั้นจะใช้สารเคมีในการผลิตผั ก
และผลไม้ จึงมีการสัมผัสและสูดดมสารเคมีเข้าได้สู่ร่างกายทาให้เกิดการเจ็บป่วยอยู่บ่อยครั้ง แต่หลังจากการที่
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการอบรม และรู้โทษของการใช้สารเคมี จึงหันกลับมาใช้สารอินทรีย์เข้ามาสู่
กระบวนการผลิต และเลิกใช้สารเคมีทาให้สุขภาพของสมาชิกเริ่มที่จะดีขึ้น เห็นได้จากการตรวจสารพิษในร่างกาย
หลังจากเข้าร่วมโครงการมาแล้ว 2 ปี พบว่ามีสารพิษในร่างกายน้อยลงมาก และทาให้เกษตรอินทรีย์เป็นที่ยอมรับ
ของคนในตาบลมากขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
การวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิป รายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบ
ที่ได้จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 สรุปได้ดังต่อไปนี้
ในการวิจัยประเมินผลเชิงระบบของโครงการฯ บูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีโดย
พลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี ในฐานะที่เป็นโครงการนาร่องพบว่า ผลการดาเนินโครงการที่ผ่านมาออกมาในเชิง
บวกกล่าวคือ โครงการมีความพร้อมเพียงพอในการนาเข้าทรัพยากร การบริหารของโครงการมีกระบวนการทางานที่มี
ความเหมาะสมมาก มีผลผลิตจากโครงการที่มีประสิทธิผลและผลลัพธ์ที่ตามมามีผลในเชิงบวกมาก เนื่องจากปัจจัย
ดังนี้
1. ด้านความเพียงพอของบุคลากร ความรู้ความสามารถของบุคลากร ความเพียงพอของวัสดุ – อุปกรณ์
และงบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอมาก
2. ด้านการประชุมเชิงวางแผน บทบาทเครือข่ายในการขับเคลื่อน การประสานงานของผู้นา การติดตาม
ระหว่างดาเนินงานและการประสานงานในโครงการมีความเหมาะสมมาก
3. ด้านการไม่ใช้สารเคมีผลิตสินค้าการเกษตร การทางานในรูปแบบเครือข่าย การเพิ่มแกนนาพัฒนา
ชุมชนและการไม่ใช้สารเคมีในชีวิตประจาวัน มีประสิทธิภาพมาก
4. การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในครัวเรือน การลดสภาวะเสี่ยงโรค การมีสุขภาพ
ดีขึ้นของสมาชิก การยอมรับเกษตรอินทรีย์ การช่วยเหลือระหว่างสมาชิกและบุคคลภายนอกมาดูงานมีผลในเชิงบวก
มากขึ้น ส่วนกระบวนการทางานมีผลต่อประสิทธิผลของโครงการนั้น พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง
โดยกระบวนการทางานของโครงการในรูปแบบเครือข่ายมีผลต่อการพัฒนาแกนนาในชุมชน เพราะเนื่องจากได้มี
การแบ่งปันประสบการณ์การทางาน กระบวนการบริหารงานของกลุ่มต่างๆ เพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน
จะเห็นได้ว่าผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การประเมินผลภายนอกโครงการชุม ชนเป็น สุข
ภาคตะวันออก เพียงบางส่วน (ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์. 2550 : 1) โดยงานวิจัยนั้นจะประเมินผลวิเคราะห์เป็น 2 ระดับ
คือ การประเมิ นภาพรวมของทั้ งภาคตะวันออก และการวิเคราะห์ กรณี ศึกษาที่แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่
ประสบผลสาเร็จ 3 แห่ง ซึ่งสามารถเป็นชุมชนต้นแบบ กลุ่มที่ได้ผลปานกลาง 2 แห่ง ที่มีความโดดเด่นในการทางาน
สุขภาวะองค์รวม กลุ่มที่ไม่ประสบผลสาเร็จ 1 แห่ง ที่ยังต้องประสบปัญหาอุปสรรคการดาเนินงาน
แต่การวิจัยในครั้งนี้ การประเมินผลโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลัง
เบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี ผลการดาเนินโครงการที่ผ่านมาออกมาในเชิงบวก ทั้งนี้เพราะปัจจุบันสถานการณ์ปัญหา
สุขภาพที่เป็นอยู่ของประชาชนที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย มีปัจจัยต่าง ๆ ทางสังคม เช่น เศรษฐกิจ การเมือง นโยบาย
ของประเทศ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อ สุข ภาพของประชาชน มีก ารสะสมประสบการณ์แ ละ
บทเรีย นในการคิด วิเ คราะห์แ ละมีบทบาทในกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่การทางานพัฒนาชุมชนและ
สุขภาพของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน โดยการทางานเพื่อสุขภาพของชุมชน ประเด็นที่กว้างขวางและเชื่อมโยง
อยู่กับชีวิตของชาวบ้านในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเกษตรกรรม การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การดูแล
ตนเองด้านสุขภาพ การนาภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลรักษาสุขภาพ ฯลฯ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่สาคัญดังนี้
1. ในฐานะที่โครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี
เป็นโครงการนาร่องที่ประสบความสาเร็จดังนั้นจึงควรมีนโยบายจัดทาโครงการให้ครอบคลุมทุกตาบล ทุกอาเภอ
ในจังหวัดจันทบุรี เพื่อที่ให้ประชาชนทุกคนในจังหวัดตระหนักในการบริโภคอาหาร และหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ
ของตัวเองให้มากขึ้น
2. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจ องค์ความรู้ในการพัฒนาไปสู่ “การสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร” ให้กับภาคีเครือข่ายในจังหวัดจันทบุรีและเบญจภาคี ในด้าน
2.1 แหล่งผลิตข้าว ผักและผลไม้ ปลอดภัย
2.2 ตลาดนัดปลอดภัย
2.3 การสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภค
3. ผลั กดันผ่ านเครือข่ายภาคีในแต่ละเวทีการประชุมของชุมชนเพื่ อให้เกิดนโยบายสาธารณะและ
แผนงานของหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ อาเภอ จังหวัด
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่สาคัญดังนี้
1. ควรทาการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ในด้านผลกระทบของโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้าง
เสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบเพิ่มเติม
ที่ละเอียดอ่อนตรงกับประเด็นที่ต้องการศึกษา
2. ควรมีการศึกษาถึงโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี
จังหวัดจันทบุรี ทั้งในด้านของผลกระทบที่ส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อให้ได้ซึ่งคาตอบที่ตรงกับความเป็นจริง
และได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยได้มากที่สุด
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บทบาทของวัดในฐานะที่เป็นพืน้ ที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)
ตาบลจันทนิมิต อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
Roles of Buddhist Monastery as Community’s Public Space : Case Study of Wat Phai Lom
(the Royal Temple) in Chanthanimit Sub-district Muang District Chanthaburi Province.
เดชฤทธิ์ ศุภพร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาท
ของวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น การวิจัยได้เลือกวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ตาบลจันทนิมิต
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วิธีการศึกษาในที่นี้จะใช้การวิจัย เชิงผสมผสาน ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ในการวิจัยในเชิงปริมาณจะใช้การวิจัยเชิงสารวจ โดยประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชน
ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยู่รอบวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ในเขตตาบลจันทนิมิต และเก็บตัวอย่า ง
จานวน 400 คน ส่วนการวิจัยเชิงคุ ณ ภาพจะใช้การสั มภาษณ์ แบบเจาะลึ กจากผู้ให้ข้อมู ลหลั กที่เกี่ยวข้อง ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู้หรือรู้จักบทบาทของวัดระดับปานกลาง เนื่องมาจากปัจจัยที่เกี่ยวกับระดับการ
มี ส่ ว นร่ ว มการเข้ าร่ วมกิ จ กรรมของวั ด รวมถึ งการประชาสั ม พั น ธ์ ข องตั ววั ด เองด้ ว ยส่ ว นความคาดหวั งของ
ประชาชนต่อบทบาทของวัดอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน เนื่องมาจากปัจจัยที่เกี่ยวกับระดับการรับรู้ของกิจกรรม
รวมถึงประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ของวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)
ABSTRACT
The purpose of this research was to study the public recognition and expectation of
the Buddhist Monastery’s roles as the community’s public space. Wat Phai Lom (the Royal
Temple) in Chanthanimit Sub-district, Muang District in Chanthaburi was examined in this study.
The mixed method model of the qualitative and quantitative survey research was applied to
this study. The research populations were the 400 people with over 15 years of age living in the
area of Wat Phai Lom (the Royal Temple) in Chanthanimit Sub-district. The qualitative research
method of the in-depth interviews with the key informants was used in this study. The major
findings identified the moderate levels of people’s recognition in the temple roles. This resulted
from the frequency of participation in the temple’s activities and the information publication
done by the temple. The results also showed the moderate levels of people’s expectation of
the temple roles. This resulted from the people recognition levels and the effectiveness of the
information publication in the community performed by the temple.
บทนา
วัดมีความหมายโดยทั่วไปในสังคมไทย หมายถึง คาเรียกสถานที่สาหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนา
และศาสนพิธีต่างๆ ของผู้นับถือศาสนาพุทธ ในวัดส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พุทธาวาส และสังฆาวาส
พุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา ส่วนสังฆาวาสจะเป็นส่วน
กุฏิสงฆ์สาหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรจาพรรษา แต่ปัจจุบันวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วยเพื่อประโยชน์
ในด้านของการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่นการฌาปนกิจศพ เป็นต้น แต่โดยทั่วไปแล้ วป่าช้าในอดีต
ของไทยนั้น จะอยู่ติดหรือใกล้กับวัดตามธรรมเนียมของแต่ละ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2555. ออนไลน์)
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วัดในอดี ตมี บทบาทเป็ นศู นย์ กลางของชุ มชนในการประกอบกิ จการสาธารณะเพื่ อประโยชน์ แก่ ชุมชน
กล่ าวคื อ ในด้ านการให้ บริการแก่ ชุมชนนั้ น ในอดีตการเรียนหนั งสื อก็ ต้ องเข้ ามาศึ กษาที่ วัด จนพั ฒนาการเป็ น
โรงเรียนวัดต่างๆ ขึ้นมามากมาย แม้กระทั่งการรักษาพยาบาลในชุมชนก็ยังใช้วัดเป็นพื้นที่รักษาผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็น
การรักษาการป่วยทางกายรวมทั้งการป่วยทางด้านจิตใจ นอกจากนี้วัดยังมีบทบาทอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การจัดกิจการต่างๆ ของชุมชน เช่น การประชุมของชุมชนในการนาไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การประชุมในการจัด
งานพิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานวัด เรายังพบอีกว่าวัดยังเป็นที่เปิดให้ทุกคนเข้ามาเพื่อผักผ่อนหย่อนใจ บางวัดยัง
เป็นพื้นที่ที่ให้คนมาเล่นกิจกรรมบันเทิงอาทิ เป็นที่เล่นสาหรับเด็กเล็กๆ ถ้าเปรียบง่ายๆ ก็คือ วัดเป็นที่สาธารณะ
ที่มีคุณค่ามากที่สุดของชาวบ้าน วัดคือศูนย์รวมกิจกรรมของทุกอย่างในชุมชนที่มีบทบาทสาคัญที่ทาให้คนในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณะในอดีต (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2555. ออนไลน์)
อย่างไรก็ดี วัดในฐานะที่เป็นสิ่งสร้างทางวัฒนธรรม ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีของมนุษย์ในชุมชนและกระแสจากภายนอก ในกรณีสังคมไทยมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของวัดใน
ชุมชนภาคตะวันออก เช่น จิตรา สมบัติรัตนานันท์ (2543 : 90 - 107) พบว่า วัดในชุมชนของตาบลเนินค้อของ
จังหวัดระยองเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวกลไก
รัฐราชการจากส่วนกลางเข้ามาสู่ชุมชนนั้นได้เข้ามาแทนที่กลไกต่างๆ ของสถาบันวัดในชุมชน เช่น การจัดการศึกษา
โดยวัดถูกแทนที่โดยระบบโรงเรียนของราชการ ระบบสมุนไพรและไสยศาสตร์ถูกแทนที่ด้วยสถานีอนามัยตามความ
เชื่อของสาธารณะสุขสมัยใหม่ เป็นต้น ดังนั้นวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะชุมชนท้องถิ่นตามที่เป็นในอดีต จึงมี
พลวัตรการเปลี่ยนแปลงบทบาทการเป็นพื้นที่สาธารณะไปตามเหตุปัจจัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ตาบลจันทมิต อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ก็เป็นวัดที่มีบทบาทเป็นพื้นที่
สาธารณะของชุมชนดังคากล่าวที่ว่า “ไม่มีใครเป็นเจ้าของวัด” เช่น มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่ให้คนในชุมชน
เข้ามาทากิจกรรมรวมไปถึงชุมชนใกล้เคียงมาโดยตลอด อาทิ การจัดพระเพณีนมัสการปิดทอง องค์พระพุทธไสยาสน์
ประจาภาคตะวันออก ในเทศกาลตรุษจีน ของทุกปี การถือศีล 8 บาเพ็ญเนกขันนะบารมี บวชชี - พราหมณ์
ในวันวิสาขบูชา และวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี การจัดงานทาบุญ - ตักบาตรขาวสารอาหารแห้ง ในวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี
แต่กิจกรรมที่สาคัญของวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) คือ การจัดการศึกษาโดยวัด จัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนระดับ นักธรรมตรี - โท - เอก การสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีระดับประโยค 1 ถึงประโยค 3 การสอนหลักสูตร
ปบส. และระดับปริญญาตรี แก่พระสังฆาธิการ - ครูสอนพระปริยัติธรรม ในเขตจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
และเปิดสอนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาภาคบังคับให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามา
ศึกษาหาความรู้
เราก็ยังพบว่าในปัจจุบันวัดไผ่ล้อม (พระอารมหลวง) ยังมีกิจกรรมสาธารณะที่สาคัญอยู่หลายประการ
เช่น นอกจากกิจกรรมทางศาสนาแล้ว ยังมีการเปิดสอนในระดับปริญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
การส่งเสริมการนวดชอง เป็นต้น แต่การที่วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง) จะสามารถทาบทบาทสาธารณะได้อย่างยั่งยืนนั้น
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จะต้องได้รับการสนับสนุนจากชุมชนรอบๆ วัด ที่อยู่ใกล้เคียงวัด ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาว่าชาวชุมชนรอบๆ วัดคิดอย่างไรกับกิจกรรมของวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ผู้วิจัยจึงได้จัดทาวิจัย
เรื่องบทบาทของวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น : กรณี ศึกษา วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)
ตาบลจันทนิมิต อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยหวังจะเป็นกรณีศึกษาที่จะช่วยให้แก้ไขเรื่องพื้นที่สาธารณะในสังคม
ท้องถิ่นไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อบทบาทของวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ในเขตตาบล
จันทนิมิต อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น
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2. เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทของวัดไผ่ ล้อม (พระอารามหลวง) ในเขตตาบล
จันทนิมิต อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น
วิธีดาเนินการวิจัย
การกาหนดเชิงปริมาณ
1. การกาหนดประชากร
ประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยู่รอบ
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ในเขตตาบลจันนิมิต จานวน 400 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับบทบาท ของวัดในฐานะ
ที่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษา วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ตาบลจันทนิมิต อาเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี การสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ผู้วิ จัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือตาม
ขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close - Ended) และเลือกตอบ (Check - List)
เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close - Ended) และเลือกตอบ (Check -List) เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close - Ended) และเลือกตอบ (Check - List)
เกี่ยวกับการรับรู้บทบาทของวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)
ตาบลจันทนิมิต อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทั้งหมด 3 ระดับ 15 ข้อ ประกอบด้วย
1. การจัดกิจกรรมทางศาสนา 7 ข้อ
2. การจัดการเรียนการสอน 7 ข้อ
3. การจัดกิจกรรมต่างๆในวัด 3 ข้อ
ข้อคาถามดังกล่าวเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางการเรียนการสอนกิจกรรมทาง
สังคมอื่นๆ นั้น ได้กาหนดเนื้อหาตามบทบาทที่วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ได้ทากิจกรรมสาธารณะต่างๆ ที่เป็นจริง
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close - Ended) และเลือกตอบ (Check - List)
ความคาดหวังบทบาทของวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)
ตาบลจันทนิมิต อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทั้งหมด 3 ระดับ 15 ข้อ ประกอบด้วย
1. การจัดกิจกรรมทางศาสนา 7 ข้อ
2. การจัดการเรียนการสอน 7 ข้อ
3. การจัดกิจกรรมต่างๆในวัด 3 ข้อ
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open - Ended) เกี่ยวกับบทบาทของวัดใน
ฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ตาบลจันทนิมิต อาเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี
3. วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
3.1 นาเครื่องมือที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เนื้อหา สานวนภาษา
และความเหมาะสม แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาเพิ่มเติม
3.2 น าเครื่อ งมื อ ที่ ผู้ วิจั ย สร้ างขึ้น ขอค าแนะน าและตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content
Validity) ของข้ อ ค าถามจากผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่ า น พิ จารณาตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content
Validity) ความเหมาะสมของภาษาและความครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา เมื่อรับเครื่องมือกลับคืนจากผู้เชี่ยวชาญ
นาข้อแก้ไข มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสม
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3.3 การทดสอบความเที่ยง (Reliability) จะใช้การทดลองไปเก็บแบบสอบถาม จานวน 30 ชุด
แล้วนามาวิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’ Alpha Coefficient) ซึ่งมีค่าเท่ากับ
0.94
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
4.1 นาเครื่องมือทีส่ ร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เนื้อหา
4.2 ผู้วิจัยนาหนังสือจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถึงนายกเทศมนตรี เมืองจันทนิมิต
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
4.3 ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ใช้ระยะเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2555 - มกราคม 2556
4.4 หลังจากนั้นผู้วิจัยจะดาเนินการคัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์ และ
นาไปดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 การวิเคราะห์ตัวแปรส่วนบุคคลและตัวแปรกาหนด (ตัวแปรต้น) จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา คือ
นามาแจกแจงความถี่ (Frequency) คานวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอในรูปตารางความเรียง
5.2 การวิเคราะห์ตัวแปรตามจะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยนาเสนอในรูปของค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ ย สาหรับ การวัดระดับ ความต้องการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม สร้างขึ้นตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติที่เรียกว่า (Likert Scale) โดยมีตัวเลือกตอบแบบ
4 ระดับ โดยในแต่ละระดับกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนนความต้องการ
ระดับคะแนน
4
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
3
ระดับน้อย
2
ระดับไม่ทราบ/ไม่คาดหวัง
1
ในการตีความช่วงค่าเฉลี่ยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
คะแนนระหว่าง 3.25 - 4.00 แสดงว่า มีบทบาทและความคาดหวังมาก
คะแนนระหว่าง 2.50 - 3.24 แสดงว่า มีบทบาทและความคาดหวังปานกลาง
คะแนนระหว่าง 1.75 - 2.49 แสดงว่า มีบทบาทและความคาดหวังน้อย
คะแนนระหว่าง 1.00 - 1.74 แสดงว่า ไม่ทราบและไม่คาดหวัง
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
6.1 สถิติพื้นฐาน
6.1.1 ค่าร้อยละ
6.1.2 ค่าเฉลี่ย ( X )
6.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การกาหนดเชิงคุณภาพ
1. การสัมภาษณ์
วิธีการสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structurd
or Guided Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นเครื่องมือในรูปแบบต่างๆ คือ
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การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-dept Interview) เป็นการใช้แนวการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยกาหนด
ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key-Informants) คือ
1.1 นายองอาจ บุญการี ประธานชมรมนักประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี
1.2 นายณัฐพัชร์ จันทเลิศลักษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตาบลจันทนิมิต อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
1.3 นายปริญญา เอครพานิช ไวยาวัจกรณ์วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)
1.4 นายอมร พวงทอง ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน หมู่ 6 ตาบลจันทนิมิต อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2. การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ
การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพในที่นี้จะตรวจสอบข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคต่างๆ คือ
2.1 การตรวจสอบข้อมูลจากการสัมภาษณ์หลายๆ ฝ่าย ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ วัดไผ่ล้อม
(พระอารามหลวง) กลุ่มผู้อาวุโสในชุมชน
2.2 การตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารว่ามีความถูกต้อง มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยง
กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือไม่
3. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
การวิ เคราะห์ เชิ งคุ ณ ภาพใช้ ก ารตี ค วามข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เจาะลึ ก เพื่ อ น ามาอธิ บ าย
ผลการวิจัยจากการสารวจโดยแบบสอบถามดังที่ปรากฏในตารางผลการวิจัย
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง บทบาทของวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น : วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง)
ตาบลจันทนิมิต อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนที่อยู่ในเขตวัด มีการรับรู้ถึง
กิจกรรมของวัดไผ่ล้อมอยู่ในระดับปานกลางทั้ งในภาพรวมและในรายด้านคือ ด้านกิจกรรมทางศาสนา ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างในการรับรูบ้ ทบาทของ
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) เราสามารถแยกกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตวัดว่ามีการรับรู้แตกต่างกันเป็น 4 กลุ่ ม
คือ กลุ่มที่รู้จักบทบาทของวัดมาก กลุ่มที่รู้หรือรู้จักบทบาทของวัดปานกลาง กลุ่มที่รู้หรือรู้จักบทบาทของวัดน้อย
และยังมีกลุ่มที่ยังไม่รู้จักบทบาทของวัดเลย การที่แต่ละกลุ่มรับรู้หรือรู้จักบทบาทของวัดแตกต่างกัน เหตุผลส่วนใหญ่
มาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของวัดหรือไม่มากน้อยเพียงใดหรือการประชาสัมพันธ์ของตัววัดเอง
ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถได้ว่า ประชาชนที่อยู่รอบวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)
มีความคาดหวังจากการจัดกิจกรรมของวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งในภาพรวมและ
ในรายด้านคือ ด้านกิจกรรมทางศาสนา ด้านการจัด การเรียนการสอน ด้านกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ อย่างไรก็ดี
เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่าง ของความคาดหวังจากวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) เราสามารถแยกกลุ่มประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในเขตวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ว่ามีความคาดหวังแตกต่างกันเป็น 4 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีความคาดหวัง
ต่อบทบาทของวัดมาก กลุ่มที่มีความคาดหวังต่อบทบาทของวัดปานกลาง กลุ่มที่มีความคาดหวังต่อบทบาทของวัดน้อย
และกลุ่ มที่ ไม่ คาดหวั งต่ อบทบาทของวั ดเลย การที่ แต่ ละกลุ่ ม มี ความคาดหวั งต่ อ บทบาทของวั ด แตกต่ า งกั น
เนื่องมาจากระดับการรับรู้หรือรู้จักบทบาทของวัดหรือไม่ มากน้อยเพียงใด รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
วัดไผ่ล้อมแก่ชุมชนว่ามี ประสิทธิภาพแค่ไหน
อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่าประชาชนในเขตวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) รับรู้บทบาทและความคาดหวังของ
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ในระดับปานกลางประชาชนในเขตวัดรู้จักกิจกรรมไม่สูงเหมือนในอดีต และความคาดหวัง
ก็ไม่มากเหมือนในอดีต กล่าวคือในอดีตประชาชนชาวบ้านมีความผูกพันกับวัดสูงในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทาให้
ประชาชนรับรู้บทบาทของวัดมากเพราะมีความผูกพันธ์มากความมาก ดังนั้นเมื่อมีความผูกพันมากความคาดหวัง
ก็มากแต่มาปัจจุบันการรับรู้และความคาดหวังอยู่ในระดับ ปานกลาง เนื่องจากวัดมีการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นพื้นที่
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สาธารณะก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลมากขึ้นหรือเป็น พื้นที่กึ่งสาธารณะตัวอย่างเช่น เรื่องของการจัดเรียนการสอนในส่วน
ของพระก็ต้องมีการเสียค่าเล่าเรียน การจัดกิจกรรมต่างๆ จะเป็นการเน้นการหาเงินเข้าวัดและเป็นเรื่องของธุรกิจเป็นหลัก
ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่การเข้ามาทาบุญของประชาชนจะเข้ามาด้วยใจและร่วมแรงร่วมใจกันบูรณะและสร้างสรรค์
กิจกรรมต่างๆ จึงไม่ค่อยมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องมากนัก ส่วนปัจจุบันกิจกรรมที่ ยังแสดงถึงการเป็นสาธารณะอยู่
จะดูได้จากกิจกรรมทางศาสนาที่ประชาชนยังคงมีส่วนร่วมในการทาบุญ แต่บางกิจกรรมก็เป็นกึ่งสาธารณะเพราะ
เป็นการหาเงินบริจาคเข้าวัดเพื่อนาไปใช้ในส่วนของค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในวัด การเก็บเงินค่าการจัดเรียน
การสอนเพื่อเพื่อนาไปเป็นค่าบารุงการศึกษา การเก็บเงินค่าใช้พื้นที่และการยืมสิ่งของในวัดเพื่อนาไปจัดงานต่างๆ
สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากในอดี ต ที่ประชาชนจะช่วยกันบริจาคเงินหรือสิ่งของเข้าวัดโดยไม่ต้องมีการ
ประกาศขอเงินจากชาวบ้าน เพราะชาวบ้านจะรู้เองว่าวัดขาดเหลืออะไรก็จะจัดหามาให้ แต่ปัจจุบันจะขอรับเงินบริจาค
ของชาวบ้านเพื่อนาไปซื้อสิ่งของต่างๆ เข้าวัดหรือขอรับเงินบริจาคเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างในวัดและนาไปใช้ประโยชน์ใน
การหาเงินเข้าวัดต่อ กล่าวคือปัจจุบันวัดจะจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการหาเงินเข้าวัดเป็นหลักและจะนาเงินต่างๆ ที่ได้
ไปบริหารจัดการกันภายในวัดเอง
ผลการศึ ก ษาของภาคนิ พ นธ์นี้ จึ งชี้ให้ เห็ น ว่าวั ดไผ่ล้ อ มฯ ในฐานะพื้ น ที่ สาธารณะมี บทบาทลดลง
ตามลาดับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันตามที่เราสะท้อนจากผลการศึกษาที่ว่าประชาชนรับรู้และคาดหวังหวังบทบาท
เกี่ยวกับกิจกรรมของวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ในปัจจุบันเพียงระดับปานกลาง ดังนั้นผลการศึกษาจึงไม่สอดคล้อง
กับพัฒนาการของวัดหรือศาสนา ในประเทศตะวันตกตามแนวคิดของฮาเบอร์มาสที่วิเคราะห์ให้เห็นว่าก่อนเข้าสู้ยุค
สมัยใหม่บทบาทของวัดในโลกตะวันตกเป็นเสมือนกลไกของรัฐ แต่หลังจากที่เกิดกระบวนการแยกศาสนาออกจากรัฐ
กับพบว่าชุมชนวัดหรือศาสนาได้พัฒนามาเป็นองค์กรประชาสังคมและมีบทบาทเป็นพื้นที่สาธารณะมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เราพบว่าประชาชนที่อยู่ในเขตวัดโดยภาพรวมมีการรู้จักและรับรู้บทบาทของวัดอยู่ในระดับปานกลาง
ในการที่จะทาให้ประชาชนดังกล่าวรู้จักบทบาทของวัดมากขึ้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) เป็นวัดที่มีประวัติ ศาสตร์มายาวนานและเป็นวัดที่ 2 ของอาเภอเมือง
จันทบุรี ดังนั้นจึงเป็นที่รู้จักของประชาชนโดยรอบและใกล้เคียงเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)
ได้ลดบทบาทลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทาให้ผู้ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันรับรู้และรู้จักบทบาทของวัดได้ไม่มากเท่าที่ควร
ทั้งๆที่วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) มีพื้นที่ไม่มาก อย่างหนึ่งอาจเนื่องมาจากการที่มีผู้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในเขต
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ที่มากขึ้น การรับรู้และรู้จักบทบาทของวัดจึงมีน้อย ร่วมถึงวัดมีการประชาสัมพันธ์ที่น้อย
ผู้ที่อยู่อาศัยจึงไม่รู้จักและไม่สามารถรับรู้ได้ว่ าวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) มีการจัดกิจกรรมใดบ้าง ชาวบ้านจะรู้
ได้จากการบอกเล่ากันเองของชาวบ้านและการรับรู้เองจากการเข้าไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันสาคัญ สิ่งสาคัญที่จะ
ทาให้ประชาชนรอบวัดไผ่ล้อมรับรู้และรู้จักบทบาทของวัดไผ่ล้อมากขึ้นจะต้องเริ่มจาก
1.1 การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้รถประชาสัมพันธ์
การใช้เสียงตามสาย การเพิ่มการติดป้ายประกาศให้ มากขึ้นโดยบอกถึงการกิจกรรมต่างๆ ในวัดทั้ งกิจกรรมทาง
ศาสนาและกิจกรรมทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ ให้ชาวบ้ านได้รับรู้เป็นจุดๆ
และทั่วถึงจะทาให้มีการบอกต่อและการเชิญชวนของชาวบ้านสู้ชาวบ้าน
1.2 การลงพื้นที่ของคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดเพื่อเป็นการเข้าถึงและเชิญชวนให้ประชาชน
มาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวัดไม่ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมที่เล็กหรือใหญ่
1.3 การประชาสัมพันธ์ไม่ควรจะประชาสัมพันธ์ในชุมชนเขตวัดเพียงอย่างเดียวแต่การประชาสัมพันธ์
จาเป็นต้องประชาสัมพันธ์นอกพื้นให้รับรู้และรู้จักบทบาทของวัดด้วย เพื่อที่จะดึงคนที่อยู่ต่างถิ่นและชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียงเข้ามาช่วยกิจกรรมของวัดให้มากขึ้นและจะทาให้คนในพื้นที่รู้สึกว่าอยากรับรู้และรู้จักบทบาทของวัดไผ่ล้อม
มากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสาคัญที่จะทาให้ประชาชนอยากรู้จักในบทบาทของวัด การเปลี่ยนของวัดเอง
ก็จาเป็นต้องมีเช่น การจัดงานต่างๆต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มสิ่งที่น่าสนใจให้ ประชาชนเข้าไปในกิจกรรมต่างๆ
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เพื่อให้ประชาชนอยากเข้ามาร่วมกิจกรรม สร้างสิ่งแปลงใหม่ ทีไ่ ม่ผิดศีลธรรมเข้ามาเพื่อให้เข้ากับสังคมความต้องการ
ของปัจจุบันหรือการย้อนยุคของวัฒนธรรมที่หายไปให้กลับคืนมา สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ การลดความขัดแย้งภายใน
วัดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามและสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกันเพื่อสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้ที่เข้า มาร่วมกิจกรรม
เห็นแล้ว มีความเลื่อมใสในตัวบุคคล สิ่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถทาให้ประชาชนอยากรู้จักและรับรู้ บทบาท
ของวัดได้มากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งนี้
จากกระบวนการทาวิจัยและผลการศึกษาในภาคนิ พนธ์ เรื่อง บทบาทของวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่
สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น :วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ตาบลจันทนิมิต อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
2.1 ควรมีการศึกษาบทบาทของวัดในปัจจุบันโดยอาศัยการวิจัยเชิงสารวจ เพื่อสามารถวิเคราะห์
ภาพรวมได้เป็นอย่างดี เช่น การสารวจในระดับภาคตะวันออก หรือเป็นการสารวจ ระดับประเทศเป็นต้น
2.2 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพในประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับบทบาทของวัดเพิ่มเติมเพื่อได้ภาพการ
วิเคราะห์ในลักษณะที่มรการต่อเนื่องจากอดีตมาสู่ปัจจุบันอันจะเป็นฐานในการกาหนดบทบาทของวัดที่ควรจะเป็น
ในอนาคต
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