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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่องกระบวนการสร้างความไว้วางใจต่อสังคมของครัวชวนชม : กรณีศึกษาครั ว
ชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
กระบวนการสร้างการยอมรับจากสังคมของครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษากระบวนการฝึกอาชีพของครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างความใว้วางใจ ต่อสังคมของ
ครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยท าการศึกษาใน
ร้านอาหารครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จากกลุ่ม
ตัวอย่างบุคคลที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง 
จ านวน 5 คน และประชาชนผู้ที่มาใช้บริการครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง จ านวน 5 คน 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสร้างการยอมรับจากสังคมของครัวชวนชม ครัวชวนชม ทัณฑ
สถานหญิงกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ที่มี
การด าเนินงานในส่วนของเจ้าหน้าที่ 2 ฝ่าย คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ ที่เริ่มตั้งแต่การรับตัว
ผู้ต้องขังเข้าทัณฑสถานหญิงกลาง และท าการจ าแนก เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพต่อไป และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ที่จะต้องจัดอบรมฝึกวชิาชีพให้กบัผู้ตอ้งขงั ซึ่งได้รับความร่วมมือจากครัวการ
บินไทย บริษัทการบินไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตที่เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับในสังคม ในการออกแบบหลักสูตรและเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมวิชาชีพการท าอาหารให้กับ
ผู้ต้องขัง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง เมื่อผู้ต้องขังที่ผ่านหลักสูตรตามที่
ก าหนดแล้วจะมีการคัดจ าแนกเพื่อน าไปฝึกวิชาชีพที่ครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลางต่อไป  

การสร้างการยอมรับจากสังคม ของครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลางโดยมีการเริ่มต้นจาก
การท าอาหารส าหรับรับประทานกันเองให้กับผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ ก่อให้เกิดการยอมรับกันภายใน
แล้วจึงได้น าอาหารออกจ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกได้หาซื้อกลับไปรับประทานที่บ้าน ต่อมาจึงได้
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (หัวหมาก(  
2 อาจารย์ที่ปรึกษา 
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จัดตั้งเป็นร้านอาหารครัวชวน ทัณฑสถานหญิงกลาง เพื่อเป็นการฝึกวิชาชพีในภาคปฏิบัตแิละเป็นการ
ให้บริการแก่ลูกค้า ร่วมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายใน
การด าเนินงานให้ประชาชนบุคคลภายนอกรับรู้ ก่อให้เกิดการยอมรับจากภายนอก จากการตอบรับ
ของสังคมโดยการมีผู้คนเข้ามาใช้บริการครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง และการสืบค้นข้อมูลทาง
เว็บไซต์ที่มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง แสดงให้เห็นถึงการยอมรับ
จากสังคมได้เป็นอย่างดี 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ                 
ในการควบคุมและแก้ไขผู้ต้องขงัหญงิประเภทต่าง ๆ ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์พัฒนาระบบ รูปแบบ
มาตรการหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเพ่ือให้การแก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ การฝึกวิชาชีพเปน็
กระบวนการแก้ไขพัฒนพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้มีความรู้ทักษะความช านาญและประสบการณ์ในการ
ท างาน เพ่ือที่จะได้น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกวิชาชีพไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ ตลอดจน
เสริมรายได้ให้กับผู้ต้องขังที่อยู่ในระหว่างต้องโทษมีรายได้ รู้จักพ่ึงพาตนเอง ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม
ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ (ส่วนพัฒนาวิชาชีพผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงกลาง, 2561, หน้า 1) 
 ร้านอาหารครัวชวนชม เป็นร้านอาหารของทัณฑสถานหญิงกลาง ซึ่งจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 
2527 สืบเนื่องจากนายเฉลียว  วัชรพุกก์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมัยนั้น มีนโยบายให้
กรมราชทัณฑ์จัดตั้งร้านค้ากลางขึ้น ให้เรือนจ าและทัณฑสถานน าผลิตภัณฑ์มาจ าหน่ายโดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยใช้สถานที่หน้าเรือนจ า
กลางคลองเปรม เป็นที่ก่อสร้าง ซึ่งนายทวี  ชูทรัพย์ อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้สนองนโยบาย    
และให้ก่อสร้างอาคารจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรือนจ ากลางคลองเปรม ทัณฑสถานวัยหนุ่มบางเขน 
(ปัจจุบันเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง (ทัณฑสถานบิบัดพิเศษบางเขน (ปัจจุบันเป็นทัณฑสถานบ าบัด
พิเศษกลาง( และทัณฑสถานหญิง (ปัจจุบันเป็นทัณฑสถานหญิงกลาง( และทัณฑสถานหญิงกลาง   
โดยใช้เงินทุนฝึกวิชาชีพของเรือนจ าและทัณฑสถานทั้ง 4 แห่ง เป็นค่าด าเนินการก่อสร้าง ต่อมา    
เรือนจ ากลางคลองเปรม ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง และทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ได้ขายอาคาร
ให้กับทัณฑสถานหญิงกลาง 
 ทัณฑสถานหญิงกลาง ได้ใช้อาคารดังกล่าว เป็นสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลผลิต  
จากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิงและเปิดร้านอาหารเพ่ือจ าหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป โดยใช้ชื่อว่า
“ชวนชมเบเกอรี่”  โดยมีนโยบายน าผลผลิตจากการฝึกวิชาชีพด้านโภชนาการและได้ประกอบอาหาร
บริการให้แก่ประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมือง
ของประเทศชาติสืบไป 
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 ครัวชวนชมได้รับการตอบรับยอมรับจากสังคมทั่วไปเช่นกินข้าวใน (รั้ว( คุก @ ครัวชวนชม ... 
By Hernf@ ถ้าขับรถผ่านเรือนจ าคลองเปรม ถนนงามวงศ์วานช่วงกลางวันมองไปทางซ้ายมือจะเห็น
ประตูรั้วใหญ่ ๆ และป้ายร้านอาหารอย่างหวานแหววชัดเจนครับ ห้องอาหารชวนชม ตั้งอยู่ในทัณฑ
สถานหญิง เรือนจ ากลางคลองเปรมเปิดมา 30 กว่าปี บริการอาหารไทย อาหารจานเดียว โดยที่
อาหารบางชนิดปรุงมาจากฝีมือผู้ต้องขังหญิง และรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายอาหารนี้ ได้น าไปเป็น
ทุนตั้งตัวให้กับผู้ต้องขังหญิงยามพ้นโทษด้วยครับห้องอาหารเปิดทุกวันตั้งแต่ 6.00 -15.00 เรื่องเวลา
ไม่แน่ใจแต่อยู่ในช่วงนีแ้นน่อนครับ ไปช่วงสงกรานต์ก็มีหยุดยาว วันไหนหยุดปะตูรั้วจะปิดสนิทแบบนี้
ครับ โทรเช็คก่อนได้ครับ (พันทิป, 2559, 1) 
 สารพันค าถาม “ไปไหนดี ที่ไหนดี อะไรดี” เรามีค าตอบ ครัวชวนชมร้านอาหารไทย        
ที่ตั้งอยู่ในทัณฑสถานหญิง เรือนจ ากลางคลองเปรม อย่าเพ่ิงคิดว่าน่ากลัว เพราะที่นี่บริการดี๊ดีแถมมี
เมนูเด็ดไว้บริการมากมาย รายการอาหารแนะน าคือผัดไทห่อไข่ อร่อยติดใจผู้ชิมทุกคน ขอขอบคุณ
คลิปและข้อมูลจากขอขอบคุณคลิปและข้อมูลจาก : ร้านครัวชวนชม , รายการตลาดสดสนามเป้า, 
ช่อง 5 และสมาชิกยูทูป (สารพนัค าถาม “ไปไหนดี ที่ไหนดี อะไรดี” เรามีค าตอบ, 2558, 1) 
 ครัวชวนชม ร้านอาหารไทย ตั้งอยู่ในเรือนจ าลาดยาว บนนถนนงามวงศ์วาน วันที่ไปคนเต็ม
ร้านเชียวค่ะ ร้านติดแอร์ บรรยากาศสบาย ๆ อาหารในเมนูก็มีให้เลือกพอสมควร เน้นอาหารจาน
เดียว และกับข้าว ที่ส าคัญรสชาติอร่อยดีทีเดียว และราคาไม่แพงค่ะอาหารที่ได้ลอง- ข้าวย า ไม่ใต้แท้
นัก แต่รสชาติอร่อยดีทีเดียวค่ะ- ข้าวแกงเหลือง อร่อยดีใช้ได้ค่ะ- กระทงทอง ไส้เยอะ เต็มปาก เต็ม
ค า รสชาติดีค่ะ- ย าใหญ่ เครื่องเยอะ น้ าย ารสจัดและกลมกล่อม อร่อยค่ะ (0penRice, 2561, 1) 
 ครัวชวนชมปลายจวักผู้ต้องขังหญิง "ตะลอนตามอ าเภอใจ" ในขณะที่ผู้ต้องขังหญิงถูก    
ควบคุมอยู่ ด้ วยความยากล าบาก เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ค วบคุมซึ่ ง เป็นผู้หญิ งก็ประสบกับปัญหา                
ความยากล าบากในการควบคุมเช่นกัน เพราะในขณะที่จ านวนผู้ต้องขังหญิงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง     
(ตะลอนตามอ าเภอใจ, 2556, 1) 
 อิ่มท้อง อิ่มใจ “ครัวชวนชม” มีอยู่ร้านหนึ่งที่ไปหม่ าทีไรนอกจากอิ่มท้องแล้วยังอิ่มใจทุก   
ครั้ง “ครัวชวนชม” ร้านนี้อยู่ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ นี่เอง เปิดมา 30 ปีแล้ว เปิดมาเพ่ือรองรับ
การฝึกอาชีพของผู้ต้องขังหญิงของทัณฑสถานหญิงกลาง รายได้จากการขายอาหารส่วนหนึ่งเป็นทุน
ตั้งตัวให้กับผู้ต้องขังหญิงยามเมื่อเขาพ้นโทษไปแล้วปกติแล้วภายในเรือนจ ามีสอนอาชีพให้ผู้ต้องขังอยู่
แล้ว ทั้งงานฝีมือเย็บปักถักร้อย การท าอาหารทั้งอาหารว่าง อาหารคาว อาหารหวาน รวมถึงเบเกอรี่
ด้วย (ไทยรัฐทีวี, 2561, 1) 
 ครัวชวนชม - Krua Chounchom - ถนนงามวงศ์วาน (Foody.co.th, 2561, 1) ความส าเรจ็
ในการสร้างการยอมรับของสังคมในการใว้วางใจบริโภคอาหารที่ผลิตโดย  ผู้ต้องขังท าให้ผู้ศึกษาสนใจ
ศึกษากระบวนการฝึกวิชาชีพการท าอาหารของผู้ต้องขังครัวชวนชมทัณฑสถานหญิงกลาง 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างการยอมรับจากสังคมของครัว
ชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2.) เพ่ือศึกษา
กระบวนการฝึกอาชีพของครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 3.) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างความไว้วางใจต่อสังคมของครัวชวนชมทัณฑสถาน
หญิงกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 มุ่งศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสร้างความไว้วางใจของสังคมที่มีต่อครัวชวนชม ทัณฑสถาน      
หญิงกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษากระบวนการฝึกอาชีพ การสร้าง  
การยอมรับ และความไว้วางใจต่อสังคมของครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง แขวงลาดยาว       
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึก
วิชาชีพผู้ต้องขัง จ านวน 5 คน และประชาชนผู้ที่มาใช้บริการครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง 
จ านวน 5 คน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 15 เมษายน พ.ศ. 2561 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับครัวชวนชมทัณฑสถานหญิงกลางและผู้ที่ เกี่ยวข้อง        
1.) สามารถน าไปใช้เป็นข้อเสนอแนะในการวางแผนพัฒนาสร้างสถานที่ฝึกวิชาอาชีพผู้ต้องขังต่อไป 
2.) เป็นข้อเสนอแนะแก้ไขและปรับปรุงการให้บริการสร้างความเชื่อมั่น ครัวชวนชม ทัณฑสถาน   
หญิงกลาง 3.) เป็นข้อมูลให้ประชาชนในสังคมเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับ ผู้ต้องขังที่ได้ผ่านการฝึก
วิชาชีพจากครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง 
  
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) อย่างเป็นระบบตามประเด็นเนื้อหาที่ศึกษา โดยผู้ศึกษา      
จะแปลภาษาเป็นข้อมลูแบง่แยกเป็นกลุ่มตามเนือ้หาและประเดน็หลัก คัดสรรข้อมูลที่ต้องการ รวมทั้ง
ตัดทอนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป จากนั้นน ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงข้อมูลในรูปของการ
บรรยาย 
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กลุ่มศึกษา   
 1. เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง จ านวน 5 คน ได้แก่ 
  1.1 ผู้อ านวยการฝึกวิชาชีพและส่งเสริมการมีงานท า จ านวน 1 คน ต าแหน่ง 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพช านาญการพิเศษ   

1.2 หัวหน้างานฝึกวิชาชีพด้านโภชนา จ านวน 1 คน ต าแหน่งฝึกอบรมและฝึก
วิชาชีพช านาญการ  
  1.3 เจ้าหน้าที่ประจ าฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังจ านวน 3 คน ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ราชทัณฑ์ช านาญงาน 
 2. ประชาชน ผู้ที่มาใช้บริการครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน 
 
ผลการศึกษา 
 ประชาชนภายนอกให้ความไว้วางใจเข้ามาใช้บริกการ ครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง          
ซึ่งเป็นสถานที่ส าหรับใช้ฝึกวิชาชีพการท าอาหารของผู้ต้องขังหญิง โดยมีผู้ต้องขังหญิงเป็นผู้ให้บริการ
อย่างใกล้ชิดนั้น การศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างความไว้วางใจต่อสังคมของครัวชวนชม : 
กรณีศึกษา ครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร” มีวัตถุประสงค์          
เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างการยอมรับจากสังคมของครัวชวนชม กระบวนการฝึกอาชีพของ       
ครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง กระบวนการสร้างการยอมรับจากสังคมของครัวชวนชม         
ทัณฑสถานหญิงกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสามารถแยกได้      
3 ประเด็น ดังนี้ 
 1. กระบวนการสร้างการยอมรับจากสังคมของครัวชวนชม ในการศึกษาการสร้างการยอมรับ
จากสังคมครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้
ก าหนดการสร้างการยอมรับจากสังคมของครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง เพ่ือท าการศึกษาตาม
แนวคิดและทฤษฎีความไว้วางใจ แนวความคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ แนวความคิดและทฤษฎี
ภาพลักษณ์ และแนวความคิดและทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ โดยจะวิเคราะห์จากหลักตามทฤษฎี 
คือ 
   1.1 ความไว้วางใจ เป็นความสัมพันธ์ของผู้ให้บริการคือตัวเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการฝึกวิชาชีพผู้ต้องข้ง กับประชาชนผู้ที่เข้ามารับบริการ ครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง โดยที่
มีความเชื่อมั่นและให้ความวางใจในการบริการ โดยที่ผู้ให้บริการต้องแสดงออกถึงความน่าไว้วางใจ
จะต้องแสดงออกให้เห็นถึงความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์และความจริงใจ ต่อผู้มารับ
บริการ เมื่อการแสดงออกดังกล่าว เกิดการยอมรับ เชื่อมั่น ด้วยความเต็มใจ ดังนั้น สาเหตุที่จะท าให้
เกิดการได้รบัความไว้วางใจ พบว่า การจะก่อให้เกิดความไว้วางใจ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจาก
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ให้ความส าคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
หรือผู้ที่มาใช้บริการครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลางและเพ่ือให้สังคมเปิดใจยอมรับการท างานของ
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ผู้ต้องขังหญิง ทัณฑสถานหญิงกลาง ที่ได้รับการฝึกวิชาชีพการท าอาหารครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิง
กลาง โดยเลือกที่จะมารับประทานอาหารที่ครัวชวนชมทัณฑสถานหญิงกลาง จะเห็นได้ว่าการสร้าง
ความไว้วางใจจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ คือ 
   1.1.1 ควมเชื่อมั่น ในที่นี้หมายถึง ความเชื่อมั่นของผู้ที่มาใช้บริการ หรือ
ผู้บริโภคที่เคยเข้ามาใช้บริการครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ ความ
เชื่อมั่นจะเกิดขึ้นได้จากการแสดงให้เห็นถึงการกระท าเดิมๆ พฤติกรรมเดิมๆ จนในที่สุดจึงเกิดความ
เชื่อมั่นและความเชื่อมั่นนี้สามารถแพร่กระจายออกไปสู่สาธารณะโดยการบอกต่อกันมาแบบปากต่อ
ปาก รุ่นสู่รุ่น ท าให้เกิดความเชื่อมนัได้แม้ยังไม่ไดม้าใช้บริการกต็ามเป็นผลท าให้เป็นการกระจายความ
เชื่อมั่นออกไปได้อีกทางหนึ่งแต่ความเชื่อมั่นนี้ก็จ ากัดอยู่ภายในเฉพาะกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นต่อกันอยู่
แล้วถึงจะสามารถส่งความเชื่อมันต่อกันได้ มีความเชื่อมันในด้านความปลอดภัยแม้ว่าจะนั้ง
รับประทานอาหารร่วมกับผู้ต้องขังก็ไม่รู้สึกผิดแปลกอะไร  
   1.1.2 การยอมรับ ครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง จะต้องสร้างการ
ยอมรับให้เกิดขึ้นกับสังคมหรือกลุ่มคนโดยสามรถพูดถึงการยอมรับได้หลายทางเช่น ยอมรับในด้าน
ความสะอาด ยอมรับในด้านอาหารประทับใจกับการบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรสชาติของอาหาร 
ราคาไม่แพง บรรยากาศ การเดินทางที่สะดวก ส าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการกี่ครั้งก็ยังคงมาตราฐานไว้
เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง การยอมรับอาจจะมีการเปรียบเที่ยบเพ่ือท าให้เห็นภาพชัดเจน บัวลอย
เผือกที่ครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง เป็นขนมหวานที่มาแล้วต้องทานเป็นประจ า  
   1.2 แรงจูงใจ คือการสร้างความต้องการให้แก่ผู้ที่จะมารับบริการท าให้เกิดความ
ต้องการที่จะเข้ามาใช้บริการครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง ถ้าการสร้างนั้นตรงกับความต้องการ
หรือกระตุ้นให้เกิดความต้องการจึงเกิดผู้ที่มาใช้บริการมจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้ข้อมูล
ดังต่อไปนี้ แรงจูงใจในที่นี้หมายถึงการหาจุดเด่นสร้างความหน้าสนใจหรือการสร้างบรรยากาศให้ตรง
กับความต้องการของผู้ที่ผ่านไปมาให้อย่ากเข้ามาใช้บริการ จะเห็นได้ว่าการสร้างแรงจูงใจจะต้องมี
องค์ประกอบดังนี้ คือ 
   1.2.1 สภาพแวดล้อม หมายถึงบรรยากาสโดยรวมที่ท าให้เกิดความอยากที่
จะแวะเวียนเข้ามาส่วนใหญ่แรงจูงใจในสภาพแวดล้อมจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เคยมาใช้บริการแล้วรู้สึก
ชอบไม่ว่าจะเป็น บรรยากาศ ความสะอาด ผู้คนที่เข้ามาใช้บริการ ครัวชวนชมบรรยากาสมีต้นไม้ร่ม
รื่นมองแล้วสบายตานอกจากรับประทานอาหารแล้วยังมีบริการนวดเพ่ือสุขภาพหรือจะเดินดูงาน
ผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขังที่จัดจ าหน่ายก็ได้ 
   1.2.2 ความต้องการ เป็นแรงจูงใจที่ต้องเริ่มต้นจากผู้ให้บริการมีความ
ต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าแบบไหน เพ่ือให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ จึงเริ่มที่จะบริการจั ดรูปแบบ
ให้ป็นไปในแนวทางที่ก าหนดไว้ครัวชวนชมเป็นร้านอาหารส าหรับฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงเป็นร้านที่มี
ห้องส าหรับรับรองแขกผู้ใหญ่ และห้องที่รับจัดงานเลี้ยงได้  
  1.3 ภาพลักษณ์ คือการแสดงออกหรือสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า ของครัวชวนชม    
ทัณฑสถานหญิงกลาง หรืออาจจะมองไปถึงกรมราชทัณฑ์ ถือเป็นผู้ให้บริการและร่วมที่จะรับผิดชอบ
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ให้การท างานบริหารงานครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง ที่จะก่อให้เกิดความรูส้ึกของบคุคลทั่วไปที่
มองเข้ามายังผู้ให้บริการหรือบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ เป็นการสะท้อนตัวครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิง
กลาง หรือกรมราชทัณฑ์ผู้ที่ร่วมรับผิดชอบในการให้บริการ ซึ่งการรับรู้ในภาพลักษณ์จะขึ้นอยู่กับ
ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ที่ข้องเกี่ยวกับบุคคล ดังนั้นการรับรู้ในภาพลักษณ์ของแต่ละ
บุคคลจะไม่จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้ข้อมูลดังต่อไปนี้  ภาพลักษณ์ของครัวชวนชม         
ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ชูนโยบายในการคืนคนดีสู่สังคม สร้างความเชื่อมั่นในการฝึก
วิชาชีพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ต้องขัง จะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ของ ครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิง
กลาง จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ คือ 
   1.3.1 มุมมองต่อองค์การ 
   1.3.2 เครื่องหมายการคา้ 
  1.4 คุณภาพการบริการ เป็นมาตราฐานการบริหารงานของครัวชวนชม ทัณฑสถาน
หญิงกลาง การรักษามาตรฐานการบริการ ความสุภาพ รวดเร็ว การช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงสถานที่
ให้บริการมีความพร้อม สิ่งอ านวยความสะดวก ต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิง
กลาง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ ท าเลของครัวชวนชมทัณฑสถานหญิงกลาง 
อยู่ติดถนนใหญ่ เดินทางสะดวกมีห้องรับประทานอาหารและห้องส าหรับจัดเลี้ยง มีที่ส าหรับจอดรถ
บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง จะเห็นได้ว่าการสร้างคุณภาพการบริการ จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ คือ 
   1.4.1 การบรกิาร 
   1.4.2 สิ่งอ านวยความสะดวก 
 
 กล่าวโดยสรุป ผลการศึกษาประเด็นที่ 1 การสร้างการยอมรับจากสังคมของครัวชวนชม      
ทัณฑสถานหญิงกลาง 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาชีพผู้ต้องข้ง 
และประชาชนผู้ที่มาใช้บริการครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง ในภาพรวม จ านวน 10 คน พบว่า
การสร้างการยอมรับจากสังคม ในเรื่องของความไว้ใจประกอบด้วย มีความเชื่อมั่ม  และการยอมรับ 
ในเรื่องของแรงจูงใจ ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมและความต้องการ ในเรื่องภาพลักษณ์ 
ประกอบด้วย มุมมองต่อองคก์าร และเครื่องหมายการคา้ ในเรื่องคุณภาพการให้บรกิาร ประกอบด้วย 
การบริการและสิ่งอ านวยความ ซึ่งในเรื่องภาพลักษณ์นั้นได้แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนด้านเครื่องหมาย
การค้า ที่ได้รับจ านวนค าตอบเพียง 1 ค าตอบ แสดงให้เห็นว่า เครื่องหมายการค้า  ไม่เป็นที่ดึงดูด
น่าสนใจเพียงพอหรือยังขาดการเข้าถึงประชาชนการสัมพันธ์ถึงเครื่องหมายการค้าให้เประชาชน
รับทราบเพียงพอ จึงท าให้ได้รับเพียง 1 ค าตอบ 

2. การฝึกอาชีพของครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง มีผลการศึกษา ดังนี้ การฝึกวิชาชีพ
ผู้ต้องขังหญิงครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง เป็นกระบวนการแก้ไขพัฒนพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้มี
ความรู้ทักษะความช านาญและประสบการณ์ในการท างาน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ฝึก
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วิชาชีพการประกอบอาหารเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองภายหลังพ้นโทษตามความถนัดของ
ตัวเองหรือความความเหมาะสม รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  2.1 หลักการของการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง คือ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพเกิด
ทักษะความรู้การฝึกวิชีพผู้ต้องเพ่ือให้ผู้ต้องขังมีวิชาชีพติดตัวน าไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้      
จะเห็นได้ว่าหลักการของการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 
   2.1.1 มีทักษะความรู้ 
   2.1.2 มีประสบการณ์ 
   2.1.3 สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ 
  2.2 การคัดเลือกผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกวิชาชีพหรือการจ าแนกผู้ต้องขังเพ่ือคัดแยกผู้
ต้องเพ่ือน าไปฝึกวิชาชีพ ในการคัดเลือกผู้ต้องขังเพ่ือน าไปฝึกวิชาชีพจะต้องคัดเลือกจากความถนัด
และมีใจรักในการบริการจะเห็นได้ว่าหลักการของการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 
   2.2.1 จากความถนัด 
   2.2.2 สภาพร่างกาย 
  2.3 คุณภาพการฝึกวิชาชีพ สามารถดูได้จากการก าหนดโครงการหลักสูตรต่างๆ    
ในการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง จะประกอบด้วย ความทันสมัยของหลักสูตร วิทยากรผู้ฝึกอบรม     
ในการจัดหลักสูตรโปรแกรมทางทัณฑสถานหญิงกลางไม่สามารถที่จะออกแบบหลักสูตรเองได้       
จึงได้รับความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฎช่วยคิดหลักสูตรโปรแกรมการฝึกวิชาชีพท าอาหาร
ให้แก่ผู้ต้องขัง ในการท าอาหารเพ่ือให้สอดคล้องกับปัจจุบันและการใช้วัตถุดิบในการปรุงแต่ง        
รสอาหาร หรือเมนูอาหารที่มีความหลากหลาย ผู้ที่ให้ความรู้ต้องมีความช านาญ ในวิชาชีพนั้น  ๆ    
และต้องสามารถถ่ายทอดสู่ผู้ที่รับการฝึกนั้นและสามารถท าให้ผู้รับการฝึกสามาร ลงมือปฎิบัติได้จริง
ครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลางได้รับความรวมมือจากบริษัทการบินไทยที่เข้ามาช่วยฝึกอบรม 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกและระยะเวลาการฝึกอบรม จะเห็นได้ว่าหลักการของการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ คือ 
   2.3.1 ความทนัสมัยของหลกัสูตร 
   2.3.2 วิทยากรฝึกอบรม 
   2.3.3 อุปกรณแ์ละระยะเวลาการฝึกวิชาชีพ  

กล่าวโดยสรุป ผลการศึกษาประเด็นที่ 2 กระบวนการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ข้อมูลกระบวนการ
ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของผู้ตอบสัมภาษณ์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาชีพผู้ต้องข้ง 
จ านวน 5 คน พบว่ากระบวนการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ในเรื่องของหลักการของกระบวนการฝึกวิชาชีพ
ผู้ต้องขัง ประกอบด้วยการมีทักษะความรู้  มีประสบการณ์ และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ ในเรื่อง
ของการคัดเลือกผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพ ประกอบด้วยจากความถนัด และ มีความสามารถเฉพาะตัว       
และสุดท้ายในเรื่องของคุณภาพการฝึกวิชาชีพ ประกอบด้วยความทันสมัยของหลักสูตร วิทยากร
ฝึกอบรม และอุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกอบรม 
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 3 กระบวนการสร้างความไว้วางใจต่อสังคมของครัวชวนชม ในการศึกษากระบวนการสร้าง
ความไว้วางใจต่อสังคมของครัวชวนชมทัณฑสถานหญิงกลาง ผู้ศึกษาได้ก าหนดกระบวนการสร้าง
ความไว้วางใจต่อสังคมของครัวชวนชม โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ  
  3.1 การสร้างการยอมรับจากสังคม ประกอบด้วย 
   3.1.1 ความใว้ใจ จะเกิดขึ้นเมื่อมีความเชื่อมั่ม และ การยอมรับ  
   3.1.2 แรงจูงใจ จะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ท าให้เกิดความรู้สึกอยากจะใช้
บริการ และความต้องการที่มีอยู่แล้วที่อย่าจะใช้บริการ 
   3.1.3 ภาพลักษณ์ คือการเข้าถึงร้านค้าหรือองค์การที่บุคคลภายนอกมองเข้า
มาเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อ ร้านค้าหรืององค์การ ซึ่งแต่ละบุคคลจะรับทราบได้ไม่เท่ากัน 
ภาพลักษณ์จึงเป็นการแสดงออกของร้านค้าหรือองค์การที่สะท้อนออกมาต่อบุคคลภายนอกให้
รับทราบท าให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ โดยจะสัมภาษณ์จากความคิดเห็นต่อองค์การ  และเครื่องหมาย
การค้าหรือสัญลักษณ์รูปดอกไม้ชวนชมของร้านค้าครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง 
   3.1.4 คุณภาพการให้บริการ การบริการ และสิง่อ านวยความสะดวก  
   3.2 การฝึกวิชาชีพผูต้้องขัง ประกอบด้วย 
   3.2.1 หลักการของการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับการฝึก
วิชาชีพ มีทักษะความรู้ มีประสบการณ์สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ และสามารถอยู่ร่วมกับ
สังคมได้ภายหลังพ้นโทษ 
   3.2.2 การคัดเลือกผูต้้องขัง หรือการจ าแนก ผู้คมุหรือเจา้หน้าที่ทัณฑสถาน     
หญิงกลาง จะเป็นผูป้ระเมินคัดเลือกจาการตรวจสอบประวตัิสอบถามความต้องการที่จะเข้ารับการฝึก
วิชาชีพ โดยพิจารณาจากความถนัด และสภาพร่างกาย 
   3.2.3 คุณภาพการฝึกวิชาชีพเป็นเรื่องการวางแผนที่เริ่มตั้งแต่นโยบายเลยว่า
ต้องการให้ผู้ต้องขังที่จะเข้ารับการฝึกอบรมนั้น จะให้ได้รับการฝึกวิชาชีพในระดับไหนควรใช้วิทยากร
เป็นใคร และตั้งงบประมาณโครงการที่จะน ามาใช้เท่าไรอุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกอบรม 
 ครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง เป็นสถานที่ใช้ส าหรับฝึกวิชาชีพการท าอาหาโดยให้    
ผู้ต้องขังลงมือปฏิบัติกับผู้ที่มาใช้บริการ ได้อยู่ร่วมกับสังคมภายนอก เป็นกระบวนการในการเตรียม
ความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ดังนั้น การท างานที่จะมีประสิทธิภาพจะต้องมีคุณภาพ ถูกใจ
ลูกค้าและได้รับความไว้ใจต่อสังคมการด าเนินกิจการถึงจะด าเนินกิจการต่อไปได้ สังคมจะไว้วางใจใน
การอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังและท างานร่วมกันได้นั้น กรมราชทัณฑ์จะต้องเริ่มต้นจากการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้ความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพนั้น ๆ และแสดงให้สังคมภายนอกรับรู้การฝึกวิชีพผู้ต้องเพ่ือ
เกิดการยอมรับจากที่ไดเ้หน็ การจัดงานแสดงสินค้าที่เกิดจากฝีมือแรงงานผู้ต้องขังหรือครัวชวนชมที่มี
การฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน สังคมภายนอกมากส าหรับการได้รับคว าม
ไว้วางใจจากสังคมอาจจะดูได้จากการที่มีผู้เข้ามาใช้บริการและสามารถท าให้การด าเนินกิจการนั้นๆ 
ต่อไปได้ หรืออาจจะดูจาก   มีผู้มารับบริการซ้ า ครัวชวนชมมีอาหารรสชาติถูกปากราคาไม่แพง    
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การบริการดี ดูสะอาดมองดูภายนอกไม่ทราบเรยว่าได้อยู่ร่วมกับนักโทษ การเดินมารับประทาน
อาหารที่ครัวชวนชม สะดวกเพราะติดถนนใหญ่และมีบรรยากาศร่มรื่ม 

กล่าวโดยสรุป ผลการศึกษาส่วนที่ 3 กระบวนการสร้างความไว้วางใจต่อสังคมของครัว
ชวนชม ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังและผู้ที่มาใช้บริการ
มีความเห็นว่ากระบวนการสร้างความไว้วางใจต่อสังคมของครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง        
ในหัวข้อการสร้างการยอมรับทางสังคม ที่ประกอบไปด้วยความไว้ใจ แรงจูงใจ ภาพลักษณ์ และ
คุณภาพการให้บริการการ ส าหรับในหัวข้อของการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ที่มีเฉพาะเจ้าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เป็นผู้ตอบสัมภาษณ์ พบว่าการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ประกอบไป
ด้วยหลักการในการฝึกวิชาชีพ การคัดเลือกผู้ต้องขัง และคุณภาพการฝึกวิชาชีพ 
 สรุป กระบวนการสร้างความไว้วางใจต่อสังคมของครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง     
พบว่า จะต้องประกอบไปด้วย การสร้างยอมรับและได้การยอมรับจากสังคม โดยจะเกิดขึ้นได้จาก
ความไว้ใจ แรงจูงใจ ภาพลักษณ์ คุณภาพการให้บริการ และจากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังที่จะต้อง           
มีหลักการในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ได้การผ่านการคัดเลือกผู้ต้องขังที่จะน ามาฝึกวิชาชีพ               
และคุณภาพในการฝึกวิชาชีพ ซึ่งจ าท าให้เกิดความไว้วางใจ และการยอมรับจากสังคมภายนอกได้  
 
สรุปผลจากการศึกษา 
 ร้านอาหารครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง หรือจะเรียกอีกอย่างว่าสถานที่ฝึกวิชาชีพ      
ผู้ต้องหญิง ก็ได้นั้น สามารถเปิดบริการให้กับลูกค้าประชาชนทั่วไป โดยได้การตอบรับจากสังคม
เป็นอยางดี จากผลการศึกษาที่สรุปข้างต้น พบประเด็นที่น่าสนใจ ที่ผู้ศึกษาน ามาพิจารณาวิเคราะห์
อภิปราย ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 การสร้างการยอมรับจากสังคม ของครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง      
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า ครั วชวนชม ทัณฑสถาน    
หญิงกลาง มีกระบวนการสร้างการยอมรับจากสังคม นั้น เมื่อพิจารณาประกอบกับทฤษฎี ดังนี้ 
  1.1 ทฤษฎีความไว้วางใจ ปรากฎความเหมือนอันมีความน่าสนใจว่า ความเชื่อมั่ม 
และการยอมรับ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของความไว้วางใจ จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
รับประทานอาหารครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง ทุกคนให้ความเชื่อมั่น และให้การยอมรับ เช่น 
เชื่อมั่นในความปลอดภัยของครัวชวนชม และการยอมรับในรสชาติของอาหาร การบริการ ของครัว
ชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง เป็นต้น  
  1.2 ทฤษฎีแรงจูงใจ ปรากฎความเหมือนอันมีความน่าสนใจว่า  สภาพแวดล้อม และ
ความต้องการ ซึ่งเป็นปัจจัยในการกระตุ้นที่ท าให้เกิดแรงจูงใจ จากผลการศึกษาพบว่า ผู้จะมาใช้
บริการครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง มีความสนใจในสภาพแวดล้อมและ มีความต้องการ ที่จะมา
ใช้บริการครัวชวนชม เช่น ครัวชวนชมมีบรรยากาศที่ร่มรื่นนอกจากมารับประทานอาหารแล้วยัง
สามารถมาใช้บริการนวดหรือหาซือ้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ตอ้งได้อีกด้วย และ มีความต้องการที่อย่ามา
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รับประทานอาหาร หรือต้องการที่สนับสนุนครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
ผู้ต้องขัง ในการฝึกวิชาชีพ เป็นต้น 
  1.3 ทฤษฎีภาพลักษณ์ ปรากฎความเหมือนอันมีความน่าสนใจว่า มุมมองต่อองค์การ 
และเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นปัจจัยในการเกิดภาพลักษณ์ จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่มาใช้บริการ
ครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง มีมุมมองที่ดีต่อทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ ในการฝึก
วิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญงิ ครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง และครื่องหมายการค้าหรือการน าเสนอ
ในรูปแบบของการช่วยเหลือสังคมได้อีกทางหนึ่งส าหรับผู้ที่มาใช้บริการครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิง
กลาง 
  1.4 ทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ ปรากฎความเหมือนอันมีความน่าสนใจว่า การ
บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งเป็นปัจจัยในการเกิดความมีคุณภาพการให้บริการ จากผล
การศึกษาพบว่า ผู้ที่มาใช้บริการครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง มีความประทับใจในการบริการ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก ของครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง เช่น พนักงาน (ผู้ต้องขัง( มีการ
บริการที่สุภาพมีความเป็นมืออาชีพ และมีห้องน้ าที่สะอาดน่าใช้ เป็นต้น 

ประเด็นที่ 2 ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ของครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง แขวงลาดยาว     
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า ครัวชวนชม ทัณฑสถาน หญิงกลาง           
มีกระบวนการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง นั้น เมื่อพิจารณาประกอบงานวิจัยของ สุพิษ  ดงรุ่งได้ท าการศึกษา             
เรื่อ กระบวนการฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฎความเหมือนอันมีความ
น่าสนใจว่า ในการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังนั้น จ าเป็นจะต้องมีปัจจัย 3 ด้าน คือ 
  2.1 หลักการ ในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เพ่ือให้เกิดทักษะความรู้กับผู้ต้องขังที่เข้ารับ
การฝึกอบรม เพ่ือให้มีประสบการณ์ มีแนวทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และสามารถอยู่
ร่วมกับสังคมได้ ภายหลังพ้นโทษ  
  2.2 การคัดเลือกผู้ต้องขัง ในการคัดเลือกผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกวิชาชีพเจ้าหน้าที่
ทัณฑสถานหญิงกลาง (ผู้คุม( จะต้องดูจากแบบการจ าแนกผู้ต้องขังหรือสอบถามตัวผู้ต้องขังเอง
โดยตรง ทั้งต้องค านึงถึงความเหมาะสมทางสภาพร่างกายของผู้ต้องขังที่จะเข้ารับการฝึกวิชาชีพ 
  2.3 คุณภาพการฝึกวิชาชีพ หลักสูตรที่จะน ามาฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังจะต้อง
มีความทันสมัยของหลักสูตร สามารถน าออกไปประกอบอาชีพได้ วิทยากรฝึกอบรมต้องเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถในเรื่องการฝึกวิชาชีพที่อบรมและสามารถถ่ายทอดไปยังผู้เข้ารับการฝึกวิชาชีพ
ได้ อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกวิชาชีพจะต้องมีเพียงพอกับผู้เข้ารับการฝึกวิชาชีพและระยะเวลา
ของการฝึก ทั้งนี้ ทัณฑสถานหญิงกลางได้รับความร่วมมือจากครัวการบินไทยและมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต ในการออกแบบหลักสูตรการฝึกวิชาชีพการท าอาหาร อีกด้วย 
ประเดน็ที่ 3 กระบวนการสร้างความใว้วางใจต่อสงัคมของครวัชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง ซึ่งผล
การศกึษาสรปุได้ว่า ครวัชวนชม ทณัฑสถานหญงิกลาง ได้รบัความไวว้างใจจากสังคมเป็นอย่างดีนัน้ 
เมื่อพิจารณาประกอบกับทฤษฎี และงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 
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  3.1 ทฤษฎีความไว้วางใจ ปรากฎความเหมือนอันมีความน่าสนใจว่าความเชื่อมั่ม 
และการยอมรับ ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของความไว้วางใจ 
  3.2 ทฤษฎีแรงจูงใจปรากฎความเหมือนอันมีความน่าสนใจว่า  สภาพแวดล้อม และ
ความต้องการ ซึ่งเป็นปัจจัยในการกระตุ้นที่ท าให้เกิดแรงจูงใจ ต่อครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง 
  3.3 ทฤษฎีภาพลักษณ์ ปรากฎความเหมือนอันมีความน่าสนใจว่า มุมมองต่อองค์การ 
และเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นปัจจัยในการเกิดภาพลักษณ์ ต่อครัวชวนชม ทัณฑสถาน  หญิงกลาง 
  3.4 ทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ ปรากฎความเหมือนอันมีความน่าสนใจว่า การ
บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งเป็นปัจจัยในการเกิดความมีคุณภาพการให้บริการ  ต่อครัว
ชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง 
  3.5 งานวิจัยของสุพิษ  ดงรุ่ง ได้ท าการศึกษา เรื่อ กระบวนการฝึกวชิาชพี ให้ผู้ต้องขัง
เรือนจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฎความเหมือนอันมีความน่าสนใจว่า  
   3.5.1 หลักการ ที่หมายถึง การท าให้เกิดทักษะความรู้  มีประสบการณ์       
มีแนวทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ ภายหลังพ้นโทษ ซึ่งเป็น
หลักการของกระบวนการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงกลาง 
   3.5.2 การคัดเลือกผู้ต้องขัง หมายถึง การคัดเลือกจากความถนัดและ
สภาพร่างกาย ของผู้เข้ารับการฝึกวิชาชีพ ซึ่งเป็นหลักการของการคัดเลือกผู้ต้องขังเข้ารับการ  ฝึก
วิชาชีพ ทัณฑสถานหญิงกลาง 
   3.5.3 คุณภาพการฝึกวิชาชีพ หมายถึง ความทันสมัยของหลักสูตรวิทยากร
ฝึกอบรม และอุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกวิชาชีพ ซึ่งเป็นหลักการของ คุณภาพการฝึกวิชาชีพให้กับ
ผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงกลาง 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 ครัวชวนชม ทัณฑถานหญิงกลาง ได้ท าสร้างการยอมรับจากสังคม และใช้การฝึกวิชาชีพ
ผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพ จึงเกิดเป็นกระบวนการสร้างความไว้วางใจต่อสังคม ของครัวชวนชม จากผล
การศึกษาและการอภิปรายผลที่ได้น าเสนอมาข้างต้น ผู้ศึกษาพบว่าข้อจ ากัดในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
 1. ระยะเวลาการให้บริการของครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง จะต้องเป็นไปตามระเบียบ
ของกรมราชทัณฑ์ในการน าตัวผู้ต้องออกและขึ้นเรือนนอน จึงมีผลกระทบต่อเวลาเปิดปิดของ
ร้านอาหารครัวชวนชม ที่ไม่สามารถจะขยายระยะเวลาในการบริการลูกค้าออกไปได้  
 2. ขีดความสามารถที่ครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง จะรับผู้ต้องขังหญิงมาฝึกวิชาชีพ  
การท าอาหารที่ครัวชวนชมได้ มีจ านวนน้อยมาเมื่อเทียบกับจ านวนของผู้ต้องขังหญิงใน ทัณฑสถาน  
หญิงกลาง  
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 ดังนั้น ในการศึกษาประเด็นการสร้างความไว้วางใจต่อสังคมของ ครัวชวนชม ทัณฑสถาน
หญิงกลาง ในบริบทอื่นควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องต่อไปนี้ 

1. เพิ่มขีดความสามารถ ครัวชวนชม ทัณฑสถานหญิงกลาง ในการรับตัวผู้ต้องขังหญิงเข้ามา
ฝึกวิชาชีพการท าอาหารให้มากขึ้น 

2. เพ่ิมการบริการในรูปแบบใหม่ๆ เช่น เดลิเวิอรี่ (Delivery) เพ่ือเป็นการขยายการบริการ
และเพิ่มช่องทางในการผลิตสินค้า ท าให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกวิชาชีพการท าอาหารเพ่ิมมากขึ้น  

3. จากความส าเร็จของครัวชวนชม ทัณฑสถาหญิงกลาง ควรมีการศึกษาต่อยอดเพ่ือขยาย
กิจการครัวชวนชม หรือเพ่ิมสาขาครัวชวนชม     
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการน านโยบายการป้องกันการกระท าผิดซ้ าโดยการฝึกวิชาชีพให้
ผู้ต้องขังของเรอืนจ า อ าเภอเกาะสมุยไปปฏิบตัิ  

 
ณรงค ์หนูคง3  

ดร.ผกาวดี สุพรรณจิตวนา4  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการป้องกันการกระท าผิดซ้ าโดยการฝึก

วิชาชีพให้ผู้ต้องขังของเรือนจ า อ าเภอเกาะสมุยไปปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ เพ่ือศึกษาถึง
ความส าเร็จของโครงการฝึกวชิาชีพผู้ต้องขังของเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจัยที่
มีผลต่อความส าเร็จของโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย และการประยุกต์ใช้
ปัจจัยหรือแนวทางความส าเร็จของโครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ของโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
ของเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การด าเนินการวิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ                           
(Key informants( ได้แก่ ผู้บริหารเรือนจ า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย                             
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวนทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งผลการวิจัย พบว่า  

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย มี
จ านวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะของโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านวัตถุประสงค์ของโครงการฝึก
วิชาชีพผู้ต้องขังด้านการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน ด้านลักษณะของเรือนจ าที่เป็นหน่วยงาน
ปฏิบัติ ด้านทรัพยากรของเรือนจ า ด้านทัศนคติของเจ้าหน้าที่เรือนจ า และด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ  

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการฝึกวชิาชีพผู้ตอ้งขงัเรอืนจ าอ าเภอเกาะสมุย พบว่า โครงการ
ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังประสบปัญหางบประมาณที่มีจ ากัดในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่
ผู้ด าเนินการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังต้องปฏิบัติหน้าที่อื่นด้วย และไม่มีความรู้ความสามารถในการฝึก
วิชาชีพโดยตรง รวมทั้งพื้นที่ของเรือนจ าที่คับแคบ นอกจากนี้ ผู้ต้องขังเองก็ไม่ได้ให้ความใส่ใจเข้าร่วม
การฝึกวิชาชีพเท่าที่ควร 

ส าหรับการประยุกต์ใช้ปัจจัยหรือแนวทางความส าเร็จของโครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
โครงการ ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย พบว่า ต้องก าหนดและคัดเลือกผู้ต้องขังที่
ผ่านตามหลักเกณฑ์การเข้ารับการฝึกวิชาชีพ และก าหนดจ านวนผู้ต้องขังในการเข้ารับการฝึกอบรม
ให้มีความเหมาะสมในแต่ละหลกัสูตรวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับทรัพยากรของเรือนจ า ตลอดจนการ
                                                           
3 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (หัวหมาก(  
4 อาจารย์ที่ปรึกษา 
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ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการขยาย
เวลาในการจัดการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังในแต่ละสาขาวิชาชีพ และควรเปิดอบรมวิชาชีพในสาขา
ใหม่ๆ ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การก าหนดจ านวนผู้เข้ารับการฝึกที่
เหมาะสมในแต่ละรุ่นและสาขาวิชาชีพ เพ่ือความสะดวกและเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก
วิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ท้ายที่สุดคือ 
การสร้างแรงจูงใจการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง โดยส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีรายได้จากการเข้ารับการฝึก
วิชาชีพและเก็บสะสมเป็นเงินออมเพ่ือใช้เป็น เงินทุนในการน าไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันเป้าหมายหลักของกรมราชทัณฑ์ คือ การคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม การคืนคนดีในที่นี้
จะหมายถึง การท าให้คนตระหนักและประพฤติตนอยู่ในระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของสังคม      
และสิ่งที่ส าคัญคือ มีคุณค่า นั้นคือบุคคลนั้นต้องรู้สึกว่าตนเองมีค่าสามารถประกอบอาชีพสุจริต       
ไม่เป็นภาระต่อสังคม ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในทางที่ถูกที่ควร และไม่หวนกลับมากระท าผิดซ้ า 
(พรพรรณ ศิลปวัฒนาพร, 2555( ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะไม่สามารถบรรลุไปได้ด้วยดี หากยังมี
ผู้ต้องขังที่กระท าผิดซ้ าอยู่ ดังที่สาวิตรี  ไพฑูรย์ (2533( ได้กล่าวว่า บุคคลที่เคยกระท าผิดมาแล้ว       
ครั้งต่อไปจะมีการตัดสินใจกระท าผิดได้ง่ายขึ้น และส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่ไม่เล็งเห็นความส าคัญ
ของผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประวุฒิ ถาวรศิริ (2531(         
ที่พบว่า ผู้กระท าผิดซ้ าเป็นผู้ที่มีปัญหาด้านบุคลิกภาพ ด้านอารมณ์ และทนความยั่วยุนาน  ๆ       
ไม่ได้ และพบว่าการติดคุกเป็นเรื่องธรรมดา     

ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ต้องขังให้มีคุณภาพผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูแก้ไข
พฤตินิสัยจากเรือนจ าก่อนพ้นโทษและไม่กลับไปกระท าผิดซ้ าจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดการองค์การในปัจจุบัน ทั้งองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนแทบทุกองค์การที่ต่างต้องปรับตัว
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลาตามกระแสโลกาภิ
วัตน์ (globalization( การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงองค์การเพ่ือให้การด าเนินการขององค์การ
ทันสมัย เหมาะสมกับเหตุการณ์ และสภาพแวดล้อม อีกทั้งเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
บริหารงานให้สูงขึ้นจึงมีความส าคัญต่อการบริหารองค์การ เพื่อน าพาองค์การไปสู่ความเป็นเลิศในการ
จัดการ (performance for excellence( อันจะท าให้องค์การนั้นอยู่รอดและเติบโตภายใต้
สภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญใน
การปฏิรูประบบการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธภิาพ ประสิทธิผล  เพื่อเพ่ิมพูนคุณภาพในการให้บริการ  
 ส าหรับประเทศไทยภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการที่รัฐบาล ได้เริ่มด าเนินการมา
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2545 ได้มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย         
(พ.ศ.2546–พ.ศ.2550( ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 โดยแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ก าหนดเป้าประสงค์หลักหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่พึงประสงค์ของการพัฒนาระบบ
ราชการไทยไว้ 4 ประการ กล่าวคือ (1( พัฒนาคุณภาพการให้บริการ–บริการประชาชนที่ดีขึ้น 
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(better service quality( (2( ปรับบทบาท ภารกิจและขนาดให้มีความเหมาะสม ( rightsizing(      
(3( ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์สากล 
(high performance( และ (4( ตอบสนองต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตย (democratic 
governance( (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546, หน้า 7( จากแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว
จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้น าทิศทางในการพัฒนาระบบราชการไทยในอนาคต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
การปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (new 
public management( ที่เป็นการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน (KPIs( และการจัดท าค ารับรองในการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นการประกันประสิทธิภาพ
และ คุณภาพของการพัฒนาองค์การ ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการภาครัฐสอดคล้องกับหลักและวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ซึ่งในปัจจุบันได้ใหค้วามส าคญักบัการจัดการองค์การและการประเมินผลการด าเนนิงานของหนว่ยงาน
มากขึ้น อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้วิจัยจึงได้น าบริบทของ
เรือนจ าไทยซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐมาศึกษา เพราะถือว่าเรือนจ าเป็นองค์การสาธารณะที่มี
ความส าคัญต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งที่คนใน
สังคมส่วนใหญ่ละเลยและไม่ได้ให้ความส าคัญเท่าใดนัก ซึ่งการที่เรือนจ าให้การแก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนา
พฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีนั้น ถือว่าภารกิจหลักที่ส าคัญของเรือนจ า   

กรมราชทัณฑ์ เป็นหน่วยงานภาครัฐหน่ วยงานสุดท้ ายในกระบวนการยุติธรรม                      
ที่มีบทบาทส าคัญในการป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากบุคคลผู้ซึ่งเป็นภัยต่อสังคมกรมราชทัณฑ์          
จึงต้องรับภาระหนักในการควบคุมผู้ต้องขังให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล ตลอดจนให้การ
บ าบัดรักษาและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศภายหลังพ้นโทษ และมีหน้าที่ต้องให้ความช่วยเหลือในด้านคุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องขังระหว่างที่
ต้องโทษอยู่ในเรือนจ า ในลักษณะของการจัดสวัสดิการและให้การสังคมสงเคราะห์ในด้านต่าง  ๆ       
แต่ในขณะที่การบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ต้องเผชิญกับปัญหา               
และอุปสรรคนานัปการ ปัญหาที่กรมราชทัณฑ์ก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  
(นัทธี จิตสว่าง, 2545, หน้า 12(  1( ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า 2( ปัญหาในเรื่องการขาดแคลน
เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจ า 3( ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังและ
อัตราก าลังที่มีอยู่บางส่วนยังด้อยประสบการณ์ และประสิทธิภาพ ไม่เท่าทันต่อลักษณะทางประชากร
ของผู้ต้องขังที่เปลี่ยนแปลงไป  4( ปัญหารูปแบบเรือนจ าที่ล้าสมัย ไม่เหมาะสมกับการควบคุม
ผู้ต้องขังรายส าคัญที่ทวีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 5( ปัญหางบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดและไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์การ 6( ปัญหาในเรื่องบทบาทในการช่วยผู้ต้องขังให้
กลับเข้าสู่สังคม (Reintegration( ที่ยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน 7( ปัญหาการเรียกร้องสิทธิ
มนุษยชนในเรือนจ า และการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่เรือนจ า 

จากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบันที่มิได้มุ่งปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด
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อย่างเข้มงวดและลงโทษเพ่ือให้คนเกรงกลัวเหมือนในอดีตเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นปฏิบัติต่อ
ผู้กระท าผิดหรือผู้ถูกลงโทษด้วยการแก้ไข เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นกลับออกสู่สังคมไปเป็นพลเมืองดี
สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้ภายใต้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องนอกจากนี้ภารกิจของเรือนจ ามิใช่เพียงควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น หากแต่
ยังมีภารกิจที่ต้องการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้เป็นบุคคล ที่สามารถกลับเข้าสู่สังคมทั่วไป
เมื่อพ้นโทษแล้ว เช่น การจัดการศึกษา วิชาสามัญ วิชาชีพ การอบรมศีลธรรม การจัดสวัสดิการ การ
สงเคราะห์และการพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขังด้วย (ฉัตร์ชัย ยอดอุดม, 2552(  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว เพ่ือพัฒนาผู้ต้องขังให้มีความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ สามารถ
ปรับตัวให้เป็นพลเมืองดีก่อนกลับสู่สังคม เรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้ส่งเสริม
ให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสพัฒนาอาชีพด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือของผู้ต้องขังในเรือนจ าอ าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สามารถ น าไปประกอบอาชีพ หรือต่อยอดในภายหน้าได้ ท าเป็น
อาชีพที่ย่ังยืนเลี้ยงด ารงชีพต่อไปได้อย่างยั่งยืน เมื่อพ้นโทษแล้วแตจ่ากผลการประเมินผลการฝึกอบรม
วิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังพบว่า แม้การฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังจะเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญส าหรับการฟ้ืนฟู 
แก้ไขจิตใจให้กับผู้ต้องขัง ท าให้ผู้ต้องขังมีความรู้ความสามารถเพ่ือออกไปประกอบอาชีพได้หลังจาก
พ้นโทษไปแล้ว เป็นการแก้ไขปัญหาการกระท าความผิดซ้ าเนื่องจากการว่างงานของ ผู้ต้องขัง ในส่วน
ของการฝึกอบรมวิชาชีพในปัจจุบัน พบว่าผู้ต้องขังส่วนมากท าการฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือให้เวลาผ่าน
พ้นไป และเพ่ือปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของทางเรือนจ าเท่านั้น ส่วนมากไม่ได้คิดที่จะน า
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมวชิาชีพไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างจริงจัง และปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องหาให้เป็นพลเมืองดีภายหลังพ้น
โทษ 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญและผลกระทบดังกล่าวจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการป้องกันการกระท าผิดซ้ าโดยการฝึกวิชาชีพให้
ผู้ต้องขังของเรือนจ า อ าเภอเกาะสมุยไปปฏิบัติ เพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินงานโครงการฝึกวิชาชีพ
ผู้ต้องขังของเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลว ทั้งนี้ผลการวิจัยจะ
น าไปใช้ในการพัฒนาและเป็นแนวทางในการฝึกวิชาชีพส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งการการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยใช้การฝึกวิชาชีพในการแก้ไขผู้ต้องขังกลุ่ม
ดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งถ้าหากท าได้ส าเร็จและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดก็จะเป็นผลดีต่อ
ประเทศชาติต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.( เพ่ือศึกษาถึงความส าเร็จของโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของเรือนจ าอ า เภอเกาะสมุย                         

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.( เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการฝึกวิชาชีพ
ผู้ต้องขังของเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย 3.( เพื่อประยุกต์ใช้ปัจจัยหรือแนวทางความส าเร็จของโครงการ
เ พ่ือ เ พ่ิมประสิทธิภาพของ โครงการฝึกวิ ชาชี พผู้ ต้ อ งขั งของ เรื อนจ าอ า เภอ เกาะสมุ ย                 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 มุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการป้องกันการกระท าผิดซ้ าโดยการฝึก
วิชาชีพให้ผู้ต้องขังของเรือนจ า อ าเภอเกาะสมุยไปปฏิบัติ  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. ท าให้ทราบถึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของเรือนจ า

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
3. ท าให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ปัจจัยหรือแนวทางความส าเร็จของโครงการเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของเรือนจ าอ าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยจึงก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยให้เป็นระบบ โดยมีรายละเอียดและ
ขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคัญดังนี้ (ชาย โพธิสิตา, 2550( 
 1( ข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ  
 2( การเลือกกรณีศึกษา 
 3( แนวทางในการศึกษา 
 4( การวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ประชากรในการวิจัย  

5( การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ ได้แก่ ประชากรในการวิจัย การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
หลัก ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประเด็นในการสัมภาษณ์เจาะลึก  

6( การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม ได้แก่ การคัดเลือกผู้สนทนากลุ่ม และผู้ให้ข้อมูล
ในการสนทนากลุ่ม  

7( การตรวจสอบความเชื่อมั่นการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การตรวจสอบความเที่ยงตรง 
(validity( และการตรวจสอบความเชื่อถือได้ (reliability(  

8( การรวบรวมข้อมูลในสนาม 
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สรุปผลจากการศึกษา 
ทั้งจากการรวบรวมข้อมูลในลักษณะ Literature Review การสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า  
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 1) ด้านลักษณะของโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง   
โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเป็นโครงการตอ้งการให้ผู้ตอ้งขังได้รบัการฝึกวชิาชีพสามารถน าไป

ประกอบอาชีพได้จริง โดยเรือนจ าได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการ แผนงาน บุคลากร 
งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน และมีการติดตามประเมินผลการฝึกวิชาชีพเพ่ือให้ประด าเนิน
โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

2) ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง   
โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง มีวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจน คือเพ่ือให้ผู้ต้องขังมีความรู้

ความสามารถในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ โดยมุ่งเน้นผู้ต้องขังแต่ละคนที่เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ในสาชาวิชาชีพที่เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคน และสามารถน าไปประกอบชีพได้จริง 

3) ด้านการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน 
โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังใช้การติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจ าที่

ชัดเจน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการด าเนินโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังให้ประสบผลส าเร็จ
และบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น 

4) ด้านลักษณะของเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุยที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติ 
โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง มีความเชื่อมโยงกับการใช้สถานที่อาคารฝึก และโครงสร้างของ

เรือนจ า ส าหรับการฝึกวิชาชีพของเรือนจ า เนื่องจากพ้ืนที่เรือนจ าค่อนข้างจ ากัด แต่ผู้บริหาร       
และเจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการการด าเนินโครงการให้ส าเร็จได้ด้วยด ี

5) ด้านทรัพยากรของเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย 
โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ต้องมีการใช้ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมจึงจะ

สามารถด าเนินการโครงการได้ประสบผลส าเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้  ทั้งนี้เรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย 
มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังที่มีศักยภาพที่สูงมากสามารถด าเนินงานได้แม้ว่า
ภารกิจที่รับผิดชอบจะมีปริมาณมาก ส่วนเรื่องงบประมาณนั้นเป็นเรื่องปกติที่จะได้รับจัดสรรน้อยกว่า
ความต้องการแต่เรือนจ าสามารถบริหารจัดการได้ และได้รับโอกาสจากหน่วยงานภายนอกให้การ
สนับสนุนอยู่บ่อยครั้ง  

6) ด้านทัศนคติของเจ้าหน้าที่เรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย 
โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความตั้งใจและใส่ใจที่จะฝึก

วิชาชีพให้ผู้ต้องขังอย่างเต็มที่ โดยเห็นด้วยกับการฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง และมีจิตส านึกในการปฏิบัติ
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หน้าที่อย่างสูง ท าให้การประสานงานภายในเพื่อการด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
7) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งงบประมาณ 

บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ในโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของเรือนจ าอ า เภอเกาะสมุยเป็นอย่างดี จน
สามารถท าให้การด าเนินโครงการประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ปัญหา อุปสรรคของโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธาน ี

1) ด้านทรัพยากรของเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย 
โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ประสบปัญหางบประมาณที่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์มีน้อยการขาด

แคลนบุลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ขาดความช านาญต่อการฝึก
วิชาชีพผู้ต้องขัง ตลอดจนการมีพ้ืนที่ใช้สอยในการฝึกวิชาชีพที่มีน้อยกว่า ความต้องการท าให้การฝึก
วิชาชีพมีความล่าช้าติดขัดบ้างในบางครั้ง 

2) ด้านความร่วมมือของผู้ต้องขัง 
โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ประสบปัญหาผู้ต้องขังบางส่วนไม่ให้ความสนใจที่จะเข้ารับการ

ฝึกวิชาชีพที่ทางเรือนจ าจัดไว้ให้เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก ยากลบากที่จะต้องฝึก ตลอดจน
ปัญหาเรื่องเงินทุนที่จะลงทุนในการประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษจริงๆ ในขณะที่บางส่วนเกิดจากความขี้
เกียจ ขาดการใฝ่ที่จะเรียนรู้มากกว่าสาเหตุอื่น 

3) ด้านอคติของสังคมต่อผู้พ้นโทษ 
โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ประสบปัญหาการยอมรับจากสังคมเกี่ยวกับผู้ต้องขังที่พ้นโทษไป

แล้ว การมีทัศนคติไม่ดีต่อผู้ต้องขัง เป็นการปิดโอกาสในการกลับตัวกลับใจของผู้พ้นโทษ ท าให้
ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ขาดก าลังใจ และความใส่ใจต่อการฝึกวิชาชีพอย่างจริงจัง 

 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินการ
โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเนื่องจากลักษณะของโครงการที่ดีนั้นจะช่วยเหลือผู้ต้องขังให้มีความรู้ใน
การประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษอย่างแท้จริง โดยปัจจัยส าคัญคือโครงการนั้นได้ก าหนดหลักเกณฑ์ของ
ผู้ต้องขังที่จะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างที่จะได้รับการฝึกวิชาชีพ ตลอดจนโครงการได้ก าหนดแผน 
กิจกรรม ระยะเวลา และสาขาวิชาชีพเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังให้
มีประสิทธภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
 ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฎีปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน า
นโยบายไปปฏิบัติว่าลักษณะของโครงการ ที่อธิบายว่า ลักษณะที่ดีของนโยบายคือจะต้องสามารถ
แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีผู้น านโยบายไปปฏิบัติ
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จะต้องเข้าใจและมีความเห็นร่วมกันในตัวนโยบายและจะต้องมีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอมีการ
จัดท าแผนงานของโครงการล่วงหน้า หรือมีการน าเครื่องมือ Plan, Do, Check, Act มาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการด้านคุณภาพของโครงการเพื่อให้บรรลุผล การท าแผนงานโครงการควร
จะมีการท าให้ตรงกับมาตรฐานการวางแผนที่ดีและมีคุณภาพมาตรฐานตลอดวงจรของโครงการ 
 
  ผลการวิจัย พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เป็นปัจจัยส าคัญในการ
ด าเนินการโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังโดยวัตถุประสงค์ของการฝึกวิชาชีพที่ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้ผู้ต้องขังให้ความส าคัญ และมองเห็นประโยชน์ของการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ 
และให้ความส าคัญกับหลักสูตรที่จะใช้ฝึกวิชาชีพว่าหลักสูตรที่จะจัดขึ้น ผู้ต้องขังสามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการฝึกวิชาชีพไปประยุกต์ใช้งานได้จริง และมีความสอดคล้องต่อความต้องการของผู้ต้องขัง 
และตลาดแรงงาน 
 ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฎีปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน า
นโยบายไปปฏิบัติว่า วัตถุประสงค์ของโครงการที่อธิบายว่า การน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุ
ความส าเร็จนั้นนโยบายจ าเป็นจะตอ้งมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนรวมถึงสามารถรับรู้ได้และท าความเข้าใจ
ได้ง่าย และวัตถุประสงค์จะต้องสามารถท าให้เกิดผลได้จริงเนื่องจากวัตถุประสงค์ของนโยบายที่มี
ความชัดเจนและสามารถเข้าใจได้งา่ย จะท าให้ผู้ปฏิบัติรับรูแ้ละเข้าใจวัตถุประสงค์ของนโยบายได้เป็น
อย่างดี 

ผลการวิจัยพบว่า การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินการ
โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเนื่องจากการสื่อสารภายในหน่วยงานที่ดี ย่อมที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ
ในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน  และให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานในทางบวก สามารถการด าเนินโครงการได้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ ทั้งนี้หากการสื่อสารภายในหน่วยงานดีและชัดเจน ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบาย
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรในหน่วยงานเกิดความพึงพอใจ และเข้าใจนโยบายได้อย่าง
ชัดเจน และส่งผลต่อประสิทธภิาพในการด าเนินโครงการฝีกวิชาชีพผู้ต้องขังใหส้ามารถบรรลุเป้าหมาย
และประสบผลส าเร็จด้วยดี 

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฎีปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน า
นโยบายไปปฏิบัติว่า การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน ที่อธิบายว่าถึงแม้ว่าโครงการจะมีการวางแผน
โครงการที่ดี แต่มีการบริหารจัดการตารางแผนการสื่อสารไม่ดีหรือขาดความร่วมมือกับสมาชิกในทีม 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้รับการตอบสนอง หรือแก้ไขปัญหาตามความต้องการตามที่สมควร
ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจ าเป็นต้องมีทักษะด้านการสื่อสารที่ดีเยี่ยมและรูปแบบที่
ครบวงจรที่สนับสนุนการสนทนาแบบที่เป็นทางการและเป็นความคาดหวังในเรื่องนวัตกรรมความ
คืบหน้าและผลส าเรจ็ของโครงการดงันัน้ กระบวนการท างานขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจะต้อง
ท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างคลอง
ตัว เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกิดความร่วมมือ และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุยที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติเป็นปัจจัย
ส าคัญในการด าเนินการโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังโดยเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุยนั้นแม้จะมีพ้ืนที่
ค่อนข้างจ ากัด แต่ผู้บริหารเรือนจ าได้บริหารจัดสรรพ้ืนที่และก าหนดเขตแดนที่จะใช้ด าเนินโครงการ
ค่อนข้างเหมาะสมในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง มีอาคารสถานที่ รองรับการฝึกวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
สามารถรองรับจ านวนผู้ต้องขังที่จะเข้ารับการฝึกได้อย่างเพียงพอ ท าให้การด าเนินโครงการการฝึก
วิชาชีพผู้ต้องขังเป็นไปได้ด้วยดี 

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฎีปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน า
นโยบายไปปฏิบัติวา่ ลักษณะของหน่วยงานปฏิบัตทิี่อธบิายวา่ลักษณะของหน่วยงาน เป็นปัจจัยที่มีผล
ในทางบวกสามารถท านายความส าเร็จในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ โดยรวมซึ่งการให้ความร่วมมือใน
การด าเนินโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนั้น ลักษณะของหน่วยงานหรือโครงสร้างของหน่วยงานเป็นสิ่ง
ส าคัญในการสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ต้องขังที่จะเข้ารับการฝึก
วิชาชีพ 

ผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรของเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินการ
โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังโดย งบประมาณในการฝึกวิชาชีพ เป็นสิ่งที่ควรได้ตระหนักถึง เนื่องจาก
งบประมาณที่ใช้ในการฝึกวิชาชีพเป็นสิ่งส าคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ของการจัดการฝึกวิชาชีพให้กับ
ผู้ต้องขังเนื่องจากต้องมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ในการฝึกวิชาชีพ นับว่า เป็นสิ่งประกอบ
ที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่ท าให้การฝึกบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  เพราะอุปกรณ์ จะเป็นสิ่งกระตุ้นจูงใจ
ให้ผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกวิชาชีพสนใจและตั้งใจที่จะเข้มาฝึกตามวันเวลาที่ก าหนดไว้  ฉะนั้นการมี
อุปกรณ์อย่างพร้อมเพียงและเหมาะสม  ย่อมชวยให้การฝึกวิชาชีพประสบความส าเร็จได้  อุปกรณ์ใน
ที่นี้ยังรวมไปถึงอาคาร  สถานที่  โต๊ะ  เก้าอี้  แสงสว่าง  รวมทั้งบรรยากาศรอบ ๆ ที่เอื้ออ านวยให้เกิด
ความสนใจไปที่การฝึกวิชาชีพ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ ในด้านโครงการฝึกวิชาชีพ
ผู้ต้องขัง  เป็นกลไกส าคัญอย่ายิ่งต่อการด าเนินโครงการ ซึ่งโดยปกติเจ้าหน้าที่ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
มักจะเป็นผู้มีความรู้สูงพอที่จะเป็นผู้บรรยาย ผู้ฝึกสอน และมีความสามารถในการการประเมินผลฝึก
วิชาชีพผู้ต้องขังด้วยดังนั้นนอกจากความรู้  ความสามารถที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีแล้วยัง
จะต้องมีความคล่องตัวและมีมนุษย์สัมพันธ์สูงอีกด้วย 

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฎีปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน า
นโยบายไปปฏิบัติว่า ทรัพยากรของเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุยที่อธิบายว่านโยบายที่จะประสบ
ความส าเร็จนั้นต้องได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากรทั้งด้านการเงินและก าลังคนอย่างเต็มที่ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ และทรัพยากรด้านเครื่องมือต่างๆ 

ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของเจ้าหน้าที่เรือนจ าอ าเภอเกาะสมุยเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ด าเนินการโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีบทบาทส าคัญในการฝึกวิชาชีพให้
ผู้ต้องขังนั้น เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ และมองเห็นประโยชน์ของการจัดฝึกวิชาชีพ และให้
ความส าคัญกับหลักสูตรที่จะใช้ฝึกว่าหลักสูตรทีจ่ัดขึน้นัน้ผู้ตอ้งขงัสามารถน าความรู้ที่ได้รบัจากการฝึก
วิชาชีพไปประยุกต์ใช้งานได้จริงและเจ้าหน้าที่เองก็มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกวิชาชีพ
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ผู้ต้องขัง ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนเองได้แสวงหาความรู้ความช านาญ ในเนื้อหาของวิชาชีพต่างๆ ใน
การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังอีกด้วย 

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฎีปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน า
นโยบายไปปฏิบัติว่า ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ ที่อธิบายว่าการที่นโยบายจะส า เร็จหรือไม่ผู้น านโยบาย
จะต้องมีทัศนคติที่ดีในการน านโยบายไปปฏิบัติเสียก่อนและเชื่อว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งและสามารถ
แก้ไขปัญหานั้นได้โดยเมื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ตั้งสัตย์ปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ดีที่สุด โดยมีความตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ และปฏิบัติหน้าที่ อย่างตั้งใจและเต็มก าลัง 

ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ด าเนินการโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเนื่องจากการเสริมสร้างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีทรรศนะที่ดี
ต่อการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เข้าใจถึงความส าคัญของการด าเนินงานของเรือนจ า การสนับสนุน
งบประมาณ การจัดหลักสูตร วิทยากรผู้สอน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกวิชาชีพ นอกจากผู้ต้องขังจะมี
ความรู้ในการประกอบอาชีพแล้วยังส่งผลให้ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมวิชาชีพได้รับการพัฒนาทักษะ 
พัฒนาจิตใจ และส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ต้องขังปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดี ซึ่งท าให้สามารถลดการ
กระท าผิดซ้ าได้ และก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมในที่สุด อันจะส่งผลต่อการรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการอ านวยความยุติธรรมในสังคมและประเทศชาติต่อไป 

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฎีปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน า
นโยบายไปปฏิบัติว่า ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่อธิบายว่าความสัมพันธ์
ระหว่างกลไกต่าง ๆ ที่น านโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติไปปฏิบัติ 
เป็นไปได้ยากยิ่งว่าในการแก้ปัญหาใดอย่างหนึ่งจะกระท าให้ส าเร็จได้โดยองค์กรเดียวโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังจะต้องมีการท างานที่เกิดการบูรณาการระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินงานผู้น านโยบายไปปฏิบัติไม่ได้ด าเนินงานหรือร่วมมือกับบุคลากรจากหน่วยงานของ
ตนเองเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องด าเนินงานร่วมกับบุคลากรหรือหน่วยงานอื่น ๆ อีกด้วย ท าให้การ
ด าเนินงานจะต้องเกิดการประสานงานกันจึงจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ด าเนินไปด้วยความราบรื่น 

 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข และเพ่ิมประสิทธิผลของโครงการฝึก

วิชาชีพผู้ต้องขังของเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
1) เรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย ควรก าหนดและคัดเลือกผู้ต้องขังที่ผ่านตามหลักเกณฑ์เข้ารับการ

ฝึกวิชาชีพ และก าหนดจ านวนผู้ต้องขังในการเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมในแต่ละ
หลักสูตรวิชาชีพ เพ่ือให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่เรือนจ ามี ซึ่งจะส่งผลต่อประสิท ธิภาพในการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังมากยิ่งขึ้น  

2) เรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย ควรประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน เพื่อขอวิทยากรที่มีความรูค้วามสามารถในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง  
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3( เรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย ควรฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการทบทวน
ความรู้และเพิ่มทักษะในด้านวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังไห้มีความช านาญมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการมอบใบ
ประกาศนียบัตร เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง  

4) เรือนจ าอ าเภอเกาะสมุยควรขยายเวลาในการจัดการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังในแต่ละสาขา
วิชาชีพ และควรเปิดอบรมวิชาชีพในสาขาใหม่ๆที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพื่อเป็นทางเลือกของผู้ต้องขัง  

5) เรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย ควรคัดเลือกผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ในการเข้ารับการฝึก
วิชาชีพ เพื่อก าหนดจ านวนผู้เข้ารับการฝึกที่เหมาะสมในแต่ละรุ่นและสาขาวิชาชีพ เพ่ือความสะดวก
และเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกวิชาชีพ  

6) เรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย  ควรพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคเอกชนในการรับสมัครงาน 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1( กรมราชทัณฑ์ควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่องใช้ในการฝึกวิชาชีพ ให้สามารถรองรับและพัฒนาการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ 
2( กรมราชทัณฑ์ควรมีแผนงานในการพัฒนาความรู้และอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังโดยมีการสอน

อาชีพทีต่ลาดแรงงานต้องการ รวมถึงก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประสานผู้ประกอบการภาคเอกชนใน
การรับผู้พ้นโทษท างานหลังพ้นโทษด้วย 

3( กรมราชทัณฑ์ควรมีการก าหนดให้ผู้ต้องขังทุกคนได้รับการฝึกวิชาชีพอย่างน้อย 1 
หลักสูตรก่อนพ้นโทษ และเรือนจ าควรมีช่องทางในการประสานงานกับผู้ประกอบการภาคเอกชนใน
การรับผู้พ้นโทษท างานหลังพ้นโทษด้วย 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1(  ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดตั้ ง เ รื อนจ าอุตสาหกรรม เ พ่ือ เป็น                       

ที่ฝึกวิชาชีพ และรองรับการท างานของผู้พ้นโทษที่ประสงค์ร่วมงานกับเรือนจ า 
2( ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการฝึกวิชาชีพ

ผู้ต้องขังแบบเชิงธุรกิจ  
3( ควรศึกษาผลที่ ได้จากโครงการฝึกวิชาชีพผู้ ต้องขั ง โดยความร่วมมือระหว่าง                   

กรมราชทัณฑ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพในระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉนิของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

 
ปุญญกิา  แก้วสม5 

ดร  .ผกาวด ี สุพรรณจติวนา 6 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาปัจจัยน าเข้าในการปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพ
และอาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (2) เพื่อ
ศึกษากระบวนการท างานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ
มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (3) เพื่อศึกษาผลลัพธ์ในการออกปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและ
อาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และ (4) 
เสนอแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน
ของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก
ประชากรกลุ่มเป้าหมายโดยจ าแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสามกลุ่ม คือ (1) ประธานมูลนิธิกุศลธรรม
ภูเก็ต พนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพ จ านวน 7 คน (2) พยาบาลห้องฉุกเฉิน 3 โรงพยาบาล 
จ านวน 6 คน และ(3) ประชาชน จ านวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ 
 ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยน าเข้าในการปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพ
ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต พบว่า ในขณะนี้พนักงานกู้ชีพและ
อาสาสมัครกู้ชีพที่ท างานอยู่ตอนนี้มจี านวนไม่เพียงพอตอ่พ้ืนที่การให้บริการ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่จะ
น ามาปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆก็เกิดการช ารุดเสียหาย ส่วนพนักงานกู้ชีพ
และอาสาสมัครกู้ชีพที่มีอยู่ ณ ตอนนี้ส่วนน้อยที่จะมีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ จากที่เคย
ท างานมา แต่จะมีอีกส่วนที่ไม่เคยมีทักษะในด้านนี้เลยหรือบางคนมีทักษะความรู้แต่ไม่ได้รับการต่อ
ยอดความรู้ในเรื่องต่างๆให้มากขึ้นเพ่ือที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร ในการท างานเป็นทีม
พนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพยังไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นจากเพ่ือนร่วมงาน โดยคิดว่าสิ่งที่
ตนเองท านั้นถูกต้องที่สุดแล้ว 
 (2) กระบวนการการท างานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มี 3 ด้านคือ ด้านระบบการรับแจ้งเหตุ ด้านขั้นตอน
การปฐมพยาบาล และด้านการน าส่งผู้ประสบอุบัติเหตุ พบว่า ในการรับแจ้งเหตุในแต่ละครั้งได้รับ
ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน พนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพยังประเมินอาการของผู้ประสบอุบัติเหตุได้ไม่ดี
                                                           
5 นักศกึษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (หัวหมาก(  
6 อาจารย์ที่ปรึกษา 
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เท่าที่ควร ในขณะน าส่งผู้ประสบอุบัติเหตุขณะที่อยู่บนรถไม่มีการแจ้งให้ทางโรงพยาบาลทราบ
ล่วงหน้า 
 (3) ผลลัพธ์ในการออกปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีตัวชี้วัด 2 ด้านคือ ตัวชี้วัดด้านเวลาใน
การออกปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดด้านมาตรฐานในการออกปฏิบัติงาน พบว่า ถึงจะมีเวลาก าหนดที่
ชัดเจนก็ยังไปถึงจุดเกิดเหตุช้าอยู่ดี พนักงานไม่มีการค านึงถึงความปลอดภัย ณ จุดเกิดเหตุ 
 (4) แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการแพทย์
ฉุกเฉินของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต แบ่งได้ 3 ส่วนคือ ข้อเสนอแนะจากเพ่ือนร่วมงาน 
ข้อเสนอแนะจากพยาบาลห้องฉุกเฉิน และข้อเสนอแนะจากประชาชน พบว่า พนักงานกู้ชีพและ
อาสาสมัครกู้ชีพไม่ค่อยรับฟังความคดิเหน็จากเพื่อนร่วมงาน และมีการแตง่กายไม่เรียบรอ้ยไมใ่ห้เกยีติ
แก่สถานที่นั้นๆ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ ปัจจุบันนี้เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิต
ในทุกประเทศทั่วโลก และประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่ง ซึ่งมีสถิติจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุเพ่ิม
มากขึ้น โดยพบว่าสถิติอุบัติเหตุตั้งแต่ปี พ .ศ.2556 – 2560 มีจ านวนสรุปได้ ดัง ตารางที่ 1 

ปี พ.ศ. อุบัติเหตทุี่ได้รับรายงาน (ครัง้( ผู้บาดเจบ็ (ราย( ผู้เสียชีวิต (ราย( 
2556 250,126 283,292 10,078 
2557 250,324 283,670 9,832 
2558 272,026 310,870 9,639 
2559 298,907 766,775 8,494 
2560 350,571 806,400 8,622 

(ที่มา: www.thairsc.com) 
ซึ่งผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บปวดฉุกเฉินเหล่านี้ ถ้าได้รับการช่วยเหลือการปฐม

พยาบาลเบื้องต้นที่ดีและมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ถูกวิธีและรวดเร็วก็จะมีโอกาสในการรอดชีวิตและ
พิการได้ แต่ที่ผ่านมาการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินส่วนใหญ่จะไม่ทันการณ์
และอาจจะมีการช่วยเหลือที่ไม่เหมาะสมตามหลักของวิชาการแพทย์ฉุกเฉิน จึงท าให้มีผู้พิการและ
เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตและพิการที่เกิดจากการช่วยเหลือที่ไม่
เหมาะสมหรือการเคลื่อนย้ายที่ผิดวิธีและขาดระบบการน าส่งผู้ป่วยที่เหมาะสม ในปี พ  .ศ  . 2535 
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดนโยบายระบบการแพทย์ฉุกเฉินขึ้นมา โดยใช้นโยบายนี้กับจังหวัด
ขอนแก่นเป็นจังหวัดแรก และในปี พ .ศ . 2537 ได้จัดตั้งศูนย์นเรนทรที่โรงพยาบาลราชวิถี ในปี  พ .ศ .
2540 ก็ได้ขนาดไปยังโรงยาบาลศูนย์จบครบทุกที่ และในปี พ  .ศ  . 2543 ได้ขยายไปยังโรงพยาบาลทุก
จังหวัดจนครบ ต่อมาในปีพ  .ศ  . 2545 ได้มีแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ  .ศ . 2545 – พ  .ศ .
2549) ได้มีนโยบายการพัฒนาระบบบริการ

http://www.thairsc.com/
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การแพทย์ฉุกเฉินที่ให้การดูแลรักษาอาการป่วยนอกโรงพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีอาการป่วย
หรือบาดเจ็บเฉียบพลันไม่ให้เคลื่อนย้ายด้วยตนเอง ณ จุดเกิดเหตุ  (EMS: Emergency medical 
services ) ภายใต้การพัฒนาหลักประกันสุขภาพและดา้นคณุภาพบริการ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ระบบรับรองคุณภาพที่พัฒนาขึ้นในประเทศหรือตามมาตรฐานสากล เพ่ือช่วยลดอัตราความพิการ
และอัตราการเสียชีวิตของผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ กระทรวงสาธารณะสุขจึงได้มีการ
ก าหนดนโยบายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินขึ้น ได้ก าหนดให้มีดังนี้ การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิด
เหตุ การล าเลียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ การให้ความรู้แก่ประชาชนในการเข้าถึงระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน Zระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน : 2554) 
 ในส่วนจังหวัดภูเก็ตเอง ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกจังหวัดหนึ่งในประเทศจึงท าให้มี
ประชาชนสนใจที่จะมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ด้วยสภาพการจราจรที่เร่งรีบและประมาณหรือ
อาจจะไม่ชินกับเส้นทางที่ทัง้แคบและคดเคีย้วหกัศอกในบางช่วงของถนน หรืออาจจะมีประชาชนสว่น
หนึ่งที่ไม่เคารพกฎจราจร จึงท าให้จังหวัดภูเก็ตมีจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นเรื่ อยๆในทุกปี 
โดยพบว่าจากสถิติอุบัติเหตุของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี พ  .ศ  . 2556 – พ  .ศ  . 2560 มีจ านวนสรุปได้ ดัง
ตารางที่ 2 

ปี พ.ศ. อุบัติเหตทุี่ได้รับรายงาน (ครัง้( ผู้บาดเจบ็ (ราย( ผู้เสียชีวิต (ราย( 
2556 4,735 5,516 88 
2557 4,794 5,601 81 
2558 5,595 6,697 66 
2559 6,109 7,233 75 
2560 6,833 7,996 91 

(ที่มา: www.thairsc.com) 
 

ซึ่งในจังหวัดภูเก็ตเองนั้นก็มีหน่วยงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่ายของโรงพยาบาล
จ านวน 6  แห่ง มูลนิธิจ านวน  2  แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  11  แห่ง และศูนย์การ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่จัดตั้งขึ้นโดย องค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยร่วมกับหน่วยงาน
ปฏิบัติการกู้ชีพโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ถึงแม้ว่าในจังหวัดภูเก็ตจะมีหน่วยงานที่ออกช่วยเหลือผู้
ประสบอุบัติเหตุหลายหน่วยงาน แต่ก็ยังขาดบุคลากรในการท างานด้านกู้ชีพอีกมากมายและบาง
หน่วยงานก็ยังไม่มีความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ เช่น รถพยาบาลกู้
ชีพมีจ านวนจ ากัด อุปกรณ์ในการกู้ชพีไม่มีครบตามที่ สพฉ  .และพนักงานกู้ชีพที่เข้ามาท างานในด้านนี้

ก็ไม่ค่อยจะมีทักษะความรู้เรื่องนี้จริงๆ จึงท าให้การออกช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในแต่ละครั้งจะ
อยากล าบากหน่อย (ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  :2554) 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1.) ปัจจัยน าเข้าในการปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและ

อาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 2.) เพ่ือ
ศึกษากระบวนการการท างานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 3.) เพื่อศึกษาผลลัพธ์ในการออกปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพ
และอาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 4.)
เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการแพทย์
ฉุกเฉินของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 มุ่งศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพใน
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพ่ือศึกษาปัจจัยน าเข้าในการ
ปฏิบัติงาน การบวนการการท างาน ผลลัพธ์ในการออกปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินของมูลนิ ธิกุศลธรรม
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ประธานมูลนิธิกุศลธรรม พนักงานกู้ชีพและ
อาสาสมัครกู้ชีพ  จ านวน 7 คน พยาบาลห้อง จ านวน 6 คน และประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
จ านวน 2 คน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ วันที่ 10 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 10 เมษายน 2561  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตและผู้ที่เกี่ยวข้อง 1.) ได้ทราบถึง
ปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ
มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 2.) สามารถน าข้อมูลวิจัยมาใช้ในการเสนอแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ
มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

วรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและ
อาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีดังนี้ 
 ผกามาศ เศรษฐีธรและคณะ (2550 (ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของอาสาสมัครกู้ชีพในเขตเทศบาลเมือง ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ผลการวิจัยพบว่า ก ารให้ความช่วยเหลือขั้นต้นแก่ผู้เจ็บป่วยกะทันหันหรือผู้ได้รับบาดเจ็บในอุบัติเหตุ
ต่างๆให้พ้นอันตรายหรือรอดชีวิต เป็นการป้องกันความพิการ บรรเทาความเจ็บปวดโดยใช้อุปกรณ์
ต่างๆเท่าที่มีอยู่หรือเท่าที่สามารถหาได้เฉพาะหน้าในขณะนั้นและท าการด้วยความรอบคอบถูกต้อง
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ตามหลักการปฐมพยาบาล ก่อนที่น าผู้ป่วยส่งสถานพยาบาลให้แพทย์ท าการวินิจฉัยและรักษาต่อไป 
อาสาสมัครกู้ชีพส่วนใหญ่มีการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุมี
ความสามารถในระดบัมากเกีย่วกับ การวิทยุสื่อสารติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องส่งต่อ
ผู้บาดเจ็บเพ่ือได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลและให้ผู้บาดเจ็บได้รับการรักษาจากแพทย์โดยมีเครื่องมือ
ที่ใช้ช่วยเหลือชีวิตอย่างครบถ้วน ภารกิจของศูนย์สื่อสารในสถานการณ์อุบัติเหตุทั่วไปหรืออุบัติเหตุ
กลุ่มชนนั้นจะต้องหาทีมเสริมขึ้นมาช่วยปฏิบัติการภายใน ประสานและรายงานผู้บริหารของ
โรงพยาบาลตามล าดับภายนอก 
 เพ็ญรุ่ง บุญรักษ์ ( 2543 :บทคัดย่อ( ได้ท าการศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานร่วมระหว่าง 
อาสาสมัครกู้ชีพในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ้งและร่วมกตัญญูกับหน่วยกู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี
ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานร่วมในลักษณะการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับสูงร้อยละ 59 ความรู้ใน
การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุอยู่ในระดับสูงร้อยละ 79.5 ทัศนคติต่อหน่วยกู้ชีพนเรนทร 
โรงพยาบาลราชวิถีอยู่ในระดับดีร้อยละ 56.5 แรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 54.5ความรู้ใน
การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานร่วมในลักษณะการท างาน
เป็นทีม ทัศนคติและแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานร่วมในลักษณะการท างานเป็นทีม
แรงจูงใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
 สมศักดิ์ ทะนวนรัมย์ (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การบริการรถกู้ชีพบริการแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS) กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษา
พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริการรถกู้ชีพบริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเดา (กลุ่มตัวอย่างบุคคลผู้ที่ไม่เคยให้บริการรถกู้ชีพบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ด้าน
บุคลากร พบว่าประชาชนมีระดับความต้องการและความคิดเห็น บุคลากรที่บริการกู้ชีพ มีมารยาทดี 
สุขภาพดี สุภาพ เรียบร้อย ในการปฏิบัติงานรถกู้ชีพบริการการแพทย์ฉุกเฉินมากที่สุด บุคลากรที่
บริการรถกู้ชีพบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีการซักถามญาติของผู้ป่วยถึงสาเหตุของการป่วยพร้อมถึง
วิธีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
 กันติมาภรณ์ วิวัตน์ตระกูลได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานของ
หน่วยงานบริการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการศึกษาพบว่า 
การด าเนินงานและคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยในพ้ืนที่รับผิดชอบก่อนทดลองและหลังการทดลอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลหลังการด าเนินงานของหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผลการด าเนินงานของหน่วยบริการการแพทย์
ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มทดลองสูงกว่า ผลการด าเนินงานโดยรวมก่อนการ
ทดลอง ซึ่งหมายความว่า ผลการด าเนินงานดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 เสกสรร มานวิโรจน์ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบจัดการศึกษาส าหรับ
อาสาสมัครประเภทผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมห านคร
ผลการวิจัยพบว่า มีสภาพปัญหาในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า การจัดการศึกษาส าหรับ
อาสาสมัครประเภทผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นเป็นการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ใช้ระยะเวลา 24 
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ชั่วโมง หรือ 3 วัน การจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในรายวิชาที่
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดจากข้อมูลเชิงคุณภาพของงานวิจัยพบว่า วิทยากร
บางส่วนไม่สามารถด าเนินการจัดช่วงระยะเวลาในการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการปฏิบัติงาน
หลังจากการส าเร็จการศึกษาได้ เนื่องจากมีระยะเวลาจ ากัด จึงเสนอให้มีการเพ่ิมระยะเวลาการ
ฝึกอบรม และเพิ่มเติมช่วงเวลาในการให้ค าปรึกษาไว้ในรายคาบของการจัดการเรียนการสอน 
 กิตติพงษ์  บูรณเฉลิมพงศ์ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง หลักจริยธรรมในการท างานของ
อาสาสมัครในหน่วยกูภ้ัยของมลูนิธธิรรมรศัมีมณีรัตน์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลจากการวิจัยพบวา่ 
ในการแสดงความบรสิุทธิใ์จในการปฏิบัตงิานอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากพื้นฐานของแต่ละ
บุคคล  ซึ่งมาจากต่างพ่อ ต่างแม่ ต่างความคิด ต่างการศึกษา ซึ่งจ าเป็นจะต้องได้รับการอบรมเตรียม
ความพร้อมในด้านต่างๆก่อนปฏิบัติงาน สิ่งที่เป็นแรงจูงใจที่ท าให้เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของมูลนิธิ
ธรรมรัศมีมณีรัตน์ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์มาปฏิบัติงานนี้ คือ การที่เห็นผู้
ประสบเหตุ ที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ร้องขอความช่วยเหลือด้วยความเจ็บปวด แต่ไม่มีใครช่วย 
ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานสาธารณสุข  
 มหาจันทร์ธรรม อินทรีเกิด (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะ 
และสถานการณ์ทางสังคมกับประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน แสดงให้เห็น
ว่า การที่อาสาสมัครกู้ภัยมีความต้องการที่จะท างานนี้มาก ก็จะท าให้การท างานนั้น มีประสิทธิภาพ
ด้วย อีกอย่างหนึ่ง แรงจูงใจที่ศึกษาก็เป็นแรงผลักดันที่ท าให้บุคคลเข้าร่วมท ากิจกรรมอาสาสมัคร ซึ่ง
ได้แก่ 1( ความต้องการที่ให้บุคคลอื่นได้รับผลประโยชน์ 2( การท ากิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือต้อง การ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 3( การท ากิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือหาโอกาสด้านการท างาน 4( การท ากิจกรรม
อาสาสมัครเพ่ือสร้างสัมพันธก์ับบุคคลอื่น 5( การท ากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อลดความความรูส้ึกผิดของ
ตนเอง  6( การท ากิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสร้างความรู้สึกทางบวกให้กับตนเอง ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจัยอื่นๆ ที่พบว่า แรงจูงใจในการท างาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างาน 
 สมคิด เผือกวิสุทธิ์ (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของทีมกู้ชีพต่อการจัดบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก ผลจากการวิจัยพบว่า ทีมกู้ชีพ
ของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งในภาพรวม และในขั้นตอนก่อนการให้บริการ ขณะ
ให้บริการ และหลังให้บริการอยู่ในระดับดี ทีมกู้ชีพที่มีอายุต าแหน่งงานประสบการณ์การท างาน 
ประสบการณ์ในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และการได้รับการอบรมเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ที่แตกต่างกัน แต่มีความคิดเห็นต่อการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุด
เกิดเหตุ โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก ไม่แตกต่างกัน ส่วนทีมกู้ชีพที่มีเพศ และระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โรงพยาบาล
ชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้ศึกษาใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลดว้ยวธิีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยศึกษาจาก 
3 กลุ่มคือ (1) ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต พนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพ ที่มีอายุการท างาน 3 
ปีขึ้นไป จ านวน 7 คน (2) พยาบาลห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งในจังหวัดภูเก็ต ที่มีอายุการ
ท างาน 3 ปีขึ้นไป จ านวน 6 คน (3) ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตที่เคยใช้บริการของพนักงานกู้ชีพ
และอาสาสมัครกู้ชีพของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จ านวน 2 คน 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างประธานมูลนิธิกุศลธรรม พนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพ 
จ านวน 7 คน พยาบาลห้องฉุกเฉิน จ านวน 6 คน และประชาชนในพ้ืนที่ จ านวน 2 คน ผลการวิจัยที่
ได้จากการสัมภาษณ์ เรื่องแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพใน
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สามารถตอบค าถามการวิจัย
ที่ว่าแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างไร ได้
ดังต่อไปนี้ 
 ปัจจัยน าเข้าในการปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สามารถแบ่งปัจจัยน าเข้าได้ 4 ปัจจัยดังนี้  
1. ปัจจัยด้านคน สามารถแบ่งออกได้ 3 ด้านดังนี้ (1) ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน พนักงานกู้ชีพและ
อาสาสมัครกู้ชีพของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ยังไม่มีทักษะในการท างานกู้ชีพเท่าที่ควรเพราะบางคนที่
เข้ามาท างานก็ไม่เคยผ่านงานกู้ชีพมาเลยด้วยซ้ า หรือบางคนอาจจะมีทักษะมาบ้างแล้วแต่ก็ไม่ได้
เพ่ิมเติมทักษะที่ตัวเองมีมาให้เกิดประโยชน์มากขึ้น การที่พนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพมีทักษะ
หรือประสบการณ์มาก่อนที่จะเข้ามาท างานมันก็จะท าให้เกิดผลดีแต่พนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้
ชีพเองด้วย (2) ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน พนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพของมูลนิธิกุศลธรรม
ภูเก็ต ส่วนใหญ่จะไม่มวีุฒิการศึกษาตามที่ สพฉ  .ก าหนดไว้ในการเข้าอบรมแต่ละครั้ง เพราะพนักงาน

กู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพของมูลนิธิกุศลธรรมจบการศึกษากันแค่มัธยมศึกษาตอนต้นกันเป็นส่วนใหญ่ 
และในบางคนก็ได้มีการอบรมมาแล้วแต่ก็ไม่มีการต่อยอดความรู้ที่ตัวเองมี หรืออาจจะไม่ได้น าความรู้
ที่มีมาใช้ในการท างาน (3) ด้านจ านวนพนักงานและอาสาสมัครกู้ชีพในการออกปฏิบัติงาน จ านวน
ของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการในพ้ืนที่และทุกวันนี้อุบัติเหตุใน
พ้ืนที่ก็มีเย็นขึ้นทุกวัน การที่พนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพไม่เพียงพอก็จะท าให้เกิดอุปสรรค์ใน
การออกไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุที่ซ้อนกันในเวลานั้น หรือบางครั้งต้องขอก าลังสนับสนุนจาก
อาสาสมัครกู้ชีพให้มาเป็นหน่วยก าลังเสริม แต่ถ้าเมื่อไหร่อาสาสมัครกู้ชีพไม่ว่างก็ต้องออกปฏิบัติงาน
กันเท่าที่มีบนรถพยาบาลกู้ชีพ 2. ปัจจัยด้านเงิน สามารถแบ่งออกได้ 2 ด้านดังนี้ (1) ด้านรายรับ 
มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตมีรายรับมาทางเดียวคือ มาจากการท าบุญของประชาชนที่ใช้บริการของ
รถพยาบาลกู้ชีพและอีกส่วนหนึ่งคือประชาชนที่
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ศรัทธาในองค์พระของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต การที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตมีรายรับเข้ามาทางเดียวก็ท า
ให้เกิดปัญหาในหลายๆอย่าง แต่ถึงจะมีรายไดท้างเดียวแตมู่ลนธิิกศุลธรรมภูเก็ตก็อยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ต
มาแล้วเป็นสิบ ๆ ป ี(2) ด้านรายจ่าย อย่างที่ทราบกันว่ามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนั้นมีรายรับมาจากทาง
เดียว แต่ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดอืนเป็นจ านวนมากไหน ทั้งเป็นเงินเดอืนพนักงานและคา่ใช้จ่ายในการซือ้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 3. 
ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ สามารถแบ่งออก 3 ด้านดังนี้ (1) ด้านอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ า ทางมูลนิธิกุศล
ธรรมภูเก็ตมีไม่เพียงพอและอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ าบางอย่างก็มีการช ารุดบ้างแล้ว แต่ก็ยังน าไปใช้กัน 
เวลาเกิดอุบัติเหตุทางน้ าในแต่ละครั้งถ้าเป็นเหตุให้ๆอย่างเช่นเรือนักท่องเที่ยวชนกันทางมูลนิธิกุศล
ธรรมก็จะขอความช่วยเหลือจากต ารวจน้ าเพ่ือให้ไปสนับสนุน ณ ที่เกิดเหตุ เพราะด้วยอุปกรณ์และ
จ านวนคนไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือในบางครั้ง (2) ด้านอุปกรณ์รถตัดถ่าง อุปกรณ์รถตัดถ่างใน
พ้ืนที่มีคันเดียวแต่ใช้งานทั่วทั้งพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เวลามีอุบัติเหตุซ้ าซ้อนกันก็จะท าให้เกิดการล่าช้าใน
การช่วยเหลือน าผู้ประสบอุบัติเหตุออกจากรถ เพราะส่วนใหญ่แล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็จะเป็นรถทัวร์
นักท่องเที่ยวเบรกแตกแล้วตกเขา หรือไม่ก็นักท่องเที่ยวขับรถเองแล้วไม่ชินกับทางในพ้ืนก็อาจจะเกิด
อุบัติเหตุได้เช่นกัน (3) ด้านอุปกรณ์บนรถพยาบาลกู้ชีพ อุปกรณ์บนรถพยาบาลกู้ชีพมีทั้งช ารุดและ
บางอย่างก็ไม่มีติดรถพยาบาลกู้ชีพเลย ส่วนใหญ่แล้วพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพก็ยังมีการใช้
อุปกรณ์บนรถพยาบาลที่ช ารุดโดยไม่มีการเปลี่ยนเอาอันใหม่มาใช่ ขนาดพยาบาลห้องฉุกเฉินเตือน
แล้วก็ยังจะน าเอามากันอีก และ4. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ สามารถแบ่งได้ 1 ด้านดังนี้ (1) ด้าน
การบริหารจัดการกันในทีม การบริหารจัดการในทีมของพนักงานกู้ชีพยังไม่ดีเท่าควร เพราะยังมีการ
แบ่งแยกกันอยู่บ้างในหน่วยรถพยาบาลบางครั้ง ซึ่งไม่ได้มีการแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนเวลาที่ไปถึง ณ 
จุดเกิดเหตุจึงท าให้พนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพเกิดการสับสนว่าตัวเองต้องท าอะไรบ้าง 
 กระบวนการการท างานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินของมลูนิธกิุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สามารถแบ่งกระบวนการการท างานได้ 3 ด้านดังนี้ (1) 
ด้านระบบการรับแจ้งเหตุ การที่รถพยาบาลกู้ชีพจะออกไป ณ จุดเกิดเหตุนั้นต้องได้รับค าสั่งจากศูนย์
สื่อสารสั่งก่อนว่าจะให้หน่วยไหนออกไปปฏิบัติเหตุงาน แต่ก่อนที่จะให้รถพยาบาลกู้ชีพออกไปศูนย์
สื่อสารสั่งการจะสั่งให้อาสาสมัครู้ชีพออกไปตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุก่อนที่รถพยาบาลกู้ชีพไปถึง 
และเมื่อมีการแจ้งอุบตัิเหตุจากศูนย์นเรนทรศูนย์สื่อสารสั่งการของมูลนธิิก็ควรที่จะรบัฟังข้อมูลให้ครบ
ก่อน เพ่ือจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาในการออกไปปฏิบัติงาน อีกอย่างเวลาประชาชนโทรมาแจ้งเหตุ
พนักงานที่อยู่ศูนย์สื่อสารสั่งการก็พูดจากไม่ไพเราะ (2) ด้านขั้นตอนการปฐมพยาบาล การที่พนักงาน
กู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพไปถึง ณ จุดเกิดเหตุในแต่ละครั้ง ต้องตรวจดูความปลอดภัยในบริเวณรอบๆ
ก่อน แล้วเข้าไปน าผู้ประสบอุบัติเหตุออกมา หลังจากนั้นก็ต้องประเมินอาการของผู้ประสบอุบัติเหตุ
ว่ามีบาดแผลตรงไหนบ้าง ถามตอบรู้เรื่องหรือป่าว มีอาการเจ็บกระดูตรงไหนบ้าง แต่จะมีพนักงานกู้
ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพบางส่วนที่ประเมินอาการของผู้ประสบอุบัติเหตุยังไม่ได้ จึงท าให้มีการปฐม
พยาบาลแบบผิดๆกัน (3) ด้านการน าส่งผู้ประสบอุบัติเหตุ การน าส่งผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่แล้ว
พนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพไม่ค่อยจะประเมินอาการของผู้ประสบอุบัติเหตุขณะที่อยู่บน
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รถพยาบาลกู้ชีพและขณะที่จะน าส่งไปยังโรงพยาบาลนั้นก็ไม่ได้มีการแจ้งอาการให้กับทางพยาบาล
ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทราบก่อนล่วงหน้า เพราะบางครั้งถ้าพยาบาลทราบอาการของผู้ประสบ
อุบัติเหตุขณะทีอ่ยู่ในรถ พยาบาลก็จะได้เตรยีมพร้อมรบัมือ หรือกรณีที่ผู้ประสบอุบัติเหตุอาการสาหัส
ทางพยาบาลห้องฉุกเฉินก็จะได้ทราบอาการและได้แจ้งให้ทางพนักงานกู้ชีพรู้ว่าต้องท าการรักษา
เบื้องต้นกับผู้ประสบอุบัติเหตุคนนั้นอย่างไรบ้าง  
 ผลลัพธ์ในการออกปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สามารถแบ่งตัวชี้วัดได้ 2 ด้านดังนี้ (1) ด้าน
ตัวชี้วัดด้านเวลาในการออกปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่แล้วรถพยาบาลกู้ชีพจะใช้เวลาในการเดินทางไปถึง 
ณ จุดเกิดเหตุเกินเวลาที่ก าหนด บางครั้งก็ประมาณครึ่งชั่วทั้งที่อุบัติเหติที่เกิดขึ้นอยู่ใกล้ๆ แต่อาจจะ
เป็นเพราะอุบัติเหตทุี่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่รถตดิเวลาท าให้การเดินทางไม่ค่อยจะสะดวกเท่าที่ควร (2) 
ด้านตัวชี้วัดด้านมาตรฐานในการออกปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่แล้วพนักงานกู้ชีพและอาสามารถกู้ชีพยังไม่
ค านึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและผู้ประสบอุบัติเหตุเท่าที่ควร เพราะเวลาไปที่เกิดเหตุเวลา
กลางคืนก็ไม่ได้มีการเปิดไฟให้เสียงสว่างและไม่ได้ตั้งกรวยเพ่ือจะได้เป็นสัญลักษณ์ให้รถที่ตามมาข้าง
หลังรู้ว่าข้างหน้าก าลังมีอุบัติเหตุอยู่นะ และเรื่องของการขับขี่รถในที่ชุมชนและสี่แยกไฟแดงก็ไม่ค่อย
จะระมัดระวังอาจจะท าให้เกิดอุบัติเหตุซ้ าซ้อนขึ้นได้ 
 แนวทางในการปฏิบัตงิานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน
ของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้านข้อเสนอแนะจากเพ่ือนร่วมงาน คือ การร่วมงานกันเป็น
ทีมควรมีการรับฟังความคิดเหน็จากเพื่อนร่วมงานด้วยไม่ควรเอาความคิดของตัวเองเป็นหลัก คนเรามี
ความรู้ความสามารถไมเ่หมอืนกันทีมจะเดินหน้าได้ก็ต้องมีความสามัคคีกันในทีม ในด้านข้อเสนอแนะ
จากพยาบาลห้องฉุกเฉิน คือ เมื่ออบรมมาแล้วก็ควรที่จะน าสิ่งที่เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ควร
ปรับปรุงเรื่องการแต่งกายเวลามาส่งผู้ประสบอุบัติเหตุที่โรงพยาบาล และในด้านข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน คือ เมื่อไปถึง ณ จุดเกิดเหตุก็ควรพูดจากับผู้ประสบอบุัติเหตุให้ไพเราะหน่อย ความสะอาด
ภายในรถพยาบาลกู้ชีพก็ควรที่จะท าความสะอาดทุกคนหลังจากใช้งานเสร็จ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่า ประธานมูลนิธิกุศลธรรม พนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพ พยาบาลห้อง
ฉุกเฉินและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ทางปัจจัยน าเข้าในการปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและ
อาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดย
วิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฎีระบบ (System Theory) ซึ่งอาจเป็นทฤษฎีกลุ่มหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมาย
ปัจจัยในการน าเข้าที่ได้ทราบถงึปัญหาของการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา เสกสรร 
มานวิโรจน์ (2555) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบจัดการศึกษาส าหรับอาสาสมัครประเภทผู้
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร  การจัดการศึกษาส าหรับ
อาสาสมัครประเภทผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นเป็นการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ใช้ระยะเวลา        
24 ชั่วโมง หรือ 3 วัน การจัดการเรียนการสอน



37 
 

 

 
 

ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในรายวิชาที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด ปฏิบัติงานของพนักงานกูช้ีพและอาสาสมคัรกูช้ีพในระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉนิ พนักงานกู้
ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพส่วนใหญ่แล้วยังไม่มีทักษะและความรู้ทางด้านกู้ชีพเท่าที่ ควร พนักงานกู้ชีพ
และอาสาสมัครกู้ชีพอาจจะได้รับการอบรมกันแล้วแต่ไม่ได้มีการต่อยอดหรือน าสิ่งที่ได้อบรมมาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์และประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ทางด้านกระบวนการการท างานของ
พนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต ก าหนดกระบวนในระบบการรับแจ้งเหตุ ขั้นตอนการปฐมพยาบาล การน าส่งผู้ประสบอุบัติเหตุ
ไปโรงพยาบาลซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา ผกามาศ เศรษฐีธรและคณะ (2550(  ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครกู้ชีพในเขตเทศบาลเมือง ต าบลธาตุเชิงชุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การให้ความช่วยเหลือขั้นต้นแก่ผู้เจ็บป่วยกะทันหันหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ
ในอุบัติเหตุต่างๆให้พ้นอันตรายหรือรอดชีวิต เป็นการป้องกันความพิการ บรรเทาความเจ็บปวดโดย
ใช้อุปกรณ์ต่างๆเท่าที่มีอยู่หรือเท่าที่สามารถหาได้เฉพาะหน้าในขณะนั้นและท าการด้วยความ
รอบคอบถูกต้องตามหลักการปฐมพยาบาล กระบวนการการท างานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัคร
กู้ชีพ ในการรับแจ้งเหตุแต่ละครั้งยังไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจนพอจึงท าให้ไปถึง ณ ที่เกิด
เหตุล่าช้าและส่วนใหญ่แล้วพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพไม่ได้มีการแจ้งให้กับทางห้องฉุกเฉิน
ทราบทั้งการน าส่งและการบอกอาการของผู้ประสบอุบัติเหตุขณะที่อยู่ในรถพยาบาลกู้ชีพ  ในด้าน
ผลลัพธ์ในการออกปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีตัวชี้วัดด้านเวลาและตัวชี้วัดด้านมาตรในการออก
ปฏิบัติการมาเป็นตัวก าหนด ซึ่งการมีตัวชี้วัดในการท างานนั้นก็จะท าให้พนักงานกู้ชีพและอาสาสมัคร
กู้ชีพได้มีกฎเกณฑ์ในการออกปฏิบัติงานที่เหมือนกัน ได้ท าตามระเบียบแบบแผนที่ สพฉ. ตั้งไว้  
ผลลัพธ์ในการออกปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพ การที่มีตัวชี้วัดด้านเวลานั้นเป็น
สิ่งดี แต่ถึงจะมีก าหนดเวลาก็ตามรถพยาบาลกู้ชีพก็ยังไปถึงที่เหตุเกินเวลาเสียส่วนใหญ่ พนักงานกู้ชีพ
และอาสาสมัครกู้ชีพส่วนใหญ่ยังไม่ได้ค านึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและความปลอดภัยของผู้
ประสบอุบัติเหตุเลย การใช้รถใช้ถนนของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพขณะที่ถึงแยกไฟแดงก็
ไม่ได้มีการลดความเร็วซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุซ้ าซ้อนได้  และในด้านแนวทางใน
การปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินของมูลนิธิกุศล
ธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพต้องรับฟังความเห็นจากคนรอบข้าง 
เพื่อที่จะน ามาพัฒนาการท างานของตัวเองให้มีการก้าวหน้าขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา สมศักดิ์ 
ทะนวนรัมย์ (2551( ได้ท าการศึกษาเรื่อง การบริการรถกู้ชีพบริการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) กรณีศึกษา: 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนมีระดับความต้องการ
และความคิดเห็น บุคลากรที่บริการกู้ชีพ มีมารยาทดี สุขภาพดี สุภาพ เรียบร้อย ในการปฏิบัติงานรถ
กู้ชีพบริการการแพทย์ฉุกเฉินมากที่สุด บุคลากรที่บริการรถกู้ชีพบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มี การ
ซักถามญาติของผู้ป่วยถึงสาเหตุของการป่วยพร้อมถึงวิธีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  แนวทางในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพไม่ยอมรับความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมจะเอาความคิด
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ตัวเองเป็นใหญ่ พนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพส่วนใหญ่จะแต่งกายไม่เรียบร้อยไม่ให้เกียรติ
สถานที่ เวลาไปที่เกิดเหตุพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพพูดจาไม่ไพเราะและท าหน้าบึ้งใส่ผู้
ประสบอุบัติเหตุ 
 
สรุป 
 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพในระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พบว่า พนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพ
ส่วนใหญ่ไม่มีทักษะ ความรู้และประสบการณ์ในด้านกู้ชีพมาก่อน หรือบางคนมีทักษะอยู่บ้างแต่ไม่มี
การต่อยอดค้นหาความรู้เพ่ิมเติม พนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพยังมีการน าอุปกรณ์ที่ช ารุดมาใช้
งานในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุซึ่งไม่ได้มีการค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ประสบอุบัติเหตุเลย 
ในการได้รับแจ้งเหตุแต่ละครั้งพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพไม่ได้มีการแจ้งเวลาที่ออกปฏิบัติงาน
ให้ทางศูนย์นเรนทรทราบและเมื่อถึงจุดเกิดเหตุพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพส่วนใหญ่จะ
ประเมินอาการของผู้ประสบอุบัติเหตุผิดพลาด ไม่มีการตรวจเช็คอาการบาดเจ็บเพ่ิมเติมขณะที่อยู่บน
รถพยาบาลกู้ชีพไม่มีการวัดความดันโลหิตของผู้ประสบอุบัติเหตุ ไม่มีการซักถามอาการเพ่ิมเติมอะไร
เลย ในการออกไปปฏิบัติงานแต่ละครั้งจะไปถึงที่เกิดเหตุเกินเวลาที่ก าหนด พอไปถึงแล้วก็ไม่ได้มีการ
ตั้งกรวยหรือตรวจเช็คความปลอดภัยบริเวณที่เกิดเหตุถ้าเป็นอุบัติเหตุตอนกลางคืนก็จะไม่ค่อยเปิดไฟ
ข้างรถเพ่ือที่จะให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ การใช้รถใช้ถนนของ
พนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพในเขตชุมชนหรือสี่แยกไฟแดงก็ควรที่จะมีการชะลอรถเพ่ือดูให้ดี
ก่อนว่ามีรถทางอื่นมาหรือไม่และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุซ้ าซ้อนได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1. ควรมีการศึกษาการปฏิบัตงิานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพในระดับที่ใหญข่ึ้น 
นอกเหนือจากการศกึษาในจังหวดั 

2. ควรมีการให้ความส าคัญในการเข้าฝึกอบรมในเรื่องตา่งๆให้มากกวา่นี ้
3. ควรมีการส่งเสริมให้พนกังานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพมีการศึกษาที่สงูขึ้น 
4. พนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพควรที่จะมีการแต่งกายให้เรียนรอ้ยกวา่นี้ 
5. พนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพควรให้ความส าคัญในเรื่องการออกไปชว่ยเหลือผู้ 

ประสบอุบตัิเหตุใหม้ากกว่านี้ ไม่ใช่คิดแต่ว่าท าๆไปส่งถงึโรงพยาบาลก็จบ 
6. พนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพควรให้ความร่วมมือกนัในการท างานเป็นทมี เมื่ออยู่ 

ด้วยกนัแลว้กต็้องเคารพซึ่งกนัและกัน รับฟงัความคดิเหน็กัน ถ้าไมร่ับฟังความคิดเหน็กันทมีของคุณก็
คงจะท างานกันไม่ส าเร็จ 
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ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบตัิงานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพ 

ในระบบบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิที่สูงขึ้น 
2. ควรใหห้นว่ยงานที่มีสว่นเกีย่วข้องกับการพัฒนาการปฏบิัติงานของพนักงานกู้ชีพและ 

อาสาสมัครกู้ชีพ ไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับอบุัตเิหตุในพ้ืนที่ 
3. ควรมีการศึกษาถงึประสิทธภิาพของการปฏิบัตงิานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพ 

ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพราะจะท าให้ระบบการท างานดีขึ้น 
4. ขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ ศกึษาเฉพาะพ้ืนที่จังหวดัภูเกต็ จึงควรมีการศึกษาแนวทางการ 

พัฒนาการปฏิบตัิงานของพนักงานกู้ชแีละอาสาสมคัรกูช้ีพในพ้ืนที่อื่น ๆ ทีม่ีความแตกต่างกนับา้ง 
5. ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานของพนักงานกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพ 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง :  
กรณีศึกษา ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 

วลัยลักษณ์  ทับทิมศรี7 
ดร.ผกาวดี  สุพรรณจติวนา8 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1( เพ่ือศึกษากระบวนการการให้บริการโดยให้ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง (2( เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ และ (3( เพ่ือเสนอแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว 
ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในเขตพ้ืนที่วังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ผู้ศึกษาได้ท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึกประชากรกลุ่มเป้าหมายโดยจ าแนกกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็นสองกลุ่ม คือ (1( เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จ านวน 4 คน และ (2( ประชาชนผู้รับบรกิาร  จ านวน 
11 คน ของศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในเขตพ้ืนที่วัง
ทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ 
 ผลการศึกษาพบว่า  (1( กระบวนการการให้บริการโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  คือ  ประเภทการรับบริการ  ได้แก่ บริการส่งเสริมสุขภาพ  บริการ
ปอ้งกันและควบคุมโรค  บริการรักษาพยาบาล  และบริการสังคมสงเคราะห์  ขั้นตอนการท างานของ
แต่ละระบบ  แบ่งได้ 2 ระบบ คือ  ระบบภายในศูนย์บริการสาธารณสุข มี 7 ขั้นตอน คือ  
ประชาสัมพันธ์ ห้องเวชระเบียน  จุดเตรียมตรวจ  ห้องตรวจที่รับบริการ  ห้องปฎิบัติการพยาบาล  
จ่ายเงิน  รับยา และระบบภายนอกศูนย์บริการสาธารณสุข มี 3 กิจกรรม คือ  รับแจ้งผู้ป่วย/
เหตุการณ์  ออกตรวจเยี่ยม  ลงพ้ืนที่ในชุมชน  ตัวชี้วัดการให้บริการ แบ่งได้ 6 ตัวชี้วัด คือ  ความ
พร้อมในการให้บริการ  ความสามารถในการตอบสนอง  การเข้าถึงบริการ  ความสุภาพอ่อนโยน  
ความปลอดภัย  และราคาค่าบริการ  ความพึงพอใจ  แบ่งได้ 6 ด้าน  คือ  ด้านความสะดวก  ด้าน
การประสานงาน  ด้านการอัธยาศัย/เอาใจใส่  ด้านคุณภาพการให้บริการ  ด้านค่าใช้จ่ายใช้บริการ  
และด้านข้อมูลที่ได้รับ  พบว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการมีกระบวนการการให้บริการที่มีขั้นตอนในการ
ปฎิบัติงานอย่างชัดเจน  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ  การคัดกรองผู้ป่วย  การดูแลรักษาพยาบาล  การให้
ค าแนะด้านสุขภาพ  และการติดตามผลการรักษา  แต่ส าหรับประชาชนแล้ว  พบว่า  ขั้นตอนการ
ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่บางกระบวนการยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ใน  

                                                           
7 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก(  
8 อาจารย์ทีป่รึกษา 
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ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ  การให้บริการรักษา  สิ่งอ านวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่  และการ
ประชาสัมพันธ์ 
 (2( ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ  แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารและ
สถานที่  ด้านการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่าย  โดยในด้านอาคารและสถานที่  ยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในเรื่องสถานที่จอดรถ  ส าหรับบริเวณที่นั่งรอตรวจก็มี
ปริมาณเก้าอี้ไม่เพียงพอท าให้ประชาชนผู้รับบริการต้องยืนรอในการรับบริการ  และด้านการ
รักษาพยาบาลและค่าใช้จ่าย  มีจ านวนเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอ  อุปกรณ์การรักษาทันสมัย
ท าให้มีประสิทธิในการรักษายิ่งขึ้น  มีการให้บริการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การแจกบัตรคิว คัดกรองโรค 
ตรวจสอบสิทธิการรักษา ซักประวัติ  วันความดัน  ชั่งน้ าหนัก  พบแพทย์  จ่ายเงิน  รับยาพร้อม
ค าแนะน าการใช้ยา  การที่ประชาชนเลือกที่มาใช้บริการเนื่องจากมีค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าคลินิก
ทั่วไป 
 (3( ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง   
แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการให้บริการรักษา  ควรจะมีการเพ่ิมปริมาณการรับรักษาผู้ป่วยมากกว่านี้
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เช่น  บริการรักษาฟันให้บริการผู้ป่วยเพียงวันละ 10 
คนเท่านั้น  เจ้าหน้าที่ให้บริการค่อนข้างรุนแรงในการฉีควัคซีนส าหรับเด็ก  เด็กบางคนอายุยังไม่ถึง
ขวบ  หากได้รับการรักษาที่รุนแรงอาจท าให้เกิดอันตรายต่อเด็ก  ควรจะเปิดให้บริการรักษาโรค
เฉพาะทางช่วงนอกเวลาราชเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการให้สามารถมารับบริการ
หลังจากเลิกงาน  ด้านอาคารและสถานที่  ควรจะจัดสรรพ้ืนที่จอดรถให้เพียงพอไว้ส าหรับให้บริการ
ประชาชน   เพ่ือความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ  และด้านการประชาสัมพันธ์ เมื่อมีการจัด
กิจกรรมควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวให้ทั่วถึงมากขึ้น  เพ่ือที่ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึง
การรับบริการได้ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การด าเนินนโยบาย “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ซึ่งช่วยให้คนไทยทั้งประเทศเข้าถึง
บริการสุขภาพ แต่คนกรุงเทพมหานคร  กลับกลายเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาเข้าถึงการรักษามากที่สุด มี
อัตราการใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนต่างจังหวัด และมี
จ านวนไม่น้อยยอมจ่ายเงินเองเพ่ือเข้ารับการรักษายังหน่วยบริการเอกชน จากอุปสรรคการเข้ารับ
บริการในระบบ  ต้นเหตุส าคัญของปัญหาเกิดจากความไม่เพียงพอของหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบ
เพ่ือดูแลประชากรในกรุงเทพมหานครซึ่งมีจ านวนกว่า 10 ล้านคน การจัดระบบบริการที่ไม่สะดวก
และไม่สอดคล้องกบัวถิีชีวติคนกรุงเทพ นอกจากศูนย์บริการสาธารณสุขและคลินิกใกล้บ้านมีเวลาเปิด
ปิดตามราชการแล้ว ยังให้บริการเพียงผู้ป่วยนอก รักษาเฉพาะโรคเบือ้งต้น โดยโรคที่เกินศักยภาพการ
ดูแลจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแทน ซึ่งกรณีที่ผู้ป่วยต้องรักษาที่โรงพยาบาลต่อเนื่อง ยังมีความยุ่งยาก 
เพราะต้องขอใบน าส่งตัวเป็นรายครั้ง ซึ่งปัจจุบันพบว่าคนกรุงทพมหานครมีเพียงแค่ศูนย์บริการ
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สาธารณสุขและคลินิกใกล้บ้านที่เป็นหน่วยบริการระดับปฐมภูมิเท่านั้น  
 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ที่มีศูนย์สาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร  จ านวนกว่า 68 แห่ง ทั่วพ้ืนที่กรุงเทพมหานครถือเป็นศูนย์คัดกรองความเจ็บป่วย
ของประชาชน และส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ  ในสังกัดกรุงเทพมหานคร แต่ปัจจุบัน
ประชาชนส่วนใหญ่มุ่งไปรักษาที่โรงพยาบาลท าให้เกิดความแออัด ต้องรอคิวในการรักษาเป็น
เวลานาน ทางส านักอนามัยจึงได้พัฒนาศูนย์สาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร   ให้ด าเนินการเปิด
บริการคลินิกเฉพาะทาง หรือเรียกว่า ซุปเปอร์คลินิก (Super Clinics) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 
เป็นต้นมา  ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง คือ (1) ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว 
(2)ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย (3) ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ และ (4) 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ เพ่ือช่วยให้คนกรุงเทพมหานครเข้าถึงการรักษาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการรักษาดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น  
 ซุปเปอร์คลินิก (Super Clinics) ถือเป็นศูนย์สาธารณสุขที่ให้บริการเต็มรูปแบบ  ซึ่งมีความ
พร้อม ด้านแพทย์ พยาบาล อุปกรณ์การรักษา และมีประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของ
ประชาชนได้  มีแพทย์เฉพาะทางประจ าศูนย์สาธารณสุขรักษาโรคเฉพาะใน 4 ด้ านคือ ด้านโรคเด็ก 
โรคตา โรคหูคอจมูก และการฝังเข็ม ซึ่งจะช่วยรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนในโรคเฉพาะ ช่วยลด
ความแออัดการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลใหญ่ได้อย่างมาก  โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 41 
คลองเตย และศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ มีคลินิกเฉพาะทางที่ให้บริการ 4 คลินิก ได้แก่ (1) 
คลินิกตาให้บริการตรวจรักษาโรคตา ตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ต้อกระจก และให้ค าปรึกษาโดยจักษุ
แพทย์  (2) คลินิกเด็กให้บริการด้านการตรวจรักษาโรค การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคัด
กรองพัฒนาการ  (3) คลินิกกายภาพบ าบัดให้บริการปรึกษาด้านกายภาพบ าบัดในทุกกลุ่มวัย  (4)  
คลินิกการแพทย์ทางเลือกแบ่งเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน ให้บริการตรวจวินิจฉัย 
รักษาโรค รวมถึงหัตถการ นวด ประคบ การกดจุด โดยแพทย์แผนไทย บริการตรวจวินิจฉัยตามแผน
จีน บริการฝังเข็มโดยผู้ที่มีคุณวุฒิแพทย์แผนจีน  ส าหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ มีคลินิกเฉพาะทางให้บริการเช่นกัน แต่จะเพ่ิมบริการ
คลินิกหู คอ จมูก ซึ่งให้บริการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวกับหู คอ จมูก ภูมิแพ้ และประเมินการได้ยินโดย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิก   
 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว  ให้บริการประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ  คือ  เขต
วังทองหลาง  มีพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 18.905 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ชายจ านวน 51,336  
คน  หญิงจ านวน  60,780  คน  รวมมีประชากรจ านวน 112,116 คน ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 
คลินิกเด็ก คลินิกตา คลินิกหูคอจมูก  คลินิกสูตินรีเวช  คลินิกวัณโรคและโรคปอด  นอกจากนี้ยังมี
คลินิกการแพทย์ทางเลือก  คือ คลินิกฝังเข็ม  และคลินิกกายภาพบ าบัด  ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 
ลาดพร้าว เป็นแม่ข่ายของศูนย์วัณโรค ดูแลโดยคลินิกวัณโรคและโรคปอด  นอกจากนี้ยังเป็นแม่ข่าย
ของเซ็นทรัลแลป (ห้องชันสูตรโรค( มีการตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจ
วิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา  ซึ่งสามารถได้ผลเลือดของผู้ป่วยภายในวันเดียวกัน  โดยปกติจะทราบผล
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ประมาณ 2-3 วัน  
 จากรูปแบบการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว  ในการเป็นต้นแบบการ
ให้บริการที่มีความพร้อมในหลายด้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการรักษาเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น  จึงมี
ความประสงค์ที่จะศึกษากระบวนการการให้บริการโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ  และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดย
ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ของศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว  ส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร การศึกษาเรื่องนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interviews)  โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 15 
ลาดพร้าว ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร กับประชาชน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1( เพ่ือศึกษากระบวนการการให้บริการโดยให้ประชาชน
เป็นศูนย์กลางของศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว  ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร  2( เพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 15  ลาดพร้าว ส านัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร 3( เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยให้ประชาชน
เป็นศูนย์กลางของศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว  ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 มุ่งศึกษาการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ของศูนย์บริการ
สาธารณสุข 15 ลาดพร้าว  ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร  เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ จ านวน 4 คน  และประชาชนผู้รับบริการ จ านวน 11 คน  รวมทั้งหมด 15 คน ในช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม ถึง 10 เมษายน พ.ศ. 2561 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงปัญหาในกระบวนการการให้บริการ  เพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุงระบบคุณภาพบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 15  ลาดพร้าว  เพ่ือหาข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้   เป็นข้อมูลเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบการ
ให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว  และใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการกับส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  ในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริการต่างๆ  ของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข  เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 15 
ลาดพร้าว ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีดังต่อไปนี้ 
 แนวคิดทฤษฎีระบบ (System Theory) ของเดวิด อีสตัน (David Easton)  ที่อธิบายว่า การ
บริหารที่มององค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมการบริหารนั้น  จะต้องค านึงถึงตัวแปรส าคัญ 5 
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า( Input) , กระบวนการท างาน
(Processing) , ปัจจัยน าออก(Output) , สิ่งย้อนกลับ(Feedback)  และสิ่งแวดล้อม(Environment)  
โดยกระบวนการการให้บริการโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  จ าเป็นต้องมีการตัวแปรเป็น
ส่วนประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และพ่ึงพาอาศัยกัน มีหน้าที่เฉพาะของแต่ละรายการ มีการ
ท างานอย่างผสมผสานสอดคล้องกัน โดยมีส่วนหนึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบ เพ่ือบรรลุถึงเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ร่วมกัน  
 วันทนีย์ วัฒนะ (2537( ได้ท าการศึกษาเรื่อง การใช้บริการอนามัยของประชาชนในชุมชน
แออัดในเขตรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 11 กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า มีการไป
ใช้บริการอนามัยจากสถานบริการอนามัยต่างๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมามีผู้ที่ไปใช้บริการอนามัย โดย
มีจุดประสงค์เฉพาะเพ่ือการรักษาโรคและเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ส าหรับ
พฤติกรรมการเจ็บป่วยเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยของเด็กและผู้ใหญ่ พบว่าจะไปซื้อยามารับประทานเอง 
ในขณะที่เมื่อเจ็บป่วยหนักจะไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ เหตุผลส่วนใหญ่ในการเลือกใช้บริการจาก
ศูนย์บริการสาธารณสุขได้แก่ มีที่ตั้งใกล้ มีความสะดวกพอใช้ มีการให้บริการบางด้านแต่เพียงพอ คิด
ค่าบริการถูก บริการมีคุณภาพดี และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีอัธยาศัยที่ดี  
 อรวรรณ ลีลารัศมี (2523( ได้ท าการศึกษาเรื่อง การจัดการและการด าเนินงานของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า  ศูนย์บริการสาธารณสุขขาดการ
บริหารงานที่เหมาะสม ขาดแคลนแพทย์และไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นเพียงพอ  งานของศูนย์ฯเป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่บริการรักษาป้องกันและส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไปอย่างใกล้ชิดและเข้าถึง
ประชาชนโดยตรง  ควรจัดหาแพทย์และเจ้าหน้าที่ต่างๆให้เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้การบริการไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง  สามารถดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการช่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่
ประชาชน และส่งเสริมให้เป็นประชาชนที่มีสุขภาพ กล่าวคือ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ 
 วรมงคล ลิ้มศิริตระกูล (2553( ได้ท าการวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพใน
ศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองล าพูน  ผลการวิจัยพบว่า ศูนย์บริการสาธารณสุข
กองการแพทย์เทศบาลเมืองล าพูนมีคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพในระดับดีใน 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การเข้าถึงบริการ ลักษณะทางกายภาพ คุณภาพด้านมนุษยสัมพันธ์ และคุณภาพด้านเทคนิค
บริการ การจัดระบบในการให้บริการภายในที่มีคุณภาพที่ดี  และมีการบริการที่สุภาพและเต็มใจใน
การให้บริการ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานจากภาครัฐบาล  จึงส่งผลให้ศูนย์บริการ
สาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองล าพูน มี
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คุณภาพและงบประมาณเพียงพอส าหรับพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐาน
สาธารณสุข 
 รุ่งเรือง เปี่ยมเมตตา (2551( ได้ท าการวิจัยเรื่อง คุณภาพและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานบริการศูนย์สุขภาพชุมชนของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลในเขตจังหวัด
ปทุมธานี  ผลการศึกษาพบว่า  เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพครบตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้
ทั้ง 9 ด้านมาตรฐานที่ปฏิบัติ  3 อันดับแรกคือ ด้านผลิตภัณฑ์ในการบริการ ด้านพฤติกรรมบริการ 
และด้านการตรวจวินิจฉัยให้ค าแนะน า และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 3 อันดับแรก  คือ ด้านการ
จัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ เครืองมือเครื่องใช้ที่ดี ด้านการสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพที่ และด้าน
การด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหารายบุคคล ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพบว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลในเขตจังหวัดปทุมธานี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ทั้ง 9 ด้าน โดยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  3 อันดับแรกคือการ
ตรวจวินิจฉัยให้ค าแนะน า, พฤติกรรมบริการ, ผลิตภัณฑ์ในการบริการ และพบว่าไม่พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนด 3 อันดับแรก คือการจัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ เครืองมือ
เครื่องใช้ การแก้ปัญหาชุมชน การจัดเตรียมสถานที่ให้บริการ 
 จรวยพร กุลอ านวยชัย (2538( ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สังคมสงเคราะห์ของศนูย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า  (1( 
ลักษณะของผู้ใช้บริการสังคมสงเคราะห์ พบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 -
30 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สมรสแล้ว นับถือศาสนาพุทธ มีภูมิล าเนาเดิมอยู่
ในกรุงเทพมหานคร ไม่ได้ประกอบอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน และรายได้ของครอบครัวต่อเดือนระหว่าง 
2,001-3,000 บาท ส่วนใหญ่มีสมาชิกอยู่ในครอบครัวจ านวน 4-6 คน (2( ลักษณะการใช้บริการสังคม
สงเคราะห์ พบว่า ผู้รับบริการสังคมสงเคราะห์ ส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านปัญหาสุขภาพอนามัย ซึ่งมา
รับบริการเกี่ยวกับการขาดสารอาหารของเด็กแรกเกิด–5 ปี มารับการตรวจรักษาโรค (3( ความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อบริการสังคมสงเคราะห์พบว่า ผู้รับบริการมีความรู้สึกพึงพอใจ ในระดับปาน
กลางเกี่ยวกับความสะดวกจากการมาใช้บริการสังคมสงเคราะห์ การประสานงานในการใช้บริการ 
อัธยาศัยของนักสังคมสงเคราะห์ ข้อมูลที่ได้รับจากการมาใช้บริการ ค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ และ
คุณภาพของการบริการที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดี (4( ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการต่อการมารับบริการสังคมสงเคราะห์พบว่า ผู้รับบริการมีปัญหาเกี่ยวกับการมารับบริการ
แล้วไม่พบนักสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากมีนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติงานเพียง 1 คนต่อศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 แห่ง ผู้รับบริการจึงมีข้อเสนอแนะควรมีนักสังคมสงเคราะห์เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 2 คน 
ควรปรับปรุงให้มีห้องสังคมสงเคราะห์ เป็นสัดส่วน มีป้ายชื่อบอกที่ชัดเจน  
 ราชรุจิ จินดาสวัสดิ์ (2552( ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล ต าบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาในการบริหาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข มี 3 ด้านดังนี้ (1(ด้านการบริหารงานบุคคล (2( ด้านงบประมาณ (3( ด้าน
ความสามารถในการตอบสนองแก่ผู้มารับบริการ ปัญหาที่ส าคัญที่สุดคือ ไม่สามารถบรรจุต าแหน่ง
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ตามกรอบอัตราก าลังได้ เป็นผลจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และความพอเพียงของ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์กับภารกิจและจ านวนผู้มารับบริการ และควรส่งเสริมการเข้ารับการอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง  เป็นสิ่งส าคัญควบคู่กันกับการส่งเสริมสวัสดิการและแรงจูงใจด้านบวกเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เกิด
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้ศึกษาใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าวทั้งเพศชายและเพศหญิง  โดยแบ่งเป็น  4  ดังนี้  (1( เจ้าหน้าที่
ฝ่ายการบริการส่งเสรมิสุขภาพ จ านวน 1 คน (2( เจ้าหน้าที่ฝ่ายการป้องกันและควบคุมโรค จ านวน 4 
คน จ านวน 1 คน (3( เจ้าหน้าที่ฝ่ายการบริการรักษาพยาบาล (4( เจ้าหน้าที่ฝ่ายการบริการสังคม
สงเคราะห์ จ านวน 1 คน และประชาชนผู้รับบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว 
จ านวน 11 คน 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยให้
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง : กรณีศึกษา ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว ส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร ในเขตพ้ืนที่วังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  สามารถตอบค าถามการวิจัย 
ที่ว่า การบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางควรมี
ลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(1) กระบวนการการให้บริการโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  จ าแนกออกเป็น 4 ประเด็น  ดังนี้ 
 1. ประเภทการรับบริการ สามารถจ าแนกออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 
  1.1 บริการส่งเสริมสุขภาพ  ประชาชนได้รับบริการตรวจรักษาส าหรับหญิงมีครรภ์  
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาส าหรับสตรี  ให้บริการค าปรึกษาปัญหาครอบครัวความรุนแรงและการเลิก
บุหรี่  ซึ่งค าแนะน าแตกต่างกันไปตามอาการของประชาชนผู้รับบริการ  ทางศูนย์บริการสาธารณสุขมี
การเปิดให้บริการตรวจโรคเฉพาะทาง  ในวันและเวลาที่ทางศูนย์บริการสาธารณสุขก าหนดเท่านั้น  
เช่น ฉีดยาคุมก าเนิด เปิดให้บริการช่วงเวลา 8.00-12.00 น. เฉพาะวันพฤหัสบดี  ส าหรับนอกเวลา
ราชการเปิดให้บริการ 16.00 – 20.00 น. โดยให้บริการเฉพาะตรวจโรคทั่วไปและรักษาฟันเท่านั้น  
  1.2 บริการป้องกันและควบคุมโรค  เจ้าหน้าที่ให้บริการชุมชนที่มีปัญหาในด้าน
สาธารณสุข  ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพภูมิคุ้มกันโรค โภชนาการ และการสุ ขาภิบาลใน
โรงเรียน  ให้ค าแนะน าถึงวิธีการป้องกันโรคและวิธีการควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาด  ประชาชนได้รับ
บริการตรวจรักษาสุขภาพเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและการนัดฉีดวัคซีนตามตารางการฉีดวัคซีนเด็ก
แห่งชาติ เจ้าหน้าที่มีการให้บริการค่อนข้างรุนแรง  ควรจะเบามือในการฉีควัคซี นส าหรับเด็กให้
มากกว่านี้  เนื่องจากเด็กบางคนอายุยังไม่ถึงขวบ  นอกจากเจ้าหน้าที่จะดูแลให้การรักษาเด็กแล้ว  
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ควรจะดูแลเอาใจใส่ไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กด้วย     
  1.3 บริการรักษาพยาบาล  ประชาชนได้รับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  ตรวจ
รักษาวัณโรคโรคปอดเรื้อรัง ตรวจรักษาโรคตา ตรวจรักษาโรคหูคอจมูกและภูมิแพ้  มีบริการฝังเข็ม
เพื่อยับยั้งความเจ็บปวดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  บริการดูแลตรวจรักษาโรคด้านอายุรกรรม  บริการ
รักษากายภาพบ าบัด  ประชาชนยังได้รับค าแนะน าเพื่อทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง  นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจรักษาฟัน  ไม่ว่าจะเป็นถอนฟัน  อุดฟัน  ขูด
หินปูน  หรือฝ่าฟันคุด  โดยประชาชนผู้รับบริการต้องมาจับบัตรคิวตั้งแต่เช้า  เนื่องจากมีการ
ให้บริการจ ากัดแค่ 10 คนต่อวันเท่านั้น 
  1.4 บริการสังคมสงเคราะห์  ประชาชนได้รับบริการดูแลตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน  
ให้บริการดูแลสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟ้ืนฟู
สภาพ  มีสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันและดูแลเด็กที่มารดาให้นมบุตรได้  มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ให้บริการเดือนละ 1-2 ครั้ง  บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง  โดยให้บริการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีแก่ประชาชนในชุมชน  เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยดีในการให้บริการ  เป็น
กันเองกันกับประชาชนในชมุชน  แต่ควรจะปรับปรุงเรื่องการประชาสัมพันธ์ขา่วสารใหค้รอบคลุมมาก
ขึ้น  เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ 
 2. ขั้นตอนการท างานของแต่ละระบบ  เป็นขั้นตอนการปฎิบัติงานหรือกระบวนการการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่  ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นเจ้าหน้าที่จ าเป็นต้องให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
เหมาะสมและมีประสิทธิ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ และเพ่ือสุขภาพที่ดีขึ้น จาก
การศึกษาสามารถจ าแนกขั้นตอนการท างานของแต่ระบบออกเป็น 2 ระบบดังนี้ 
  2.1 ระบบภายในศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว  เป็นขั้นตอนการ
ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์บริการ
สาธารณสุข 15 ลาดพร้าว ประชาชนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการในคลินิกต่างๆ จะมีขั้นตอนการ
ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหมือนกันทุกคลินิก  จากการศึกษาขั้นตอนการให้บริการของระบบภายใน
ศูนย์บริการสาธารณสุขจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถแบ่งขั้นตอนระบบการให้รับ
บริการภายในศูนย์บริการสาธารณสุข ได้ 7 ขั้นตอน  ดังนี้ 
   2.1.1 ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 6.00 น. เป็นต้นไป  มี
จุดคัดกรองโรคติดต่อโดยแยกการคัดกรองเป็น 3 กลุ่ม คือ ติดต่อทางอากาศ  ทางเสมหะน้ ามูก  และ
ทางสัมผัส  เจ้าหน้าที่แยกผู้รับบริการที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจหรือมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
โรคได้  เช่น โรคอีสุกอีใส  โรคหัด  ไอ จาม ไข้ออกผื่น  เป็นต้น  ผู้รับบริการก็จะถูกคัดกรองให้นั่งรอ
อยู่บริเวณด้านนอก  ส าหรับผู้รับบริการที่ไม่มีโรคดังกล่าว  ก็จะถูกส่งมายังบริเวณด้านใน  มีการ
ก าหนดช่องทางด่วนพิเศษ(Fast Track( ส าหรับผู้ป่วยวิกฤต  เด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
60 ปีขึ้นไป และพระภิกษุสามเณร  เพื่อได้รับคิวพิเศษไม่ต้องรอนาน 
   2.1.2 ห้องเวชระเบียน  ยื่นเอกสารตรวจสอบข้อมูลเพ่ือยืนยันตัวตน เช่น 
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บัตรประชาชน บัตรประจ าตัวผู้ป่วย ผู้รับบริการรายใหม่ต้องกรอกข้อมูลเพ่ือท าประวัติ ตรวจสอบ
สิทธิการรักษา  ออกบัตรตรวจโรค ออกใบสั่งยา  ออกใบนัดพบแพทย์   
   2.1.3 จุดเตรียมตรวจ ซักประวัติ  วัดสัญญาณชีพ วัดส่วนสูง  และชั่ง
น้ าหนัก  สอบถามอาการเบื้องต้น   การคัดแยกผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม  ปกติ  เร่งด่วน  และฉุกเฉิน  และ
ส่งพบแพทย์ตามความเร่งด่วน 
   2.1.4 ห้องตรวจที่รับบริการ  มีการให้บริการพบแพทย์ตามอาการของ
ผู้รับบริการในคลินิกต่างๆที่เปิดให้บริกา ร แพทย์ตรวจสอบบันทึกเวชระเบียนกับผู้รับบริการว่ามี
ความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  สอบถามอาการเบื้องต้น  เพ่ือประเมินอาการ  ให้การตรวจรักษา  ให้
ค าแนะน า  พร้อมเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้รับบริการ  กรณีที่แพทย์พิจารณาว่าทางศูนย์บริการ
สาธารณสุข 15 ลาดพร้าว  ไม่มีความพร้อมในการรักษาพยาบาล  จะเกิดขั้นตอนการส่งตัวไปรักษา
ต่อยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในด้านเครื่องมือและแพทย์  โดยแพทย์จะออกเอกสารใบส่งตัวไปยัง
โรงพยาบาลปลายทาง  โดยในเอกสารใบส่งตัวนั้นแพทย์จะระบอุาการเบื้องตน้และวิธีการรักษาขั้นต้น
ที่ได้ปฎิบัติกับผู้ป่วยไปแล้ว  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรักษาต่อไป   
   2.1.5 ห้องปฎิบัติการพยาบาล  ท าแผล ฉีดยา เจาะเลือด ตามค าสั่งแพทย์/
พยาบาล  ให้ผู้รับบริการนอนพักฟ้ืนชั่วคราวเพ่ือให้อาการดีขึ้น  เช่น  ผู้ป่วยมีอาการไข้ขึ้นสูงให้
รับประทานยาลดไข้  แล้วให้ผู้ป่วยนอนพักฟ้ืนเพ่ือสังเกตุอาการ  หากมีอาการที่ดีขึ้น  แพทย์จะให้
กลับไปพักฟ้ืนที่บ้าน   
   2.1.6 จ่ายเงิน  ช าระค่าบริการ  ส าหรับผู้รับบริการที่มีสิทธิการรักษาฟรี  
เช่น  บัตรทอง 30 บาท  บัตรคนพิการ  เป็นต้น  ไม่ต้องช าระค่าบริการ 
   2.1.7 รับยา จ่ายยาตามค าสั่งแพทย์  เภสัชกรให้ค าแนะการใช้ยาเพ่ือความ
ปลอดภัย   
  2.2 ระบบภายนอกศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว  เป็นขั้นตอนการ
ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการภายในชุมชนเขตพ้ืนที่ที่ดูแลรับผิดชอบ จาก
การศึกษาขั้นตอนการให้บริการของระบบภายนอกศูนย์บริการสาธารณสุขจากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถแบ่งขั้นตอนระบบการให้รับบริการภายในศูนย์บริการสาธารณสุข ได้ 3 
กิจกรรม ดังนี้ 
   2.2.1 รับแจ้งผู้ป่วย/เหตุการณ์  ผู้รับแจ้งได้รับข่าวทางโทรศัพท์  หรือจาก
การแจ้งข่าวสารจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.( หรือประชาชนในชุมชน  เข้ามายังศูนย์บริการ
สาธารณสุข  หลังจากนั้นทางศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว  จะส่งทีมแพทย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญเพื่อให้การรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว 
   2.2.2 ออกตรวจเยี่ยม  ให้บริการตรวจเยี่ยมบ้านผู้ป่วย  ทางเจ้าหน้าที่จะมี
การวางแผนออกติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหา สิ่งส าคัญในการ
ตรวจเยื่ยม  คือ  เป็นก าลังใจ  ผู้ป่วยที่เป็นโรค
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เรื้อรังต่างๆ  ความต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาแล้วได้ผล  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ  
นอกจากนี้ยังให้บริการส าหรับผู้รับบริการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  เช่น  ผู้ป่วยติดเตียง  ต้อง
ได้รับการดูแลพิเศษ   
   2.2.3 ลงพ้ืนที่ในชุมชน  มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการภายใน
ชุมชนเพ่ือป้องกันและควบคุมโรค  เช่น  การตรวจสุขภาพนักเรียนเบื้องต้นภายโรงเรียนที่ดูแล
รับผิดชอบ  บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามชุมชน  ฉีดพ่นยาก าจัดยุงลายท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก  
 3. ตัวชี้วัดการให้บริการ สามารถจ าแนกออกเป็น 6 ประเภทดังนี้ 
  3.1 ความพร้อมในการให้บริการ  เจ้าหน้าที่มีการเตรียมความพร้อมในการ
ให้บริการ  โดยมีการแจกบัตรคิวส าหรับเข้ารับบริการ  ก่อนเวลาเปิดท าการจริงล่วงหน้าประมาณ 2 
ชั่วโมง  เป็นการคัดกรองประชาชนผู้รับบริการเบื้องต้น  ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจรักษา 
  3.2 ความสามารถในการตอบสนอง  เจ้าหน้าที่ให้การรักษาและให้ค าแนะน าในการ
ใช้ยา  รวมถึงบอกวิธีรักษาอาการขั้นพ้ืนฐานว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่ออยู่ที่บ้าน  เพ่ือให้อาการ
เหล่านั้นบรรเทาลง  เช่น  วิธีท าความสะอาดแผลเพ่ือไม่เกิดการติดเชื้อ  แนะน าวิธีการดูแลเพ่ือให้
แผลนั้นหายรวดเร็วขึ้น 
  3.3 การเข้าถึงบริการ  สถานที่ให้บริการมี พ้ืนที่จ ากัด  ส่งผลให้ประชาชน
ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของสถานที่จอดรถ  ซึ่งทางศูนย์ฯจัดพ้ืนที่จอดรถไว้
ส าหรับเจ้าหน้าที่และรถพยาบาลเท่านั้น  ประชาชนผู้รับบริการต้องจอดรถไว้ริมถนนระยะทางซึ่งมา
ระยะทางในการเดินค่อนข้างไกล 
  3.4 ความสุภาพ อ่อนโยน  เจ้าหน้าที่พูดจาไพเราะในการซักถามอาการเจ็บป่วย
เบื้องต้น  ให้ค าแนะน าในการใช้ยาด้วยค าพูดที่เข้าใจง่าย  ยกมือไหว้ขอบคุณหลังจากให้บริการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
  3.5 ความปลอดภัย  มีจุดคัดกรองผู้ป่วยบริเวณด้านนอกอาคาร  หากเจ้าหน้าที่
ตรวจพบว่าผู้รับบริการท่านใดมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังประชาชน
ผู้รับบริการท่านอื่น  เจ้าหน้าที่จะคัดแยกผู้รับบริการท่านนั้นให้รอพบแพทย์ที่จุดคัดกรองด้านนอก
อาคาร  แต่หากผู้รับบริการมีอาการไม่ร้ายแรง  ทางเจ้าหน้าที่จะแนะน าให้สวมหน้ากากอนามัย  เพ่ือ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแก่ประชาชนท่านอื่นในบริเวณห้องตรวจโรค 
  3.6 ราคาค่าบริการ  ค่ารักษาพยาบาลมีความเหมาะสมกับการให้บริการ  เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ให้การรักษาตรงตามอาการ  ผู้รับบริการมีอาการดีขึ้นสามารถกลับไปด ารงชีวิตได้ตามปกติ  
ประชาชนผู้รับบริการเกิดความประทับใจในการให้บริการ  โดยทางศูนย์บริการสาธารณสุขมี
มาตรฐานเทียบเท่ากับการให้บริการของโรงพยาบาลแต่มีค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่ามาก  
 4. ความพึงพอใจ สามารถจ าแนกออกเป็น 6 ประเภทดังนี้ 



52 
 

 

 
 

  4.1 ความพึงพอใจด้านความสะดวก  ศูนย์บริการสาธารณสุขตั้งอยู่ริมถนน  มีป้าย
บ่งบอกชัดเจนมองเห็นง่าย  การเดินทางสะดวกเนื่องจากมีรถสาธารณะวิ่งผ่านตลอด   เปิดให้บริการ
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์  โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้  ช่วงเช้าเวลา 8.00 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 
16.00 – 20.00 น. และนอกเวลาท าการ เวลา 16.00 – 20.00 น.  ท าให้สามารถมาใช้บริการหลัง
เลิกงานได้ ระยะเวลาในการให้บริการก็ไม่นานเพราะเจ้าหน้าที่เรียกตามคิว 
  4.2 ความพึงพอใจด้านการประสานงาน  เจ้าหน้าที่แสดงความเป็นห่วงใย
ผู้รับบริการเมื่อพบว่ามีอาการผิดปกติ  ก็สั่งให้มีการดูแลเป็นพิเศษ  มีการติดตามผลการรักษาอย่าง
ใกล้ชิด  มีการนัดตรวจในครั้งต่อไปเพื่อติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง 
  4.3 ความพึงพอใจด้านการอัธยาศัย เอาใจใส่  เจ้าหน้าที่ให้บริการทั้งภายในศูนย์ฯ  
และนอกศูนย์ฯ  เพ่ือดูแลประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  โดยให้บริการประชาชนด้วยอาการยิ้ม
แย้มแจ่มใส  มารยาทดี  พูดจาไพเราะ  ให้ค าแนะน าด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
  4.4 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ  เจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะให้การดูแล
รักษาผู้ป่วยเป็นรายบุคคล  ยังให้ความสนใจผู้ป่วยรายอื่นที่มารับบริการภายในศูนย์บริการ
สาธารณสุขอีกด้วย  มีจุดคัดกรองด้านนอกอาคาร  เพ่ือแยกผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ
โรค  ให้อยู่ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้  เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้รับบริการท่านอื่นรับเชื้อโรคเข้าสู่
ร่างกาย 
  4.5 ความพึงพอใจด้านค่าใช้จ่ายใช้บริการ  ค่าใช้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
ถูกกว่าคลินิกข้างนอกมาก  แต่อาจจะต้องเสียเวลาสักหนอ่ย  เนื่องจากมีจ านวนประชาชนผู้รับบริการ
ค่อนข้างมากในแต่ละวัน 
  4.6 ความพึงพอใจด้านข้อมูลที่ได้รับ  เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษา  ท า
ให้อาการเจ็บลดลง  เจ้าหน้าที่ยังให้ค าแนะน าในการใช้ยารักษาโรคเนื่องจากยาบางชนิดถ้าใช้อย่างไม่
ระวังอาขเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ 
 
(2) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ  จ าแนกออกเป็น 2 ประเด็น  ดังนี้ 
 1.  ด้านอาคารและสถานที่  ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในเรื่อง
สถานที่จอดรถ  ท าให้ประชาชนผู้รับบริการต้องจอดรถริมถนน  โดยมีระยะทางค่อนข้างไกล  และ
ปริมาณที่นั่งรอรับบริการมีไม่เพียงพอต่อจ านวนประชาชนผู้รับบริการ  ท าให้ผู้รับบริการบางคนต้อง
ยืนรอ 
 2. ด้านการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่าย  มีคลินิกเฉพาะทางไว้ส าหรับบริการเพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกให้กับประชาชน  มีเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอ  อุปกรณ์การรักษาทันสมัย มีการ
ให้บริการอย่างเป็นระบบ มีรถฉุกเฉินไว้ส าหรับบริการ  มีค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าคลินิกทั่วไป   
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(3) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
จ าแนกออกเป็น 3 ประเด็น  ดังนี้ 
 1. การให้บริการรักษา  ควรเพ่ิมจ านวนผู้รับบริการที่มาใช้บริการรักษาฟัน  ให้มีปริมาณต่อ
วันมากกว่าเดิม  เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เจ้าหน้าที่ควรให้บริการแก่เด็กทารก
ด้วยความอ่อนโยน  เอาใจใส่มากกว่านี้  เนื่องจากเด็กทารกบางคนร่างกายไม่แข็งแรง  หากได้รับการ
รักษาที่รุนแรง  อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายของเด็กได้  ส าหรับบริการตรวจโรคเฉพาะทาง  ควรจะ
เปิดให้บริการช่วงนอกเวลาราชบ้างเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการให้สามารถมารับ
บริการหลังจากเลิกงานแล้ว 
 2. อาคารและสถานที่  ควรจะจัดสรรพ้ืนที่จอดรถให้เพียงพอไว้ส าหรับให้บริการประชาชน  
เพื่อความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ  
 3. การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร  เมื่อทางศูนย์บริการสาธารณสุขจัดกิจกรรมต่างๆ 
เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  ควรมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวให้ทั่วถึงมากขึ้น  เพ่ือที่ประชาชนในชุมชนจะได้ไม่เสียสิทธิในการเข้ารับบริการ 
 
อภิปรายผล   
 ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง :
กรณีศึกษา ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ผู้ท าการวิจัยได้น า
สิ่งที่ค้นพบมาวิเคราะห์ตามหลักแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการให้บริการโดยให้
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ  และข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สามารถอภิปรายผลเป็นประเด็น  
ดังต่อไปนี้ 
 1. กระบวนการการให้บริการโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  กระบวนการการให้บริการ  
โดยวิเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีระบบ (System Theory) ของเดวิด อีสตัน (David Easton)  ท่ี
อธิบายว่า การบริหารที่มององค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมการบริหารนั้น  จะต้องค านึงถึง
ตัวแปรส าคัญ 5 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า( Input) , 
กระบวนการท างาน(Processing) , ปัจจัยน าออก(Output) , สิ่งย้อนกลับ(Feedback)  และ
สิ่งแวดล้อม(Environment)  โดยกระบวนการการให้บริการโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
จ าเป็นต้องมีการตัวแปรเป็นส่วนประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และพ่ึงพาอาศัยกัน มีหน้าที่เฉพาะ
ของแต่ละรายการ มีการท างานอย่างผสมผสานสอดคล้องกัน โดยมีส่วนหนึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบ 
เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน กระบวนการการให้บริการโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
มีการท างานเป็นระบบ  โดยในแต่ละกระบวนการจะส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน ได้แก่ ประเภทการ
รับบริการ(Input) ขั้นตอนการท างานของแต่ละระบบ(Process) ตัวชี้วัดการให้บริการ(Output) 
ความพึงพอใจ(Feedback) ขั้นตอนดังกล่าวจะท าให้ทราบว่ากระบวนการการให้บริการมีผลต่อ
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คุณภาพการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาราชรุจิ  จินดาสวัสดิ์ (2552(  ศึกษาเรื่อง แนว
ทางการพัฒนาการบริหารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ต าบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  ผล
การศึกษาพบว่า ด้านความสามารถในการตอบสนองของผู้มารับบริการมุ่งสู่การปฏิบัติตามแผนการ
ด าเนินงานขอให้นึกถึงความต้องการขั้นพ้ืนฐานของผู้มารับบริการด้วยและต้องมีการควบคุมการ
ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  จากการสัมภาษณ์ในประเด็นกระบวนการการให้บริการโดยให้ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง  ผลการศึกษา  พบว่า  เจ้าหน้าที่ให้บริการมีกระบวนการการให้บริการที่มีขั้นตอนในการ
ปฎิบัติงานอย่างชัดเจน  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การคัดกรองผู้ป่วย การดูแลรักษาพยาบาล การให้
ค าแนะด้านสุขภาพ  และการติดตามผลการรักษา  แต่ส าหรับประชาชนแล้ว พบว่า ขั้นตอนการ
ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่บางกระบวนการยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ใน  
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ  การให้บริการรักษา  สิ่งอ านวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่  และการ
ประชาสัมพันธ์ 
 2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ  ในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การให้บริการ  มีประเด็นส าคัญ  ได้แก่ ด้านอาคารและสถานที่  ด้านการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่าย  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวันทนีย์  วัฒนะ (2537( ศึกษาเรื่อง การใช้บริการอนามัยของ
ประชาชนในชุมชนแออัดในเขตรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 11 กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษา พบว่า เหตุผลส่วนใหญใ่นการเลือกใช้บริการจากศูนย์บริการสาธารณสุขได้แก่ มีที่ตั้งใกล้ มี
ความสะดวกพอใช้ มีการให้บริการบางด้านแต่เพียงพอ คิดค่าบริการถูก บริการมีคุณภาพดี และ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีอัธยาศัยที่ดี  จากการสัมภาษณ์ในประเด็นความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ให้บริการ  ผลการศึกษา  พบว่า  ในด้านอาคารและสถานที่  ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ในเรื่องสถานที่จอดรถ  ส าหรับบริเวณที่นั่งรอตรวจก็มีปริมาณเก้าอี้ไม่เพียงพอท าให้
ประชาชนผู้รับบรกิารต้องยืนรอในการรับบริการ  และด้านการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่าย  มีจ านวน
เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอ  อุปกรณ์การรักษาทันสมัยท าให้มีประสิทธิในการรักษายิ่งขึ้น  มี
การให้บริการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การแจกบัตรคิว คัดกรองโรค ตรวจสอบสิทธิการรักษา ซักประวัติ  
วันความดัน  ชั่งน้ าหนัก  พบแพทย์  จ่ายเงิน  รับยาพร้อมค าแนะน าการใช้ยา  การที่ประชาชนเลือก
ที่มาใช้บริการเนื่องจากมีค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าคลินิกทั่วไป 
 3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ใน
การศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง   มี
ประเด็นส าคัญ  ได้แก่  การให้บริการรักษา  อาคารและสถานที่  และการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของรุ่งเรือง เปี่ยมเมตตา (2551(  ศึกษาเรื่อง  คุณภาพและ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบริการศูนย์สุขภาพชุมชนของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลในเขตจังหวัดปทุมธาน ี ผลการศึกษา  พบว่า  จัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ
กับภาระงาน จัดให้มีโอกาสฝึกอบรมความรู้ทางวิชาการที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานอย่างส่ าเสมอ ควร
เตรียมความพร้อมเรื่องของคน อุปกรณ์ งบประมาณ และการปรับเปลี่ยนการท างานโดยค านึงถึง
ความเป็นไปได้ทั้งผลกระทบด้านขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน  จากการสัมภาษณ์ในประเด็น
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ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ผลการศึกษา  
พบว่า  ควรจะมีการเพ่ิมปริมาณการรับรักษาผู้ป่วยมากกว่านี้เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน เช่น  บริการรักษาฟันให้บริการผู้ป่วยเพียงวันละ 10 คนเท่านั้น  เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ค่อนข้างรุนแรงในการฉคีวคัซนีส าหรับเดก็  เด็กบางคนอายุยังไม่ถึงขวบ  หากได้รับการรักษาที่รุนแรง
อาจท าให้เกิดอันตรายต่อเด็ก  ควรจะเปิดให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางช่วงนอกเวลาราชเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการให้สามารถมารับบริการหลังจากเลิกงาน  ควรจะจัดสรรพ้ืนที่
จอดรถให้เพียงพอไว้ส าหรับให้บริการประชาชน  เพ่ือความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ  เมื่อมี
การจัดกิจกรรมควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวให้ทั่วถึงมากขึ้น  เพ่ือที่ประชาชนในชุมชนสามารถ
เข้าถึงการรับบริการได้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 1. ควรจะมีการเพ่ิมปริมาณการรับรักษาผู้ป่วยมากกว่านี้เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน เช่น  บริการรักษาฟันให้บริการผู้ป่วยเพียงวันละ 10 คนเท่านั้น   
 2. ควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่  เนื่อจากเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ค่อนข้างรุนแรงในการฉคีวคัซนีส าหรับเดก็  เด็กบางคนอายุยังไม่ถึงขวบ  หากได้รับการรักษาที่รุนแรง
อาจท าให้เกิดอันตรายต่อเด็ก   
 3. ควรจะเปิดให้บริการรักษาโรคเฉพาะทาง  ในช่วงนอกเวลาราชเพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้รับบริการให้สามารถมารับบริการหลังจากเลิกงาน   
 4. ควรจะจัดสรรพื้นที่จอดรถให้เพียงพอไว้ส าหรับให้บริการประชาชน   เพ่ือความสะดวกแก่
ประชาชนผู้รับบริการ   
 5. เมื่อทางศูนย์บริการสาธารณสุขมีการจัดกิจกรรม  ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ  ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวให้ทั่วถึงมากขึ้น  เพ่ือที่ประชาชนในชุมชนสามารถ
เข้าถึงการรับบริการได้ 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษามาตรฐานของศนูย์บริการสาธารณสุขที่ให้บริการประชาชน  เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
 2. ควรมีการศึกษาปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนที่มารับบริการจากศูนย์บริการ
สาธารณสุข  เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการท างานของเจ้าหน้าที่ในด้านการส่งเสริม  
ป้องกัน  และควบคุมโรค  เพ่ือให้สามารถลดอัตราการระบาดของโรคได้ 
 3. ควรมีการศึกษากลยุทธ์ในการบริหารองค์กรของศูนย์บริการสาธารณสุข  เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิยิ่งขึ้น 
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กระบวนการสร้างชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งของชุมชนพูนทรัพย์ 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
ณัฏฐ์ชุดา  ยิ่งศิรดิ ารงค์กุล9 

ดร.ผกาวดี  สุพรรณจติวนา10 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1(  เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งของ
ชุมชนพูนทรัพย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (2( เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งของ
ชุมชนพูนทรัพย์ (3( เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนเข้มแข็งของชุมชนพูน
ทรัพย์ และ(4( เพ่ือวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางกระบวนการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งของ
ชุมชนพูนทรัพย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้ท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึกประชากรกลุ่มเป้าหมายโดยจ าแนกกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็นสามกลุ่ม คือ (1( ส านักงานเขตสายไหม จ านวน 4 คน (2( ประธานชุมชนกับคณะกรรมการ
ชุมชน จ านวน 3 คน และ (3( ประชาชน จ านวน 6 คน ในพื้นที่ชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ 

ผลการศึกษาพบว่า (1( กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีอยู่  3 กระบวนการคือ 
กระบวนการเตรียมคน กระบวนการก าหนดประเด็นปัญหา และกระบวนการด าเนินกิจกรรมชุมชน 
จากการสัมภาษณ์ในประเด็นกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง พบว่า ส านักงานเขต ได้ใช้ขั้นตอนการ
เตรียมคนเป็นส าคัญ คือเริ่มตั้งแต่การฝึกคน จัดการอบรมให้ความรู้ ค าแนะน าแก่ชุมชน แต่ส าหรับ
ประชาชน พบว่า จะมุ่งเน้นไปที่การด าเนินกิจกรรมของการพัฒนาชุมชน  
 (2( การมีส่วนร่วมของประชาชนแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการการตัดสินใจ 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล จากการสัมภาษณ์ในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ส านักงานเขตจะเข้ามา
มีส่วนร่วมในการประเมินผลชุมชน เพ่ือสังเกตถึงความส าเร็จที่ได้เข้ามาช่วยเหลือ เพราะการท า
กิจกรรมใด ๆ ก็ตามประชาชนในชุมชนมีหน้าที่ปฏิบัติ  ซึ่ งในส่วนของประธานชุมชน และ
คณะกรรมการชุมชนรวมไปถึงประชาชนในชุมชนล้วนเข้ามามีส่วนร่วมกันตั้งแต่เริ่มตัดสินใจ การ
ปฏิบัติ/การด าเนินกิจกรรม การรับผลประโยชน์ร่วมกัน รวมไปถึงประเมินผลความพอใจของตนเอง
และของคนในชุมชนด้วยกัน 

                                                           
9 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (หัวหมาก(  
10 อาจารย์ที่ปรึกษา 
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 (3( การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต ที่เรียกว่า 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม      
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ในประเด็นการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ส านักงานเขตจะมุ่งเน้น
ไปที่การเข้ามาให้ความรู้ของหลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงเข้ามาปลูกฝังด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ประชาชนในชุมชน ส่วนประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนก็
มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่เต็มร้อยต้องได้รับการอบรม
มากกว่านี้ เนื่องจากชุมชนพูนทรัพย์เองก็ก าลังพัฒนาชุมชนสู้ความเข้มแข็ง ซึ่งถือว่าชุมชนนี้มี
พัฒนาการที่รวดเร็วเพราะประชาชนในชุมชนเองให้ความร่วมมือกับภาครัฐในทุก ๆ ด้าน 
 (4( ความเข้มแข็งของชุมชนพูนทรัพย์ มี 5 ประการ คือภาวะผู้น า การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
การเรียนรู้ร่วมกัน มีจิตส านึกในชุมชน และเครือข่ายชุมชน จากการสัมภาษณ์ในประเด็นความ
เข้มแข็งของชุมชนพูนทรัพย์ในเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ส านักงานเขตมุ่งเน้นให้มี
การสอน การแนะน า การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน ส่วนประธานชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชน มุ่งเน้นไปที่การสร้างเครือข่ายของชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น และในส่วนของ
ประชาชนพบว่า เข้ามามีส่วนรว่มกันเป็นอย่างด ีทุกคนล้วนแล้วแตย่อมเสียสละเวลาของตนเพ่ือมาท า
ประโยชน์ร่วมกัน 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ชุมชนในกรุงเทพมหานครมีความหลากหลาย และมีความเหลื่อมล้ าสูง กล่าวคือ ส่วนหนึ่งที่
มีโอกาสสูง และมีความร่ ารวย มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความเป็นอยู่ที่ทันสมัยทุกอย่างตาม
แบบชุมชนเมือง แต่ในทางกลับกันก็ยังมีชุมชนฐานะยากจน ที่ขาดโอกาส ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก 
อาทิ ชุมชนแออัด ชุมชนคนจนเมือง ชุมชนด้อยโอกาส เป็นต้น โดยชุมชนเหล่านี้ยังขาดสุขภาวะ
ชุมชนที่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นชุมชนที่ครอบครัวยังขาดความพร้อมในด้านฐานะ 
ซึ่งความเป็นอยู่แบบดังกล่าวท าให้เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับโอกาส และขาดการดูแลเอาใจ
ใส่ตามที่ควรจะเป็น  

ข้อมูลจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน( กล่าวว่าปัจจุบันมีชุมชนแออัดทั่ว
ประเทศประมาณ 3,750 ชุมชน 1.14 ล้านครอบครัว คิดเป็นประชากร 5.13 ล้านคน นอกจากปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ – รายได้ ปัญหาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้ว กล่าวได้ว่าปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่
อาศัยหรือปัญหาการไล่รื้อ คือปัญหาหัวใจส าคัญของชาวสลัม ตัวเลขของทางการระบุว่า ขณะนี้มี
ชุมชนที่มีปัญหาเรื่องการรื้อย้าย 445 ชุมชน ก าลังอยู่ในระหว่างการไล่ที่ 180 ชุมชน และที่มีกระแส
ข่าวว่าจะไล่ประมาณ 265 ชุมชน ทั้งสองส่วนมีประชากรที่จะได้รับผลกระทบจากการไล่รื้อราว 2 
แสนคน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2560( 

ส่วนหนึ่งของชุมชนที่ได้กล่าวมาข้างต้น ก็มีชุมชนพูนทรัพย์รวมอยู่ในนั้นด้วย ซึ่งเกิดจากการ
การแก้ปัญหาชาวชุมชนแออัดใต้สะพานที่ส่วนมากมีอาชีพรับจ้างและเป็นแรงงานก่อสร้าง เพื่อให้ชาว
ชุมชนใต้สะพานมีที่อยู่อาศัยอย่างเป็นหลักแหล่ง 
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มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม หน่วยงานและองค์กรที่ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาที่อยู่
อาศัยให้กับกลุ่มคนด้อยโอกาส และคนจนเมือง อาทิเช่น การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.( มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.( ได้ร่วมจัดตั้งชุมชนพูนทรัพย์ โดยสร้างบ้าน และศูนย์
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในชุมชน เพ่ือย้ายชาวชุมชนใต้สะพานเข้ามาอยู่ ปัจจุบันชุมชนพูนทรัพย์มี
ประมาณ 218 ครัวเรือน 

จากการที่ชุมชนพูนทรัพย์มีพ้ืนฐานมาจากชุมชนแออัด ประชาชนในชุมชนต้องดิ้นรน
ช่วยเหลือตัวเอง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งคนใน
ชุมชนพูนทรัพย์มีคุณภาพชีวิตที่ต่ า ต้นทุนน้อย ขาดความรู้ความเข้าใจในบางเรื่อง เช่น การท า
การเกษตรที่ประชาชนในชุมชนมีความสนใจ จึงมีการเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเข้าไปช่วยสนับสนุนทั้ง
เรื่องความรู้ การจัดการและด้านเงินทุน จุดเริ่มต้นนี้ท าให้ชุมชนพูนทรัพย์ค่อย ๆ มีการพัฒนาขึ้นเรื่อย 
ๆ จนในปัจจุบันชุมชนพูนทรัพย์มีเครือข่าย คือ กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพชุมชนพูนทรัพย์ กลุ่มสวัสดิการ
ชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณะสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.( และกลุ่มอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.( นอกจากจะมีเครือข่ายภายในชุมชนแล้ว ชุมชนพูนทรัพย์ยังเป็นชุมชนที่เข้าร่วมอยู่ใน
เครือข่ายสลัม 4 ภาค ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ทั่วประเทศได้มารวมตัวกัน ปัจจุบันมีถึง 81 ชุมชน หรือ
ประมาณ 7,032 ครอบครัว ที่ร่วมอยู่ในเครือข่ายนี้ ชุมชนพูนทรัพย์ถือว่าเป็นชุมชนที่ก าลังพัฒนาขึ้น
เรื่อย ๆ โดยชุมชนนี้เริ่มจากศูนย์คือไม่มีอะไรเลย จนในปัจจุบันสิ่งที่มีภายในชุมชน อาทิเช่น บ้าน
หนังสือ ลานกีฬาชุมชน ลานเกษตรที่เปน็พื้นที่ส่วนกลาง และมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (รัฐเข้าไป
ช่วย โดยมีผู้ปกครองสนับสนุนศูนย์นี้(  

ชุมชนพูนทรัพย์นับว่าเป็นชุมชนหนึ่งที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากการที่ได้ใช้พ้ืนที่ภายใน
ของชุมชนเองพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งพาตนเองได้ โดยการรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ 
เข้าหาหน่วนงานรัฐเพ่ือให้รัฐช่วยเหลือจนปัจจุบันเกิดความส าเร็จในรูปแบบต่ าง ๆ ที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางในการด ารงอยู่และปฏิบัติตน ที่ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ปี          
พ.ศ.2517 ทรงให้ความส าคัญในการพัฒนาที่สมดุล มีการพัฒนาเป็นล าดับขั้น เริ่มด้วยการสร้าง
พ้ืนฐานให้มีความเข้มแข็งในด้านความพออยู่พอกิน การพัฒนาสุขภาพอนามัย การปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม และการพึ่งพาตนเองได ้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าในระดับที่
สูงขึ้นต่อไป ปรัชญายังให้หลักการพัฒนาที่เน้นองค์รวมโดยมุ่งความสุขของบุคคล ทั้งด้านวัตถุ สังคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์ แต่ชี้ให้มีความรู้เท่าทันผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก โดยอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอนผนวกด้วยการ
เสริมสร้างจิตส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญาและความพร้อมที่จะรับความผันผวน
ของการเปลี่ยนแปลง (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2542( 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1.( กระบวนการสร้างชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งของชุมชนพู
นทรัพทย์ 2.( การมีส่วนร่วมในชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งของชุมชนพูนทรัพทย์ 3.( การปฏิบัติตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนเข้มแข็งของชุมชนพูนทรัพทย์ 4.( วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทาง
กระบวนการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งของชุมชนพูนทรัพทย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเขตสาย
ไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 มุ่งศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสร้างชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งของชุมชนพูนทรัพย์ในเขตสายไหม 
เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งของชุมชน การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนพูนทรัพทย์ในเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ส านักงาน
เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 คน ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน จ านวน 
3 คน และประชาชนในชุมชนพูนทรัพย์ จ านวน 6 คน รวมทั้งหมด 13 คน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2561 ถึง 26 เมษายน พ.ศ. 2561 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับชุมชนพูนทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง 1.( สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุ มชนอื่น ๆ 
ต่อไป 2.( เป็นข้อมูลให้ประชาชนเข้าใจเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 3.( เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งของส านักงานเขต และผู้ที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กระบวนการสร้างชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งของชุมชนพูน
ทรัพย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

พิริยา เสนะรัตน์ (2555( ได้ท าการศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างมีส่วน
ร่วม กรณีศึกษาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ผลการวิจัยพบว่า 1. กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างมีส่วนร่วมมีอยู่ 4 ขั้นตอน คือ (1( 
การค้นหาพ้ืนที่ในการท างาน การท ากิจกรรม เป็นการร่วมกันจัดท าแผนที่ชุมชน การสรุปข้อมูลเพ่ือ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือค้นหาปัญหาและความต้องการ 
ร่วมกันค้นหาสาเหตุของปัญหา ทุนของชุมชนและมาร่วมกันสรุปข้อมูล จัดอบรมศึกษาดูแลและสร้าง
กระบวนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 3. การจัดกระบวนการสังเคราะห์ความรู้ มีการประชุมย่อย จัด
กิจกรรมแบบมีส่วรร่วมในชุมชน 4. ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม มีการปรับปรุงแผนให้ มีความ
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เหมาะสมมากขึ้น และจากการน ากระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างมีส่วมร่วม 4 ขั้นตอน ไป
ทดลองใช้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นอยู่ในระดับมาก 
 นพรัตน์ คล่องสารา (2551( ได้ท าการศึกษาเรื่อง กระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในชุมชน
คอยรุตตั๊กว่า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  
 ผลการวิจัยพบว่า 1. กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นตามความคิดเห็นของประชาชนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งในภาพรวมและรายด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1( ด้านการด าเนินงาน (2(ด้านการศึกษาชุมชน 
(3( ด้านการทบทวนเพ่ือแก้ปัญหาและอุปสรรค (4( ด้านการพิจารณาวิธีการด าเนินงาน (5( ด้าน
วิเคราะห์ปัญหาชุมชนด้านการวางแผน (6( ด้านการติดตามประเมินผล และ(7( ด้านการจัดล าดับ
ความต้องการของชุมชน  

2. ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายปัจจับได้แก่ 
(1( ความเป็นผู้น าของท้องถิ่น (2( การรับรู้ข่าวสาร (3( ความเป็นเคือญาติ  

3. จากผลการศึกษาเปรียบเทียบโดยการจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อบุคคลสรุปได้ดังนี้ (1( ในกระบวนการพัฒนาชุมชน ประชาชนที่มีเพศและระดับการศึกษา
แตกต่างกัน จะมีความเห็นที่ไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีอายุ และรายได้ที่แตกต่างกัน จะมี
ความเห็นที่แตกต่างกัน (2( ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการพัฒนาชุมชน ประชาชนที่มีเพศและระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน จะมีความเห็นที่ไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีอายุ และรายได้ที่แตกต่างกัน 
จะมีความเห็นที่แตกต่างกัน 

วรทัย จารุทวัย (2545( ได้ท าการศึกษาเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวคิด
เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง ศึกษากรณีชุมชนประชุมราษฎร์พัฒนา ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี  

ผลการวิจัยพบว่า การรวมกลุ่มในลักษณะเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองของชุมชนประชุมราษฎร์
พัฒนา โดยชาวบ้านรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพ่ือท ากิจกรรมการผลิต  การขาย การแปรรูป
และมีการระดมทุนจัดตัง้กลุม่ออมทรัพย์ของชุมชนขึ้นมา กลุ่มกองปราบอาสาจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้ชาวบ้าน
ร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชน ซึ่งในกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดรายได้และการมีงาน
ท าภายในชุมชนและยังแสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน ท าให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ในระยะยาว ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน
ประกอบด้วย ผู้น า การมีส่วนรวมของสมาชิก การเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การจัดการและ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคือ กลุ่มควรปรับวิธีการจัดการให้เป็นรูปแบบอย่างเป็นทางการ
มากขึ้น มีการประกอบกิจกรรมเสริมควบคู่ไปกับกิจกรรมหลัก ความทดลองการเวียนงาน นอกจากนี้
กลุ่มควรจะมีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่เพราะผู้น ามีส่วนส าคัญมากในการด าเนินการ และรัฐควรสนับสนุน
การน านโยบายเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองไปปฏิบัติอย่างจริงจังและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ควรถ่ายทอด
ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองใหแ้ก่ทกุชุมชนโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านและเสริมสร้างรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ (2552( ได้ท าการศึกษาเรื่อง รายงานการวิจัยรูปแบบการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสังคมที่มีความสุขอย่าง
ยั่งยืน 

ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งชุมชนหมู่ที่ 6 ต าบลนาป่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ รูปแบบมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับความต้องการ มีความต่อเนื่อง และน าไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างดี  

2. การด าเนินงานตามรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมู่ที่ 6 ต าบลนาป่า อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ ประชุมผู้น าชุมชน อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดท าแผนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง โดยยึดหลักการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน การสร้างศักยภาพชุมชนในการอยู่
ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนดุลยภาพการพัฒนา
ชุมชน  

3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานการสร้างความเข้มแข็ง พบว่า มีการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรม
ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มทอผ้า กลุ่มท าปุ๋ย และใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มปลูกป่า ปลูกต้นไม้
ยืนต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการผลิต ที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถจัด
ประเภทของกิจกรรมได้เป็น 3 กลุ่มกิจกรรมหลักคือ (1( กิจกรรมการผลิตโดยเฉพาะในภาค
การเกษตรที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม แต่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้คุ้มค่า ด้วยการหมุนเวียนทุน
ธรรมชาติภานในพ้ืนที่ เช่น กิจกรรมท าปุ๋ยชีวภาพ การปลูกผักและข้าวที่ปลอดสารพิษ การท าสวน
สมุนไพรของชุมชน การคิดค้นสารไล่แมลงสมุนไพร การท าถ่านชีวภาพ และการท าเกษตรผสมผสาน 
เป็นต้น (2( การรวมกลุ่มกันเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในชุมชนด้วยทุนทางสังคมที่มีอยู่ 
โดยรวมตัวกันท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากความรักและความเอื่ออาทรของสมาชิกในชุมชน เช่น 
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านศูนย์การเรียนรู้หรือโรงเรียนเกษตรกรในหมู่บ้าน การร่วมมือร่วมใจกัน
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัด การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ตั้งกองทุนสวัสดิการ การรวมกลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ (3( กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จิตส านึกท้องถิ่น ส่งเสริมวิถี
ชีวิต และวัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนได้ริเริ่มกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังจริยธรรมที่ดีงาม 

4. ความพึงพอใจต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง การร่วมกันท ากิจกรรมต่าง 
ๆ เช่น การท าปุ๋ยอินทรีย์ การออมทรัพย์ในรูปของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ การเผาถ่านจากเศษไม้และ 
น้ าส้มควันไม้ เป็นต้นสอดคล้องกับชุมชนที่มีความเข้มแข็งคือ (1( สมาชิกในชุมชนเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของตน (2( สมาชิกในชุมชนพร้อมที่จะร่วมกันจัดการกับปัญหาของตนและชุมชน (3( มีกระบวนการ
ของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง (4( สมาชิกในชุมชนทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมิน
สถานการณ์ของชุมชน (5( สมาชิกในชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมในกระบวนการของชุมชน 
(6( มีแผนของชุมชนที่มุ่งการพึ่งตนเอง (7( มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา ภาครัฐ องค์กร
เอกชน นักวิชาการ นักธุรกิจ เป็นต้น 
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พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร( (2556( ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเปรียบเทียบระดับการ
มีส่วนร่วมของประชาชน  

ผลการวิจัยพบว่าด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่
ให้ประชาชนร่วมรับรู้ รับทราบ ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
นั้น ๆ ร่วมกันเป็นอย่างดี ชุมชนมีรวมกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเครือข่ายประชาชน เครือข่ายกลุ่ม
กิจกรรมในชุมชน ท าให้สะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาชุมชน ผู้บริหารชุมชน ผู้น าชุมชน พัฒนากร องค์การบริหารส่วนตาบล มีบทบาทเป็นผู้ให้
การส่งเสริม สนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ การสนับสนุน
งบประมาณ การสนับสนุนผลผลิตหรือผลงานที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ คือ 
ด้านการพัฒนาคน ด้านการพัฒนาพ้ืนที่ ด้านการพัฒนาแหล่งรายได้ และด้านการพัฒนาแผนชุมชน  

วรทัย จารุทวัย (2545( ได้ท าการศึกษาเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวคิด
เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง ศึกษากรณีชุมชนประชุมราษฎร์พัฒนา ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี  

ผลการวิจัยพบว่า การรวมกลุ่มในลักษณะเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองของชุมชนประชุมราษฎร์
พัฒนา โดยชาวบ้านรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพ่ือท ากิจกรรมการผลิต การขาย การแปรรูป
และมีการระดมทุนจัดตัง้กลุม่ออมทรัพย์ของชุมชนขึ้นมา กลุ่มกองปราบอาสาจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้ชาวบ้าน
ร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชน ซึ่งในกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดรายได้และการมีงาน
ท าภายในชุมชนและยังแสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน ท าให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ในระยะยาว ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุ มชน
ประกอบด้วย ผู้น า การมีส่วนรวมของสมาชิก การเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การจัดการและ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคือ กลุ่มควรปรับวิธีการจัดการให้เป็นรูปแบบอย่างเป็นทางการ
มากขึ้น มีการประกอบกิจกรรมเสริมควบคู่ไปกับกิจกรรมหลัก ความทดลองการเวียนงาน นอกจากนี้
กลุ่มควรจะมีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่เพราะผู้น ามีส่วนส าคัญมากในการด าเนินการ และรัฐควรสนับสนุน
การน านโยบายเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองไปปฏิบัติอย่างจริงจังและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ควรถ่ายทอด
ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองใหแ้ก่ทกุชุมชนโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านและเสริมสร้างรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร( (2556( ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม  
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ผลการวิจัยพบว่าด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่
ให้ประชาชนร่วมรับรู้ รับทราบ ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
นั้น ๆ ร่วมกันเป็นอย่างดี ชุมชนมีรวมกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเครือข่ายประชาชน เครือข่ายกลุ่ม
กิจกรรมในชุมชน ท าให้สะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาชุมชน ผู้บริหารชุมชน ผู้น าชุมชน พัฒนากร องค์การบริหารส่วนตาบล มีบทบาทเป็นผู้ให้
การส่งเสริม สนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ การสนับสนุน
งบประมาณ การสนับสนุนผลผลิตหรือผลงานที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ คือ 
ด้านการพัฒนาคน ด้านการพัฒนาพ้ืนที่ ด้านการพัฒนาแหล่งรายได้ และด้านการพัฒนาแผนชุมชน  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้ศึกษาใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและเว็บไซต์ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนต่อต่อข้อมูลเรื่องของกระบวนการสร้างชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับการเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาท าการวิเคราะห์ รายงานผลการศึกษาตามล าดับ เพ่ือที่จะ
รวบรวมรายละเอียดทั้งหมดมาท าการวเิคราะห ์แปรผล สรุปผล และรายงานผลการศึกษาที่ได้รับจาก
การสัมภาษณ์จากส านักงานเขตสายไหม ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนพูนทรัพย์ รวมถึง
ประชาชนในชุมชนพูนทรัพย์ เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือวิเคราะห์และเสนอแนวทางในการ
แก้ไขหรือปรับปรุงให้พัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างส านักงานเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 คน 
ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน จ านวน 3 คน และประชาชนในชุมชนพูนทรัพย์ จ านวน 6 
คน ผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์ เรื่องกระบวนการจัดการชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งของชุมชน     
พูนทรัพย์ตามหลักเศรษฐกจิพอเพียงในเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถตอบค าถามการ
วิจัยที่ว่า กระบวนการสรา้งความเข้มแข็งให้ชุมชนพูนทรัพย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเขตสายไหม 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีกระบวนการอย่างไร ได้ดังต่อไปนี้ 

1. กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง จ าแนกประเด็นการวิจัยออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้              
(1( กระบวนการเตรียมคน คนในชุมชนเองจะรู้ว่าใครควรท างานในกิจกรรมไหนจึงจะเหมาะสม 
เพราะคนในชุมชนรู้จักกับดีอยู่แล้ว ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมประชุมก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเต็มใจ
ที่จะเสียสละเวลาของตนเอง มาท าเพ่ือส่วนรวม โดยคนในชุมชนมีการเตรียมพร้อมเสมอที่จะรับการ
ติดต่อจากหน่วยงานภายนอกที่จะเข้าไปพบคนชุมชน (2( กระบวนการก าหนดประเด็นปัญหา 
ประชาชนรู้ถึงปัญหาและจุดอ่อนของตนเอง
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ค่อนข้างดี เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย อาชีพหลักในชุมชนก็จะมีร้ อยมาลัยส่ง      
นึ่งปลาทู เก็บของเก่า เป็นต้น ซึ่งอาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพที่ท ากันมาก่อนที่จะรวมตัวกันเป็นชุมชน         
พูนทรัพย์ และยังคงประกอบอาชีพนี้อยู่ในปัจจุบัน คนในชุมชนจึงพยายามดิ้นรน หาทางให้หน่วนงาน
รัฐและบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยเหลือ เพ่ือให้สถานะความเป็นอยู่ สถานะทางการเงินของคนใน
ชุมชนดีขึ้น และ (3( กระบวนการด าเนินกิจกรรมชุมชน ในด้านการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ชุมชน     
พูนทรัพย์นี้ก็ได้จัดกิจกรรมตามวันส าคัญต่าง ๆ และดูแลศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ ในระดับของชุมชนเองตามศักยภาพของคนในชุมชนที่จะสามารถท าได้ คนในชุมชน
ยังให้ความส าคัญกับบ้านหนังสือ ศูนย์เด็กปฐมวัยของชุมชน ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง และก าลังจะ
จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นในชุมชน โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการขออนุญาต 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชน จ าแนกประเด็นการวิจัยออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ (1( การมี
ส่วนร่วมในการการตัดสินใจ (Decision Making) คนในชุมชนได้เข้าร่วมตัดสินใจในการท ากิจกรรม
ทุกเรื่อง จากการเข้าร่วมประชุม และคนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็น ได้เสนอแนะ จนสามารถไปถึง
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานจนส าเร็จลงได้ (2( การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) คน
ในชุมชนได้ให้ความร่วมมอืในการปฏิบตัิเปน็อย่างด ีโดยจัดแบ่งคน และจัดเวลาของตนให้เหมาะสมใน
การเข้ามามีส่วมร่วมในแต่ละกิจกรรม มีความเอาใจใส่และรับผิดชอบในกิจกรรมแต่ละอย่างที่ได้รับ
มอบหมายอย่างดี มีความสนใจ กระตือรือล้นที่จะท ากิจกรรมนั้นอย่างจริงจัง เ พ่ือให้การปฏิบัติงาน
นั้นส าเร็จ (3( การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน 
จากการที่มีศูนย์ต่าง ๆ โดยคนในชุมชนจะเข้าไปใช้บริการ ก็จะได้รับประโยชน์และความสะดวกใน
ระดับหนึ่งตามสถานะของชุมชน และยังได้รับประโยชน์จากการได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
ตามประเพณีที่ชุมชนได้จัดขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายได้พบปะพูดคุยกัน ท าให้
รู้จักกันดีมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองในชุมชน และ (4( การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล (Evaluation) ในการประเมินผลที่ภาครัฐจะประเมินในกิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วม จะ
เป็นการสังเกตว่าคนในชุมชนเกิดความพอใจในผลงานนั้นเมื่อการด าเนินกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่ง
ต่างกันกับคนในชุมชนเองก็จะร่วมกันประเมินผลถึงกิจกรรมที่ท า โดยการลงความคิดเห็นร่วมกัน ถึง
ความชอบต่อผลงานนั้นว่าดีหรือไม่ดี ด้วยเหมือนกัน 

3. การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต จ าแนกประเด็นการวิจัยออกเป็น        
5 ประเด็น หรือเรียกว่า 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี้ (1( ความพอประมาณ (Moderation) ชุมชนพูน
ทรัพย์จัดเป็นชุมชนที่มีความประมาณตน มีความพอดีในการใช้ชีวิต ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ แต่
ละคนต้องดิ้นรนเอาตัวรอด ยิ่งท าให้ชุมชนพูนทรัพย์มีการใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ยึดตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เรียกร้องสิ่งที่เกินตวั และมีการด ารงชีวิตที่เป็นไปอย่างเรียบง่าย (2( ความมี
เหตุผล (Reasonableness) คนในชุมชนพูนทรัพย์รู้จักใช้เหตุผลในการไตร่ตรองถึงความเหมาะสมใน
การที่จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือการจัดตั้งศูนย์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับฐานะความเป็นอยู่ของตน หรือ
เป็นการคิดค านึงถึงหลักของความคุ้มค่ากับการมองถึงการเกิดผลดีผลเสีย เป็นสิ่งที่จะท าให้เรามี
เหตุผลช่วยในการตัดสินใจของเราได้ (3( การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว (Self-immunity) ชุมชนพูนทรัพย์
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เป็นชุมชนที่ก าลังพัฒนา เป็นชุมชนที่ค่อนข้างมีความเข้มแข็งในการด ารงชีวิต มีความอดทน พร้อมที่
จะผ่าฟันกับอุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกันได้ ดังที่ก าลังจะเรียกร้องของซื้อที่ดินเป็นของตนเอง โดยการขอ
ซื้อกับการเคหะแห่งชาติ ซึ่งมีเครือข่ายสลัม 4 ภาคเข้ามาช่วยเหลือ เป็นแรงผลักดันให้คนในชุมชน
สามารถด าเนินการเรียกร้องเรื่องนี้ (4( เงื่อนไขความรู้ (Knowledge Condition) ถึงแม้ว่าคนส่วน
ใหญ่ในชุมชนจะมีการศึกษาน้อย แต่คนในชุมชนก็มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมีความรู้ ในการ
ประกอบอาชีพ ตามความถนัดของพวกเขาเป็นอย่างดี และยังได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการที่
ส านักงานเขตเข้ามาให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เข้ามาให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมอีกด้วย และ(5( 
เงื่อนไขคุณธรรม (Moral Condition) คนในชุมชนเองให้ความร่วมมือทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม ไม่
เกี่ยงงานกันท า โดยอาจจะสลับกันท า ใครว่างหรือสะดวกช่วงเวลาไหนก็เข้าไปช่วยด าเนินงาน โดยจะ
ให้ความใส่ใจ ให้ความสนใจ และให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายมา ซึ่งทุกคนต่างก็มี
วัตถุประสงค์เดียวกันคือต้องการให้ชุมชนมีการเจริญเติบโต และพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ 

4. ความเข้มแข็งของชุมชนพูนทรัพย์ จ าแนกประเด็นการวิจัยออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ (1( 
ภาวะผู้น า ถือว่าเป็นชุมชนที่มีประธานชุมชน รวมไปถึงประชาชนในชุมชนที่มีภาวะผู้น าสูง กล้า
แสดงออก กล้าคิด กล้าท า รู้วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีการเข้าพบส านักงานเขตด้วย
ตนเองเพ่ือขอให้เข้ามาช่วยเหลือรู้ถงึจุดยืนของตนเอง และพร้อมที่จะต้อนรับทุกคนที่จะเข้าไปศึกษาดู
งาน หรือเข้าไปช่วยเหลือชุมชนตลอดเวลา (2( การมีส่วนร่วมของสมาชิก ชุมชนพูนทรัพย์ได้รับความ
ร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากคนในชุมชน และจากความเชื่อมั่นในศักยภาพของประธานชุมชนรวมทั้ง
คณะกรรมการชุมชนที่ได้ผลักดันจนเกิดศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน จึงท าให้ประชาชนในชุมชน
ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี (3( การเรียนรู้ร่วมกัน คนในชุมชนมีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้หรือรับฟังสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก้ชุมชนเอง โดยให้ความร่วมมือเมื่อมี การ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดีเสมอ ซึ่งประชาชนแต่ละคนก็พร้อมที่จะท างานกันเป็นหมู่คณะ มีการเรียนรู้
ไปพร้อม ๆ กัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน (4( มีจิตส านึกในชุมชน ประชาชนในชุมชน
พูนทรัพย์ตระหนักถึงความรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งก็จะท าด้วยความเต็มใจ 
ให้ความสนใจ ความส าคัญ แก้กิจกรรมที่จะท า ซึ่งบางคนก็พร้อมที่จะเสียสละเวลาของตนมาเข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชน และ (5( เครือข่ายชุมชน ชุมชนพูนทรัพย์มีเครือข่ายภายนอกที่คอยให้การ
สนับสนุนอยู่คือ เครือข่ายสลัม 4 ภาค และในชุมชนพูนทรัพย์ก็ยังมีการติดต่อกั บชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงเป็นระยะ ๆ เพื่อจะได้รับรู้ข่าวสารใหม่ ๆ เอาไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตน 

5. แนวทางของกระบวนการพัฒนาชุมชน จ าแนกประเด็นการวิจัยออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
(1( การประชาสัมพันธ์ การแนะน าให้ชุมชนท าแผ่นพับหรือสื่อเอกสารของชุมชนเอง โดยบอกถึ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับชุมชน เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งชุมชน จนประสบผลส าเร็จในปัจจุบัน ว่าได้ท าอะไรไป
บ้าง รวมถึงให้ผู้น าชุมชนได้ไปเสนอขายสินค้าที่คนในชุมชนท าอยู่ ให้คนภายนอกได้รับรู้เพ่ือเป็นการ
เปิดตลาด และการที่ส านักงานเขตจะจัดหาเครื่องคอมพิเตอร์ เข้ามาใช้งานในชุมชน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพให้ชุมชนได้รับรูข้่าวสารจากภายนอก และเพื่อที่ชุมชนจะได้ท าเว็บไซด์ของชุมชนเองเป็นการ
น าเสนอข้อมูลของชุมชนว่าท าอะไรบ้าง มีสินค้าอะไร เพ่ือจะได้เป็นการเพ่ิมยอดขายเพ่ิมรายได้ให้แก่
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ชุมชนอีกด้วย (2( การจัดท ากิจกรรมการฝึกอบรม ส านักงานเขตได้มีการจัดกิจกรรม การฝึกอบรม      
ทั้งในเรื่อง การฝึกอาชีพ เช่น จักสานจากใบจาก และจากพลาสติก ศิลปะประดิษฐ์จ าพวกดอกไม้
ปลอม จัดช่อดอกไม้ การท าน้ าหมักชีวภาพ และวิชาการแปรรูปสมุนไพรพ้ืนบ้าน เป็นต้น           
การฝึกอบรมถึงภัยอันตรายของสิ่งเสพติด รวมทั้งยังคอยให้ความรู้ในเรื่องการใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการใช้ชีวิตอยู่เป็นระยะ ๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้ส านกังานเขตได้ก าลังท าเรื่องต่อที่ประชุมในเรื่อง
การให้ชุมชนมีศูนย์จัดจ าหน่ายสินค้าเป็นของชุมชนเอง เพ่ือเพ่ิมจุดขายและประชาสัมพันธ์ให้คน
ภายนอกได้รับรู้ (3( การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพูนทรัพย์จัดเป็นชุมชนที่ยึดตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง น ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตโดยดูได้จากการที่ท ากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ของศูนย์ต่าง ๆ ภายในชุมชน ที่สามารถใช้พ้ืนที่ของชุมชน และรู้จักใช้จ่ายอย่าง
พอประมาณ ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ท าอะไรที่เกินก าลังตน มีงบประมาณน้อยก็ใช้อย่างประหยัด ตาม
ศักยภาพของชุมชน ไม่เรียกร้องสิ่งที่คิดแล้วว่าเกินความสามารถของตน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งของชุมชนพูนทรัพย์ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ท าการวิจัยได้น าสิ่งที่ค้นพบมาวิเคราะห์
ตามหลักแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพูนทรัพย์ในเขตสายไหม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร เริ่มตั้งแต่กระบวนการเตรียมคน ที่คนในชุมชนเองจะรู้ว่าใครควรท างานในกิจกรรม
ไหนจึงจะเหมาะสม ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมประชุมก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเต็มใจที่จะเสียสละ
เวลาของตนเอง มาท าเพ่ือส่วนรวม โดยคนในชุมชนมีการเตรียมพร้อมเสมอที่จะรับการติดต่อจาก
หน่วยงานภายนอกที่จะเข้าไปพบเพื่อช่วยเหลือชุมชน กระบวนการก าหนดประเด็นปัญหา ประชาชน
รู้ถึงปัญหาและจุดออ่นของตนเองค่อนขา้งด ีคนในชุมชนจึงพยายามดิน้รน หาทางให้หน่วนงานรัฐและ
บุคคลภายนอกเข้ามาช่วยเหลือ เพ่ือให้สถานะความเป็นอยู่ สถานะทางการเงินของคนในชุมชนดีขึ้น 
และกระบวนการด าเนินกิจกรรมชุมชน ในด้านการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ชุมชนพูนทรัพย์นี้ก็ได้จัด
กิจกรรมตามวันส าคัญต่าง ๆ และดูแลศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ คนในชุมชน
ยังให้ความส าคัญกับบ้านหนังสือ ศูนย์เด็กปฐมวัยของชุมชน ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของพิริยา เสนะรัตน์ (2555( ศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างมีส่วน
ร่วม กรณีศึกษาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา
พบว่า กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างมีส่วนร่วมมีอยู่ 4 ขั้นตอน คือ การค้นหาพ้ืนที่ในการ
ท างาน การท ากิจกรรม เป็นการร่วมกันจัดท าแผนที่ชมุชน การสรุปข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการ ร่วมกันค้นหาสาเหตุ
ของปัญหา ทุนของชุมชนและมาร่วมกันสรุปข้อมูล จัดอบรมศึกษาดูแลและสร้างกระบวนการพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็ง กระบวนการสังเคราะห์ความรู้ มี
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การประชุมย่อย จัดกิจกรรมแบบมีส่วรร่วมในชุมชน และการติดตามผลการด าเนินกิจกรรม มีการ
ปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
 2. ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนพูนทรัพย์ในเขตสายไหม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนในการรว่มตัดสินใจ คนในชุมชนได้เข้าร่วมตัดสินใจใน
การท ากิจกรรมทุกเรื่อง จากการเข้าร่วมประชุม และคนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็น ได้เสนอแนะ 
จนสามารถไปถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานจนส าเร็จลงได้ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ คนในชุมชน
ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเป็นอย่างดี ทั้งการจัดแบ่งคน และการจัดเวลาของตนให้เหมาะสมใน
การเข้ามามีส่วมร่วมในแต่ละกิจกรรม มีความเอาใจใส่และรับผิดชอบในกิจกรรมแต่ละอย่างที่ได้รับ
มอบหมายอย่างดี การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน จาก
การที่มีศูนย์ต่าง ๆ โดยคนในชุมชนจะเข้าไปใช้บริการ ก็จะได้รับประโยชน์และความสะดวกในระดับ
หนึ่งตามสถานะของชุมชน การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในการประเมินผลที่ภาครัฐจะประเมินใน
กิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วม จะเป็นการสังเกตว่าคนในชุมชนเกิดความพอใจในผลงานนั้นเมื่อการ
ด าเนินกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งต่างกันกับคนในชุมชนเองก็จะร่วมกันประเมินผลถึงกิจกรรมที่ท า 
โดยการลงความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติป
สิทธิกร( (2556( ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของ
ชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ด้านที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมมากที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาต่างๆ 
 3. ผลการวิจัยการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนพูนทรัพย์ในเขตสายไหม 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความพอประมาณ ชุมชนพูนทรัพย์จัดเป็นชุมชนที่มี
ความประมาณตน มีความพอดีในการใช้ชีวิต ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาที่แต่ละคนต้องดิ้นรนเอาตัว
รอด ยิ่งท าให้ชุมชนพูนทรัพย์มีการใช้จ่ายอย่างประหยัด ยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีการ
ด ารงชีวิตที่เป็นไปอย่างเรียบง่าย ความมีเหตุผล คนในชุมชนพูนทรัพย์รู้จักใช้เหตุผลในการไตร่ตรอง
ถึงความเหมาะสมในการที่จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับฐานะความเป็นอยู่ของตน หรือเป็น
การคิดค านึงถึงหลักของความคุ้มค่ากับการมองถึงการเกิดผลดีผลเสีย การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ชุมชน
พูนทรัพย์เป็นชุมชนที่ก าลังพัฒนา เป็นชุมชนที่ค่อนข้างมีความเข้มแข็งในการด ารงชีวิต มีความอดทน 
พร้อมที่จะผ่าฟันกับอุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกันได้ เงื่อนไขความรู้ ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่ในชุมชนจะมี
การศึกษาน้อย แต่คนในชุมชนก็มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมีความรู้ ในการประกอบอาชีพ ตาม
ความถนัดของพวกเขาเป็นอย่างด ีและยังได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการที่ส านักงานเขตเข้ามาให้ความรู้
ในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมอีกด้วย และเงื่อนไขคุณธรรม คนในชุมชนเองให้ความร่วมมือทุกครั้งที่มีการ
จัดกิจกรรม ไม่เกี่ยงงานกันท า โดยอาจจะสลับกันท า โดยจะ ให้ความสนใจ และให้ความส าคัญกับ
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายมา ซึ่งทุกคนต่างก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือต้องการให้ชุมชนมีการ
เจริญเติบโต และพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวรทัย จารุทวัย (2545( ศึกษา
เรื่อง การสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนตามแนวคดิเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง ศึกษากรณีชุมชนประชุม
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ราษฎร์พัฒนา ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า มีการระดมทุน
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนขึ้นมา กลุ่มกองปราบอาสาจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้ชาวบ้านร่วมกันดูแลความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน ซึ่งในกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดรายได้และการมีงานท าภายในชุมชน
และยังแสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายใยชุมชน ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และสามารถพ่ึงตนเองได้ในระยะยาว 
 4. ผลการวิจัยความเข้มแข็งของชุมชนพูนทรัพย์มีอยู่ 5 ประการ คือ ภาวะผู้น า ถือว่าเป็น
ชุมชนที่มีประธานชุมชน ประชาชนในชุมชนที่มีภาวะผู้น าสูง กล้าคิด กล้าท า รู้วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้เป็นอย่างดี พร้อมที่จะต้อนรับทุกคนที่จะเข้าไปศึกษาดูงาน หรือเข้าไปช่วยเหลือชุมชน
ตลอดเวลา การมีส่วนร่วมของสมาชิก ชุมชนพูนทรัพย์ได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากคนใน
ชุมชน และจากความเชื่อมั่นในศักยภาพของประธานชุมชนรวมทั้งคณะกรรมการชุมชนที่ได้ผลักดัน
จนเกิดศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน จึงท าให้ประชาชนในชุมชนตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
เป็นอย่างดี การเรียนรู้ร่วมกัน คนในชุมชนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้หรือรับฟังสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนเอง โดยให้ความร่วมมือเมื่อมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดีเสมอ ซึ่ง
ประชาชนแต่ละคนก็พร้อมที่จะท างานกันเป็นหมู่คณะ มีการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน มีจิ ตส านึกใน
ชุมชน ประชาชนในชุมชนพูนทรัพย์ตระหนักถึงความรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งก็จะท าด้วยความเต็มใจ ให้ความสนใจ ความส าคัญกับกิจกรรมที่จะท า ซึ่งบางคนก็พร้อมที่จะ
เสียสละเวลาของตนมาเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน เครือข่ายชุมชน ชุมชนพูนทรัพย์มีเครือข่ายภายนอก
ที่คอยให้การสนับสนุนอยู่คือ เครือข่ายสลัม 4 ภาค และในชุมชนพูนทรัพย์ก็ยังมีการติดต่อกับชุมชน
บริเวณใกล้เคียงเป็นระยะ ๆ เพ่ือจะได้รับรู้ข่าวสารใหม่ ๆ เอาไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของ
ตน  
 
สรุป 
 จากการศึกษา กระบวนการสร้างชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งของชุมชนพูนทรัพย์ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ส านักงานเขตสายไหม ส่วนใหญ่
แล้วจะเป็นผู้ที่เข้ามาให้ความรู้ ให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษาให้แก่คนในชุมชนในการจะด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในชุมชน ซึ่งต่างกันกับประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประชาชนในชุมชนพูนทรัพย์ 
กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนเป็นผู้ที่สร้างกระบวนการท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งขึ้น 
เนื่องจากทุกคนให้ความร่วมมือกัน ร่วมใจ ลงมือ ลงแรงปฏิบัติเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนของตนให้ดียิ่งขึ้น 
รวมถึงคนในชุมชนมีความสามัคคีกัน เอื้อเฟือต่อกันไม่เอารัดเอาเปรียบหรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
ท าให้ทุกกิจกรรมที่ด าเนินมาประสบผลส าเร็จ มีศูนย์การเรียนเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ศูนย์การเรียนรู้
เกษตรพอเพียง ศูนย์เด็กปฐมวัย ลานกีฬา บ้านหนังสือ เป็นต้น ซึ่งในอนาคตชุมชนพูนทรัพย์ก็มีการ
วางแผนในการเตรียมที่จะมีสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมหาวิทยาลัยเกริกจะเป็นผู้ที่เข้ามาให้ความรู้ 
รวมทั้งจะมีตลาดขายของที่เป็นพ้ืนที่ส่วนกลาง และยังมีการวางแผนการออมเงินร่วมกันของคนใน
ชุมชนที่จะขอซื้อที่ดินจากการเคหะแห่งชาติ 
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เพราะชุมชนพูนทรัพย์นี้เป็นพื้นที่เช่าของการเคหะแห่งชาติ และคนในชุมชนเองก็ต้องการมี พ้ืนที่เป็น
ของตนเอง จึงได้รวมตัวกันสะสมเงินออมเพ่ือของซื้อที่ดินนี้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 1. การเข้าไปให้ความรู้แก่คนในชุมชน ส านักงานเขตควรเข้าไปมากกว่าปีละครั้ง เพ่ือปลูกฝัง
ความรู้ใหม่ ๆ หลักการใช้ชีวิต ให้ค าแนะน าแก่ประชาชน เนื่องจากประชาชนในชุมชนมีการศึกษาที่
น้อยท าให้ความรู้ ทักษะการด าเนินชีวิตเดินไปได้อย่างช้า ๆ ส านักงานเขตควรจัดการในเรื่องนี้ 
 2. ส านักงานเขตควรให้ความส าคัญในการลงพ้ืนที่ชุมชน เพื่อเข้าไปดูความเรียบร้อยในชุมชน
ให้มากกว่านี้ เพราะอาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขตส่งเข้าไปดูแลประจ ายังละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
ชุมชน 
 3. การให้ความส าคัญกับเยาวชนในชุมชนถือว่ายังน้อยอยู่ ส านักงานเขตควรเข้าไปช่วย
จัดการให้มีการฝึกฝนรุ่นเยาวชนมากกว่านี้ 
 4. ส านักงานเขตควรจะให้ความส าคัญในการใช้สื่อในการกระจายข่าวสารมากกว่านี้ การ
สื่อสารบางอย่างยังมีความเข้าใจยากในบางส่วน ควรท าให้มีการเข้าใจที่ง่ายขึ้น ด้วยเนื้อหาและภาษา
ที่อ่านง่าย 
 5. ส านักงานเขตควรมีการสรา้งจิตส านกึในรักในการพัฒนาชุมชน มีความรับผิดชอบตอ่หนา้ที่
ในการที่จะเข้าไปช่วยดูแลและพัฒนาชุมชน ตระหนักถึงความส าคัญของตนและยอมเสียสละเวลา
ให้แก่ชุมชนบ้าง 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1. แนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็งยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น กลยุทธ์ในการ
จัดการความรู้ ทุนทางสังคมที่เข้ามาจัดการความรู้ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมที่
เชื่อมโยงต่อการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 
 2. ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง 
 3. ควรศึกษาถึงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในชุมชนพูนทรัพย์โดยเจาะลึกลงไปใน
ชุมชน ว่าชุมชนมีประสิทธิผลของการพัฒนาชุมชนในเรื่องใดบ้าง 
 4. ขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะชุมชนพูนทรัพย์ในเขตสายไหม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จึงควรมีการศึกษากระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งในชุมชนอื่นที่มีความแตกต่างกัน
ทั้งทางค่านิยม วิถีชีวิต วัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างกัน 
 5. ควรมีการศึกษาเชิงลึกในกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยวิเคราะห์ประเด็นเนื้อหาของ
การมีส่วนร่วมเป็นหลัก 
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บทบาทศูนย์สิทธิมนุษยชนส านักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตาน ี
ต่อปัญหาการละเมดิสทิธิมนุษยชน 

 
       กมลทิพย์ ธรรมชาติ11 
            ดร. ผกาวด ีสุพรรณจติวนา12 

 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1( เพ่ือศึกษาบทบาทของศูนย์สิทธิมนุษยชนใน
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานีเพ่ือลดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ (2( เสนอแนวทาง ในการแก้ไข 
ปรับปรุงบทบาทของศูนย์สิทธิมนุษยชนในส านักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึกกลุ่มเป้าหมายโดยจ าแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสองกลุ่ม 
คือ บุคลาการกระทรวงยุติธรรมที่ท างานด้านอ านวยความยุติธรรมและด้านการลดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน แบ่งออกเป็น ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม จ านวน  1 ตัวอย่าง  เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม 
จ านวน 14 ตัวอย่าง รวมเป็นจ านวน 15 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ 
 ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของศูนย์สิทธิมนุษยชน ส านักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี มีดังนี้          
1( บทบาทในฐานะหน่วยรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในพื้นที่ที่ประชาชนมาร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียนและลงพ้ืนที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจะด าเนินการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อเท็จจริงและจัดเตรียมเอกสารเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ในการลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่เป็นรายกรณี  
 2( บทบาทในการอ านวยความยุติธรรม และด าเนินการช่วยเหลือสรรหาโอกาสให้มีการเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน บทบาทนี้ได้
มีการลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในรายเฉพาะกรณี แก่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพิจารณาด าเนินการ  
ช่วยเหลือเหยื่อในการแสวงหาพยานหลักฐานในคดี เพ่ือต่อสู้คดีความในชั้นศาล รวมทั้งการให้เงินช่วยเห
ลื่อเพ่ือน าคดีความเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ช่วยเหลือด้านทนายว่าความ เงินช าระค่าธรรมเนียมศาล 
ช่วยเหลือเงินใช้ในการประกันตัว 
 3( บทบาทในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้ถูกกระท าละเมิดสิทธิ
มนุษยชน บทบาทนี้เป็นบทบาทที่ของศูนย์สิทธิมนุษยชน ที่เป็นการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมผ่าน

                                                           
11 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปรญิญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
12 อาจารย์ที่ปรึกษา 
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กระบวนการเยียวยากรณีผู้เสียชีวิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ  การจ่ายค่ายังชีพรายเดือน การให้แก่ทายาทผู้
ได้รับผลกระทบ รวมทั้งประสานงานกับ กองทุนยุติธรรมเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายการคุ้มครอง
ผู้เสียหายในคดีอาญา   

4( บทบาทในการป้องกันไม่ให้มีการกระท าของเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการใดๆ ไปละเมิด สิทธิ
เสรีภาพของประชาชน มีการบูรณาการท างานร่วมกับส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
และหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ เสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ รวมทั้งเป็นผู้ก ากับการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนจะออกแถลงการณ์เกี่ยวกับ
ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนประจ าสัปดาห์ และมีการสรุป สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในภาพรวมของประเทศเพ่ือเสนอแนะรัฐบาลในเชิง นโยบายด้วย 
 แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงบทบาทของศูนย์สิทธิมนุษยชน จะต้องมีการด าเนินงานภายใต้
บทบาทหน้าที่ในการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนการดาเนินการตามแนว
ทางการดาเนินการเพ่ือแก้ปัญหาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้วย ตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีด้วย แต่ในการดาเนินการของศูนย์สิทธิมนุษยชน สานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ภายใต้อ านาจหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
นอกจากจะด าเนินการตามแนวทางสิทธิมนุษยชนแล้วต้องมีการนาหลักการดารงชีวิตที่สอดคล้องกับ
คนในพ้ืน ที่ของจังหวัดปัตตานี มาปรับใช้ตามแนวทางสิทธิมนุษยชนด้วย 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน นับรวม
ระยะเวลาได้ 13 ปีเต็ม ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองที่เกี่ยวขอ้งเนือ่งกับมิติทางวัฒนธรรม ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขด้วยสันติวิธี อันเป็นทางออกทาง
การเมืองหลัก มิใช่การทหาร ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายภูมิปัญญาทางการเมอืง การปกครองที่แหลมคมยิ่ง
ในปัจจุบัน จ าเป็นต้องใช้สติและเหตุผลโดยปราศจากอคติในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบคอบ
และรอบด้าน เพ่ือที่จะเข้าใจปัญหาได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ในอันที่จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแนวทางแก้ไขเชิงนโยบายที่น าไปปฏิบัติแล้วเกิด
ประสิทธิผล ท าให้ความรุนแรงลดระดับลงจนสถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติได้ในที่สุดปัญหาใจ
กลางของความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ราษฎรที่เป็นพลเรือนในพ้ืนที่ กลุ่มเด็ก เยาวชน 
ผู้หญิง ได้รับผลกระทบทางชีวิตสูงกว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ (hard target) โดยกลุ่มเป้าหมายเปราะบาง
เสียชีวิตสูงกว่าเจ้าหน้าที่รัฐ ประมาณ 3 เท่า โดยกลุ่มเป้าหมายเปราะบางเสียชีวิต จ านวน 230 ราย 
บาดเจ็บจ านวน 347 ราย และกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิต จ านวน 77 ราย บาดเจ็บ จ านวน 281 ราย
ส าหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นในกลุ่มของผู้หญิงและผู้ชายในพ้ืนที่ พบว่า ผลกระทบต่อร่างกายทั้งการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในกลุ่มของผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง ในปี 2559 มี
ผู้ชายเสียชีวิต 283 ราย และได้รับบาดเจ็บ 500 ราย และผู้หญิงเสียชีวิต จ านวน 24 ราย และ
บาดเจ็บ 128 ราย นอกจากนี้สถานการณ์ความ
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รุนแรงยังส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่อายุไม่เกิน 18 ปี เสียชีวิตถึง 9 ราย และบาดเจ็บอีก 50 ราย ซึ่ง
ทั้งเด็กและเยาวชน และกลุ่มผู้หญิงล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องการการปกป้องดูแลมุมมอง
ต่อความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านของ กลุ่มเคลื่อนไหว ความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ 
วัฒนธรรม โครงสร้างและอ านาจ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี ได้เปลี่ยนมุมการต่อสู้ด้วย
วิธีทางการเมือง ในอดีต มาเป็นการต่อสู้ด้วยอาวุธ ก่อเหตุความรุนแรงในพ้ืนที่มากขึ้น โดยเฉพาะ
ในช่วงหลังปี 2547 ซึ่งขยายมากขึ้นจนเกิดความรุนแรงไปทั่วทุกพ้ืนที่ แต่ในการต่อสู้ที่มี 

ความยืดเยื้อเรื้อรัง ก็มีเรื่องให้กลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวที่เลือกต่อสู้ด้วยอาวุธ ขบคิดมากอยู่  
เช่นกัน ยกตัวอย่างง่าย ๆ เกี่ยวกับการก่อเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้น ย่อมมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบกับ
คนทุกคนในสังคม ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาแนวทางการละเมิดสิทธิ มนุษยชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมีความสนใจศึกษาหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ในการอ านวยความ
ยุติธรรมตามภารกิจหลักในภารกิจด้านความ ยุติธรรมเป็นพ้ืนฐานของการบริหารงานราชการอยู่แล้ว 
ในที่นี้หน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมที่ท างานในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี มาเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ภาคใต้ ได้หรือไม่   

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1( เพื่อศึกษาบทบาทของศูนย์สิทธิมนุษยชนในส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดปัตตานีเพ่ือลดการละเมิดสิทธิมนุษยชน (2( เพ่ือเสนอแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง
บทบาทของศูนย์สิทธิมนุษยชนในส านักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี  
 
ขอบเขตการวิจัย  
  การศึกษานี้มุ่งเน้นศึกษาบทบาทของศูนย์สิทธิมนุษยชน ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
ปัตตานี โดยการเก็บข้อมูล จากผู้สอบแบบสัมภาษณ์ทั้ง 15 ตัวอย่าง  ก าหนดสาระ การศึกษาใน
ประเด็นบทบาทของศูนย์สิทธิมนุษยชนส านักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี   ศึกษาโดยการสัมภาษณ์
ตามแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นในประเด็นบทบาทของศูนย์สิทธิ มนุษยชนส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 16 เมษายน 2561 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 การวิจัยครั้งนี้เพื่อเป็นศึกษาบทบาทของศูนย์สิทธิมนุษยชน ส านักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี 
ท าให้ (1( ผลงานวิจัยสามารถท าให้ทราบถึงการการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดปัตตานี (2(  
ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้เพ่ือแก้ปัญหาและอุปสรรคในการลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัด
ปัตตานี และ (3( ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการลดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในจังหวัดปัตตานี  
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การทบทวนวรรณกรรม 
 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องบทบาทของศูนย์สิทธิมนุษยชน ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดปัตตานีต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีดังนี้ 
 วารสารสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ปี่ที่  1 ฉบับที่ 1 
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2555 (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 2555 ( ได้ศึกษา
ถึงที่มาของการจัดตั้งศูนย์สิทธิมนุษยชน ส านักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ตามแนวทางการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  จากการศึกษาพบว่า กรมคุ้มครอง
สิทธิได้มีการเล็งเห็นถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน การบริหารงาน ราชการของกระทรวงยุติธรรม
อ านวยการหลังผ่านกระบวนการทบทวนรายงานเรียบร้อยแล้ว ด้วยการน าข้อคิดเห็นและเสนอแนะที่
ได้จากการทบทวนรายงานไปอนุวัติภายในประเทศเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังซึ่งหัวใจหลักของกระบวนการสิทธิมนุษยชน  เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสถานการณ์ การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามแนวทางการลดการละเมิด สิทธิ
มนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์สิทธิมนุษยชน  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ตามแนวทางการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ   กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งได้บทบาทของศูนย์สิทธิมนุษยชน หน้าที่ โครงสร้างของศูนย์สิทธิ
มนุษยชน  ส านักงานยติธรรมจังหวัดปัตตานี เพ่ือให้มีบทบาทในการลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
พ้ืนที่จังหวัด ปัตตานี  
 ชุบ  กาญจนประกร หลักรัฐประศาสนศาสตร์ เอกสารประกอบค าบรรยาย  2506 (โรเนียว( 
(2523( ได้ศึกษาเกี่ยวกบัแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงาน และระบบงานยุติธรรม  จากการศึกษา
พบว่า การบริหารราชการจะต้องอาศัยองค์ประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งน่าจะเรียกว่าปัจจัยเหตุ 
(Input)  หรือสิ่งที่จะใช้ไปในการบริหารงานและจะต้องมีกระบวนการบริหาร (process)  เพ่ือใช้
ปัจจัย เหตุ  และเมื่อกระบวนการต่าง ๆ ด าเนินการไปแล้ว  ก็จะได้ผลผลิตหรือสิ่งที่ได้ออกมา  
(Output) การบริหารงานยุติธรรมซึ่งเป็นการบริหารงานราชการอย่างหนึ่ง  ก็ย่อมจะต้องใช้
องค์ประกอบหรอืปัจจัย  ตลอดจนกระบวนการในการบริหารดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ผลผลิตหรือ
สิ่งที่จะได้ออกมาคือการคุ้มครองป้องกันสังคมด้วยการลดอาชญากรรม  อย่างไรก็ดี  ระบบงานยุติธรรม
เป็นระบบงานที่ประกอบด้วยระบบงานย่อยหลายระบบ  ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากระบบงานอื่น ๆ และ
แตกต่างกันในหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างระบบงานยุติธรรมย่อย ๆ ด้วยกันด้วย  การบริหารงาน
ยุติธรรมจึงมีกระบวนการพิเศษอีกมากหมายหลายประการ การบริหารมีลักษณะเป็นการด าเนินงาน ที่เป็น
กระบวนการต่อเนื่อง   ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวไว้มากมายหลายอย่างซึ่งน ามาสรุปพอเป็นที่เข้าใจว่า  การ
บริหารงานที่ดีควรจะประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคัญ 9 ประการ  คือ นโยบาย (Policy)  อ านาจหน้าที่
(Authority)  การวางแผน (Planning)  การจัด รูปงาน (Organizing) การด าเนินการเกี่ยวกับบุคลากร 
(Staffing) การอ านวยการ(Directing) การประสานงาน (Co-ordination) การรายงาน  (Reporting)  และ
การงบประมาณ (Budgeting)  หรือที่รวมเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้โดยย่อว่า PAPOSDCORB   
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 จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย (ระบบกระบวนยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ส านักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556( ได้ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉนัท์ ระบบงาน
ยุติธรรมชุมชน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรมชุมชน และกระบวนการยุติธรรมเชิงสารมาน
ฉันท์ รวมทั้งศึกษาโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม จากการศึกษาพบว่า 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ระบบงานยุติธรรมชุมชน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรม
ชุมชน และกระบวนการยุติธรรมเชิงสารมานฉันท์ รวมทั้งศึกษาโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมที่น าทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการยุตธิรรมชุมชนมาปรับใช้ในการ
ด าเนินการของส านกังานยุตธิรรมจังหวดั ได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมชุมชนเกีย่วกับปัจจัยที่
จะท าให้การบริหารงานยุติธรรมชุมชนประสบความส าเร็จตามทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ 
 แนลสัน แมนเดลลา แปลโดย อัสนีย์ สังขเนตร และวุฒิพงศ์ แปงใจ  (ค.ศ. 1998 หรือพ.ศ.
2541( ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานเรือนจ าตามแนวทางสิทธิมนุษยชน  จากการศึกษาพบว่า การ
ปฏิบัติงานงานเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์  การบริหารจัดการเรือนจ าตามแนวทางดังกล่าวมีการกล่าวถึงการ
หลักการจัดการเรือนจ า การด าเนินการต่อผู้ต้องขังที่กระท าความผิดขณะอยู่ในเรือนจ า การปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังหญิง การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังวัยหนุ่ม/เยาวชน โดยยึดถือการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ า
ต้องอยู่ภายในหลักสิทธิมนุษยชน โดยได้น าหลักการตามแนวทางสิทธิมนุษยชนดังกล่าวมา
เปรียบเทียบกับทฤษฎีสิทธิมนุษยชนทั่วไป 
 จรัญ โฆษณานันท์  (2545(  ได้ศึกษาเกี่ยวกับ กฎหมายสิทธิมนุษยชน  ความเข้าใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามหลักสิทธิมนุษยชน  จากการศึกษาพบว่า หลักและ แนวทางสิทธิมนุษยชน
ภูมิหลังเชิงประวัติศาสตร์ในตะวันตก ปรัชญาสิทธิมนุษยชน : จาก ปรัชญากรีกโบราณ ทฤษฎี
กฎหมายธรรมชาติสู่ปรัชญาทางสังคมการเมืองร่วมสมัย สิทธิมนุษยชนและปัญหาความขัดแย้งทาง
อารยธรรม-วัฒนธรรม สิทธิมนุษยชนและกฎหมายในตะวันตก : ประสบการณ์ศึกษาในอังกฤษ , 
อเมริกาและฝรั่งเศส กฎหมายสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ : ก าเนิดและพัฒนาการร่วมสมัย 
สถาบัน-กลไกการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระดับระหว่างประเทศของสหประชาชาติ  ระบบ/
กลไกการปกป้องคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนระดับภูมิภาค สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติและปัญหา
สิทธิมนุษยชนไร้ พรมแดน 
 พลอยพรรณ เชี่ยวชาญ (การศึกษาค้นคว้าอิสระ ,2559( ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด/ทฤษฎี
บทบาท/กระบวนการตามทฤษฎีบทบาทจากการศึกษาพบว่า ทฤษฎีบทบาทมีแนวคิดมาจากนักคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎีบทบาทของราล์ฟ ลินตัน (Ralp Linton’s Role Theory) ทฤษฎี
บทบาทของนา เดล (Nadel’s Role Theory) ทฤษฎีบทบาทของโฮมันน์ (Homann’s Role 
Theory) ได้ทราบความหมายของค าว่าบทบาท โดยบทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิ และ 
หน้าที่ของสถานภาพที่สังคมก าหนดหรือคาดหวังไว้  โดยได้รับอิทธิพลมาจากค่านิยมทาง
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของแต่ละสังคม โดยบทบาทของบุคคลในสังคมจะแสดงออกมาใน
รูปแบบใดก็จะขึ้นอยู่กับสถานภาพของบุคคลนั้น ๆ ตามที่บรรทัดฐานของสังคมได้ก าหนดไว้  
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่องการลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีมีระเบียบวิธีการ
ด าเนินการศึกษาวิจัย มีการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research)  ส าหรับการก าหนดระเบียบ
วิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology)โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) โดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา     
5 กรณ ี
 
ผลการศึกษา 
 ความคิดเห็นของกลุ่มศึกษาเห็นว่า บทบาทของศูนย์สิทธิมนุษย์ชน ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ปัตตานี ตามพันธะกิจหน้าที่ของศูนย์สิทธิมนษุย์ชนภายใตก้รอบการบรหิารงานของส านักงานยุติธรรม
จังหวัดปัตตานี มีกรอบบทบาทและภารกิจหลัก 3 ประการมีรายละเอียดดังนี้ 

1. อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม  โดยมี
วัตถุประสงค์หลักได้แก่การช่วยเหลือประชาชนในทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการ
ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในชุมชนรวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมาย
และความยุติธรรมแก่ประชาชน 

2. ให้บริการประชาชนในงานของกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด การสร้างเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนจากภาคประชาชนเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้เกิดความเป็น “หุ้นส่วน” ระหว่างภาคประชาชนกับ
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงยุติธรรม เพื่ออ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้มีความเชื่อมั่น และเข้าถึงความยุติธรรม
อย่างทั่วถึงและเสมอภาค บทบาทหน้าที่ของส านักงานยุติธรรมจังหวัดในการด าเนินงานยุติธรรม
ชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านการอ านวยความยุติธรรมสู่ภาคประชาชนและสรุป
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและน าเสนอแนวทางการขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชนใน
อนาคต  
 บทบาทของศูนย์ของศูนย์สิทธิมนุษยชน ส านักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี จากการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 5 กรณี พบว่า  

วิสามัญฆาตกรรม การปฏิบัติของศูนย์สิทธิมนุษยชน ส านักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี การลงพ้ืนที่
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีดังกล่าวมีผลการปฏิบัติคือ เตรียมการก่อนลง
พ้ืนที่ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจะด าเนินการประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อเท็จจริงและ
จัดเตรียมเอกสารเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในการลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่  1. ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย 2. การประสานงาน
เป็นการอ านวยความยุติธรรมตามอ านาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม และพิจารณาและด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
การจ่ายชดเชยค่าเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดี 
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กรณีเรื่องทหารสังหารเด็ก  มีการประสานงานกับหน่วยงานด้านการคุ้มครองเด็ก 1. 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่
ผู้ได้รับผลกระทบ 2. ประสานงานกับหน่วยงานด้านการคุ้มครองสิทธิเด็กเพ่ือคุ้มครองสิทธิเด็กและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายของกระทรวงยุติธรรม และ 3. พิจารณาและด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายชดเชยค่าเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดี 

 
กรณีเรื่องทหารพรานถูกท าร้ายจนเสียชีวิตหลังจากยิงชาวบ้าน ลงพ้ืนที่โดยเจ้าหน้าที่ 1. 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่
ผู้ได้รับผลกระทบ 2. การประสานงานกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ องค์กรอัยการ และองค์กรศาล
เพื่อน าคดีความเข้าสู่กระบวนการศาล เป็นการอ านวยความยุติธรรมตามอ านาจหน้าที่ของกระทรวง
ยุติธรรม และ 3. พิจารณาและด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายชดเชยค่าเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดี 

 
กรณีการเสียชีวิตในช่วงที่มีการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ ได้มีการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงในรายเฉพาะกรณี แก่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็
สามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยัง หน่วยงานอิสระ เพ่ือให้มีการด าเนินการสอบสวนได้ ส าหรับกรณี
เจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคง เมื่อกระท าความผิด ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่
รับผิดชอบก็มิได้มีการเลือกปฏิบัติ หรือละเว้นการ ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และบทบาท
ในการเยียวยาผู้เสียหาย/ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 

 
กรณีเรื่องการท าให้สูญหาย ศูนย์สิทธิมนุษยชนได้รบัเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกับประเดน็การท าให้

สูญหายโดยได้มีการบูรณาการท างานร่วมกับส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จากการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีพบว่ามีการกระท าความผิดในลักษณะการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะ
ดังกล่าวจึงมีการใช้บทบาทของศูนย์ในการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวเป็นไปใน
ลักษณะที่มุ่งมั่นของบคุคลกรระดับนโยบายต่อพันธกรณีที่ส าคัญของประเทศไทยต่ออนุสัญญาต่อต้าน
การทรมาน 

 
สรุปบาทจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ จากกรณีศึกษา 5 กรณี ได้ดังนี้ 

1.  ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนที่ประสบปัญหาด้านกฎหมายสามารถขอรับ
ความช่วยเหลือได้โดยสะดวก   

2.  มีที่ปรึกษากฎหมายให้บริการประชาชนฟรี เรียกว่า คลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่  ให้บริการ
ประชาชน   

3. รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ประสานงานเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับ
ความยุติธรรมหรือถูกล่วงละเมิดสิทธิ โดย การประสานส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือช่วย
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บรรเทาปัญหาในเบื้องต้น   
 

บทสรุป 
 จากความคิดเห็นของกลุ่มศึกษาและการวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้ง 5 กรณี สรุปได้ว่า เรื่อง
บทบาทของศูนย์สิทธิมนุษยชน ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ปัตตานีต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
พบว่า  ตามพันธะกิจหน้าทีข่องศูนย์สิทธิ มนุษยชนภายใต้กรอบการบรหิารงานของส านกังานยุตธิรรม
จังหวัด มีกรอบบทบาทมี 4 บทบาท คือ 
 1( บทบาทในฐานะหน่วยรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ที่ประชาชนมาร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียนและลงพ้ืนที่คุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเจา้หน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจะด าเนินการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อเท็จจริงและจัดเตรียมเอกสารเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ในการลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่เป็นรายกรณี  
 2( บทบาทในการอ านวยความยุติธรรม และด าเนินการช่วยเหลือสรรหาโอกาสให้มีการเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน บทบาทนี้ได้
มีการลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในรายเฉพาะกรณี แก่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพิจารณาด าเนินการ 
ช่วยเหลือเหยื่อในการแสวงหาพยานหลักฐานในคดี เพ่ือต่อสู้คดีความในชั้นศาล รวมทั้งการให้เงินช่วยเห
ลื่อเพ่ือน าคดีความเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ช่วยเหลือด้านทนายว่าความ เงินช าระค่าธรรมเนียมศาล 
ช่วยเหลือเงินใช้ในการประกันตัว 
 3( บทบาทในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้ถูกกระท าละเมิดสิทธิ
มนุษยชน บทบาทนี้เป็นบทบาทที่ของศูนย์สิทธิมนุษยชน ที่เป็นการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมผ่าน
กระบวนการเยียวยากรณีผู้เสียชีวิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ  การจ่ายค่ายังชีพรายเดือน การให้แก่ทายาทผู้
ได้รับผลกระทบ รวมทั้งประสานงานกับ กองทุนยุติธรรมเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายการคุ้มครอง
ผู้เสียหายในคดีอาญา    

4( บทบาทในการป้องกันไม่ให้มีการกระท าของเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการใดๆ ไปละเมิด สิทธิ
เสรีภาพของประชาชน มีการบูรณาการท างานร่วมกับส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ เสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ รวมทั้งเป็นผู้ก ากับการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนจะออกแถลงการณ์เกี่ยวกับ
ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนประจ าสัปดาห์ และมีการสรุป สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในภาพรวมของประเทศเพ่ือเสนอแนะรัฐบาลในเชิง นโยบายด้วย 
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แนวทางการแก้ปัญหาบทบาทของศูนย์สิทธิมนุษยชน  
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  การอ านวยความเป็นธรรมและเยียวยาผู้เสียหายของศูนย์สิทธิ

มนุษยชน ส านักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี มีดังนี้ 
 1. เน้นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนทุกกลุ่ม โดยใช้วิธีการพิสูจน์หลักฐานและนิติ
วิทยาศาสตร์ ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกพิจารณาคดีกับคู่กรณีที่เป็นมุสลิม 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอิหม่ามและผู้น าศาสนา 
 2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการอ านวยความยุติธรรม ให้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม ยึดหลัก
กฎหมาย โดยการบูรณาการท างานระหว่างหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ในพื้นที่  
 3. การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งด้านการเงิน ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ  
 4. การส่งเสริมด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของพ้ืนที่และสร้างการเรียนรู้
ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 5. การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน  และ ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ มีพัฒนาการเชิงบวกต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 

1. ส านักงานยตุิธรรมจงัหวัดปตัตานี ควรการจัดสรรงบประมาณกองกลางไว้ 
เพื่อสมดุลต่ออ านาจการปฏบิัติงานอย่างทันทว่งที 

2. ส านักงานยตุิธรรมจงัหวัดปตัตานี อ านาจการตดัสินใจควรแบ่งลดระดบัลง 
เพื่อการปฏบิัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

  3.  ส านักงานยตุธิรรมจังหวัดปัตตาน ีควรได้มกีารจดัอบรมความรู้ หรืออบรมแนวทางการ
ตัดสนิใจหรอืให้อ านาจในการตดัสินใจไว้ส าหรับกลุ่มงานว่าช่องทางใดบ้างที่สามารถตัดสนิใจไดเ้ลย
และช่องทางใดบ้างยังตอ้งรอการตัดสนิใจจากผู้บริหารหรือคณะท างานทีต่้องตดัสนิใจร่วมกันเพื่อเร่ง
การแก้ไขปญัหาใหถู้กจดุ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

 

 
 

บรรณานุกรม 
 

คณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ. (2549). รายงานคณะกรรมการอิสระเพ่ือความ
สมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์. กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพ์ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี. 

จ านง อดวิัฒนสิทธิ ์และคณะ. (2545). สังคมวิทยา. (พิมพ์ครั้งที1่0). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 

จุฑารัตน ์เอื้ออ านวย. (2556). กระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันท ์ระบบงานยตุิธรรมชุมชน.  
เฉลียว บุรีภักด ีและคณะ. (2545). ชุดวิชาการวิจัยชุมชน. กรุงเทพฯ: ส านักมาตรฐานการศึกษา 

ส านักงานสภาสถาบนัราชภัฏ. กระทรวงศึกษาธิการ. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2532). พจนานกุรมศัพท์สังคมวิชาอังกฤษ-ไทยฉบับราชบณัฑิตยสถาน.  

กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติ้งกรุป. (2546). พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 2542.  
วิเชียร รักการ. (2529). วัฒนธรรมและพฤติกรรมไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.์ 
สุวิมล ติรกานนัท.์ (2542). การใช้สถติิในงานวิจัยทางสงัคมศาสตร์แนวทางสู่ปฏิบตัิ. ภาควิชาการ

ประเมินและการวิจัย. คณะศึกษาศาสตรม์หาวิทยาลัยรามค าแหง, กรุงเทพมหานคร. 
 

 



84 
 

 

 
 

การอนุรักษ์การท่องเทีย่วอย่างย่ังยืนของตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริว้ ต าบลหน้า
เมือง อ าเภอเมอืง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
    พรรณนิภา วันทองสขุ13 

ดร .ผกาวดี สุพรรณจิตวนา 14 
 

บทคัดย่อ 
การอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว ต าบลหน้าเมือง อ าเภอ

เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเสนอแนวทางการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของของตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา การศึกษา
ครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research( ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview( เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษา จากกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการชมรมรักษ์บ้านใหม่ กลุ่มผู้ค้าในตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว นักท่องเที่ยวใน
ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว จ านวน 11 คน  

ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบการจัดการการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบ้าน
ใหม่ เมืองแปดริ้ว ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า เป็นตลาดของชุมชนอย่าง
แท้จริง ประชาชนในตลาดบ้านใหม่เข้ามามีส่วนรว่มในทุกกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน การ
บริหารจัดการเรื่องภายในตลาดด าเนินการโดยคนในชุมชน มีเทศบาลและคณะกรรมการชมรมรักษ์
ตลาดบ้านใหม่ จะค่อยดูแล ให้ค าแนะน า และก าหนดกฎระเบียบต่างๆ ขอบเขตภายในตลาด แต่
ไม่ได้เป็นการบังคับ ขู่เข็ญ ให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบ ให้ความเป็นอิสระในการด าเนินการและตัดสินใจ
อย่างเต็มที่ โดยค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาคนในชุมชน 2( การมี
ส่วนร่วมของชุมชนต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบ้านใหม่ พบว่า ตลาดบ้านใหม่มี
กระบวนการในการให้ประชาชนในชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การด าเนินงาน และ
ผลประโยชน์เป็นอย่างดี ในการตัดสินใจเรื่องในตลาดจะเป็นมติของกลุ่มคนในชุมชนและกลุ่มแม่ค้า
ทั้งสิ้น 3) การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบ้าน
ใหม่ พบว่า แรกเริ่มตลาดบ้านใหม่เกิดจากทีมเทศบาล ต้องการจัดระเบียบให้กับตลาดเก่าและบูรณะ
ขึ้นมาใหม่ โดยได้รับการช่วยเหลือจากคนในชุมชน จากนั้นหน่วยงานภาคราชการ คือ ททท. (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( เข้ามาช่วยเหลือ ร่วมมือ และช่วยประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาคเอกชนที่
                                                           
13 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (หัวหมาก(  
14 อาจารย์ที่ปรึกษา 
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เข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว  และ 4) แนวทางการ
อนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบว่า ความร่วมมือของประชาชนในชุมชนที่ต้องการอนุรักษ์
ทรัพยากรในท้องถิ่น วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชน อาคารสถานที่ ที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร และเป็นจุดขายในการพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ท าให้ตลาดบ้านใหม่ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาต่อไป 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว ต าบลหน้าเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งชุมชนตลาดบ้านใหม่นั้น ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ าบางปะกง ริม
ถนนศุภกิจ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตลาดที่อยู่คู่กับชาวแปดริ้วมาตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นย่านเศรษฐกิจเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 150 ปี แต่เดิมเรียก
กันว่า “ตลาดริมน้ า” เดิมเป็นชุมชนที่มีชาวไทย – จีน อาศัยอยู่  เนื่องจากถนนหนทางยังมีไม่ทั่วถึง
มากนัก การเดินทางของผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยในสวนจึงจ าเป็นต้องพ่ึงพาแม่น้ าบางปะกงเป็นเส้นทาง
คมนาคมหลัก ตลอดทั้งวันจะเห็นเรือพาย เรือแจว และเรือโดยสารประจ าทางแล่นขวักไขว่ไปมา 
ผู้คนที่อาศัยอยู่ในสวนฝั่งตรงข้ามจะพายเรือข้ามฝั่งมาขึ้นที่ท่าเรือหรือโป๊ะของร้านค้าและอาศัยฝาก
เรือ ผู้คนที่อยู่ไกลออกไปก็มักนั่งเรือประจ าทางมายังตลาดบ้านใหม่เพ่ือจับจ่ายใช้สอยซื้อของที่ตลาด
แห่งนี้และเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าส าคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา (ไซด์, 2561, หน้า 1-3). 

เมื่อมีการพัฒนาตลาดโบราณเก่าแก่ขึ้นมาอีกครั้ง โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยส านักงานภาคกลางเขต  8  ที่ดึงเอาเอกลักษณ์
เฉพาะตัวทางดา้นวถิีชีวติและด้านวฒันธรรมของชาวชุมชนตลาดบ้านใหม่มาเป็นจุดขายของตลาด ท า
ให้ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว กลับมาคึกคักและเป็นที่สนใจอีกครั้ง โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยต้อง
การศึกษาถึงรูปแบบการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบ้านใหม่ ว่าเป็นอย่างไร 
สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนหรือไม่ และสามารถสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมให้แก่คนในชุมชนได้มากน้อยเพียงใด 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.( เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบ้านใหม่         
เมืองแปดริ้ว ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2.( เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.( เพ่ือศึกษาการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 4.( เพ่ือ
เสนอแนวทางการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว ต าบลหน้าเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ขอบเขตการวิจัย 
 มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว ต าบล

หน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทร า เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการการอนุรักษ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเสนอแนวทางการอนุรักษ์การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของของตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มคณะกรรมการชมรมรักษ์บ้านใหม่ กลุ่มผู้ค้าในตลาดบ้าน
ใหม่ เมืองแปดริ้ว นักท่องเที่ยวในตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว จ านวน 11 คน ในเขตพ้ืนที่ตลาดบ้าน
ใหม่ เมืองแปดริ้ว ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.( เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว 2.( สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การก าหนดนโยบายในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นอื่น ๆ ต่อไป 3.( ผลงานวิจัยนี้สามารถเป็น
แนวทางในการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นอื่น ๆ ต่อไป 4.( ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ 
เกี่ยวกับการอนุรกัษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการศึกษา
ค้นคว้าต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว โดยวิเคราะห์
จากแนวคิดและทฤษฎีทฤษฎีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา  (2542 
อ้างใน สุถี เสริฐศรี, 2557, หน้า 25-26(  ที่อธิบายว่า การจัดการการท่องเที่ยวจะเน้นความส าคัญ
ของการควบคุมคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว การให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยว 
การเอาใจใส่ดูแลจ านวนและพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยว และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ไว้ 5 ด้าน 
คือ การจัดการการท่องเที่ยวของตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว การตระหนักและความต้องการของ
ชุมชน ขอบเขตของการพัฒนาการท่องเที่ยว การใช้วัสดุและผลผลิตจากท้องถิ่น และการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมภายในท้องถิน่ใหย้ั่งยืน เพื่อ
ยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งต้องอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนควบคู่ไปด้วย และสิ่งที่ส าคัญในการบริหารจัดการชุมชนคือต้องได้รับการ
ยอมรับและการร่วมมือของคนในชุมชนในการบริหารจัดการจึงจะประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ (2557) ศึกษาเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านโคกไคร จังหวัดพังงา ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
โคกไครได้เขา้รว่มเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา มุ่งเน้นการส่งเสรมิและขับเคลื่อนการ
เติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนที่ด าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดยมีองค์ประกอบหลักของการ
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ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไครคือ ศักยภาพทางการท่องเที่ยว 
กระบวนความคิดแบบยั่งยืนในด้านการมีจิตส านึกที่ดีในการให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละความยั่งยืนของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมากกว่าการมุ่งเนน้ที่ผลประโยชน์
ด้านรายได้ มุ่งที่จะใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรักษาทุนทางวฒันธรรมของชมุชน รวมทั้งตัวผู้น าชุมชนที่มีการเปิดโอกาสให้
สมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง
เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยวิเคราะห์จากแนวคิด
และทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ Cohen and Uphoff (1980, อ้างใน วิษณุ หยกจินดา, 2557, หน้า 
10-11) ที่อธิบายว่า เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการตัดสินใจ การด าเนินงาน การรับ
ผลประโยชน์ และการประเมินผล โดยปรับใช้ตามแนวคิดทฤษฎีดงักล่าว ไว้ 3 ด้าน คือ การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ (Decision making) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) และการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 

ผู้ศึกษาใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและเว็บไซต์ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนต่อต่อข้อมูลเรื่องของรูปแบบการจัดการการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ประกอบกับการเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
มาท าการวิเคราะห์ รายงานผลการศึกษาตามล าดับ เพ่ือที่จะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดมาท าการ
วิเคราะห์ แปรผล สรุปผล และรายงานผลการศึกษาที่ได้รับจากการสัมภาษณ์จากกลุ่มคณะกรรมการ
ชมรมรักษ์บ้านใหม่ กลุ่มผู้ค้าในตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว นักท่องเที่ยวในตลาดบ้านใหม่ เมืองแปด
ริ้ว  
 
วิธีด าเนินการศึกษา 

ผู้ศึกษาใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและเว็บไซต์ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนต่อต่อข้อมูลเรื่องของรูปแบบการจัดการการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ประกอบกับการเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
มาท าการวิเคราะห์ รายงานผลการศึกษาตามล าดับ เพ่ือที่จะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดมาท าการ
วิเคราะห์ แปรผล สรุปผล และรายงานผลการศึกษาที่ได้รับจากการสัมภาษณ์จากกลุ่มคณะกรรมการ
ชมรมรักษ์บ้านใหม่ กลุ่มผู้ค้าในตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว นักท่องเที่ยวในตลาดบ้านใหม่ เมืองแปด
ริ้ว  
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ผลการศึกษา  
ผลการศกึษา การอนุรักษก์ารท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนของตลาดบ้านใหม่ เมอืงแปดริ้ว ต าบล

หน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า  
การจดัการการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของ
ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว พบว่า ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้วได้มีกระบวนการบริหารจัดการภายใน
ตลาดบ้านใหม่เป็นอย่างดี โดยได้รับความร่วมมือจาก คนในชุมชน บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ให้การ
อนุรักษ์การท่องเที่ยวของตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว อย่างยืน ดังต่อไปนี้ 

1. การจดัการการท่องเที่ยวของตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว  
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว ให้ยั่งยืน ควรส่งเสริมและ

พัฒนาการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลาย  ๆ อย่าง ทั้งด้านคน 
ทรัพยากรในชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยจ าเป็นต้องมีความร่วมมือจากหลาย  ๆ ฝ่าย เพ่ือพัฒนาและ
คงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเอาไว้ให้อยู่กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเพ่ือสร้างความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน ตามแนวความคิด ของ ลูเธอร์ กูลิค (Luther 
Gulick  (ที่ได้เสนอแนวคิด “ POSDCoRB  ”( อดิศร เอ้ ,2555) ในการจัดการ ดังต่อไปนี้ 

 1.1 การวางแผน มีการวางแผนโครงการและแผนงานต่าง   ๆ เพ่ืออนุรักษ์และ
พัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยค านึงถึงความอยู่รอดของคนในชุมชน การยกระดับความเป็นอยู่ 
รายได้เสริมแก่คนในชุมชน และการพัฒนาคนกับสินค้าควบคู่กันไป 
  1.2 การจัดการองค์การ มีการก่อตั้งชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่ร่วมกับเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา เข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการตลาดร่วมกับคนในชุมชนตลาดบ้านใหม่  
  1.3 การจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองค์การ เป็นกลุ่มคนในท้องถิ่น ที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณตลาดบ้านใหม ่เมืองแปดริ้ว โดยในตลาดแหง่นีอ้ยู่กันแบบช่วยเหลือซึง่กนัและกนั อยู่แบบญาติ
มิตร มีอะไรก็ค่อยช่วยเหลือกัน เป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่ออยากฟื้นฟู พัฒนา และอนุรักษ์ตลาดบ้าน
ใหม่ จึงไม่มีกระบวนการหรือขั้นตอนการบริหารคนที่เป็นทางการนัก ทุกคนท าด้วยความสมัครใจ  

 1.4 การอ านวยงาน มีการให้คนในชุมชนขึ้นมาเป็นตัวแทนในการตัดสินใจเรื่อง
ภายในตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว และมติที่ได้เกินครึ่งก็ถือว่ามติผ่าน สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

 1.5 การประสานงาน ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว เป็นชุมชนที่มีขนาดเล็ก ในการ
ติดต่อประสานงานภายในชุมชนนั้นท าได้ง่าย เพราะชุมชนตลาดบ้านใหม่มีความสมัคคี ขอความ
ร่วมมือในเรื่องต่างๆ ก็ท าได้ ส่วนจากติดต่อประสานกับภายนอก มีหน่วยงานจากภาครัฐเข้ามา
ช่วยเหลือและช่วยประชาสัมพันธ์ คือ ททท. (การท่องเที่ยวแหล่งประเทศไทย( 

 1.6 การรายงาน ในตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว ผู้ที่มีหน้าที่คอยรายงานผลการ
ด าเนินงานหรืองบประมาณต่างๆ คือ เทศบาลและคณะกรรมการชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่ นอกจาก
เทศบาลและคณะกรรมการจะมีหน้าที่คอยแจ้งเรือ่งผลประโยชน์ตา่งๆ ภายในตลาดบ้านใหมแ่ล้ว ยังมี
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หน้าที่ค่อยเสนอและในค าแนะน าในการจัดสรรผลประโยชน์ภายในตลาดอีกด้วย  
1.7 การงบประมาณ ในการบริหารจัดการงบประมาณภายในตลาดบ้านใหม่ ผู้ที่

บริหารจัดการคือ เทศบาลภายใต้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและกลุ่มแม่ค้าในตลาดบ้านใหม่     
2. การตระหนักและความต้องการของชุมชน 
ในการอนุรักษ์การท่องเที่ยวให้ยั่งยืน จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจจากคนในพ้ืนที่ 

ต้องรับฟังถึงความต้องการของคนในชุมชน หน่วยงานที่เข้ามาพัฒนาต้องแสดงเจตจ านงที่ชัดเจน ไม่
ว่าจะเป็นวิธีการ การด าเนินงาน งบประมาณ ผลดี ผลเสีย และในอนาคตจะเป็นเช่นไร โดยจะต้องมี
การสอบถามความต้องการของชุมชนก่อนที่จะลงมือกระท าการใดๆ และต้องมีมติเป็นเอกฉันท์เพ่ือ
ป้องกันการครหาในอนาคตได้ แต่ต้องไม่ละเลยเสียงส่วนน้อยที่ไม่เห็นด้วย  

2.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการเรียกชาวบ้านในชุมชนตลาดบ้านใหม่มา
พูดคุยกันในเรื่องการเปิดตลาดบ้านใหม่ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วยในการเปิดตลาดครั้งนี้  

2.2 ความต้องการของคนในชุมชน ต้องการรายได้ที่เพ่ิมขึ้น การกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวในชุมชน และห้องน้ าให้เพียงพอกับจ านวนนักท่องเที่ยว 

3. ขอบเขตของการพัฒนาการทอ่งเที่ยว 
การอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้องก าหนดขอบเขตในการพัฒนาและรับฟังความ

คาดหวังของคนในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ว่า  
3.1 ขอบเขตของสินค้าและบริการ โดยแรกเริ่มตลาดบ้านใหม่ไม่ได้ก าหนดขอบเขต

ของสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน ต่อมาได้มีการก าหนดขอบเขตของสินค้าและบริการ เพ่ือจะได้มี
ความหลากหลายและสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการได้  

3.2 ความคาดหวังของคนในชุมชนทั้งในอดีตและอนาคต แรกเริ่มได้คิดที่จะจัด
ระเบียบให้กับตลาดบ้านใหม่ ให้มีการอนุรักษ์อาคารสถานที่ของชุมชนตลาดบ้านใหม่ และต้องการที่
จะเพ่ิมรายได้ให้คนในท้องถิ่น และสิ่งที่คนในชุมชนและทีมผู้บริหารตลาดคาดหวังในอนาคต คือ 
อยากให้ตลาดมีความมั่นคง เพ่ือที่คนให้ชุมชนจะได้ยึดเป็นอาชีพหลักในการใช้ชีวิตประจ าวันและ
อยากให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

4 การใช้วสัดุและผลผลติจากท้องถิ่น 
 การพัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืนควรมีการรณรงคแ์ละก าหนดนโยบายเรือ่งการใช้วัสดุใน

ท้องถิน่หรอืวัสดุจากธรรมชาติ เพ่ือน ามาสู่การลดต้นทนุและการพฒันาที่ยั่งยืน  
4.1 การใช้วัสดุในท้องถิ่นในการก่อสร้างและซ่อมแซม เป็นตลาดที่มีความเป็น

เอกลักษณ์เรื่องความเป็นโบราณ ในเรื่องการใช้วัสดุจากท้องถิ่นในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมนั้น 
ค่อนข้างเห็นได้ชัดว่ามีการคงความเป็นความโบราณไว้อย่างชัดเจน  

4.2 การใช้วัสดุในท้องถิ่นแทนการใช้ถ้วยโฟมและถุงพลาสติก ตลาดบ้านใหม่ เมือง
แปดริ้ว มีนโยบายเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและข้อบังคับในการใช้ผลิตภัณฑ์ใส่ของ ส่วนที่
สังเกตเห็นในตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว มีการใช้ใบตองในการห่อสินค้าและวางสินค้า ใช้ใบตองแห้ง
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แทนถ้วย ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนในการซื้อผลิตภัณฑ์ใส่ของด้วย  
5. การแบ่งปันผลประโยชน์ 

 การพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดคงไม่ 
คือ กลุ่มคนในชุมชนหรือกลุ่มแม่ค้า ที่ทมีทั้งอาชีพและมีรายได้ เรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการ
ผู้ดูแลภายในตลาดนั้น ไม่มี เพราะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในตลาด ส่วนในมุมมองของ
นักท่องเที่ยว ก็รู้สึกดีที่คนในชุมชนมีกิจการ มีอาชีพ มีรายได้ นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการ เช่น อบรม
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือในกรณีฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาลก็จะได้ 500 ต่อคน และถ้าเสียชีวิต ก็ 
1000 บาท 
 
การมสี่วนร่วมของชุมชนตอ่การอนุรักษ์การทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนพบว่า คนในชุมชนตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว ดังต่อไปนี้ 

1. การมสี่วนรว่มในการตดัสินใจ (Decision making)  
ในกระบวนการของการตัดสินใจ นั้นประการแรกสุด คือ การก าหนดความต้องการและ

จัดล าดับความส าคัญ จากนั้นเลือกนโยบาย และประชากรที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การ
ตัดสินใจในช่วงด าเนินการวางแผน และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

 1.1 การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น ในช่วงแรก คุณธิติมา ฉายแสง เกิดความคิดว่า อยาก
ให้ประชาชนในชุมชนตลาดบ้านใหม่มีรายได้ และต้องการฟ้ืนฟูตลาดเก่าขึ้นมาอีกครั้ง จึง ได้มีการ
เรียกชาวบ้านในชุมชนตลาดบ้านใหม่มาพูดคุยกันในเรื่องการเปิดตลาดบ้านใหม่ ส่วนใหญ่ชาวบ้าน
เห็นด้วยในการเปิดตลาดครั้งนี้ โดยช่วงแรกจะเปิดเฉพาะวัน เสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น 

 1.2 การตัดสินใจในช่วงด าเนินการวางแผน ในการมีส่วนร่วมในการตัดสินเกี่ยวกับ
วางแผนและนโยบายต่าง ๆ ภายในตลาดนั้น ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว ได้มีการประชุม
คณะกรรมการเพ่ือหารือและหาข้อยุติในเรื่องต่าง ๆ ภายในตลาดบ้านใหม่ โดยผู้ที่มีหน้าที่ในการ
ตัดสินใจ คือ คณะกรรมการชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่ เพราะถือว่าเป็นตัวแทนของคนในชุมชนตลาด
บ้านใหม่  

1.3 การตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ การตัดสินใจในการปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้นั้น ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว ได้เอากฎ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ มาจากมติที่
ประชุมมาปฏิบัติและด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ เพราะถือว่าเป็นกฎ ข้อบังคับ และนโยบายได้ผ่านที่
ประชุมแล้วจึงได้น ามาปฏิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่คนในตลาดบ้านใหม่ จะค่อนข้างเห็นด้วยกับกฎ ข้อบังคับ 
และนโยบายต่าง ๆ ที่ได้ก าหนด ไม่มีอะไรแย้งเพราะส่วนมากก็ท าเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของตลาด
บ้านใหม่ทั้งนั้น  
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2. การมสี่วนรว่มในการด าเนินงาน (Implementation) 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานนั้น จะได้มาจากค าถามที่ว่า ใครจะท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน

ได้บ้างและจะท าประโยชน์โดยวิธีการใด เช่น การสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหารงาน  การ
ประสานงานและการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 

 2.1 การสนับสนุนด้านทรัพยากร การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
สนับสนุนด้านทรัพยากร ส่วนมากคนในตลาดบ้านใหม่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรใน
ท้องถิ่นอยู่แล้ว โดยคนที่นี้เขาให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นอย่างมาก 

 2.2 การบริหารงาน การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงาน โดย
ตลาดบ้านใหม่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากคนในชุมชนมาดูแลและบริหารจัดการภายในตลาด 
ซึ่งถึงว่าคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยมีการแบ่งหน้าที่การด าเนินที่ค่อนข้างชัดเจน 
และอยู่ร่วมกันแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

 2.3 การประสานงาน การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเกี่ยวกับการประสานงาน 
ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว เป็นชุมชนที่มีขนาดเล็ก ในการติดต่อประสานงานภายในชุมชนนั้นท าได้
ง่าย เพราะชุมชนตลาดบ้านใหม่มีความสมัคคี ขอความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ก็ท าได้ง่าย ตัวอย่างเช่น 
การเรียกประชุมที่มีประจ าของตลาดใหม่ เมืองแปดริ้ว ส่วนมากจะได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
แม่ค้าหรือคนในชุมชน 

 2.4 การขอความช่วยเหลือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเกี่ยวกับขอความ
ช่วยเหลือ ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว เป็นตลาดของคนในชุมชน ในเรื่องการขอความช่วยเหลือนั้น
เป็นเรื่องปกตขิองตลาดแห่งนี ้เพราะตลาดแหง่อยู่แบบพ่ึงพาอาศัยกนั มีอะไรก็จะคอยช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ส่วนเรื่องการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกก็มีการขอความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์และการเข้าร่วมโครงการ  

3. การมสี่วนรว่มในการรับผลประโยชน์ (Benefits) 
 นอกจากความส าคัญของผลประโยชนใ์นเชิงปริมาณและคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการ 

กระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่ม ผลประโยชน์ของชุมชนนี้ รวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวกและทาง
ลบที่เป็นผลเสียของชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลในชุมชน  

 3.1 การมีส่วนร่วมในการรับรู้ผลประโยชน์ภายในชุมชน คนในชุมชนตลาดบ้านใหม่ 
เมืองแปดริ้วได้มีส่วนในการรับรู้ผลประโยชน์ภายในชุมชนมาตลอด โดยทางเทศบาลและคณะกรรม
จะแจ้งรายรับ รายจ่าย และงบประมาณที่เข้ามาภายในตลาดให้คนในชุมชนทราบเสมอ  

3.2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกีย่วกับผลประโยชน์ของตน นอกจากเทศบาลและ
คณะกรรมการจะมีหน้าที่คอยแจ้งเรื่องผลประโยชน์ต่างๆ ภายในตลาดบ้านใหม่แล้ว ยังมีหน้าที่ค่อย
เสนอและในค าแนะน าในการจัดสรรผลประโยชน์ภายในตลาดอีกด้วย แต่การตัดสินใจทั้งหมดก็ยัง
ขึ้นอยู่ที่คนในชุมชน 
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การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกต่อการอนุรกัษ์การท่องเทีย่วอยา่งยั่งยืน 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในเรื่องการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกต่อการอนุรักษ์

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบว่า มีหน่วยงานภายนอกมาให้การสนับสนุนแก่ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปด
ริ้ว ดังต่อไปนี้ 

  1. หน่วยงานภาคราชการ 
ในการสนันสนุนจากหน่วยงานภายนอกของ ตลาดบ้านใหม่ นอกจากคุณธิติมา ฉาย

แสง และทีมเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ยังมี ททท. (การท่องเที่ยวแหล่งประเทศไทย( เข้ามาช่วยเหลือ 
ร่วมมือ และช่วยประชาสัมพันธ์ ซึ่งในการดูแลภายในตลาดทั้งหมดส่วนมากจะอยู่ที่คนในชุมชนและ
กลุ่มแม่ค้า โดยมีการดูแล สนันสนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน 

2. หน่วยงานภาคเอกชน 
ในตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว ยังมีภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยในการประชาสัมพ์การท่องเที่ยว

ให้ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้วบ้าง เช่น ถ่ายละคร ถ่ายภาพยนตร์ รายการท่องเที่ยว เป็นต้น อีกด้วย  
 

การอนุรักษ์ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว อย่างยั่งยืน 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในเรื่องหลักการที่ส าคัญต่อการอนุรักษ์ตลาดบ้านใหม่ เมือง

แปดริ้ว อย่างยั่งยืน พบว่า ประชาชนภายในตลาดบ้านใหม่เห็นความส าคัญต่อการสร้างความยั่งยืน
ทางการท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้ 

1. สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยวต้องสามารถตอบสนองความต้องการของของประชาชนในท้องถิ่นได้ สามารถ

ขจัดความยากจนและความล าบากของประชาชนในท้องถิน่ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นยกระดับความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือแม้แต่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ควรที่จะหา
ผลประโยชน์อันเกินควรและควรหาผลประโยชน์บนรากฐานแห่งความถูกต้อง ไม่เบียดเบียนคนใน
ท้องถิ่น และควรรักษาทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนในอนาคต   

 1.1 ขจัดความจนและความล าบากของคนในชุมชน ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว เป็น
สถานที่หาอาชีพและรายได้เสริมให้กับคนในท้องถิ่น โดยบางคนมีงานประจ าอยู่แล้ว แต่เสาร์ อาทิตย์ 
ก็จะน าของมาขายเพ่ือหารายได้เสริม ส่วนคนสูงอายุภายในตลาดหรือคนที่ว่างงาน สถานที่แห่งนี้
สามารถท าเป็นอาชีพหลักได้  

 1.2 สร้างความมั่นคงในชีวิต ทางกลุ่มผู้บริหารของตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว 
พยายามผลักดันให้ตลาดบ้านใหม่เป็นที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆ เพ่ือที่จะได้เป็นแหล่ง
รายได้หลักของคนในชุมชน และสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับคนในชุมชน  

2. สร้างความยั่งยืนทางสังคม 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต้องสนับสนุนให้ประชาชนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ยังมีการ

ส่งเสริมและพัฒนารปูแบบการน าของเสียกลับมาใช้อีกครัง้ เพื่อเป็นการประหยัด การสร้างสมดุล เป็น
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การเพ่ิมรายได้และลดต้นทุนให้ชุมชน โดยการใช้ทรัพยากรต้องค านึงถึงธรรมชาติ และมองถึง
หลักการใช้ประโยชน์สูงสุด มั่นคงยาวนานและต้องน าไปสู่ การกระจายผลประโยชน์ในชุมชนอย่าง
เป็นธรรม  

2.1 การสนับสนุนให้ประชาชนใช้ทรพัยากรอย่างประหยัด ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปด
ริ้วมีความเป็นเอกลักษณ์เรื่องความเป็นโบราณ เช่น อาคารสถานที่ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยที่ตลาด
แห่งนี้เน้นการอนุรักษ์ให้คงอยู่มากกว่า เพ่ือดึงความเป็นเอกลักษณ์จุดนี้มาเป็นจุดขายของตลาดบ้าน
ใหม่ จึงจะเห็นว่าคนที่นี้ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบสิ่งที่เป็นอยู่ และพยายามดูแลรักษาเป็นอย่างดี  

 2.2 เพ่ิมรายได้และลดต้นทุนให้ชุมชน ที่ตลาดบ้านใหม่แห่งนี้ มีการรณรงค์การใช้
วัสดุในท้องถิ่นแทนการใช้ถ้วยโฟมและถุงพลาสติกอยู่ จากที่สังเกตเห็นในตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว 
มีการใช้ใบตองในการห่อสินค้าหรือวางสินค้า ใช้ใบตองแห้งแทนถ้วย ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ใส่ของด้วย 

3. สร้างความยั่งยืนทางวฒันธรรม 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต้องสนับสนุกการรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวิถี

ชีวิตความเป็นอยู่แบบดั่งเดิมของชุมชน เพื่อสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจแก่คนในชุมชน และไม่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อชุมชน รวมทั้งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามกับคนรุ่นหลังต่อไป  

 3.1 การรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่แบบดั่งเดิมของชุมชนให้คงอยู่ ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว มีกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลไทย-จีน งานเทศกาลอาหาร การประกวดร้องเพลง 
การสอนร าไทย การแข่งหมากรุก และพยายามที่จะคงความเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ เป็นต้น  

4. สร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอ้ม 
การท่องเที่ยวต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและชาญฉลาดที่สุด มีการบ ารุงรักษาและใช้

งานที่อยู่ในขอบเขต หากใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวจนหมดสิ้นไป หรือใช้จนเสื่อมโทรมอาจท าให้คน
รุ่นหลังขาดโอกาสในการใช้ประโยชน์ต่อไป 

 4.1 การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและชาญฉลาด ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว เป็น
ตลาดที่เมื่อเดินเข้าไปจะมีกลิน่อายของความเป็นโบราณ หวนให้ร าลึกถึงอดีตของคนวัยกลางคนขึ้นไป 
ซึ่งในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนมีการอนุรักษ์และรักษาจุดเด่นนี้ไว้เป็นอย่างดี และเลือกที่จะใช้
ความเป็นเอกลักษณ์นี้ในการพรีเซนต์ความเป็นตลาดบ้านใหม่ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวประทับใจใน
บรรยายที่มีเอกลักษณ์นี้ คนในชุมชนก็มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและพยายามอนุรักษณ์
ตลาดบ้านใหม่ให้ยั่งยืนต่อไป 

 4.2 การบ ารุงรักษา ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์
อาคารและสถานที่เป็นอย่างมาก เพราะสิ่งนี้มีอายุมากกว่า 150 ปี และเป็นจุดขายของตลาดแห่งนี้ 
ด้วยความที่มีอายุมากกว่า จึงจ าเป็นต้องมีการบูรณาการและซ่อมแซมบ้าง แต่ก็ยังคงเค้าโครงเดิม 
เพื่อรักษากลิ่นอายของความเป็นตลาดโบราณไว้  
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อภิปรายผล 
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ ว             

ผลการศึกษา พบว่า ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว นั้น เป็นตลาดของชุมชนอย่างแท้จริง คือ บริหาร
จัดการเรื่องภายในตลาดโดยคนในชุมชน โดยมีเทศบาลและคณะกรรมการชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่ 
จะค่อยดูแล ให้ค าแนะน า และก าหนดกฎระเบยีบต่าง ๆ ขอบเขตภายในตลาด แต่ไม่ได้เป็นการบังคับ 
ขู่เข็ญ ให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบ แต่เป็นการให้ความเป็นอิสระในการด าเนินการและตัดสินใจอย่าง
เต็มที่ ซึ่งรูปแบบการจัดการของตลาดบ้านใหม่ เป็นการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยค านึงถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิน่ควบคูไ่ปกบัการพัฒนาคนในชุมชน โดยให้ประชาชนในตลาดบ้านใหม่
เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เพ่ือจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยวิเคราะห์ รูปแบบการจัดการการอนุรักษ์การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ซึ่งประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ สอดคล้องกับวิจัย ของ พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ (2557) 
ศึกษาเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านโคกไคร จังหวัดพังงา ปรากฎ
ความเหมือน อันมีความน่าสนใจว่า มีการปลูกฝังจิตส านักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร มีการรักษาทุน
ทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งตัวผู้น าชุมชนที่มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสมีส่วน
ร่วมกับการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม  

ประเด็นการมสี่วนร่วมของชุมชนตอ่การอนรุักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลการศึกษา พบว่า 
ตลาดบ้านใหม่มีกระบวนการในการให้ประชาชนในชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การ
ด าเนินงาน และผลประโยชน์เป็นอย่างดี ซึ่งตลาดบ้านใหม่ได้มีวิธีการเลือกสรรคณะกรรมการ โดย
การให้คนในชุมชนขึน้มาเป็นตวัแทนในการตัดสินใจเรื่องภายในตลาดบ้านใหม่ ในการตัดสินใจเรื่องใน
ตลาดจะเป็นมติของกลุ่มคนในชุมชนและกลุ่มแม่ค้าทั้งสิ้น ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ที่ประชุมไม่ใช่ที่
ผู้บริหาร ส่วนเรื่องการด าเนนิงานและเรื่องของผลประโยชน์  ได้มีการแบ่งหน้าที่การด าเนินที่ค่อนข้าง
ชัดเจน ดูแลรับผิดชอบในส่วนหน้าที่ของตนเอง และอยู่ร่วมกันแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดย
วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบ้านใหม่ เมือง
แปดริ้ว ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 

ประเด็นการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผล
การศึกษา พบว่า แรกเริ่มตลาดบ้านใหม่เกิดจากการที่คุณธิติมา ฉายแสง และทีมเทศบาล อยากจะ
เข้ามาจัดระเบียบให้กับตลาดเก่าและบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้ง โดยได้รับการช่วยเหลือจากคนในชุมชน 
นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานภาคราชการ คือ ททท. (การท่องเที่ยวแหล่งประเทศไทย( เข้ามาช่วยเหลือ 
ร่วมมือ และช่วยประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาคเอกชนที่เขา้มาช่วยในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ให้ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้วบ้าง เช่น ถ่ายละคร ถ่ายภาพยนตร์ รายการท่องเที่ยว เป็นต้น   โดย
วิเคราะห์การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบ้าน
ใหม่ เมืองแปดริ้ว ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ สอดคล้องกับ สมชัย เบญจชย 
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(2549( ที่อธิบายว่า การได้รับการสนับสนุนจากภายนอก ชุมชนท้องถิ่นในชนบทส่วนใหญ่มักอยู่ใน
ภาวะด้อยโอกาสในหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความรู้และทักษะในการพัฒนาและการจัดการ 
ยิ่งเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นงานบริการที่ต้องมีมาตรฐานขั้นต่ า เพราะมีการแข่งขันทาง
การตลาดแล้ว เป็นสิ่งที่ชุมชนท้องถิ่นไม่คุ้นเคย ก็เป็นสาเหตุท าให้เกิดความท้อแท้และไม่สามารถ
ด าเนินการต่างๆ ตามความตั้งใจได้ ตรงจุดนี้หน่วยงานภาคราชการ หรือภาคเอกชนรวมทั้ง NGOs 
หรือผู้รู้ต่างๆ จะต้องเข้ามาสนับสนุนหรือช่วยเหลือ สร้างความ เข้มแข็งให้แก่ชุมชน อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง พร้อมสร้างภูมิต้านทานต่ออิทธิพลต่างๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลมาจากการ
ท่องเที่ยวด้วย โดยปรับใช้ตามแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว ไว้ 2 หน่วยงาน คือ หน่วยงานภาคราชการ และ
หน่วยงานภาคเอกชน 
    ประเด็นการอนุรักษ์ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว อย่างยั่งยืน ผลการศึกษา พบว่า ตลาดบ้าน
ใหม่ก่อตั้งขึ้นมาก็เพ่ือต้องให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เสริม เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ
เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
สภาพแวดล้อมภายในชุมชน อาคารสถานที่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง 
เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร และเป็นจุดขายในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่าง
ยั่งยืนอีกด้วย โดยวิเคราะห์ แนวการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว 
ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
  1.1 ควรมีการประชาสัมพันธ์ตลาดบ้านใหม่ ให้เป็นที่รู้จัก โดยการใช้สื่อออนไลน์ให้เป็น
ประโยชน์ 
 1.2 ควรมีการจัดบริการห้องน้ าสาธารณะให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในตลาดบ้านใหม่หรือผู้
ที่สัญจรไปมา  

1.3 ควรมีการจัดกิจกรรมในตลาดบ้านใหม่ทุกๆ ปี อย่างต่อเนื่อง เพ่ือดึงนักท่องเที่ยวทั้ง
ภายในและภายนอก เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรามากขึ้น 

1.4 ควรมีการให้ความรู้แก่คนในชุมชน แม่ค้า และนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

1.5 ควรมีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งชีวิต ในบริเวณตลาดบ้านใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนวิถีชีวิตของคนภายในชุมชน และส่วนแสดงโบราณวัตถุต่างๆ เพ่ือเป็นการเรียนรู้และหวนร าลึกถึง
อดีต 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการตลาดโบราณในหลายๆ พ้ืนที่ ที่มีความแตกต่าง
ทางด้านวิถีชีวิต สภาพแวดล้อม ค่านิยม ความเชื่อ เป็นต้น เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างกัน 
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  2.2 ควรมีการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องในตลาดบ้านใหม่ เพ่ือหา
แนวทางและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ที่มีผลต่อเสื่อมโทรมทางทรัพยากรในท้องถิ่น 

2.3 ส่งเสริมใหค้นในชุมชนตลาดบ้านใหม ่มีความรู ้ความเข้าใจ ในเรื่องของการอนรุกัษ์
ทรัพยากรของท้องถิ่น อีกทั้งยังมีการจัดอบรมส าหรับผูป้ระกอบการท่องเที่ยวของชุมชนถึงบทบาท
หน้าทีแ่ละการบริการทางการท่องเที่ยว มีการสร้างทัศนคตเิพื่อให้เหน็ถงึความส าคญัของการ
ท่องเที่ยวทีค่วบคู่กบัการอนรุักษ ์ว่าการท่องเที่ยวดังกลา่วสามารถสร้างรายได้ให้กบัชุมชนได้ 
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รูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างย่ังยืน 
กรณีศึกษา ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 
ชไมพร  อับดุลเลาะห์15 

ดร. ผกาวด ี สุพรรณจติวนา16 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนเกาะ

กลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการของชุมชนในการริเริ่ม
จัดการขยะ รูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการขยะ โดย
ท าการศึกษาจากคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1( คณะกรรมการชุมชนเกาะกลาง เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน และ 2( สมาชิกในชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานครจ านวน 10 คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview( และการ
สัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview(เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า 1( การบริหารจัดการขยะในชุมชน พบว่า การบริหารจัดการขยะในชุมชน
นั้นได้น าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้คือ หลักการพ่ึงพาตนเอง
อย่างยั่งยืน และหลักPDCAวงจรการบริหารควบคุมคุณภาพ และหลักกลยุทธ์ 5R มาบูรณาการ
ประยุกต์ใช้ร่วมกันเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ 2( ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขการจัดการขยะในชุมชน พบว่า 2.1( ปัญหาด้านเศรษฐกิจ คือ สมาชิกในชุมชนมีรายได้ไม่
เพียงพอกับรายจ่าย ขาดการรวมกลุ่มในชุมชน ไม่มีการท าผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชนเพ่ือสร้างรายได้
ให้กับตนเองและชุมชน 2.2( ปัญหาทางด้านสังคม คือ สมาชิกในชุมชนมีความขัดแย้งทางด้านความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน สมาชิกขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง2.3(ปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อม คือ การจัดเก็บขยะของหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถมาจัดเก็บขยะในชุมชนได้
สะดวก เพราะรถขยะไม่สามารถเข้ามาถึงบริเวณชุมชน ต้องจัดเก็บขยะทางน้ าด้วยเรือขนขยะเพียง
ทางเดียวเท่านั้น ท าให้เกิดปัญหาขยะล้นถังส่งผลให้มีกลิ่นเหม็นรบกวนและท าให้สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนไม่ดี 3( รูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนพบว่า 3.1) แนวทางที่ชุมชนได้ร่วมกันแก้ไขนั้น 
คือ การรวมกลุ่มอาชีพในชุมชนเพ่ือให้มีอ านาจต่อรองในการประกอบอาชีพการส่งเสริมอาชีพเสริมที่
เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพ่ิมรายได้และสร้างงานในชุมชนและการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนน้อม

                                                           
15นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (หัวหมาก(  
16อาจารย์ที่ปรึกษา 
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น าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ใน
ครัวเรือน 3.2) การจัดเวทีประชาคมเพ่ือชี้แจง อธิบาย และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการชุมชนและให้
ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนได้เห็ น
ความส าคัญและประโยชน์ของการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
สร้างจิตส านึกให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับว่าเป็นภาระหน้าที่ของตนเอง ในการร่วมมือกันจัดการ
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 3.3) แนวทางที่ชุมชนได้ร่วมกันแก้ไขนั้น คือ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการขยะในชุมชน การมีส่วนร่วมและจัดการทรัพยากรอย่างฉลาดและรอบคอบสามารถ
เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด เช่น การน าเศษอาหาร ผลไม้ ผักที่เน่าน ามาหมักใน
ถังหมัก เพ่ือท าเป็นปุ๋ยชีวภาพ และน าปุ๋ยชีวภาพที่ได้จากการหมักมาใช้ในการเกษตรครัวเรือนใน
ชุมชนจะมีบ่อดักไขมันก่อนปล่อยน้ าลงคลอง น้ ามันที่ใช้แล้วก็จะน ามาท าเป็นไบโอดีเซลซึ่งสามารถใช้
กับเครื่องดีเซลล์ได้ทุกชนิด และกลิ่นไม่เหม็นเป็นต้น 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กรุงเทพมหานคร ผลิตขยะมูลฝอยมากที่สุดในประเทศไทยถึงร้อยละ 20 ของมูลฝอยทั้งหมด
และมีอัตราสร้างขยะเฉลี่ยต่อคนสูงกว่าจังหวัดอื่น ๆ ของไทย โดยในปีงบประมาณ 2557 ประมาณ 
2.3 ล้านตัน ซึ่งมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี ทั้งนี้หากดูปริมาณมูลฝอยเฉลี่ยต่อวันจากราย
ปีงบประมาณ พบว่า ปี 2554 มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย 8,943.1 ตัน ปี 2555 มีปริมาณขยะมูลฝอย
เฉลี่ย 9,747.74 ตัน ปี 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย 9,963.27 ตัน และปี 2557 มีปริมาณมูล
ฝอยเฉลี่ย 9,697.21 ตัน ซึ่งต่ ากว่าที่ธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น 
(JBIC) คาดการณ์ไว้ว่ากรุงเทพมหานคร จะผลิตมูลฝอย 13,425 ตันต่อวัน จากพ้ืนที่ทั้ง 50 เขตใน
กรุงเทพฯ เขตที่มีปริมาณมูลฝอยมากที่สุด 3 อันดับแรกของปีงบประมาณ 2557 (เดือนตุลาคม 2556 
– พฤษภาคม 2557) คือ จตุจักร 86,683.43 ตัน คลองเตย 81,402.97 ตัน และบางกะปิ 78,773.54 
ตัน ในขณะที่เขตที่มีปริมาณมูลฝอยนอ้ยที่สุด 3 อันดับ คือ สัมพันธวงศ์ 13,534.65 ตัน บางกอกใหญ่ 
19,282.07 ตัน และป้อมปราบศัตรูพ่าย 20,094.46 ตัน (ไทยพับลิก้า, 2557,หน้า 1) 

การจัดการขยะในชุมชนของชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เริ่มด้วยการจัด
กิจกรรมให้ชาวชุมชนมารวมกลุ่มกัน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ณ ชุมชนเกาะกลาง เขต
คลองเตย เป็นกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษาคลองระบายน้ าสาย
หลัก แลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาและดึงคนในชุมชน ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะและการจัดการ
ระบายน้ า โดยมีส านักงานเขตคลองเตย ส านักการระบายน้ า ผู้น าชุมชน ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และ
ประชาชนชุมชนเกาะกลาง เข้าร่วม โดยได้มีการคัดเลือก “อาสาชุมชน...คนรักษ์คลอง” ร่วมหาแนว
ทางการจัดการขยะ บ ารุงรักษาคลองระบายน้ าเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้ าโดยชุมชนเกาะกลาง มีลักษณะเป็นเกาะตั้งอยู่ในแม่น้ าที่ผ่านมาประสบปัญหาเรื่องที่ทิ้งขยะ 
ชาวบ้านได้รวมตัวจัดการปัญหาขยะโดยจัดซื้อเรือ



99 
 

 

 
 

เก็บขยะมีอาสาสมัครรวบรวมขยะในชุมชนไปทิ้งบนฝั่ง ไม่ให้เกิดปัญหาขยะล้นชุมชน ท าให้การ
ระบายน้ าของชุมชนดีขึ้น มีการคัดแยกขยะที่สามารถน ามารีไซเคิลโดยแยกเป็นประเภทต่างๆ 
บางส่วนน ามาท าน้ าหมักชีวภาพใช้ในแต่ละครัวเรือน กิจกรรมนี้จะต่อยอดแนวทางดูแลรักษาคลอง
ประเวศบุรีรมย์ คลองระบายน้ าสายหลักของ กทม. ที่เชื่อมต่อกับคลองด่าน เส้นทางออกสู่แม่น้ าบาง
ปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนเกาะกลาง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครจึงมีความส าคัญเพราะชุมชนนี้มีระบบการบริหารจัดการขยะที่ดี
สามารถลดขยะที่เกิดจากการใช้ในครัวเรือนได้ถึง ร้อยละ 70  ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในละแวกเขตที่มี
ปริมาณขยะติด 1 ใน 3 ของกรุงเทพมหานคร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.( เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารจัดการขยะในชุมชนของชุมชนเกาะกลางเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 2.( เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขการจัดการขยะในชุมชนของชุมชนเกาะกลาง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 3.( เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนของชุมชนเกาะ
กลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 มุ่งศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนเกาะกลาง เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาการบริหารการจัดการขยะของชุมชน ปัญหาและแนวทางการ
จัดการขยะ รูปแบบการบริหารจัดการขยะของชุมชนเกบ็ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์คณะกรรมการชุมชน 
จ านวน 5 คน และ ประชาชนชาวชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คน 
รวมทั้งหมด 15 คน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 10 เมษายน พ.ศ. 2561 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.( ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้เพ่ือแก้ปัญหาและจัดการอุปสรรคในการจัดการขยะในชุมชน 
2.( สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชน 3.( สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการจัดการขยะในแผนแม่บทชุมชน 4.( เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการจัดการขยะให้กับชุมชนอื่น 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืนของ
ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

สุรชัย พวงงาม (2558, หน้า125( ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ
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ชุมชนในการบริหารจัดการขยะ : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเขานิพันธ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์
ธานีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วม ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ และแนวทางการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขานิพันธ์ 
อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบล
เขานิพันธ์ ที่ถูกสุ่มอย่างเป็นระบบ จ านวน 331 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีค่า
ความเชื่อมั่น 0.87 และการสนทนากลุ่มกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติจ านวน 21 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนาโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
(Content analysis)  

ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนพบว่า ระดับ
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะของประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะอยู่ในระดับ
น้อย และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับที่สูงที่สุดคือ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน อยู่ในระดับปานกลางรองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผนแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะอยู่ในระดับน้อยและด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผล อยู่ในระดับ
น้อย ตามล าดับ  

ธรากร สาระธรรม (2551, หน้า1-279) ได้ท าการศึกษาเรื่องยุทธวิธีการพัฒนาระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบล ด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ต าบลด่านซ้าย และยุทธวิธีการพัฒนาระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลด่านซ้าย 

ผลการศึกษาพบว่าระบบการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลด่านซ้าย ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร มีวิธีการเก็บรวบรวมและก าจัดขยะมูลฝอยโดยจัดวางถังขยะไว้ตามริมถนน
เป็นจุดๆ จุดละ 1 ถังรวม 310 ถัง โดยไม่มีถังแยกขยะ มีรถมาเก็บขยะมูลฝอย 2 คันเก็บรวบรวมทุก
วัน วันละ 1 รอบ ตั้งแต่เวลา 05.00-08.00 น.เก็บรวบรวมขยะได้ 3 ตันต่อวันแล้วน าไปทิ้งยังบ่อขยะ
ของเทศบาลและฝังกลบปีละ 2-4 ครั้งในพ้ืนที่ 50 ไร่ ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งเทศบาล 6 กิโลเมตร โดยมี
ฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดการขยะ คือ กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมมีพนักงานเก็บขยะ 13 คน 
ปัญหาคือ ปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้นทุกเดือนโดยเฉลี่ยเดือนละ 0.05 ตันยังขาดการจัดการขยะอย่าง
ครบวงจร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องยังไม่มีส่วนร่วมกับเทศบาลในการจัดการขยะมูลฝอยเท่าที่ควร 

สมบัติ ชมพูน้อย (2550, หน้า 1-95)ได้ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วงาม จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
สถานการณ์เกี่ยวกับขยะมูลฝอยในปัจจุบัน แนวโน้มของสถานการณ์ขยะมูลฝอยในอนาคต รูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอแนะแนวทางการจัดการ
ขยะมูลฝอยให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล เสนอแนะแผนการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล และเสนอแนะแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
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ผลการศึกษาพบว่าสถานการณ์เกี่ยวกับขยะมูลฝอยในปัจจุบันของประชาชนในเขตต าบลงิ้ว
งาม มีขยะที่เหลือทิ้งจากครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทเศษถุงพลาสติก/เศษพลาสติก/กล่อง
โฟม คิดเป็นร้อยละ 93 รองลงมาสองล าดับแรกคือ เศษอาหาร/ผัก/ผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 79.3 และ
เศษกระดาษ จ าพวกหนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 71.5 ประชาชนมีวิธีการในการก าจัดขยะโดยน าไป
ทิ้งลงถังขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.3 รองลงมาตามล าดับ 
คือ การเผาขยะมูลฝอยด้วยตนเอง ในพื้นที่บริเวณบ้าน คิดเป็นร้อยละ 10.0 แนวทางการจัดการขยะ
มูลฝอยให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล สองล าดับแรกคือ 1. จ านวนถังขยะมีไม่เพียงพอ จึงจ าเป็น
ต้องการถังขยะเพิ่มมากขึ้น และต้องการถงุด าเนือ่งจากปัจจุบันถังขยะมีขนาดเล็กเกินไป และชาวบ้าน
บางบ้านใช้วีน าขยะมูลฝอยใส่ถุงพลาสติก โดยมัดและน าไปวางหน้าบ้าน(ร้อยละ 87) 2. ถังขยะควรมี
มาตรฐานเหมอืนของเทศบาล และต้องมีถังทีแ่ยกประเภทและชนิดของขยะมูลฝอย ขยะเปียกที่มีกลิ่น
เหม็นควรมีฝาปิดที่มิดชิดเพ่ือป้องกันแมลงวันตอมขยะและป้องกันสัตว์คุ้ย (ร้อยละ 78) รูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วงามพบว่าส่วนใหญ่ ประชาชนน า
ขยะมูลฝอยท่ีเหลือจากการท าอาหารภายในครัวเรือนที่เป็นขยะเปียกเก็บรวบรวมโดยใส่ถุงพลาสติก
และมัดให้เรียบร้อยก่อนน าไปทิ้ง รองลงมา คือ การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจ าพวกขวด แก้ว 
กระป๋อง หนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้วเพ่ือขายให้ผู้รับซื้อของเก่าหรือน าไปขายที่แหล่งรับซื้อของเก่า สรุปได้
ว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วงาม ส่วนใหญ่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการคัด
แยกขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับมีความรู้ในการจัดการขยะ 

ปภาวินเหิดขุนทด (2554, หน้า 1( ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมามีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้องานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการ
ลดปริมาณขยะการน าขยะกลับมาใช้ใหม่และการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีจ านวน 
380 คนจากนั้นวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและค่าร้อยละ 

ผลการศึกษาพบว่าคะแนนของการลดปริมาณขยะการน าขยะกลับมาใช้ใหม่และการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้งอยู่ในระดับสูงโดยทั่วไปแล้วประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งยกเว้นขยะประเภท
แบตเตอรี่โทรศัพท์ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อควรจัดการอบรมประชาชนในพ้ืนที่
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง“รูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนเกาะกลาง เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research( ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview( และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview( เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการของชุมชนในการริเริ่ม
จัดการขยะในชุมชน รูปแบบการบรหิารจัดการขยะในชุมชน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการขยะ
ในท้องที่ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีอยู่ 2 กลุ่ม ดังน้ี 
  1.คณะกรรมการชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ประธาน
ชุมชน จ านวน 1 คน  รองประธานชุมชน จ านวน 1 คน กรรมการชุมชน จ านวน 3 คน 

โดยในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non-
probability Sampling( โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling( 

2. สมาชิกในชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครจ านวน 10 คนโดยใน
การศึกษาครั้งนี้  ได้ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช่หลักความน่าจะเป็น (Non-probability 
Sampling( โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling( 
 
ผลการวิจัย 

1. ด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของชุมชนเกาะกลางเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ได้น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ คือ หลักการพ่ึงพาตนเอง
อย่างยั่งยืน และหลักกลยุทธ์ 5Rตลอดจนการน าหลักPDCAวงจรการบริหารควบคุมคุณภาพและ
ทรัพยากรทางการบริหาร มาบูรณาการประยุกต์ใช้ร่วมกันเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืนและมีคุณภาพ จนท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและชุมชนมีการพัฒนาไป
ข้างหน้าพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และพัฒนาสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนได้ 

2. ด้านปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการขยะในชุมชนของชุมชนเกาะกลางเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานครปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุของปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาทางด้านสังคม และ
ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมคือ สมาชิกในชุมชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ขาดการรวมกลุ่มใน
ชุมชน ไม่มีการท าผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชนเพ่ือสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน สมาชิกในชุมชนมี
ความขัดแย้งทางด้านความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สมาชิกขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ขยะที่ถูกต้อง ชุมชนไม่มีการคัดแยกขยะและการจัดเก็บขยะของหน่วยงานภาครัฐไม่ สามารถมา
จัดเก็บขยะในชุมชนได้สะดวก เพราะรถขยะไม่สามารถเข้ามาถึงบริเวณชุมชน ท าให้เกิดปัญหาขยะ
ล้นถังส่งผลให้มีกลิ่นเหม็นรบกวนและสภาพแวดล้อมในชุมชนไม่ดี โดยปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมา
ข้างต้น ชุมชนได้มีแนวทางแก้ไข ดังนี้ 1(การรวมกลุ่มอาชีพในชุมชนเพ่ือให้มีอ านาจต่อรองในการ
ประกอบอาชีพการส่งเสริมอาชีพเสริมที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมรายได้และสร้างงานใน
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ชุมชน 2(การรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนน้อมน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตเพ่ือลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 3( มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาตนเองโดยการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของในหลวงรัชการที่ 9 ที่มุ่งหวังให้ชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเองได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง 4( การปลูกฝังจิตส านึกรักบ้านเกิด เพ่ือ
ความรัก ความสามัคคี มีการเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เอื้ออาทรต่อกัน แบ่งปันซึ่ง กันและกัน มีท าให้ชีวิตมี
ความสุข 5( การจัดเวทีประชุมคมชุมชนเป็นประจ า เพ่ือพบปะ พูดคุย ท าความเข้าใจเรื่องต่างๆของ
ชุมชน 6( การจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นน าหนึ่ง
เดียวกันของชุมชน 7(การปลูกฝังในเรื่องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
และ 8( สร้างการมีส่วนร่วมและการกระจายการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม รู้จักใช้และจัดการ
ทรัพยากรอย่างฉลาดและรอบคอบสามารถเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด 

3. ด้านรูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนของชุมชนเกาะกลางเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานครชุมชนได้น ารปูแบบการรวมกลุ่มในชมุชน มาเป็นเป็นวิธกีารท่ีจะด าเนินการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะและการพัฒนาชุมชนโดยอาศัยความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
นั่นคือการรวมกลุ่มคน เพื่อระดมคน ระดมความคิด เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นวิธี
ที่จะท าให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนเอง โดยส่วนใหญ่
แล้วจะเป็นการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพกลุ่มแม่บ้านฯลฯ หรือที่เรียกว่าวิสาหกิจ
ชุมชน สามารถสร้างสวัสดิการให้แก่คนในชุมชนได้เช่น  การปันผลเพ่ือคืนก าไรให้สมาชิก กองทุน
ส ารองเพ่ือการพัฒนาและจัดกิจกรรมในชุมชน  กองทุนผู้สูงอายุผู้พิการ กองทุนปู่ด า เป็นต้น การ
รวมกลุ่มในชุมชนเน้นการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีระบบขั้นตอน วิธีการที่เป็นมาตรฐานและสามารถ
เข้าถึงได้อย่างง่าย ทั้งนี้การรวมกลุ่มเครือข่ายก็เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายอย่าง
ประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาอย่างเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบประสานความร่วมมือ และช่วยเหลือ 
ผลักดัน สนับสนุนในด้านการพัฒนาชุมชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มเครือข่ายและ
นอกกลุ่มเครือข่าย เพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันสร้างชุมชนให้เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นชุมชน
รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป เมื่อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นชุมชนก็จะสามารถอยู่รอดได้ด้วยล าแข้งของ
คนในชุมชนเอง 

 
การอภิปราย 
 จากผลการศึกษาที่สรุปข้างต้น พบประเด็นที่น่าสนใจ ที่ผู้ศึกษาน ามาพิจารณาวิเคราะห์
อภิปราย ดังนี้ 
1. ประเด็นการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า ชุมชมเกาะกลางได้น าหลักกลยุทธ์ 5R หลัก PDCA วงจรควบคุม
คุณภาพ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเอง ชุมชน และการบริหารจัดการขยะ โดยอาศัยทรัพยากรหรือ
ปัจจัยที่จะท าให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์
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ของชุมชนประสบความส าเร็จซึ่งประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้คือคน  (Man) เงิน (Money) วัสดุ 
(Materials) และเครื่องจักร (Machine) และจากการที่ชุมชนเกาะกลางได้น าหลักการพ่ึงพาตนเองใน
การพัฒนาชุมชนมาใช้นั้นเกิดการที่ชุมชนได้ยึดหลักการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงส่งผลให้ประชาชนและชุมชนเกิดการพ่ึงพาตนเอง เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ชุมชนอย่างมาก เพราะสามารถลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
มีความปลอดภัยในอาหารที่น ามาบรโิภค เกิดการเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการ
พ่ึงพาอาศัยกัน สิ่งเหล่านี้เองที่ท าให้ประชาชนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยไม่ต้องรอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ – เอกชน และองค์การต่างๆ 

 
2. ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการขยะ 

ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนของชุมชนเกาะ
กลางนั้น สามารถท าได้โดยมีกรอบการด าเนินงานการบูรณาการในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและ
การบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวทางและกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ดังนี้ 

1.การพัฒนาเงินทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีทุนในการประกอบอาชีพ 
2.การพัฒนาการผลิตเพ่ือให้ประชาชนในชนบทสามารถพัฒนาคุณภาพการผลิตและการเพ่ิม

มูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานทั้งด้านวัตถุดิบการแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์ 
3.การพัฒนาการตลาดเพ่ือให้สามารถจ าหน่ายสินค้าจากชุมชนได้มากขึ้นและซื้อสินค้าได้ใน

ราคาถูกรวมทั้งสามารถประกอบการทางด้านธุรกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การพัฒนาการบรหิารและการจัดการเพื่อพัฒนาให้สมาชกิในชุมชนสามารถบริหาร/จัดการ

โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. ประเด็นรูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า การรวมกลุ่มในชุมชน ซึ่งภายหลังจากมีการรวมกลุ่มในชุมชนแล้ว

และได้เริ่มบริหารจัดการกลุ่มท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ ในชุมชนมีความคืบหน้าและมีรูปธรรมที่
ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งยังได้มีการน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม
และขยะในชุมชนอีกด้วย ท าให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุข ชุมชนได้ยึดหลักการพัฒนาจากล่างขึ้นบน ( Bottom Up ) คือ การให้
ชุมชนเป็นผู้คิดริเริ่มและมีส่วนร่วมในการท างานตั้งแต่เริ่มก าหนดนโยบายจนสิ้นสุดขั้นตอนสุดท้ายใน
การติดตามประเมินผลซึ่งต้องเน้นให้รู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลและใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา
พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ โดยยึดพ้ืนที่และความต้องการของชุมชนเป็นหลักและให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้ก าหนดนโยบายที่สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน
เอง โดยให้หน่วยงานภาครัฐ – เอกชนหรือองค์กร
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ต่างๆเป็นเพียงผู้มีบทบาทในการประสานและผลักดันกระบวนการมีส่วนร่วม อีกทั้งส่งเสริมหรือ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโครงการต่างๆตามความต้องการของประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็น
ประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และน่าจะเป็นทางออกที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาในระยะยาวและยั่งยืนได้มากกว่าการพัฒนาในแบบเก่าซึ่งแน่นอนว่าวิธีการเดียวที่จะ
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานีไ้ด ้จะต้องอาศัยความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน นั่นคือก็
คือการรวมคน เพื่อระดมคน ระดมความคิด เพ่ือพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นวิธีที่จะท า
ให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนเอง   

จะเห็นได้ว่า รูปแบบการบริหารจัดการขยะของชุมชนเกาะกลางนั้น เน้นการบริหารจัดการที่
ชัดเจน มีระบบขั้นตอน วิธีการที่เป็นมาตรฐานและสามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย ซึ่งแม้ว่าจะต้องใช้เวลา
มากพอสมควรในการด าเนินการต่าง ๆ แต่หลังจากที่ชุมชนได้เริ่มด าเนินการมาจนถึง ณ เวลานี้ ท าให้
ชุมชนเริ่มจะได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการและสอดคล้องต่อความจ าเป็นของชุมชน และพัฒนาเป็น
ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้  ทั้งนี้ การจะสร้างชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนได้นั้น ชุมชนได้ให้ความส าคัญกับสิ่งเหล่านี้ คือ การมีผู้น าที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความ
พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ
การประสานงานและกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา การมีกรรมการชุมชนที่มี
จริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี มีความเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นมีคุณธรรมจริยธรรม
บริหารงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นที่พึ่งของคนในชุมชน การที่ทุกคนให้ความร่วมมือใน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ มีจิตส านึกท างานเพื่อส่วนรวมมีความสามัคคี และเข้ามาร่วมกันคิด ร่วมกัน
ท าร่วมกันด าเนินกาและร่วมกันรับผิดชอบในทุกกระบวนการของการพัฒนาชุมชนทุกๆด้าน การมี
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทุกคนในชุมชนจะต้องมีการ
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพ่ือน าความรู้ที่ได้และประสบการณ์ของตนเองมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและให้
เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรวมถึง
ต้องมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในชุมชนอย่างสม่ าเสมอก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของสมาชิกในชุมชน และมีการสร้างเครือขา่ยความรว่มมือทั้งภายในและภายนอกชุมชน การรวมกลุ่ม
เครือข่ายเพ่ือบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาอย่างเชื่อมโยงอย่างเป็น
ระบบประสานความร่วมมือ และช่วยเหลือ ผลักดัน สนับสนุนในด้านการพัฒนาชุมชนให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มเครือข่ายและนอกกลุ่มเครือข่าย 

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยเพ่ิมศักยภาพและโอกาสในการ
พัฒนาชุมชนให้ประสบผลส าเร็จสู่การเป็นชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตต่อไป 

 
สรุป 

การศึกษาเรื่อง“รูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนเกาะกลาง เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการของชุมชนในการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการ
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ขยะ และรูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชน ในพ้ืนที่ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสามารถแยกได้ ดังนี้ 

 
1. ประเด็นการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

สรุปผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการขยะในชุมชนเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556  ซึ่งทาง
ชุมชนได้ร่วมกันคิดริเริ่มที่จะด าเนินการในเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และการท าให้ชุมชนเป็นพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือท าให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ชุมชนมีความสุข ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์และหลีกห่างจากมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเน่าเหม็นของ
แม่น้ า ล าคลองในชุมชน โดยได้มีการจัดเวทีประชาคมชุมชนขึ้นเพ่ือให้สมาชิกในชุมชนได้ร่วมกินคิด 
เสนอความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกคนและตระหนัก
ถึงความเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน หลังจากชุมชนได้ด าเนินการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน จนเห็นเป็นรูปธรรมเด่นชัดท าให้ชุมชนเกาะกลางเป็นต้นแบบหนึ่งในศูนย์เรียนรู้การจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ประจ าย่านคลองพระโขนง ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชนของส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนที่มีจุดเด่นในด้านพ้ืนที่ที่มี
ลักษณะเป็นเกาะ มีน้ าคลองอยู่ล้อมรอบชุมชน มีทัศนียภาพเป็นวิถีชีวิตชุมชนริมน้ า เป็นชุมชนหนึ่งที่
น่าสนใจมาก เนื่องจากมีความเฉพาะตัวในด้านการด าเนินชีวิตของผู้คนที่สืบเนื่องมาจากอดีต ทั้งการ
เป็นอยู่และการพ่ึงพาอาศัยกัน มีศาลหลวงปู่ด าและพระพุทธะชินราชซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของ
ชุมชน สะท้อนให้เห็นความเชื่อความเคารพนับถือของชาวบ้านในชุมชนชุมชนเน้นการพ่ึงพาตนเอง
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านส่วนใหญ่ มีการปลูกพืช  ผักสวนครัว เพาะเห็ด เพ่ือ
บริโภคในชุมชน มีการท าผลิตผลิตภัณฑ์สีเขียวเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น สบู่ แชมพู ครีมนวดผม 
น้ ายาซักผ้า น้ ายาท าความสะอาดช าระล้างสูตรชีวภาพ ยาดม ยาหม่อง และสินค้าประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้เพ่ือน ามา Recycle หรือประดิษฐ์ใหม่ เช่น กระเป๋า ตะกร้า กล่องบรรจุสิ่งของต่างๆ ท าให้มี
สินค้าเชิงอนุรักษ์ที่หลากหลาย สามารถใช้งานได้ในชุมชนเป็นการลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ให้กับคน
ในชุมชนเป็นอย่างดี ด้วยการเป็นชุมชนที่อยู่ปลายน้ า มีน้ าคลองอยู่ล้อมรอบและชุมชนมีวิถีผูกพันกับ
สายน้ ามายาวนาน คนในชุมชนจึงมีความใส่ใจและต้องการอนุรักษ์คลองให้ดีให้คงอยู่ มีการบ าบัดน้ า
เสียต้นทางที่เป็นรูปธรรมกอ่นปล่อยทิ้ง เช่น การท าถังดักไขมันติดตัง้ตามครวัเรือน มีการตั้งถังหยดน้ า
จุลินทรีย์บ าบัดน้ าเสียในรางระบายน้ าและลงสู่คลอง การใช้ผลิตภัณฑ์ช าระล้างสูตรชีวภาพที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งชุมชนยังมีการคัดแยกขยะและจัดการขยะภายในชุมชนมากที่สุด เช่น  ขยะ
อินทรีย์ น ามาแปรรูป ท าเป็นปุ๋ยหมัก น้ าหมัก เศษผลไม้รสเปรี้ยวท าเป็นน้ ายาท าความสะอาด ส่วน
ขยะรีไซเคิลแต่ละบ้านแยกขายเพ่ิมรายได้ขยะที่เหลือทิ้งจึงมีเพียงขยะทั่วไปที่ลดลงจากขยะรวมเดิม
มากกว่า 70% และขยะอันตรายที่รวบรวมไว้ให้ส านักงานเขต กรุงเทพมหานครน าไปก าจัดต่ออย่าง
ถูกต้องต่อไป นอกจากกิจกรรมการจัดการขยะและน้ าเสยีแล้ว ชุมชนยังรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นใน
การร่วมด าเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย พร้อมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศึกษาดูงานจาก
ภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่อง หลักการที่ชุมชน
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น ามาใช้ในการบริหารจัดการขยะในชุมชนและการพัฒนาชุมชนนั้น เป็นการน าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการบริหารจัดการชุมชน คือหลักการพ่ึงพาตนเอง 
อีกทั้งให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะและการพัฒนาชุมชน โดยการจัดตั้งกลุ่ม
ต่างๆในชุมชนขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รวมกลุ่มกันท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการพัฒนา
ชุมชนและการบริหารจัดการขยะนั่นเอง ซึ่งการน าหลักการพ่ึงพาตนเองในการพัฒนาชุมชนมาใช้นั้น
ก่อเกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว สังคม และชุมชนอย่างมาก เพราะสามารถลดค่าใช้จ่าย และ
เพิ่มรายได้ให้กับตนเองได ้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น มีความปลอดภัยในอาหารที่น ามาบรโิภค เกิดการ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการพึ่งพาอาศัยกัน สิ่งเหล่านี้เองที่ท าให้ประชาชนใน
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ – 
เอกชน และองค์การต่าง ๆ 

 
2. ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการขยะ 

สรุปผลการศึกษาพบว่า การด าเนินกิจกรรม/โครงการของชุมชนนั้น สมาชิกทุกคนต้องมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน มีส่วนร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมกันรับผิดชอบต่อผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินการต่างๆ ประชาชนถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็น
ต่อการบริหารจัดการชุมชนในทุกๆด้าน หากขาดความร่วมมือ ความสามัคคี และการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนแล้วนั้น การด าเนินกิจกรรม การแก้ไขปัญหาต่างๆ และการพัฒนาชุมชนนั้นก็ไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ เพราะทุกสิ่งล้วนจะส าเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือกันของเราทุกคน ดังนั้น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงเป็นสิ่งส าคัญในการท าให้ชุมชนประสบความส าเร็จในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่ง
จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการชุมชนนั้นได้อธิบายถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของสมาชิกใน
ชุมชนในการพัฒนาชุมชนและการบริหารจัดการขยะ มี 4 ขั้นตอน คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น สมาชิกในชุมชน
มีส่วนร่วมในการค้นหา รับทราบถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนก็จะสามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได ้แต่หากยังไม่สามารถทราบถงึปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา
ในท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดีแล้ว การด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อมไร้ประโยชน์ 
เพราะชาวชุมชนจะไม่เข้าใจและมองไม่เห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานเหล่านั้น 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม สมาชิกในชุมชนร่วมกันวางแผนการ
ด าเนินงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้ชาวชุมชนรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการ
น าเอาปัจจัยข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน สมาชิกในชุมชนมีการร่วมลงทุนและ
ปฏิบัติงาน แม้ชาวชุมชนส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน แต่ก็มีแรงงานของตนที่สามารถใช้เข้าร่วมได้ การ
ร่วมลงทุนและปฏิบัติงานจะท าให้ชาวชมุชนสามารถคดิตน้ทุนด าเนินงานได้ด้วยตนเอง ท าให้ได้เรียนรู้
การด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด ซึ่งในชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็น
การตอบโจทย์ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน 
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4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน สมาชิกได้มีการติดตามงานและ 
ประเมินผลงานของตนเองอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงานของ
คณะกรรมการชุมชนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชน ทั้งนี้หาก
ขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชุมชนย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ท าไปนั้นได้รับผลดี ได้รับ
ประโยชน์หรือไม่อย่างใด การด าเนินกจิกรรมอย่างเดยีวกันในโอกาสตอ่ไป จึงอาจจะประสบความยาก
ส าบาก 

ส่วนปัญหาและแนวทางการแก้ไขการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากสาเหตุและปัจจัย
ที่ส าคัญ ดังนี้ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สมาชิกในชุมชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย สมาชิกในชุมชน
ขาดการรวมกลุ่มในชุมชน ไม่มีการท าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชุมชนเพ่ือสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ชุมชน จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นนี้ ท าให้ทางคณะกรรมการชุมชนและประชาชนได้ปรึกษาหารือกัน
และได้แสดงความคิดเหน็ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและท าให้ประชานชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอต่อรายจ่าย โดยทางคณะกรรมการชุมชนเห็นชอบและสนับสนุน
ให้ครัวเรือนมีการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชนเพ่ือให้มีอ านาจต่อรองในการประกอบอาชีพการส่งเสริม
อาชีพเสริมที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมรายได้และสร้างงานในชุมชนและการรณรงค์ให้ทุก
ครัวเรือนน้อมน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือลดรายจ่าย
และเพิ่มรายได้ในครัวเรือนเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้ การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการจัดตั้ง
กลุ่มกองทุนหมู่บ้านกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพในชุมชนอีกทั้งมุ่งเน้นการส่ง
สินค้าออกนอกชุมชน เป็นการสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนอีกทางหนึ่ง ปัญหาทางด้านสังคม 
สมาชิกในชุมชนมีความขัดแย้งทางด้านความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สมาชิกขาดการร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น สมาชิกขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง ทางคณะกรรมการ
ชุมชนจึงต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายร่วมกันในชุมชน 
เช่น กิจกรรมตุ้มโฮม ซึ่งเป็นประเพณีของอีสาน โดยการให้สมาชิกในชุมชนน าอาหารมาคนละอย่าง
เพื่อรวมตัวกันเหมือนการน ามาท าบุญรว่มกัน กิจกรรมนี้จัดขึ้นในช่วงเทศการสงกรานต ์ประมาณวันที่ 
15 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นการพบปะ มีการพูดคุยกัน รับประทานอาหารร่วมกัน ท ากิจกรรม
ร่วมกัน กิจกรรมดังกล่าวนี้สามารถช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของสมาชิกในชุมชนลงได้ อีกทั้งยังมี
การจัดประชุมเวทีประชาคมในทุก ๆ เดือน เพ่ือให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและน าเสนอความ
ต้องการหรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนการแห่เทียนพรรษา การจัดกิจกรรม
วันพ่อ วันแม่ วันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมท าความสะอาดชุมชน เป็นต้น และปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม 
การจัดเก็บขยะของหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถมาจัดเก็บขยะในชุมชนได้สะดวก เพราะรถขยะไม่
สามารถเข้ามาถึงบริเวณชุมชน ต้องจัดเก็บขยะทางน้ าด้วยเรือขนขยะเพียงทางเดียวเท่านั้น จนท าให้
เกิดปัญหาขยะล้นถังส่งผลให้มีกลิ่นเหม็นรบกวนและท าให้สภาพแวดล้อมในชุมชนไม่ดี ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวนี้ท าให้ชาวบ้านร่วมกันคิดว่าจะท าอย่างไรดี ที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะและเกิดการบริหาร
จัดการขยะที่ เป็นรูปธรรมขึ้ น  ซึ่ งชุมชนได้ รับความร่ วมมือจากฝ่ ายรักษาความสะอาด                  
และสวนสาธารณะ ส านักงานเขตคลองเตยมาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการจัดการ
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ขยะ การคัดแยกขยะ และการน าขยะที่มีในชุมชนมาท าให้เกิดประโยชน์และลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้น 
โดยคณะกรรมการชุมชนและประชาชนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยการบูรณาการกับทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนใน
ชุมชนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ภายหลังจากการด าเนนิการแก้ไขปัญหาขยะและการบริหารจัดการขยะที่เริ่มเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้นท าให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้ที่ได้จากการเก็บขยะพลาสติกมาขายให้กับประธาน และประธานส่ง
ขายต่อให้กับร้านขายของเก่าและน าเงินที่ได้นั้นมาหมุนเวียนใช้ในการพัฒนาชุมชน และจากการ
ด าเนินการดา้นการบริหารจัดการขยะท าให้ชุมชนได้มกีารจัดตัง้กองทุนปู่ด า กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มบ้าน
มั่นคง กลุ่มผู้สูงอายุขึ้นภายในชุมชน มีการท าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ครีมอาบน้ ายาสระผม สบู่ ยาดม 
ยาหม่อง พิมเสนน้ า เป็นต้น และได้มีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน อีกทั้งมีการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการพัฒนาชุมชนอีกด้วย เช่น การเพาะเห็ด       
การปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น จากการที่สมาชิกในชุมชนให้ความสนใจและร่วมมือกันในการแก้ไข
ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีการท าผลิตภัณฑ์ใช้เอง ท าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการ
จัดกิจกรรมออกบูทขายที่เขต ตามสถานที่ที่ต่าง ๆ มีการท าโครงการตู้เย็นข้างบ้านเพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
โดยปลูกพืชผักสวนครัวตามริมทางข้าง ซึ่งชุมชนได้มีการบูรณาการในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
3. ประเด็นรูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

สรุปผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการขยะของชุมชนเกาะกลางที่น ามาใช้ในการ
บริหารจัดการขยะนั้น คือ การรวมกลุ่มในชุมชน ซึ่งภายหลังจากมีการรวมกลุ่มในชุมชนแล้วและได้
เริ่มบริหารจัดการกลุ่มท าให้การด าเนินงานต่างๆในชุมชนมีความคืบหน้าและมีรูปธรรมที่ชัดเจนมาก
ขึ้น อีกทั้งยังได้มีการน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและขยะใน
ชุมชนอีกด้วย ท าให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่าง
มีความสุข ทั้งนี้ ผลจากการรวมกลุ่มของชุมชน นอกจากจะท าให้เกิดความสามัคคีกันแล้ว ยังส่งผลให้
สมาชิกและคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนรวมถึงความมั่นคงด้านรายได้ อันส่งผลต่อ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเพราะมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น โดยไม่ต้องออกไปหางานท านอกชุมชน คน
ในชุมชนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ เนื่องจากการรวมกลุ่มเป็นการเปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนได้รับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและได้รับความรู้ในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนให้ดีขึ้นนอกจากนี้ การที่คนในชุมชนมีความสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน ส่งผลให้ชุมชนมีความสงบ
สุข เนื่องจากคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ศึกษาพิจารณาเห็นว่า การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ครั้งนี้ยังมีจุดบกพร่องบางประการที่เกิดขึ้น
ประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เท่าที่ควร บางส่วนก็ยังไม่ค่อยมีความ
เข้าใจในการบริหารจัดการขยะของชุมชน แต่โดยรวมถือว่ามีระบบจัดการคัดแยกขยะที่ดีมาก มี
ประธานชุมชนและเลขานุการชุมชนที่เป็นหลักในเรื่องของการท าให้ชาวชุมชนมารวมกลุ่มกันได้เป็น
อย่างดี สามารถน าไปเป็นรูปแบบแบบอย่างในการคัดแยกขยะให้กับชุมชนอื่นได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

จากผลการศึกษาและการอภิปรายผลที่ได้น าเสนอมาข้างต้น ผู้ศึกษาพบว่าข้อจ ากัดใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ 

1.1ชุมชนควรจัดเวทีประชาคมเป็นประจ า เพื่อชี้แจง อธิบาย และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะในชุมชน การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ
ชุมชนและให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ เพื่อให้สมาชิกในชุมชน
ได้เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

1.2 ชุมชนขาดพ้ืนที่ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดประชุม การท าเวทีประชาคม 
การรวมกลุ่มเครือข่าย หรือการจัดงาน เนื่องจากชุมชนไม่มีที่ท าการชุมชนเป็นหลักแหล่ง ต้องใช้
สถานที่บริเวณบ้านประธานเป็นสถานที่จัดกิจกรรม  

1.3 ชุมชนควรด าเนินการสานต่อกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
ชุมชนเป็นชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการขยะต้นแบบต่อไป 

1.4 ชุมชนควรส่งเสริมการผลิตที่สะอาดในภาคการผลิต โดยลดการใช้วัสดุ ลดพลังงาน และ
ลดมลพิษ เพ่ิมศักยภาพการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น 

1.5 รณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับว่าเป็น
ภาระหน้าที่ของตนเอง ในการร่วมมือกันจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน 

ดังนั้น ในการศึกษาประเด็นรูปแบบของการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน ในบริบท
อื่นควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องต่อไปนี้ 

1. การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนของชุมชนเกาะกลางนั้น เพ่ือให้ชุมชน
มีความสามารถในการขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน ภายใต้การพัฒนาในมิติ
ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นแนวทางน าไปสู่การพัฒนา
เป็นชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2. การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการขยะนั้น เพ่ือให้ชุมชนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักการพ่ึงพาตนเองในด้านต่างๆและสามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินวิถีชีวิตตาม
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แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาชุมชนและการ
จัดการขยะ 

3.  ขอบเขตการศึกษาครั้ งนี้  ศึกษาเฉพาะ พ้ืนที่ ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร จึงควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่อื่นๆ ที่มีความแตกต่าง
ทางด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ เป็นต้น เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างกัน 
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แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันการกระจายยาเสพติด 
ในกรมสารวัตรทหารอากาศ 

 
ศรัณยณัฐ  จักรน้อย17 

ดร.ผกาวดี  สุพรรณจติวนา18 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1 (  เพื่อศึกษาสถานการณ์ยาเสพติดในกรมสารวัตรทหาร
อากาศ (2( เพื่อศึกษารูปแบบและเส้นทางในการแพร่กระจายยาเสพติดในกรมสารวัตรทหารอากาศ 
(3( เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันการกระจายยาเสพติดในกรมสารวัตรทหารอากาศ ผู้
ศึกษาได้ท าการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)  โดยก าหนด 
มประชากรและกลุ่ตวัอย่างที่ใช้ในก ศึกษา ได้แก่ ข้าราชการระดับผูบ้ริหาร   ข้าราชการระดับปฏิบัติ
ผู้ปฏิบัติการ จ านวน 12 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า  
 จ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ าทหารอากาศที่สังกัดกรมสารวัตรทหารอากาศ พบว่าผู้ต้องขัง
เหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับผู้ต้องขังในคดีอื่น ๆ ส่งผลให้ก าลัง
พลที่ปฏิบัติหน้าที่ของกรมสารวัตรทหารลดน้อยลงไป โดยรูปแบบและเส้นทางในการแพร่กระจายยา
เสพติดนั้น ส่วนมากแล้วจะส่งผ่านบุคคล ถึง บุคคล โดยจากกลุ่มเพ่ือน  ๆ ที่อยู่ตามชุมชน หรือ 
ภายนอกกรมสารวัตรทหารอากาศ แล้วส่งต่อมาให้เพ่ือนที่อยู่ในกรมสารวัตรทหารอากาศ  
  แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันการกระจายยาเสพติดในกรมสารวัตรทหารอากาศ ควร
พัฒนาระบบงานด้านการข่าว ด้วยการเก็บข้อมูลขา่วสารของสถานการณ ์ ด้านยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ 
ทหารอากาศ และพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งในส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลข่าวสารไปสนับสนุนการด าเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด 
รวบรวม และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการกระท าความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดกับหน่วยงานอื่น 
ทั้งฝ่ายทหาร และ ฝ่ายพลเรือน รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง กับ
พ้ืนที่ ทหารอากาศ เพ่ือบูรณาการข้อมูลด้านการข่าวร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
                                                           
17 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (หัวหมาก(  
18 อาจารย์ที่ปรึกษา 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญย่ิงของประเทศไทยเนือ่งจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาอื่น ๆ มากมายในประเทศ ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัว
มากขึ้นจากผลของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม เทคโนโลยี การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่
ขาดพลังและขาดความสมดุลในการพัฒนา สถาบันหลักทางสังคมเกิดความอ่อนแอ เป็นช่องว่างท า
ให้ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด
ไม่ว่าจะเป็นนายทุนผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้น าเข้าและส่งออกยาเสพติด อาศัยผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
น ายาเสพติดทั้งที่มีอยู่เดิมและชนิดใหม่เข้ามาเผยแพร่ในหมู่ประชาชนในแต่ละกลุ่มซึ่งเป็นทรัพยากร
บุคคลที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
 รัฐบาลตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาเสพติดและผลการะทบของปัญหายาเสพติดใน
ระยะยาวที่จะท าให้ประเทศชาติขาดความมั่นคง และการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้อยประสิทธิภาพอัน
เนื่องมาจากทรัพยากรบคุคลของประเทศชาติเกีย่วพันกบัปัญหายาเสพติดจึงมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่
ที่จะควบคุมปัญหายาเสพติดไม่ให้ขยายตัวมากขึ้นและลดลงไปในที่สุดเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ
ทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมไว้อย่างปกติสุขและท าให้การพัฒนาประเทศมีความก้าวหน้าและมั่นคง
โดยรัฐบาลถือเป็นภาระหน้าที่ส าคัญและเร่งด่วนในการด าเนินงานเพื่อควบคุมปัญหายาเสพติด  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาในระดับประเทศและ
ปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจและก าลังพลของกรมสารวัตรทหารอากาศ รูปแบบและ
เส้นทางในการแพร่กระจายยาเสพติดในกรมสารวัตรทหารอากาศและเสนอแนวทางการพัฒนา
ระบบป้องกันการกระจายยาเสพติดในกรมสารวัตรทหารอากาศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1.( เพ่ือศึกษา สถานการณ์ยาเสพติดในกรมสารวัตรทหารอากาศ    
2.( เพื่อศึกษารูปแบบและเส้นทางในการแพร่กระจายยาเสพติดในกรมสารวัตรทหารอากาศ 3.( เพ่ือ
เสนอแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันการกระจายยาเสพติดในกรมสารวัตรทหารอากาศ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันการกระจายยาเสพติดในกรมสารวัตรทหาร
อากาศสามารถแบ่งขอบเขตของการศึกษา คือ ด้านพ้ืนที่ พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ กรมสารวัตร
ทหารอากาศ ดอนเมืองด้านเนื้อหา ศึกษาสถานการณ์ยาเสพติดในกรมสารวัตรทหารอากาศ ศึกษา
รูปแบบและเส้นทางในการแพร่กระจายยาเสพติดในกรมสารวัตรทหารอากาศ และเพ่ือเสนอแนว
ทางการพัฒนาระบบป้องกันการกระจายยาเสพติดในกรมสารวัตรทหารอากาศและด้านเวลา ศึกษา
ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2561 
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ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ท าให้ทราบรูปแบบและเส้นทางในการแพร่กระจายยาเสพติดในกรมสารวัตรทหารอากาศ 
เพ่ือวางแนวทางการป้องกัน และสกัดกั้นยาเสพติด ลดปัญหาการแพร่กระจายยาเสพติดได้เพ่ิมขึ้น
และแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันการกระจายยาเสพติดในกรมสารวัตรทหารอากาศ เพ่ือให้
หน่วยงานได้น าแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษา แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันการกระจายยาเสพติดในกรมสารวัตรทหาร
อากาศ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานหรือแนวทางใน
การศึกษาเรื่องดังกล่าว ดังนี้ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับยาเสพ
ติด แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการกระจายยาเสพติด ข้อมูลทั่วไปของกรม
สารวัตรทหารอากาศ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนามีความส าคัญมากต่อระบบป้องกันการกระจายยาเสพติดในกรมสารวัตรทหาร
อากาศ เพราะเป็นวิธีการ กระบวนการ พัฒนาระบบที่มีอยู่ก่อนแล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการกระจายยาเสพติด การปฏิบัติงานด้าน
การปราบปรามยาเสพติด จะต้องเกี่ยวข้องกับการตรวจค้น จับกุม ควบคุม ซึ่งเป็นการลิดรอนสิทธิ
ของประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีและใช้ความรู้ด้านต่าง ๆ ตลอดจนไหวพริบและการ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างถูกต้องและเหมาะสมการฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีต่างๆที่
มุ่งจะเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญและประสบการณ์เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยสามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
ความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น และมุ่งพัฒนาทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางที่ดี มีก าลังใจรัก
งาน มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและความคิดริเริ่มที่จะปรับปรุง ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้
รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาทิ บทบาทการท างานของต ารวจ 
ความต้องการของประชาชนที่ต้องการการให้บริการที่มากขึ้น และการมุ่งเน้นความช านาญเฉพาะ
ด้าน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกอบรมต ารวจให้ทราบถึงภารกิจของหน่วยให้มากที่สุด ไม่มีต ารวจ
ผู้ใดมีความพร้อมส าหรับปฏิบัติภารกิจของต ารวจบนความสามารถพ้ืนฐานที่มีอยู่ ต ารวจจะต้อง
ได้รับโอกาสในการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อพวกเขาได้เข้าใจงานของต ารวจและเรียนรู้ที่จะปฏิบัติงานได้
อย่างไร ก่อนที่จะปฏิบัติงานจริง ชินภัทร สารสิน (2544( ได้กล่าวถึงความจ าเป็นการฝึกอบรมนั้น
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ของ
เจ้าหน้าที่พนักงานท่าทีความรู้สึกต่อการท างานยังไม่ดี ซึ่งปัญหานี้จะมีอยู่ทุกระดับของผู้ท างานและ
มักเป็นปัญหาพ้ืนฐาน  

งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง นักรบ หลิ่มวิรัตน์ (2535( ได้ศึกษาเรื่อง“แนวความคิดในการ
ปราบปรามยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการต ารวจกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพ
ติด”พบว่าปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการต ารวจซึ่ง
เป็นปัญหาส าคัญที่สุด  คือ สวัสดิภาพของ
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เจ้าหน้าที่และครอบครัวไม่ปลอดภัย รองลงคือ เครื่องมือใช้พิเศษที่ใช้ในการสืบสวนที่ไม่เพียงพอ 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานมีน้อย 

ชูรัตน์ ปานเหง้า (2537( ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานของต ารวจที่ท าหน้าที่
เสมียนคดีในสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง สังกัดต ารวจภูธรภาค 4 พบว่า ข้าราชการต ารวจที่ท า
หน้าที่เสมียนคดีมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ในด้านธุรการคดี งานควบคุม ผู้ต้องหาไปศาลและงาน
เปรียบเทียบปรับ ยกเว้นงานด้านบริการที่การปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยโดยมีปัญหาในการปฏิบัติ
อยู่ในระดับน้อยและมีความต้องการในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากในด้านบุคลากร สวัสดิการ 
การเงิน วัสดุและอุปกรณ์ 

พรหมเขต เชิดมณี (2537( ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานด้านการป้องกันละปราบปราม
อาชญากรรมของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง สังกัดต ารวจภูธรภาค 4 พบว่าการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจที่ท าหน้าที่สายตรวจ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติงานสายตรวจมีอยู่ในระดับน้อย 
ยกเว้นปัญหาการได้รับการสนับสนุนงานสายตรวจและการได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนมี
ปัญหาอยู่ในระดับมาก และพบว่าข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน มีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง ยกเว้นด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลซึ่งอยู่ในระดับต่ า 

ไพฑูรย์ เชิดมณี (2537( ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานด้านการป้องกันละปราบปราม
อาชญากรรมของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองในสังกัดกองบังคับบัญชาต ารวจภูธร6พบว่าสภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันอาชญากรรม โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับน้อยโดยผู้บังคับบัญชามี
ความเห็นว่า สภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากแต่มีผู้ปฏิบัติมีความเห็นว่าปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 
สภาพปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดย
ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากซึ่งผู้บังคับบัญชาเห็นว่าความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด และผู้
ปฏิบัติมีความเห็นอยู่ในระดับมากสุวัฒน์ชัย มะลิทอง (2537) ได้ศึกษาเอง การศึกษาปัญหาการ
ปฏิบัติงานการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองในสังกัด
ต ารวจภูธรภาค4พบว่า พนักงานสอบสวนได้ปฏิบัติงานในระดับน้อย ด้านการก าหนดนโยบายงาน
สอบสวนการวางแผนงานสอบสวนและการปฏิบัติงาน แต่ได้ปฏิบัติงานในระดับมาก ในด้านการ
ควบคุมและประเมินผล ปัญหาการปฏิบัติงานสอบสวนที่มีมากที่สุด คือด้านงบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ์ ส่วนปัญหาอื่น ๆ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เช่น อาคารสถานที่ การก าหนดนโยบาย การ
วางแผนโครงสร้างและบุคลากร เป็นต้น 

จุลจรัล ลิ้มถาวร (2540) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการปราบปรามยาบ้าของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษาจังหวัดล าพูน ซึ่งเป็นกรณีศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามยาบ้าของสถานีต ารวจจ านวน 11 แห่ง ในจังหวัดล าพูน 
จ านวน 141 รายผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัจจัยทางด้านกฎหมาย และปัจจัย
ทางด้านแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทกรมต ารวจฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540 – 2544)ส่งผลด้าน
ดีต่อการด าเนินการปราบปรามยาบ้าของเจ้าหน้าที่ต ารวจ แต่ในส่วนของปัจจัยแวดล้อมที่เป็น
ข้าราชการที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ข้าราชการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง และทหาร กลุ่ม
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การเมือง และนักธุรกิจพ่อค้า ผู้ประกอบการบางรายในท้องถิ่น เป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลในด้านดี
ต่อการด าเนินการปราบปรามยาบ้าทั้งสิ้น ยกเว้นปัจจัยแวดล้อมที่เป็นเจ้าของบ่อน ผู้ทรงอิทธิพล 
ส่งผลด้านไม่ดีอย่างมากต่อการด าเนินการปราบปรามยาบ้าของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ส าหรับผลการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการปราบปรามยาบ้าของเจ้าหน้าที่ต ารวจในช่วงปี พ.ศ.2539–2540 
พบว่าประสิทธิภาพในการปราบปรามยาบ้าได้ผลมากขึ้น แต่ปัญหาการผลิตและการค้ายาบ้ายังคง
ด ารงอยู่ ก็เพราะแม้มีการจับกุมปราบปรามผู้ผลิตและกลุ่มผู้ค้าเก่าได้จ านวนมาก แต่กลุ่มผู้ค้าใหม่ก็
เกิดขึ้นอีกจ านวนมากและที่ส าคัญคือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนได้เสียผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การค้ายาบ้าด้วยบางรายถึงกบัเปน็ผู้คา้เสียเอง ในด้านปัญหาอปุสรรค พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่าง
มาก ปัญหาอุปสรรคในอันดับสูงมากได้แก่ ขาดงบประมาณ ก าลังคน อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ยานพาหนะในขณะที่กลุ่มขบวนการค้ายาบ้า มีกลุ่มอิทธิหนุนหลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาด
การประสานงานกัน  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก ( in-depth interview) 
การสัมภาษณ์เจาะลึก ที่ก าหนดกระบวนวิธีการครั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีกระบวนวิธีการวิจัยโดยการใช้
แบบสัมภาษณ์ที่มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยมีการออกแบบโครงสร้างของข้อค าถามที่
สามารถน าไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) กล่าวคือ ใช้แนวค าถาม
เป็นหลักการสัมภาษณ์เจาะลึก แต่ขณะเดียวกันไม่มองข้ามประเด็นที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการ
สัมภาษณ์ ซึ่งค าถามดังกล่าวจะตั้งค าถามในลักษณะปลายเปิด (open  - ended) ซึ่งเป็นกระบวน
วิธีการวิจัยที่มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างหรือมีการน าค าส าคัญ (keywords) มาใช้ประกอบในการ
ชี้น าค าสัมภาษณ์ กล่าวคือ มีร่างข้อค าถามที่มีลักษณะปลายเปิด ที่มีค าส าคัญพร้อมกับลักษณะของ
ข้อความที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะมีการปรับเปลี่ยนถ้อยค าของค าถามให้มีความสอดคล้องกับ
ผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาหรือผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนในแต่ละสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์หรือมี
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบค าถามจากการสัมภาษณ์เจาะลึก 
อันท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ และข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ 
 
ผลการวิจัย 
 จากจ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ าทหารอากาศ พบว่าผู้ต้องขังที่สังกัดกรมสารวัตรทหารอากาศ
มีส่วนเกี่ยวข้องกบัยาเสพตดิมากที่สุด เมื่อเทียบกับผู้ต้องขังที่สังกัดกรมอื่น ๆ รูปแบบและเส้นทางใน
การแพร่กระจายยาเสพติดนั้น ส่วนมากแล้วจะส่งผ่านบุคคล ถึง บุคคล โดยจากกลุ่มเพ่ือนที่อยู่
ภายนอกกรมสารวัตรทหารอากาศ กล่าวคือ การที่ได้ปล่อยทหารกองประจ าการในผลัดที่พักเวร
กลับไปยังภูมิล าเนาของตนเอง ทหารกองประจาการเหล่านี้ได้ไปมั่วสุมเสพยาเสพติด ในชุมชนที่
ตนเองอาศัยอยู่แล้วน ายาเสพติดกลับเข้ามาในกรมสารวัตรทหารอากกาศเพ่ือส่งต่อมาให้เพ่ือนที่อยู่
ในกรมสารวัตรทหารอากาศ  
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  แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันการกระจายยาเสพติดในกรมสารวัตรทหารอากาศ ควร
พัฒนาระบบงานด้านการข่าว ด้วยการเก็บข้อมูลขา่วสารของสถานการณ ์ ด้านยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ 
ทหารอากาศ และพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งในส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลข่าวสารไปสนับสนุนการด าเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด 
รวบรวม และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการกระท าความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดกับหน่วยงานอื่น 
ทั้งฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือน รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง กับพื้นที่ 
ทหารอากาศ เพ่ือบูรณาการข้อมูลด้านการข่าวร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษา แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันการกระจายยาเสพติดในกรมสารวัตรทหาร
อากาศ พบว่า ในการศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันการกระจายยาเสพติดในกรม
สารวัตรทหารอากาศ”ครั้งนี ้พบว่า รูปแบบและเส้นทางในการแพร่กระจายยาเสพตดิในกรมสารวตัร
ทหารอากาศ มีปัจจัยทางครอบครัวที่มีผลต่อการเกิดอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด สอดคล้อง
กับนักรบ หลิ่มวิรัตน์ (2535( ได้ศึกษาเรื่อง“แนวความคิดในการปราบปรามยาเสพติด : ศึกษา
เฉพาะกรณีข้าราชการต ารวจกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด”พบว่าปัญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการต ารวจซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่สุด คือ 
สวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่และครอบครัวไม่ปลอดภัย รองลงคือ เครื่องมือใช้พิเศษที่ใช้ในการสืบสวนที่
ไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานมีน้อย 
 สารวัตรทหารอากาศนั้นได้มีแนวทางปฏิบัติในการป้องกันปัญหายาเสพติดซึ่งสอดคล้องกับ 
ชูรัตน์ ปานเหง้า (2537( ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานของต ารวจที่ท าหน้าที่เสมียนคดีใน
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง สังกัดต ารวจภูธรภาค 4 พบว่า ข้าราชการต ารวจที่ท าหน้าที่เสมียนคดี
มีการปฏิบัติอยู่ในระดบัมาก ในด้านธุรการคดี งานควบคุม ผู้ต้องหาไปศาลและงานเปรียบเทียบปรับ 
ยกเว้นงานด้านบริการที่การปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยโดยมีปัญหาในการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
และมีความต้องการในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากในด้านบุคลากร สวัสดิการ การเงิน วัสดุและ
อุปกรณ์ สอดคล้องกับ พรหมเขต เชิดมณี (2537( ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานด้านการป้องกันละ
ปราบปรามอาชญากรรมของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง สังกัดต ารวจภูธรภาค 4 พบว่าการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจที่ท าหน้าที่สายตรวจ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติงานสายตรวจมีอยู่ใน
ระดับน้อย ยกเว้นปัญหาการได้รับการสนับสนุนงานสายตรวจและการได้รับความช่วยเหลือจาก
ประชาชนมีปัญหาอยู่ในระดับมาก และพบว่าข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน มี
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง ยกเว้นด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลซึ่งอยู่ใน
ระดับต่ า สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ เชิดมณี (2537( ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานด้านการป้องกันละ
ปราบปรามอาชญากรรมของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองในสังกัดกองบังคับบัญชาต ารวจภูธร6
พบว่าสภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันอาชญากรรม โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับน้อยโดย
ผู้บังคับบัญชามีความเห็นว่า สภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากแต่มีผู้ปฏิบัติมีความเห็นว่าปฏิบัติ 
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อยู่ในระดับน้อย สภาพปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากซึ่งผู้บังคับบัญชาเห็นว่าความต้องการอยู่ในระดับ
มากที่สุด และผู้ปฏิบัติมีความเห็นอยู่ในระดับมาก  
 
สรุป 
 จากจ านวนผู้ต้องขงัในเรือนจ าทหารอากาศ พบว่า ผู้ต้องขังที่สังกัดกรมสารวตัรทหารอากาศ 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับผู้ต้องขังในคดีอื่นๆ ส่งผลให้ก าลังพลที่
ปฏิบัติหน้าที่ของกรมสารวัตรทหารลดน้อยลง ซึ่งการที่ขาดก าลังพลไปจะส่งผลต่อภารกิจอื่นๆของ
กรมสารวัตรทหารอากาศและภารกิจของกองทัพอากาศตามมา โดยรูปแบบและเส้นทางในการ
แพร่กระจายยาเสพติดนั้น จะส่งผ่านบุคคล ถึง บุคคล โดยกลุ่มเพ่ือนที่อยู่ภายนอกกรมสารวัตร
ทหารอากาศหรือจากการที่ได้ปล่อยทหารกองประจ าการในผลัดที่พักเวรกลับไปยังภูมิล าเนาของ
ตนเองแล้วไดไ้ปยุ่งเกีย่วกับยาเสพติดในพื้นทีชุ่มชนที่ตนเองอาศัยอยู่ เมื่อกลับเข้ามาในกรมกองได้น า
ยาเสพติดกลับเข้ามาด้วย เพื่อส่งต่อมาให้เพ่ือนที่อยู่ในกรมสารวัตรทหารอากาศ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 ผู้ศึกษาพิจารณาเห็นว่า แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันการกระจายยาเสพติดในกรม
สารวัตรทหารอากาศ ที่จะประสบผลส าเร็จ ควรพัฒนาระบบงานด้านการข่าว ด้วยการเก็บข้อมูล
ข่าวสารของสถานการณ์  ด้านยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ ทหารอากาศ และพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลข่าวสารไป
สนับสนุนการด าเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ควรรวบรวม และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
การกระท าความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดกับหน่วยงานอื่น ทั้งฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือน รวมทั้ง
แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง กับพ้ืนที่ ทหารอากาศ เพ่ือบูรณาการข้อมูล
ด้านการข่าวร่วมกันอย่างเป็นระบบ สกัดกั้นการน าเข้ายาเสพติดโดยการล าเลียงทางอากาศ และ
ควบคุมมิให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของ ทหารอากาศ และชุมชน ทหาร
อากาศ โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะต้องกวดขัน และดูแลมิให้มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดในพ้ืนที่รับผิดชอบอย่างเด็ดขาด และควรใช้ก าลังพลของ สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.หรอืข้าราชการที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ด าเนินการต่อผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมาย และระเบียบที่ทางราชการก าหนด 
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ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการวิจัยเชิงปริมาณ ควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 2. ควรศึกษากลุ่มประชากรให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพ่ือสามารถระบุถึงแนวทางในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดได้อย่างครอบคลุม 
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วิถีชีวิตของชาวประมงชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 
กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 
ธนกฤต  โชตธิรรมนาวี19  

ดร.ผกาวดี  สุพรรณจติวนา20 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของชาวประมงชายฝั่งเพ่ือการ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (2) เพ่ือศึกษาผลกระทบของการเสีย
ทรัพยากรสัตว์น้ า วิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง และ (3) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการปรับตัวของชาวประมงชายฝั่ง เพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(in-depth interview) โดยก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยด าเนินกระบวนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive random) ประกอบด้วยผู้น าชุมชนชาวประมงชายฝั่ง 
ผู้ประกอบการชาวประมงชายฝั่ง ชาวประมงชายฝั่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ 
  ผลการวิจัยพบว่า  
  ในวิถีชีวิตของชาวประมงชายฝั่งเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ชาวประมงพ้ืนบ้านหรือชาวประมงขนาดเล็ก เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ตามริมชายฝั่งทะเลหรือ
ตามริมคลอง แม่น้ าต่าง ๆ มีทั้งที่ใช้เรือและไม่ใช้เรือเป็นพาหนะ หากินอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล หาก
ใช้เรือก็จะเป็นเรือหางยาว หรือเรือกอและ เรือท้ายตัด ตั้งแต่ไม่มีเครื่องยนต์จนถึงมีเครื่องยนต์ขนาด 
1-7 แรงม้า และใช้เครื่องมือประมงแบบพ้ืนบ้านที่มีลักษณะเรียบง่าย สามารถเลือกจับสัตว์น้ าได้
เฉพาะชนิด เช่น อวนลอยปลา อวนลอยกุ้ง อวนจมปู แห เบ็ด ลอบ ไซ เป็นต้น  
  ผลกระทบของการเสียทรัพยากรสัตวน์้ า วิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ในปัจจุบันได้พบประเดน็ปัญหาที่ส าคัญเกี่ยวกับทรัพยากรชายฝั่งทะเล ดังนี้ คือ พ้ืนที่ป่าชายเลนไดถ้กู
บุกรุก เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางด้านป่าไม้ อุตสาหกรรม และเหมืองแร่ จนท าให้
เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศ นอกจากนี้แนวปะการังตามเกาะแก่งบริเวณชายฝั่งต่าง ๆ ได้ถูกท าลายและ
เสื่อมโทรมลงไปอย่างมาก ซึ่งสาเหตุใหญ่ นอกเหนือจากศัตรูธรรมชาติแล้ ว ยังมาจากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและกิจการประมง เช่น การระเบิดปลา การเบื่อปลา การใช้อวนลาก การทอดสมอเรือ 

                                                           
19 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (หัวหมาก(  
20 อาจารย์ที่ปรึกษา 
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รวมทั้งตะกอนจากเหมืองแร่บนบก และเรือขุด จากสภาพปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรชายฝั่งส่วนใหญล่้วนมีสาเหตมุาจากกิจกรรมของมนุษย์ 
  แนวทางการปรับตัวของชาวประมงชายฝั่ง เพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า กรณีศึกษา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนฟื้นฟูทะเล ควรปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน  และเกิดประโยชน์สูงสุด รณรงค์ให้ชาวประมงที่ใช้อวน
รุนเลิกใช้เครื่องมือนั้น หันมาใช้เครื่องมือที่ไม่ท าลายแทน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน สะสมเงิน
และเป็นแหล่งทุนส าหรับการประกอบอาชีพ และสร้างแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์น้ าค่ะ อนุรักษ์ป่า
ชายเลนโดยจัดการในรูปปา่ชายเลนชุมชน แนวทางการปรบัตวัของชาวประมงชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ า กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดระยองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รณรงค์ให้ชาวประมง
ที่ใช้อวนรุนเลิกใช้เครื่องมือนั้น หันมาใช้เครื่องมือที่ไม่ท าลายแทน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน 
สะสมเงินและเป็นแหล่งทุนส าหรับการประกอบอาชีพ และสร้างแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์น้ าเค็ม 
และอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยจัดการในรูปป่าชายเลนชุมชน 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การพัฒนาทางด้านประมงของประเทศไทย ได้เจริญก้าวหน้าและเกิดการขยายตัวเป็นอย่าง
มาก นับได้ว่าการประมงเป็นภาคธรุกิจที่มีความส าคัญตอ่สภาพเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  ช่วย
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดี ผลผลิตทางการประมงถูกน ามาใช้เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคม การพัฒนาประมงทะเล อันน าไปสู่ปัญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง  จากการประเมินศักย์การผลิตสูงสุดของทรัพยากรสัตว์น้ าในน่านน้ า
ไทย  พบว่าในน่านน้ าไทยมีศักย์การผลิตของทรัพยากรสัตว์น้ าทะเลหน้าดินและปลาผิวน้ ารวม
ประมาณ 1,400,000  ตัน  แต่ปริมาณการจับสัตว์น้ าทะเลได้ปรากฏสูงเกินขีดศักย์การผลิตสูงสุด  
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2514  ที่มีปริมาณการจับสัตว์น้ าทะเลสูงถึง 1,470,289  ตัน  ซึ่งเป็นสภาพการท า
ประมงที่มากเกินควร  ส่งผลท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ าในน่านน้ าไทยลดน้อยลง  
(กรมประมงทะเล ,  2548(   
 ในส่วนของชาวประมงชายฝั่งหรือชาวประมงขนาดเล็กนั้น เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ตามริม
ชายฝั่งทะเลหรือตามริมคลอง แม่น้ าต่าง ๆ มีทั้งที่ใช้เรือและไม่ใช้ เรือเป็นพาหนะ หากินอยู่ตามแนว
ชายฝั่งทะเล หากใช้เรือก็จะเป็นเรือหางยาว หรือเรือกอและ เรือท้ายตัด ตั้งแต่ไม่มีเครื่องยนต์จนถึงมี
เครื่องยนต์ขนาด 1-7 แรงม้า และใช้เครื่องมือประมงแบบชายฝั่งที่มีลักษณะเรียบง่าย สามารถเลือก
จับสัตว์น้ าได้เฉพาะชนิด เช่น อวนลอยปลา อวนลอยกุ้ง อวนจมปู แห เบ็ด ลอบ ไซ เป็นต้น เมื่อเกิด
ความเสื่อมโทรมขึ้นของทรัพยากรจะก่อให้เกิด ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวประมงทะเลชายฝั่ง  จาก
ความเสื่อมโทรมของทรพัยากรประมงชายฝั่งทะเล  และความเสียเปรียบในการแขง่ขันและแย่งชิงการ
จับสัตว์น้ า  ได้เป็นแรงกดดันให้ชาวประมงทะเลชายฝั่งบางกลุ่ม  ได้หันไปท าการประมงและใช้
เครื่องมือในการจับสัตว์น้ าที่มีประสิทธิภาพสูง  ที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายมากขึ้น  ซึ่งส่งผลให้
ทรัพยากรประมงชายฝั่งทะเลเกิดความเสื่อมโทรม
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เพ่ิมขึ้น  และเกิดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ระหว่างชาวประมงทะเลชายฝั่ งกันเอง  ความ
พยายามในการแก้ไขปัญหา  คือการน าระบบการจัดการประมงโดยชุมชน (community based 
fishery  management)  มาพัฒนาใช้กับการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งทะเล  ซึ่งหากสามารถ
แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและความขัดแย้งที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรประมง  ยังผลให้เกิดความ
ยั่งยืนของทรัพยากรประมงและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนชาวประมงทะเลชายฝั่งอย่างยั่งยืน (กรม
ประมงทะเล ,  2548(  การด าเนินงานเพื่อความส าเร็จในการพัฒนาไปสู่ระบบการจัดการประมงโดย
ชุมชนนั้น มิใช่เป็นเรื่องที่ง่าย  ดังนั้นการวางแผนการส่งเสริมการประมงให้แก่ชาวประมงทะเลชายฝั่ง  
จะเป็นรูปแบบการจัดการที่ชุมชนได้จัดการด้วยตนเอง  ซึ่งรูปแบบการส่งเสริมที่ดีจ าเป็นที่จะต้องมี
การศึกษาถึงความต้องการ  และการยอมรับของชาวประมงที่จะรับความรู้เกี่ยวกับการจัดการประมง  
จึงเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งที่จ าเป็นที่จะต้องแสวงหาค าตอบให้ได้  ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมของ
ชาวประมงในการจัดการทรัพยากร  ที่ใช้ร่วมกันในท้องถิ่น  และด้านปัจจัยทางสังคมศาสตร์ของ
ชาวประมงหลายประการ ได้แก่ การมีจิตส านึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร  ประสบการณ์ในการท างาน
เป็นกลุ่ม  และทัศนคติ  เป็นต้น  โดยค าตอบทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับชาวประมงเหล่านั้น  เป็นการ
บ่งบอกถึงความพร้อมของชาวประมงในชุมชน    ที่จะเข้ามารับผิดชอบในการจัดการทรัพยากร
ประมง  ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการ
จัดการประมงโดยชุมชน  ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของชุมชนชาวประมงทะเลชายฝั่งในแต่
ละพื้นที ่
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิถีชีวิตของชาวประมงชายฝั่งเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 
กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ศึกษาผลกระทบที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าของ
ชาวประมงชายฝั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง และศึกษาแนวทางการปรับตัวของชาวประมงชายฝั่ง 
เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดระยองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงเพ่ือ 1( ศึกษาวิถีชีวิตของชาวประมงชายฝั่งเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
น้ า กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 2( ศึกษาผลกระทบของการเสียทรัพยากรสัตว์น้ า วิถีชีวิต
ชาวประมงชายฝั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง และ 3( ศึกษาแนวทางการปรับตัวของชาวประมง
ชายฝั่ง เพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดระยองให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตของชาวประมงชายฝั่งเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า กรณีศึกษา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง มีการก าหนดขอบเขตของการวิจัย  คือ พื้นที่ที่ท าการวิจัยจะท าการศึกษา ในเขต
พ้ืนที่ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาวิถี
ชีวิตของชาวประมงชายฝั่งเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์
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สัตว์น้ า กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ศึกษาในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2561 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพื่อสามารถระบุปัญหาที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าของชาวประมงชายฝั่ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยองได้ ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายภายในจังหวัดต่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า และ
ทราบข้อเสนอแนะต่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าของชาวประมงชายฝั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดระยองให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษา วิถีชีวิตของชาวประมงชายฝั่งเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า กรณีศึกษา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานหรือ
แนวทางในการศกึษาเรือ่งดงักล่าว ดังนี้ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทฤษฎีเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ของชาวประมง 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัว ข้อมูลพื้นที่ชายฝั่ง และจังหวัดระยอง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ (2561 : 1( กล่าวว่า การอนุรักษ์ หมายถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยความฉลาดและใช้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์มากที่ สุด โดย
หลีกเลี่ยงให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด กระบวนการด าเนินการอนุรักษ์อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ต้องครอบคลุมทั้งปัญหาด้านการท าลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจนเกิด
ความเสื่อมโทรม รวมถึงปัญหาการก่อมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบกลับมาสู่ ตัวมนุษย์เอง
ด้วย โดยแนวทางในการอนุรกัษ์ประกอบดว้ยวธิีการตา่ง ๆ ดังนี้ 1. การใช้อย่างยั่งยืน หมายถึง การใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไป โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม และมีของเสียที่เกดิจากการใช้งานน้อยที่สุดหรือไม่มีของเสียเกิดขึ้นเลย การใช้อย่างยั่งยืนนี้
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ท าให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
สามารถฟ้ืนตัวหรือเกิดขึ้นมาใหม่ได้ทันกับความต้องการใช้งานมนุษย์ 2. การเก็บกักทรัพยากร 
หมายถึง การรวบรวมและการเก็บกักทรัพยากรที่มีแนวโน้มจะเกิดการขาดแคลนในบางช่วงเวลาไว้ 
เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในกิจกรรมที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน การเก็บกักทรัพยากร
น้ าที่มีมากในฤดูน้ าหลากไว้ เพ่ือน ามาใช้ในฤดูแล้งที่ขาดแคลนน้ า ซึ่งการเก็บกักน้ ามาใช้ในฤดูแล้งจะ
ท าให้สามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า เมื่อเทียบกับการใช้น้ าในฤดูน้ าหลากหรือในช่วงที่มีน้ า
มาก หรือการเก็บผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว ไว้เป็นเสบียงอาหารในช่วงเวลาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ฤดู
เก็บเกี่ยว เป็นต้น จากค าจ ากัดความของค าว่าการอนุรักษ์ข้างต้นพอสรุปได้ว่า การอนุรักษ์ คือการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษย์และพยายามที่จะใช้ทรัพยากรนั้นให้มีอายุยืนยาวที่สุด โดย
มีการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุดและเป็นการประหยัดไว้เพ่ือใช้ในอนาคตและ
กระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยทั่วถึงกัน 
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ทฤษฎีเกี่ยวกับการปรบัตวั รอย (Roy. 1976 : 135( กล่าวว่า พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับธรรมชาติของ
มนุษย์ประกอบด้วยร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งท างานผสมผสานเป็นหน่วยเดียวกัน เพ่ือคงภาวะ
ปกติสุขหรือภาวะสุขภาพดี ความเจ็บป่วยหรือสิ่งกระตุ้นอื่นๆ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
หรือภายในบุคคลที่เข้าสู่ระบบชีวิต ก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อบุคคลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
และสังคม ดังนั้น บุคคลยังต้องมีการปรับตัวเพ่ือรักษาสมดุลของร่างกาย จิตใจ และสังคมของบุคคล 
บุคคลที่ประสบความส าเร็จในการปรับตัวจะมีความมั่นคงในชีวิต ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกคือมี
สุขภาพดี ยอมรับความเป็นจริง มีความพึงพอใจในชีวิต เป็นต้น ส่วนผู้ที่ประสบความล้มเหลวในการ
ปรับตัวก่อให้เกิดด้านสุขภาพไม่ยอมรับความ เป็นจริง มีความซึมเศร้า เป็นต้น 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการด าเนินการศึกษา เรื่อง ศึกษาวิถีชีวิตของชาวประมงชายฝั่งเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 
กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดระยองนั้น โดยภาพรวมของการก าหนดระเบียบวิธีวิจัยหรือ
กระบวนการวิธีวิจัย (Methodology) ที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ทางผู้ศึกษาได้ก าหนดระเบียบ
วิธีการวิจัยและกระบวนการวิจัย โดยเป็นกระบวนการเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้
การสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 
ผลการวิจัย 
 ในวิถีชีวิตของชาวประมงชายฝั่งเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ชาวประมงพ้ืนบ้านหรือชาวประมงขนาดเล็ก เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ตามริมชายฝั่งทะเลหรือ
ตามริมคลอง แม่น้ าต่างๆ มีทั้งที่ใช้เรือและไม่ใช้เรอืเปน็พาหนะ หากินอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล หากใช้
เรือก็จะเป็นเรือหางยาว หรือเรือกอและ เรือท้ายตัด ตั้งแต่ไม่มีเครื่องยนต์จนถึงมีเครื่องยนต์ขนาด 1-
7แรงม้า และใช้เครื่องมือประมงแบบพ้ืนบ้านที่มีลักษณะเรียบง่าย สามารถเลือกจับสัตว์น้ าได้เฉพาะ
ชนิด เช่น อวนลอยปลา อวนลอยกุ้ง อวนจมปู แห เบ็ด ลอบ ไซ เป็นต้น  
  ผลกระทบของการเสียทรัพยากรสัตวน์้ า วิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ในปัจจุบันได้พบประเดน็ปัญหาที่ส าคัญเกี่ยวกับทรัพยากรชายฝั่งทะเล ดังนี้ คือ พ้ืนที่ป่าชายเลนไดถ้กู
บุกรุก เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางด้านป่าไม้ อุตสาหกรรม และเหมืองแร่ จนท าให้
เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศ นอกจากนี้แนวปะการังตามเกาะแก่งบริเวณชายฝั่งต่าง ๆ ได้ถูกท าลายและ
เสื่อมโทรมลงไปอย่างมาก ซึ่งสาเหตุใหญ่ นอกเหนือจากศัตรูธรรมชาติแล้ว ยังมาจากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและกิจการประมง เช่น การระเบิดปลา การเบื่อปลา การใช้อวนลาก การทอดสมอเรือ 
รวมทั้งตะกอนจากเหมืองแร่บนบก และเรือขุด จากสภาพปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรชายฝั่งส่วนใหญล่้วนมีสาเหตมุาจากกิจกรรมของมนุษย์ 
  แนวทางการปรับตัวของชาวประมงชายฝั่ง เพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า กรณีศึกษา อ าเภอ
เมื อ ง  จั ง ห วั ด ร ะ ยอ ง  ภ าค รั ฐ ค ว ร จั ด ส ร ร
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งบประมาณสนับสนุนแผนฟื้นฟูทะเล ควรปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรน้ าอย่าง
ยั่งยืน  และเกิดประโยชน์สูงสุด รณรงค์ให้ชาวประมงที่ใช้อวนรุนเลิกใช้เครื่องมือนั้น หันมาใช้
เครื่องมือที่ไม่ท าลายแทน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน สะสมเงินและเป็นแหล่งทุนส าหรับการ
ประกอบอาชีพ และสร้างแนวทางในการอนรุักษ์สัตวน์้ าคะ่ อนุรักษ์ป่าชายเลนโดยจัดการในรปูป่าชาย
เลนชุมชน แนวทางการปรับตัวของชาวประมงชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า กรณีศึกษา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รณรงค์ให้ชาวประมงที่ใช้อวนรุนเลิกใช้เครื่องมือนั้น 
หันมาใช้เครื่องมือที่ไม่ท าลายแทน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน สะสมเงินและเป็นแหล่งทุน
ส าหรับการประกอบอาชีพ และสร้างแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์น้ าค และอนุรักษ์ป่าชายเลนโดย
จัดการในรูปป่าชายเลนชุมชน 
 
อภิปรายผล 
 ในการศึกษา วิถีชีวิตของชาวประมงชายฝั่งเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า กรณีศึกษา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง พบว่า แนวทางเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ านั้น  ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหาร และจัดการเพื่อการอนรุักษ์ทรพัยากรชายฝั่ง ได้แก่ ป่าชายเลน ปะการัง ชายหาด แหล่งมรดก
ตามธรรมชาตแิละทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่ง ทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้ง
การป้องกัน และควบคุมการบุกรุกท าลายทรัพยากรชายฝั่ง ให้มีการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบ
ผสมผสาน โดยเน้นการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และให้มีการวางแผนการจัดการทรัพยากร
ชายฝั่งระดับจังหวดัการวางผังเมืองในชุมชนและอุตสาหกรรม รวมทั้งการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชายฝั่งให้เหมาะสม และสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ ควบคุม
และแก้ปัญหามลพิษที่เกิดจากกิจกรรมการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชายฝั่งทะเล รวมทั้งการ
แก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ที่ไดร้ับผลกระทบและท าความเสียหายตอ่สภาพแวดล้อม ทบทวน ปรับปรุง 
และแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ และพิจารณาจัดตั้งองค์กรระดับชาติ เพ่ือให้เอื้ออ านวยต่อการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่ง รวมทั้งให้ลดขั้นตอนในการด าเนินงาน และการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนากลไก และระบบข้อมูล
ทรัพยากรชายฝั่งให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการ และประสานการด าเนินงานทั้ง
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
  สอดคล้องกับ บุญลือ อ๋องตั๋ว (2552( ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา – น้ าตกผาเสือ อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
ผลการศึกษา พบว่า ความรู้ความเข้าใจของประชาชนทั้ง 4 กลุ่มชนเผ่า ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารจากสื่อวิทยุ และผู้น าชุมชนมากที่สุด ซึ่ง
ความรู้ความ เข้าใจดังกล่าว เกิดผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ภาวะขาด
แคลนน้ าในฤดูแล้ง และอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลจาการตัดไม้ท าลายป่าของพวกเขาเอง ในเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมตามข้นตอนต่าง ๆ 
พบว่า กลุ่มชนเผ่า เหล่านั้นมีระดับการมีส่วนร่วม
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ปานกลาง โดยที่กลุ่มชนเผ่าเหล่านรี้ให้ความส าคัญกับการประกอบ อาชีพของตนมากกว่า จึงไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมมากนั้น  ส าหรับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประกอบด้วย ชาติพันธุ์ อายุ การศึกษา การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ ในเขตอุทยาน แห่งชาติถ้ าปลา – น้ าตกผาเสือ อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ส่วนปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนและความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์เป็นปัจจัยที่ไม่มีผล
ต่อการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 
สรุป 
 จากการศึกษา วิถีชีวิตของชาวประมงชายฝั่งเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า กรณีศึกษา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ชาวประมงพื้นบ้านหรือชาวประมงขนาดเล็ก เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ตามริมชายฝั่ง
ทะเลหรือตามริมคลอง แม่น้ าต่างๆ มีทั้งที่ใช้เรือและไม่ใช้เรือเป็นพาหนะ หากินอยู่ตามแนวชายฝั่ง
ทะเล หากใช้เรือก็จะเป็นเรือหางยาว หรือเรือกอและ เรือท้ายตัด ตั้งแต่ไม่มีเครื่องยนต์จนถึงมี
เครื่องยนต์ขนาด 1-7 แรงม้า และใช้เครื่องมือประมงแบบพ้ืนบ้านที่มีลักษณะเรียบง่าย สามารถเลือก
จับสัตว์น้ าได้เฉพาะชนิด เช่น อวนลอยปลา อวนลอยกุ้ง อวนจมปู แห เบ็ด ลอบ ไซ เป็นต้น  
  แนวทางการปรับตัวของชาวประมงชายฝั่ง เพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า กรณีศึกษา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนฟื้นฟูทะเล ควรปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน  และเกิดประโยชน์สูงสุด รณรงค์ให้ชาวประมงที่ใช้อวน
รุนเลิกใช้เครื่องมือนั้น หันมาใช้เครื่องมือที่ไม่ท าลายแทน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน สะสมเงิน
และเป็นแหล่งทุนส าหรับการประกอบอาชีพ และสร้างแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์น้ าค่ะ อนุรักษ์ป่า
ชายเลนโดยจัดการในรูปปา่ชายเลนชุมชน แนวทางการปรบัตวัของชาวประมงชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ า กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดระยองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รณรงค์ให้ชาวประมง
ที่ใช้อวนรุนเลิกใช้เครื่องมือนั้น หันมาใช้เครื่องมือที่ไม่ท าลายแทน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน 
สะสมเงินและเป็นแหล่งทุนส าหรับการประกอบอาชีพ และสร้างแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์น้ าค และ
อนุรักษ์ป่าชายเลนโดยจัดการในรูปป่าชายเลนชุมชน 
 ในปัจจุบันได้พบประเด็นปัญหาที่ส าคัญเกี่ยวกับทรัพยากรชายฝั่งทะเล ดังนี้ คือ พ้ืนที่ป่าชาย
เลนได้ถูกบุกรุก เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางด้านป่าไม้ อุตสาหกรรม และเหมืองแร่ จน
ท าให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศ นอกจากนี้แนวปะการังตามเกาะแก่งบริเวณชายฝั่งต่าง ๆ ได้ถูก
ท าลายและเสื่อมโทรมลงไปอย่างมาก ซึ่งสาเหตุใหญ่ นอกเหนือจากศัตรูธรรมชาติแล้ว ยังมาจาก
กิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจการประมง เช่น การระเบิดปลา การเบื่อปลา การใช้อวนลาก การทอด
สมอเรือ รวมทั้งตะกอนจากเหมืองแร่บนบก และเรือขุด จากสภาพปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่งส่วนใหญ่ล้วนมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร และจัดการเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ได้แก่ ป่า
ชายเลน ปะการัง ชายหาด แหล่งมรดกตามธรรมชาติและทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีความส าคัญต่อระบบ
นิเวศชายฝั่ง ทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งการป้องกัน และควบคุมการบุกรุกท าลายทรัพยากรชายฝั่ง 
   2. ให้มีการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบผสมผสาน โดยเน้นการพัฒนาควบคู่ไปกับการ
อนุรักษ์ และให้มีการวางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งระดับจังหวัดการวางผังเมืองในชุมชนและ
อุตสาหกรรม รวมทั้งการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่ งให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ 
   3. ควบคุมและแก้ปัญหามลพิษที่เกิดจากกิจกรรมการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
ชายฝั่งทะเล รวมทั้งการแก้ไขปัญหามลพิษในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบและท าความเสียหายต่อ
สภาพแวดล้อม 
   4. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ และพิจารณาจัดตั้งองค์กรระดับชาติ 
เพ่ือให้เอื้ออ านวยต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่ง รวมทั้งให้ลดขั้นตอนในการด าเนินงาน 
และการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว 
   5. พัฒนากลไก และระบบข้อมูลทรัพยากรชายฝั่งให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือน ามาใช้ใน
การจัดการ และประสานการด าเนินงานทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
  6. ให้มีการติดตาม ตรวจสอบสถานภาพและปัญหาทรัพยากรชายฝั่งการด าเนินงานบริหาร 
การจัดการ ให้เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเน้นให้ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการดังกล่าว 
   7. ส่งเสริมการศึกษา การรณรงค์ และการประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรชายฝั่ง รวมทั้งการให้ความร่วมมือของประชาชนในการอนุรักษ์และป้องกันแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรก าหนดพ้ืนที่ในการศึกษามากยิ่งขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมผลกระทบของชาวประมงชายฝั่ง 
และศึกษาแนวทางในการช่วยเหลือชาวประมงให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด 
 2. ควรศึกษากลุ่มประชากร จัดกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มยิ่งขึ้น 
 3. ควรท าวิจัยแบบผสมผสาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางสถิติมาประกอบการวิจัย และให้วิจัยมี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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กระบวนการพัฒนาความเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา 
เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
รติมา  ชูเดช21 

ดร.ผกาวดี  สุพรรณจติวนา22 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง (1( การท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม (2( 
รูปแบบการบริหารจัดการการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม (3( กระบวนการการพัฒนาแนวคิดสู่การ
ปฎิบัติของเกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยท าการศึกษาในเขตบึงกุ่ม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากเกษตรกรประเภทไร่นาสวนผสมต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง
จ านวน 1 คน เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพบนกรณีศึกษาแบบประวัติบุคคล (Biographical research) 
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษา 
 ผลการศึกษา การท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม มาจากปัจจัย 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้าน
พ้ืนที่ ปัจจัยด้านแหล่งน้ า ปัจจัยด้านเงินทุน ปัจจัยด้านเกษตรกร ปัจจัยด้านกิจกรรมการผลิต ปัจจัย
ด้านรายได้ และปัจจัยด้านอื่นๆ พบว่า เกษตรกรต้นแบบได้ใช้ปัจจัยด้านพ้ืนที่และปัจจัยด้านแหล่งน้ า
เป็นส าคัญในการท าการเกษตร ปัจจัยทั้งสองนั้นมีความส าคัญที่ควบคู่กัน ผลการศึกษา รูปแบบการ
บริหารจัดการการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม พบว่า เกษตรกรต้นแบบมีคุณสมบัติของการเป็น
เกษตรกรต้นแบบหรือ Smart farmer ครบทั้ง 6 ด้าน ผลการศึกษา กระบวนการการพัฒนาแนวคิดสู่
การปฎิบัติของเกษตรกรต้นแบบมีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องสัมพันธ์ไปกับการท าเกษตร
แบบไร่นาสวนผสม พบว่า เกษตรกรต้นแบบนั้นมีความพอเพียงและพอดีในตนเองและสิ่งที่ตนท า โดย
นิยามว่าขึ้นอยู่ที่มุมมองของแตล่ะคนว่าจะมองเศรษฐกิจพอเพียงนั้นอย่างไรและพอดีของแต่ละคนนั้น
อยู่ตรงไหน ท้ายที่สุดแล้วคือการท าอะไรก็ได้แต่พอใจในสิ่งที่ตนเองท าแต่การพอเพียงนั้นต้องไม่ใช่
ความอดอยากยากล าบาก  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทิ้งอาชีพรับราชการหันมาท านากลางกรุงจัดเป็น
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรม ในผืนดินที่มีมูลค่านับพันล้านบาท เผยพอใจที่จะสืบสานอาชีพของบรรพ
บุรุษ มากกว่าต้องการเม็ดเงินมหาศาล หลังเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาก็ได้เข้าเรียนที่วิทยาลัย
เกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในปัจจุบัน 
                                                           
21 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (หัวหมาก(  
22 อาจารย์ที่ปรึกษา 



131 
 

 

 
 

แล้วมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จากนั้นมารับ
ราชการในต าแหน่งนักวิชาการเกษตร ซึ่งงานส่วนใหญ่จะสอนหรืออบรมเกษตรกรและสอนนิสิต
เกษตรบ้าง เพราะงานหลักอยู่ที่ศูนย์วิจัยสุกรแห่งชาติ ช่วงชีวิตตอนนั้นไม่ได้กลับมาบ้านท านาเลย
เพราะพ่อแม่นั้นท าอยู่แล้ว ซึ่งในช่วงชีวิตการท างานราชการ 27 ปีนั้นพ่อแม่ก็แก่ลงเรื่อย  ๆ           
เลยวางแผนคิดว่าควรจะท าอย่างไรกับที่ดินจ านวน 50 ไร่นี้และต้องท าเกษตรกรรมจึงเริ่มวางแผน
ปรับพ้ืนที่ปรับหน้าดิน ขุดร่อง ท าบ่อน้ า จุดเปลี่ยนของการลาออกมาท าเกษตรไร่นาสวนผสมอยู่ที่
กระทั่งเมื่อปีพ.ศ. 2556 แม่เสียชีวิตจึงกลับมาอยู่บ้านสานความฝัน ท าพ้ืนที่ตรงนี้ให้เป็นเกษตรเชิง
ธุรกิจและเชิงท่องเที่ยวอยู่กลางใจเมือง เพราะคิดว่าคนชนบทอยากจะเข้ามาหาแสงสี แต่คนเมือง
ต้องการอยากที่จะหาความสงบ จึงมีแนวคิดว่าจะท ากรุงเทพฯให้เป็นชนบท เพ่ือให้คนในย่านนี้ได้มา
เที่ยว มากิน สร้างบรรยากาศชนบทมีกลิ่นอายของป่าและการเกษตรอยู่ในเมืองกรุง ไม่ต้องไปไกลถึง
ต่างจังหวัดก็สามารถสัมผัสและพบบรรยากาศแบบนี้ได้ โดยแบ่งที่ดินจ านวน 50 ไร่ ออกเป็นสองส่วน
โดย 14 ไร่ อยู่อีกฝั่งถนนตรงข้ามกันจัดท าเป็นย่านธุรกิจใช้ชื่อ “@บางขวด” มีร้านค้า ร้านอาหาร 
เน้นจ าหน่ายอาหารและผลผลิตต่าง ๆ ที่มาจากไร่นาที่ท าไปจ าหน่ายเป็นหลักเป็นวัตถุดิบส าคัญและ
สดใหม่ที่ส่งตรงจากฟาร์มถึงมือผู้บริโภค ความพิเศษคือไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางท าให้ราคานั้นอยู่ใน
ฐานที่สามารถจับต้องได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1.( การท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม เขตบึงกุ่ม 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2.( รูปแบบการบริหารจัดการการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม เขตบึงกุ่ม 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 3.( กระบวนการการพัฒนาแนวคิดสู่การปฎิบัติของเกษตรกรต้นแบบด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 มุ่งศึกษากระบวนการพัฒนาความเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เขตบึงกุ่ม 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาการท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม รูปแบบการบริหารจัดการ
การเกษตรแบบไร่นาสวนผสม และกระบวนการการพัฒนาแนวคิดสู่การปฎิบัติของเกษตรกรต้นแบบ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรประเภทไร่นาสวนผสมต้นแบบด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่      
1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2561 
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ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับชุมชนบางขวดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 1.( เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับ
เกษตรกรท่านอื่นที่จะน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการท าการเกษตร 2.( เพ่ือเป็นแนวทางที่ดี สร้างเจต
นคติและแง่คิดที่ดีต่อการท าการเกษตรโดยค านึงถึงผู้บริโภค 3.( เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับเกษตรกร
ท่านอื่นที่จะน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตนเองและศึกษาเรียนรู้กระบวนการในการเป็นเกษตรกร
ต้นแบบ 4.( เพ่ือเป็นแหล่งองค์ความรู้ ส าหรับผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการท าการเกษตรแบบไร่นาสวน
ผสม ไม่ว่าจะทั้งเริ่มต้นหรือก าลังปฏิบัติอยู่ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กระบวนการพัฒนาความเป็นเกษตรกรต้นแบบด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
 ศิริจิต ทุ่งหว้า และคณะ (2547( ได้ท าการศึกษาเรื่องการตัดสินใจท าการเกษตรระบบไร่นา
สวนผสมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษารูปแบบการท าไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่ที่พบในพื้นที่นี ้ตลอดจนวิธีปฏิบัต ิการตัดสินใจ 
และเหตุผลในการตัดสินใจท า หรือไม่ท าไร่นาสวนผสมฯ  

ผลการศึกษาพบว่า อ าเภอควนขนุนสามารถจ าแนกเขตนิเวศเกษตรออกเป็น 4 เขตหลักคือ 
เขตที่ลุ่มชิ้นแฉะ เขตที่ราบที่ได้รับทั้งน้ าฝนและน้ าจากระบบชลประทาน เขตที่ราบที่ใช้น้ าฝนอย่าง
เดียว และเขตที่สูงน้ าท่วมไม่ถึงในฤดูฝน เขตที่เหมาะสมส าหรับการศึกษาการท าไร่นาสวนผสมฯ มี
เพียง 2 เขต คือ เขตที่ราบที่ใช้น้ าฝนอย่างเดียวและเขตที่สูงน้ าท่วมไม่ถึงในฤดูฝน รูปแบบการท าไร่
นาสวนผสมฯ ที่นิยมปฏิบัติมี 2 รูปแบบ คือ (1( รูปแบบที่ขุดเป็นร่องสวนสลับกับคูน้ าและ (2( 
รูปแบบที่มีการขุดท าคันร่องรอบแปลง ข้างในขุดซอยเป็นร่องและคูน้ าสลับกัน โดยทั้งสองรูปแบบมี
กิจกรรมหลายอย่างผสมกนัทั้งการท านา การปลูกผัก การปลูกไม้ผล การเลี้ยงสัตว์ และ การเลี้ยงปลา 
การตัดสินใจท าไร่นาสวนผสมฯ มีเหตุผลหลายประการ คือ เพื่อเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน ลดความเสี่ยง
จากการท านา ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กระบวนการตัดสินใจมักจะผ่านการหารือโดยทั้งสามีและภรรยาร่วมกันตัดสินใจเป็นส่วนใหญ่ ผลการ
เปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท าไร่นาสวนผสมฯ ระหว่างผู้ที่ท ากับผู้ที่ไม่ท าไร่นาสวนผสมฯ 
พบว่า เกือบทั้งหมดของตัวแปรปัจจัยด้านกายภาพชีวภาพ และด้านเศรษฐกิจสังคมมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ ส่วนตัวแปรด้านจิตวิทยา มีส่วนน้อยที่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ทั้งนี้ทั้งหมดของตัวแปรที่แตกตา่งกันเหล่านี้มีค่าเฉลี่ยในกลุ่มของผู้ที่ท าไร่นาสวนผสมฯสูงกว่าของผู้ไม่
ท าไร่นาสวนผสมฯโดยมีตัวแปรที่มีความแตกต่างเด่นชัดและน่าสนใจคือ ขนาดพ้ืนที่ท าการเกษตร 
รายได้ของครัวเรือนและความคิดเห็นต่อองค์กรความรู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท าไร่นาสวนผสมฯ กับการตัดสินใจท าไร่นาสวนผสมฯ พบว่า ทุกตัว
แปรที่มีความแตกต่างกันระหว่างผู้ที่ท าไร่นาสวนผสมฯ และผู้ที่ไม่ท าไร่นาสวนผสมฯ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการตัดสินใจท าไร่นาสวนผสมฯ 
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เนื่องจากความแตกต่างที่พบเกีย่วขอ้งกับตัวแปรบางตัวอย่างส าคัญ เช่น ขนาดที่ท าการเกษตร รายได้
ของครัวเรือน และความคิดเห็นต่อองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีข้อเสนอแนะว่าหน่วยงานของรัฐควรจะ
จัดหาเกษตรกรที่มีความพร้อมด้านพ้ืนที่ และความรู้ความเข้าใจในการท าการเกษตรแบบไร่นาสวน
ผสมฯ รวมทั้งหาทางออกในด้านรูปแบบและวิธีการให้เหมาะสมกับสภาพการถือครองพ้ืนที่ที่แตกต่าง
กันของเกษตรกรด้วย (ศิริจิต ทุ่งหว้า และคณะ, 2547, 1-124(    
 มานะ ขุนวีช่วย (2550( ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสามารถของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยน
ระบบการผลิตภายใต้ผลกระทบของโครงการพัฒนาลุ่มน้ าปากพนัง กรณีศึกษาไร่นาสวนผสม มี
วัตถุประสงค์เพ่ือที่จะค้นหาศักยภาพของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการผลิตจากการท านามาสู่การท าไร่
นาสวนผสมหลังจากการเกิดขึ้นของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง และเพื่อศึกษาเงื่อนไขที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จของการท าไร่นาสวนผสม  

ผลการศึกษาพบว่า ความส าเร็จในการท าไร่นาสวนผสมที่แตกต่างกันนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ส าคัญคือเงื่อนไขทางกายภาพ ได้แก่ ที่ดินและแหล่งน้ า เงื่อนไขการรวมกลุ่มและการประสานงานกับ
ภาครัฐ เงื่อนไขทางด้านเงินทุน และเงื่อนไขกระบวนการเรียนรู้ โดยเกษตรกรครัวเรือนใดที่เข้าถึง
เงื่อนไขเหล่านี้โอกาสในการท าไร่นาสวนผสมประสบผลส าเร็จมีมากกว่าเกษตรกรที่ไม่สามารถเข้าถึง
เงื่อนไขดังกล่าว (มานะ ขุนวีช่วย, 2550(    

สุนันทา สุขเจริญ (2558( ได้ท าการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภคที่
ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1( ศึกษา
ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล การเปิดรับข่าวสารและความคิดเห็นที่มีต่อข้าวไรซ์เบอร์รี่ผ่านส่วนประสม
ทางการตลาดของผู้บริโภค (2( ศึกษาการตัดสินใจซื้อข้าวไรซ์ เบอร์รี่ของผู้บริโภค (3( ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล การเปิดรับข่าวสาร และความคิดเห็นที่มีต่อข้าวไรซ์
เบอร์รี่ผ่านส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภค (4( ศึกษาปัญหา
และข้อเสนอแนะของผู้บริโภคที่มีต่อข้าวไรซ์เบอร์รี่   

ผลการศึกษาพบว่า (1( ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 29 -44ปี การศึกษา
ระดับปริญญาตรีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 5-8 คน อาชีพพนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยระหว่าง 
6,000-18,000 บาท พักอาศัยที่บ้านเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อบุคคลจากเพ่ือนร่วมงาน ผ่านสื่อมวลชน
จากโทรทัศน์ และผ่านสื่อกิจกรรมจากการจัดนิทรรศการ ความคิดเห็นที่มีต่อข้าวไรซ์เบอร์รี่ผ่านส่วน
ประสมทางการตลาด มีความคิดเห็นด้วยมากในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสริมตลาด (2( มีการตัดสินใจซือ้ข้าวไรซเ์บอรร์ี่เพ่ือบริโภคเองรอ้ยละ 83.6 มากที่สุดในขั้นตอน
พฤติกรรมภายหลังการซื้อจ านวนสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับขั้นตอนการประเมินผล
ทางเลือกในการซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ด้านสื่อมวลชนมีความสัมพันธ์กับขั้นตอนการ
ประเมินผลทางเลือกในการซื้อ ด้านสื่อกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับขั้นตอนการรับรู้ถึงความต้องการซื้อ 
ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับขั้นตอนการรับรู้ความต้องการซื้อ การหาข้อมูล และการประเมินผล
ทางการเลือกซื้อ ข้อเสนอแนะควรให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องของประโยชน์ หีบห่อ และ
มาตรฐานรับรองและท าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เพื่อให้ผู้บริโภคยอมรับข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้กว้างขวาง 
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(สุนันทา สุขเจริญ, 2558(      
นิรชา โพธิ์ประสระ (2548( ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวางแผนการปลูกผักโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์ 

มีวัตถุประสงค์คือ (1( ศึกษาสภาพทั่วไปทางด้านการผลิตและการตลาดผักโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์ (2( 
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตผักโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์ละชนิดต่อรุ่น (3( วิเคราะห์วาง
แผนการปลูกผักโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์ให้ได้ก าไรสูงสุดด้วยวิธีโปรแกรมเส้นตรง  

ผลการศึกษาพบว่า ฟาร์มกรณีศึกษาตัวอย่างมีรายได้รวม 11,069,085.00บาทต่อปี หรือ 
40.93บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมีการใช้ต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 7,775,533.05บาทต่อปี หรือ 28.75บาทต่อ
กิโลกรัมท าให้มีก าไรจ านวน 3,293,551.95บาทต่อปี หรือ 12.18บาทต่อกิโลกรัม รายได้เหนือต้นทุน
ทั้งหมดต่อโต๊ะต่อรุ่นของผักทั้ง 9 ชนิด เป็นบวกทั้ง 9 ชนิด คือ ผักกาดขาวไดโตเกียว ผักปวยเล้ง ผัก
โขมขาว ผักโขมแดง ผักคะน้าเห็ดหอม ผักคะน้าฮ่องกง ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ ผักบุ้งจีน และผักสลัด ผล
การวิเคราะห์การวางแผนปลูกผักของแต่ละชนิดจ านวน 12,12 และ10 รุ่นต่อปีตามล าดับ ท าให้มี
ผลตอบแทนหรือรายได้รวมเท่ากับ 12,507,360.00 บาทต่อปี หรือ 40.02 บาทต่อกิโลกรัม โดยใช้
ต้นทุนรวมทั้งหมดเท่ากับ 8,530,128.62 บาทต่อปี หรือ 28.66 บาทต่อกิโลกรัม มีรายได้เหนือต้นทุน
ทั้งหมดจ านวน 3,977,231.38 บาทต่อปีหรือ 13.36 บาทต่อกิโลกรัม (นิรชา โพธิ์ประสระ, 2548, 1-
110(       

สมัย สังข์ทองงาม (2553( ได้ท าการศึกษาเรื่อง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือปลูกพืชในระบบไฮโดร
โปนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักเมื่อใช้สารละลายอินทรีย์และ
สารละลายมาตรฐานอนินทรีย์โดยการปลูกแบบ nutrient film technique(NFT) ในระบบไฮโดรโป
นิกส์  

ผลการศึกษาพบว่า ในการทดลองที่ 1 และ 2 น้ าสกัดชีวภาพจากสารอินทรีย์ไม่สามารถเพ่ิม
ผลผลิตและการเจริญเติบโตทัดเทียมกับการใช้สารละลายมาตรฐานอนินทรีย์ได้ แต่ในการทดลองที่3 
พบว่าการใช้น้ าสกัดชีวภาพร่วมกับสารละลายมาตรฐานจาก Stock A ในอัตราส่วน 1:1 ให้ผลผลิตไม่
แตกต่างจากการใช้สารละลายมาตรฐานอนินทรีย์ในผักบางชนิด การใช้น้ าสกัดชีวภาพอย่างเดียวท า
ใหผ้ลผลิตต่ ากว่าการใช้สารอนินทรีย์ที่เปน็เช่นนี้เพราะมกัใช้สารอินทรีย์ชนิดเดียว ท าให้ได้ธาตุอาหาร
ไม่ครบตามที่พืชต้องการ ดังนั้นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินโดยปุ๋ยอินทรีย์นั้นควรเติมสารละลายโดยใช้
วัตถุดิบ 4-5 ชนิด ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น เช่น เลือด กระดูกสัตว์ ปูน เศษปลา สาหร่ายทะเล ปุ๋ย
ดอก ผสมกันในสัดส่วนต่างๆเพื่อให้ธาตุอาหารสมดุล (สมัย สังข์ทองงาม, 2553(   

สมศักดิ์ บัวเผื่อน (2536( ได้ท าการศึกษาเรื่อง อัตราการกินและการเลือกชนิดและสีของ
อาหารของนกกระติ๊ดขี้หมู มีวัตถุประสงค์เพ่ือ จัดการทดลองแบบห้องอาหาร ชนิดของอาหารจาก
แหล่งพ้ืนที่เกษตรกรรมและแหล่งธรรมชาติ   

ผลการศึกษาพบว่านกกระติ๊ดขี้หมูเลือกกินอาหารจากแหล่งเกษตรกรรม(ข้าวเปลือกเจ้า 
ข้าวเปลือกเหนียว และข้าวฟ่างขาว( แหล่งธรรมชาติ(เมล็ดหญ้า Panicum maximum เมล็ดหญ้า 
Urochloa panicoides เมล็ดหญ้า Pennisetum pedicellatum) และอาหารสีต่างๆ (สีแดง สีเขียว 
สีเหลือง และสีน้ าเงิน( กินเป็นอันดับแรกได้ไม่ตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบอาหารจากแหล่ง
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เกษตรกรรมไดแ้ก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวฟ่างขาว กับอาหารจากแหล่งธรรมชาติคือเมล็ดหญ้า Panicum 
maximum พบว่าข้าวเปลือกเจ้าและเมล็ดหญ้า Panicum maximum ถูกเลือกกินเป็นอันดับแรก
แตกต่างไปจากข้าวฟ่างขาว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแหล่งอาหารไม่มีผลต่อการเลือกกิน แต่ชนิดของอาหาร
จะเป็นตัวก าหนดการเลือกกนิของนก พบว่าปริมาณการบริโภคข้าวเปลือกเจ้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.174 
กรัมต่อตัวตอ่วัน และนกแต่ละฝูงมีปริมาณการกินในรอบวันที่แตกต่างกันใช้เวลาในการบริโภคอาหาร
วันละ 1 ชั่วโมง 39 นาที ด้วยอัตราเร็วในการกินเท่ากับ 0.022 กรัมต่อนาทีต่อตัว (สมศักดิ์ บัวเผื่อน , 
2536(    

อารีย์ เสนานันท์กุล (2540( ได้ท าการศึกษาเรื่อง การคัดเลือกเทคนิคที่เหมาะสมในการปลูก
พืชโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ คัดเลือกเทคนิคและโรงเรือนปลูกพืชที่เหมาะสมและเพ่ือ
ผลิตพืชปลอดสารพิษเชิงพาณิชย์   

ผลการศึกษาพบว่า ต้นแตงแคนตาลูปที่ปลูกดว้ยเทคนิค Substrate culture ภายใต้โรงเรือน
ปลูกพืชแบบหลังคาโค้งสองชั้นซ้อนกัน ให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลสูงที่สุด ผักคะน้าจีนที่ปลูกด้วยเทคนิค 
Liquid Culture แบบ Non-circulating System และผักกาดหอมที่ปลูกด้วยเทคนิค NFT ให้
ค่าเฉลี่ยน้ าหนักสดของต้นสูงสุดทั้ง 2 โรงเรือนปลูกพืช ต้นแตงแคนตาลูปและผักกาดหอมที่ปลูกด้วย
เทคนิค Liquid Culture แบบ Circulating System ตายหมดทั้งสองโรงเรือนปลูกพืชภายใน 6 
สัปดาห์และ 3 สัปดาห์ หลังย้ายปลูกลงสู่กระบะสารละลายตามล าดับ ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ต่างๆของแตงแคนตาลูป ผักคะน้าจีน การบันทึกสภาพอากาศภายนอกและภายในโรงเรือนปลูกพืช 2 
แบบ พบว่าที่ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าภายนอกโรงเรือนปลูกพืช 1.4 ถึง 1.5 องศาเซลเซียสและมี
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่ ากว่าภายนอกโรงเรือนปลูกพืช 3.8 ถึง 4.9 เปอร์เซ็น ปริมาณความเข้มแสง
ภายในโรงเรือนปลูกพืชทั้ง 2 แบบ ไม่แตกต่างกันนักแต่มีค่าต่ ากว่าภายนอกโรงเรือนปลูกพืชมากกว่า
ครึ่งหนึ่ง (อารีย์ เสนานันท์กุล, 2540, 1-93(       

ลลิดา ปรีดากรณ์ (2537( ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ
และการเงินของโครงการการท าไร่นาสวนผสม อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและ
การเงินศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าไร่นาสวนผสมซึ่งในการศึกษาแบ่งกิจกรรมไร่นาสวน
ผสมออกเป็น 2 ระบบคือ การปลูกมะม่วง 2 พันธุ์ ร่วมกับกิจกรรมอื่น  ๆ และการปลูกมะม่วงพันธุ์
เดียวร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ โดยใช้มูลค่าปัจจุบันสุทธิอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน ณ ระดับอัตรา
คิดลด 2 ระดับ คือร้อยละ 12 และ 15 และอัตราผลตอบแทนของโครงการ เป็นเครื่องมือชี้วัด 
นอกจากนี้ได้ท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 3 กรณี คือ (1( กรณีต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
10 ผลตอบแทนคงที่ (2( กรณีต้นทุนคงที่ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10 (3( กรณีต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
10 ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10 ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ทางการเงินและทางเศรษฐกิจให้
ผลตอบแทนคุ้มค่าโดยระบบที่ 1 ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่า ระบบที่ 2 การจัดท าไร่นาสวนผสมมีความ
เป็นไปได้ในการลงทุนสูงทั้งทางเศรษฐกิจและการเงิน โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจค่า IRRที่ได้สูงกว่าทาง
การเงินมากแสดงถงึอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าเนื่องจากได้ปรับราคาตลาดให้เป็นราคาเงาเพื่อสะท้อน



136 
 

 

 
 

มูลค่าที่แท้จริงและระบบที่1มีความเป็นไปได้มากกว่าระบบที่2 (ลลิดา ปรีดากรณ์, 2537, 1-164( 
พงศธร โสภาพันธ์ (2533( ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของการพัฒนา

ไร่นาในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งโครงการของรัฐบาลและกลุ่ม
ของเกษตรกร  

ผลการศึกษาพบว่า ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ส่งข้าวออกมาที่สุดของโลกและสินค้าข้าวก็
ช่วยน าเงินตราต่างประเทศเข้ามามากมายเพ่ือใช้พัฒนาประเทศต่อไป แต่ในขณะเดียวกันการเพ่ิม
พ้ืนที่เพาะปลูกก็เป็นไปไดย้าก เราก็ต้องมาพัฒนาเพิ่มผลผลิตให้สูงขึน้ในพื้นที่เท่าเดิม การพัฒนาไร่นา
เป็นขั้นตอนต่อจากการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน รัฐบาลต้องเข้ามาสนับสนุนทั้งโครงการ
ของรัฐบาล (government operated project) และโครงการประชาอาสา (farmers operated 
project) ทั้งวิชาการ ความรู้ และเงินอุดหนุนและการพัฒนาไร่นาต้องสอดคล้องก็ควรพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เกษตรกรหันเอาเครื่องจักรกลเข้ามาใช้แทนแรงงานสัตว์ พ้ืนที่ที่พัฒนาต้องเหมาะสม
ต่อการใช้เครื่องจักรกลด้วย ทั้งถนนและรูปร่างของแปลงเพาะปลูก การออกแบบเองก็ควรให้
เกษตรกรเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรเข้าใจจุดประสงค์ของการพัฒนาและผู้ออกแบบก็
สามารถมีอิสระไม่ต้องใช้กฎหมายที่ก าหนด 7% ของเนื้อที่มาใช้ (พงศธร โสภาพันธ์, 2533(                                   

ชลินทร์ ประพฤติตรง (2551( ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบไร่น าสวนผสมของ
เกษตรกร อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทและสภาพปัญหาของไร่
นาสวนผสมของเษตรกรของอ าภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือพัฒนาระบบไร่นาสวนผสมของ
เกษตรกรอ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ผลการศึกษาพบว่า (1( บริบทและสภาพปัญหาของระบบไร่นาสวนผสมของเกษตรกรอ าเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าด้านกายภาพสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มอยู่บริเวณลุ่มน้ าพุมดวง 
ลักษณะดินเป็นดินหนียว และดินเหนียวปนทราย แหล่งน้ าใช้น้ าจากคลองพุมดวง น้ าฝน บ่อบาดาล
ในการท าเกษตรด้านชีวภาพมีการเแปลียนแปลงโครงสร้างการผลิตจากการท านาเปลี่ยนมาเป็นปลูก
ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักและพืชไร่ เลี้ยงสัตว์และเลี้ยงปลา ด้านเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรมีรายได้
จากการผลูกพืชผัก และพืชไร่ ในช่วง 1-3 ปีแรก และรายได้หลังจากไม้ผลไม้ยืนต้น ด้านสังคม
เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครอบครัว 1-2 คน และจ้างเป็นครั้งคราว นอกจากนี้เกษตรกรยังมี
การรวมตัวเป็นกลุ่มในการท ากิจกรรมรว่มกัน สภาพปัญหาภัยธรรมชาติน้ าท่วม ฝนแล้ง สภาพดินเป็น
กรด ศัตรูพืชระบาด ราคาผลผลิตตกต่ า และไม่แน่นอน ต้นทุนการผลิตสูง ขาดแคลนแรงงานในวัย
แรงงาน มีปัญหาหนี้สินและขาดความรู้ทางด้านการเษตรกรและการตลาด (2( ผลการพัฒนาและ
ประเมินระบบไร่นาสวนผสม พบว่ามีไร่นาสวนผสม 4 ระบบคือ ระบบพืชกับพืช ระบบพืชกับสัตว์ 
ระบบพืชกับปลา ระบบพืชกับสัตว์กับปลา ประกอบด้วยปัจจัยด้านน าเข้า กระบวนการผลิต ส่วนผล
การประเมินพบว่าระบบไร่นาส่วนผสมทั้ง 4 ที่ได้พัฒนาผ่านการประเมินมีค่าความสอดคล้องมากกว่า 
0.5 (> 0.5( แสดงว่าระบบไร่นาสวนผสมทั้ง 4 ระบบสามารถน าไปส่งเสริมเกษตรกรได้ (ชลินทร์ 
ประพฤติตรง, 2551(  
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพบนกรณีศึกษาแบบประวัติบุคคล (Biographical 
research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล
การศึกษา โดยศึกษาจาก เกษตรกรประเภทไร่นาสวนผสมต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เขตบึงกุ่ม 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คน 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา กระบวนการพัฒนาความเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง : 
กรณีศึกษา เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
  เกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ให้สัมภาษณ์คือ อาจารย์ สมโภชน์ ทับ
เจริญ เป็นข้าราชการบ านาญ เพศชาย ระดับการศึกษาจบปรญิญาโท สถานที่ของไร่นาสวนผสมแห่งนี้
อยู่ที่ เลขที่ 3 ซอยนวลจันทร์ 56 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครฯ 
10230 ท่านเป็นนักวิชาการทางการเกษตรหรือนักวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขต
ก าแพงแสน ประจ าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ (ภาควิชาสัตวบาล( ปัจจุบันอายุ 60 
ปี มีอายุราชการมาทั้งหมด 27 ปี เดิมทีปู่ย่าตายายเป็นเกษตรกรกันมาโดยสายเลือดอยู่แล้ว หลังจบ
การศึกษาระดับชั้นมัธยม ได้ศึกษาต่อที่สถาบันเกษตรอาชีวะ (วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง( แล้วมาศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จากนั้นมารับ
ราชการในต าแหน่งนักวิชาการเกษตร วิทยาเขตก าแพงแสน(ประจ าภาควิชาสัตวบาล( 
 ส่วนที่ 2 กระบวนการพัฒนาแนวคิดของการท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม 
  จากการสัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ถึงการเกษตรแบบไร่นา
สวนผสมในเขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การเกษตรแบบไร่นาสวนผสมแห่งนี้ มี
พัฒนาการอยู่ 4 ด้านที่เป็นจุดส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 
2.1 ความเป็นมาในการท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม 

อดีตอาจารย์ประจ าศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ผันชีวิตจาก
การรับราชการ มาท าไร่นาสวนผสมกลางกรุงตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของบรรพบุรุษ ในพ้ืนที่ที่รายรอบไป
ด้วยบ้านจัดสรร ด้วยความตั้งใจที่จะไว้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของคน
กรุงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จุดเปลี่ยนของการลาออกมาท าเกษตรไร่นาสวนผสมอยู่ที่กระทั่งเมื่อปี
พ.ศ. 2556 แม่เสียชีวิตจึงกลับมาอยู่บ้านสานความฝัน ท าพ้ืนที่ตรงนี้ให้เป็นเกษตรเชิงธุรกิจและเชิง
ท่องเที่ยวอยู่กลางใจเมือง เพราะคิดว่าคนชนบทอยากจะเข้ามาหาแสงสี แต่คนเมืองต้องการอยากที่
จะหาความสงบ จึงมีแนวคิดว่าจะท ากรุงเทพฯให้เป็นชนบท เพ่ือให้คนในย่านนี้ได้มาเที่ยว มากิน 
สร้างบรรยากาศชนบทมีกลิ่นอายของป่าและการเกษตรอยู่ในเมืองกรุง ไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัดก็
สามารถสัมผัสและพบบรรยากาศแบบนี้ได้ โดย
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แบ่งที่ดินจ านวน 50 ไร่ ออกเป็นสองส่วนโดย 14 ไร่ อยู่อีกฝั่งถนนตรงข้ามกันจัดท าเป็นย่านธุรกิจใช้
ชื่อ “@บางขวด” มีร้านค้า ร้านอาหาร เน้นจ าหน่ายอาหารและผลผลิตต่างๆที่มาจากไร่นาที่ท าไป
จ าหน่ายเป็นหลักเป็นวัตถุดิบส าคัญและสดใหม่ที่ส่งตรงจากฟาร์มถึงมือผู้บริโภค ความพิเศษคือไม่
ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางท าให้ราคานั้นอยู่ในฐานที่สามารถจับต้องได้ 
2.2 การปลูกพืชหลายชนิด 

ในพ้ืนที่ไร่นาส่วนผสมแห่งนี้มีทั้งพืชเช่น จิงจูช่าย มาเพ่ือท าน้ าผักขาย รวมถึงวอเตอร์
เครสหรือสลัดน้ าที่เป็นราชินีของผักมีสายพันธุ์มาจากฝรั่งเศสให้วิตามิน ซี ที่สูงกว่าในมะนาว ทั้งยัง
ปลูกเมล่อนญี่ปุ่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ต้นล าไย ต้นสัก ต้นยางนา  ต้นล าพู ต้นกล้วย ต้นมะเขือเทศ ต้น
สะเดา ต้นไผ่ และอื่นๆอีกมากมาย และในช่วงปีพ.ศ.2554 ที่น้ าท่วมหนักนั้นก็ได้ รับบทเรียนที่เป็น
ข้อมูลของการท าการเกษตรส าหรับพ้ืนที่แห่งนี้คือควรจะต้องมีการปลูกพืชที่ทนต่อน้ าและรากนั้นยึด
ดินมากกว่านีไ้ม่เช่นนัน้อย่างเช่น ต้นสัก พบว่าน้ าท่วมแล้วไม่ทนน้ าต้นสักที่ปลูกไว้นั้นได้ตายหมด โดย
ส่วนใหญ่จะเน้นปลูกพืชป่าและพืชไร่ผสมกันเป็นความผสมผสานเพ่ือที่ว่าจะให้ได้บรรยากาศของ
ความร่มรื่นและเป็นธรรมชาติที่มีความหลากหลายสีเขียว ยกตัวอย่างเช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เป็นที่นิยม
ในปัจจุบัน 
2.3 ลักษณะของไร่นาสวนผสมในปัจจุบัน 

มีการผสมผสานระหว่างพืชป่าและพืชไร่เพ่ือต้องการให้เกิดความหลากหลายสีเขียวและเป็น
แหล่งรวมออกซิเจนสถานที่หนึ่งในกรุงเทพมหานครที่คนส่วนใหญ่จะได้รับและสูดดมควันพิษไอเสีย
จากท้องถนนมากกว่าที่จะได้รับอากาศบริสุทธิ์แบบธรรมชาติ หรือเห็นภาพของตึกรามบ้านช่อง
มากกว่าป่าไม้ ทุ่งไร่ในบรรยากาศแบบชนบท มีการแบ่งพ้ืนที่อยู่ 3 ส่วน คือ  
 2.2.1 ส่วนพ้ืนที่การเกษตรพืชสวน 
 จะมีพืชหลายชนิดหลายประเภทปลูกอยู่ในละแวกใกล้เคียงกันทั้งที่เป็นส่วนใหญ่ส าคัญเลยคือ
แปลงเมล่อนญี่ปุ่นที่ปลูกคลุมมุ้งอยู่อย่างเป็นระเบียบ และยังมีต าลึงที่เลื้อยอยู่บริเวณใกล้ๆ ถัดจาก
แปลงเมล่อนที่เรียงอยู่เป็นทิวแถวแล้วก็ยังมีบ่อวอเตอร์เครส (Watercress) หรือผักสลัดน้ า มีสาย
พันธุ์มาจากฝรั่งเศส ซึ่งให้วิตามิน ซี สูงกว่าในมะนาวมาก นอกจากส่วนที่เป็นพืชสวนส่วนส าคัญๆแล้ว
ยังพบ จิงจูช่าย ต้นมะม่วง ต้นล าไย ต้นสัก ต้นยางนา  ต้นล าพู ต้นกล้วย ต้นมะเขือเทศ ต้นสะเดา 
ต้นไผ่ ปละอื่นๆอีกมากมายจนถึงทางสุดไปยังบ้านพักของท่านอาจารย์โดยระหว่างทางยังมีกระต๊อบที่
พักเล็กๆส าหรับพักจากการท างานระหว่างวันอีกด้วย 
 2.2.2 ส่วนร้านค้าและร้านอาหาร 

ในส่วนนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนจากส่วนฟาร์มและไร่นา เป็นฝั่งที่น าเอาผลผลิตจากฝั่ง 
ของฟาร์มนั้นมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบการท าอาหารของร้านอาหาร และเป็นผลผลิตส าหรับ
การจ าหน่ายอย่างเป็นชิ้นเป็นอันในส่วนของร้านค้า ร้านอาหารที่ว่านี้มีลักษณะเป็นแพกลางน้ าให้
บรรยากาศเย็นสบาย กินลมชมวิว อยู่ท่ามกลางธรรมชาติพร้อมกับอาหารอร่อยปลอดภัยไร้สารเคมี
เพราะเป็นการเสิร์ฟของสดใหม่จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหารโดยตรง ด้านของร้านค้าเองก็มีผลิตภัณฑ์ที่มา
จากสวนโดยตรงในราคาที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเช่น กล้วยน้ าว้าที่หวีละเริ่มต้นอยู่ที่ 15 – 25 บาท 
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ปลาดุกนาย่าง ผักปลอดสาร หรือจะเป็นขนมจากผลไม้ทานเล่นเช่นผลไม้แช่อิ่มทั้งหลาย 
 2.2.3 ส่วนไร่นาและบ่อปลา 
 ส่วนไร่นาและบ่อปลาจะเป็นการเลี้ยงปลาร่วมกันกับการท านาปลูกข้าวโดยส่วนนี้จะเป็นการ
ปลูกนาข้าวแบบในน้ าเพราะอีกส่วนจะเป็นการปลูกข้าวอยู่บนดินแล้วกางมุ้งเพ่ือกันนกกระติ๊ดขี้หมู
และนกหรือแมลงอื่นๆในบริเวณนี้มากัดกินสร้างความเสียหายต่อข้าว 
2.4 ไร่นาสวนผสมในอนาคต 

ในอนาคตท่านอาจารย์มีความตั้งใจอยากที่จะเพ่ิมส่วนของ “ฟาร์มสเตย์” ที่เป็นส่วนของ
บ้านพักเพ่ือที่จะอ านวยความสะดวกในเรื่องของที่พักให้แก่ผู้ที่สนใจมาเยี่ยมชมได้มีที่พักอยู่อาศัย
ชั่วคราวหากต้องการที่จะดื่มด่ าบรรยากาศแบบทุ่งแบบสวนตามแบบฉบับชนบทที่แท้จริง ด้วย
เจตนารมณ์ที่สอดคล้องกับการท าไร่นาสวนผสมที่ว่า คนเมืองมักจะท างานกันอย่างเคร่งเครียดและ
อาจจะไม่ได้มีเวลาพักผ่อนมากนัก พื้นที่ตรงนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถให้ทุกท่านที่เหนื่อยล้าจากการ
ท างานอย่างเคร่งเครียดได้ 
  

ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาโครงสร้างของการท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม 
  จากการสัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ถึงกระบวนการพัฒนา
บริหารจัดการการท าเกษตรแบบไร่นาสวนผสม พบว่า เกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงได้มี
คุณสมบัติของการเป็นเกษตรกรต้นแบบตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart farmer ได้
ระบุนิยามเอาไว้ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นผู้มีความรู้ในสิ่งที่ท าอยู่ คือ ท่านอาจารย์สมโภชน์ ทับเจริญมีความรู้ด้านการเกษตรอยู่
รอบด้านอยู่แล้วด้วยความที่อดีตท่านนั้นเคยเป็นนักวิชาการเกษตรหรือนักวิจัย อดีตประจ าศูนย์วิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ท างานเกี่ยวกับด้านปศุสัตว์เป็นส่วนใหญ่และตัว
ท่านเองคลุกคลีกับการเกษตรมาโดยตลอดตั้งแต่ยังสมัยวัยรุ่น ค่อนข้างจะได้เผชิญหน้าเกี่ยวกับ
การเกษตรมาทุกรูปแบบ บิดาของท่านเองก็เป็นเกษตรกรมาก่อน และท่านอาจารย์เองมีความรู้ด้าน
การเกษตรแบบไร่นาสวนผสมโดยตรง จนสามารถประกอบพ้ืนที่ภายในที่อยู่อาศัยของท่านเองเป็นไร่
นาสวนผสมแห่งนี้ให้สามารถเป็นจริงได้ในพ้ืนที่ที่เรียกว่าเป็นพ้ืนที่ในเมืองคือจังหวัดกรุงเทพมานครนี้
เอง เป็นข้อพิสูจน์ที่ว่าไม่ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับต่างจังหวัดก็สามารถท าการเกษตรอย่าง
สมบูรณ์และเป็นแบบอย่างความส าเร็จได้ 
 2. มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คือ ท่านอาจารย์มีการบันทึกและเก็บข้อมูลในการประสบ
ปัญหาในแต่ละครั้งเพ่ือประกอบการตัดสินใจในครั้งถดัๆไปส าหรบัการแก้ไขและพัฒนาให้ดยีิ่งขึ้นไม่ว่า
จะเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ให้ข้อมูลประวัติความ
เป็นมาของพ้ืนที่การเกษตรไว้บนอินเตอร์เน็ตอีกด้วย ทั้งยังจัดท าส่วนเฉพาะส าหรับการศึกษาดูงาน
ทางการเกษตรไว้ในพ้ืนที่ไร่นาสวนผสมนี้อีกด้วย รวมไปถึงท่านอาจารย์เป็นบุคคลที่สามารถค้นหา
หรือมีข้อมูลและประวัติรวมไปถึงประวัติด้านการท างาน 
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 3. มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด คือ ท่านอาจารย์มีการบริหารจัดการที่ดีเพราะ
ในส่วนของผลผลิตนั้นวัตถุประสงค์ของผลผลิตไม่ได้เป็นตัวก าหนดว่าจะต้องขายของไปยังพ่อค้าคน
กลางเหมือนอย่างที่เกษตรกรทั่วไปท า การขายเองต้นทุนสูงจริง แต่ท าเองขายเองตัดพ่อค้าคนกลาง
ออกไปก็สามารถขายในราคาที่จับต้องได้ และโดยหลักๆแล้วมีความตั้งใจท าเป็นการเกษตรเชิง
ท่องเที่ยว การเกษตรสีเขียวที่ปลอดภัย เพราะฉะนั้น ต่อไปภายในอนาคตรายได้ที่จะได้ก็อาจจะได้
จากการท่องเที่ยวมากกว่ารายได้จากผลผลิตเสียด้วยซ้ า 
 4. เป็นผู้มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค คือ ในตัวสินค้าที่
เป็นพืชผักและเนื้อสัตว์ต่างๆรวมไปถึงอาหารที่จัดอยู่ในกลุ่มของร้านอาหารเรือนแพนั้นล้วนแต่เป็น
สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพราะมาจากสวนแห่งนี้เอง ถูกดูแลบ่มเพาะและปลูกด้วยกรรมวิธี 
ขั้นตอนที่สะอาดปลอดภัยไร้สารพิษ เมื่อผลผลิตที่ไม่มีสารพิษตกค้างก็จะไม่เกิดการเจริญเติบโตที่
ผิดเพ้ียนเพราะไม่มีผลกระทบจากสารพิษมารบกวนกระบวนการเจริญเติบโตของพืชแต่อย่างใด 
ผลผลิตจึงเติบโตเจริญวัยได้อย่างเต็มที่และแข็งแรงมีคุณภาพด้วยวิธีการทางธรรมชาติล้วนๆ เมื่อ
ผลผลิตมีคุณภาพแล้วนั้นส่งผลต่อไปคือผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่ปลอดภัย 
 5. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม คือ เป็นการเกษตรที่ปลอดสารเคมีอย่าง
แท้จริงมีการผลิตและด าเนินการด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติทุกพ้ืนที่ เช่น อาหารของพืชที่ใช้คือปุ๋ย
อินทรีย์ที่ท าจากมูลสัตว์ น้ าในการท าการเกษตรที่ก่อนหน้านี้ขุดท าเอง แต่ด้วยตอนหลังมีปัญหาเรื่อง
พ้ืนที่ไม่สามารถขุดบาดาลได้จึงใช้น้ าจากคู คลองจากตามบ้านเรือน แต่น้ าเหล่านั้นที่น ามาใช้ได้ผ่าน
กระบวนการบ าบัดน้ าแล้วให้สะอาด ด้วยวิธีการเหล่านี้จึงไม่เป็นอันตราย ไม่เป็นมลภาวะที่เสียหรือไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อมในชุมชนบริเวณละแวกนั้น หากแต่จะกลับเป็นพ้ืนที่สีเขียวให้แหล่งหนึ่งให้ ได้สูด
อากาศที่ไม่เป็นพิษได้อย่างสบายใจ 
 6. มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร คือ ท่านอาจารย์ด้วยความที่ท่านคลุกคลีและใกล้ชิด
กับการท าเกษตรมาตั้งแต่อายุยังน้อยจนเมื่อเข้ารับราชการก็ยังเป็นอาจารย์ทางด้านการเกษตรอย่าง
การเป็นนักวิจัยประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับปศุสัตว์และยังมีความเกี่ยวข้องกับศูนย์วิจัย
พันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และเมื่อถึงช่วงอายุหนึ่งท่านก็ได้ออกมาเพ่ือท าการเกษตรแบบเต็มตัวจริงจังบน
พ้ืนที่ของท่านเอง จากการสัมภาษณ์ถามตอบและฟังเรื่องราวต่างๆตลอดการสนทนา ท่านมีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพและความเป็นเกษตรกรของท่านมาก 

ส่วนที่ 4 กระบวนการพัฒนาบริหารจัดการของการท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม 
  จากการสัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง     ถึงกระบวนการพัฒนา 
แนวคิดการเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า เกษตรกรประเภทไร่นาสวนผสม
ต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงได้มีแนวคดิเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความคล้ายคลึงกับการเกษตร
แบบไร่นาสวนผสม ดังต่อไปนี้ 
 “ค าว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั้นมันขึ้นอยู่ที่แต่ละคนว่าจะมองมุมอย่างไร มองมุมว่าสิ่งที่ตนเอง
ท าอยู่นี้มันพอหรือยัง? ถ้าหากว่ายังโลภไม่มีก าหนดไม่ว่าคุณจะท าเท่าไหร่มันก็ไม่พอเพียงสักทีหรอก
ไม่ใช่การที่เกษตรพอเพียงตอ้งปลูกผักกนิเอง ซื้อไม่ได้เลยเพราะเงินมีแค่นี้แต่คือการที่คุณจะท าอะไรก็
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ได้ เช่นมีเงินร้อยล้านลงทุนเก้าสิบล้าน โดยที่คุณไม่ได้ไปกู้ใครเขามาเพ่ิม นั่นก็อาจจะพอเพียงบนสิ่งที่
คุณท าแล้ว ไม่จ าเป็นว่าจะต้องท าตัวอดๆอยากๆ ขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะพอเพียงแบบไหน ในแบบของ
ตนเอง” เพราะฉะนั้นเกษตรผสมผสานหรือเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบมีความใกล้เคียงกันมาก มัน
ขึ้นอยู่ที่ว่าแต่ละคนมองมันอย่างไร  

ส่วนที่ 5 การท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม 
  จากการสัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ถึงกระบวนการพัฒนา
โครงสร้างของการท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมใน เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 
เกษตรกรต้นแบบได้ใช้ปัจจัยด้านองค์ประกอบของการท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมตามที่ 
ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ระบุไว้ โดยน ามาใช้ในการท าการเกษตรแบบไร่นาสวน
ผสม ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยด้านพ้ืนที่ ส าหรับด้านพ้ืนที่ของการท าการเกษตรนั้นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไป
เรื่อยๆตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆ และหากมีการปรับโครงสร้างแล้ว
ครั้งหนึ่ง หากไม่เป็นไปตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมก็จะต้องปรับไปเรื่อยๆหรือก็คือการ
แก้ปัญหาและรับมือกับอุปสรรคไปเรื่อยๆ 
 2. ปัจจัยด้านแหล่งน้ า ปัจจัยด้านแหล่งน้ ากับการการเกษตรนั้นเป็นของคู่กัน ดั่งที่ท่าน
อาจารย์ได้กล่าวไวว้า่ “การเกษตรนัน้ขาดน้ าเมื่อไหร่กข็าดใจเมื่อนัน้” ซึ่งปัจจัยด้านแหล่งน้ านีไ้ดม้ีการ
ปรับเตรียมไปพร้อมๆกับปัจจัยด้านพ้ืนที่ ด้วยการขุดท้องร่องเพ่ือใช้ระบายน้ าในหน้าฝน และยังเป็น
การส ารองน้ าได้อีกทางหนึ่งในฤดูแล้ง 
 3. ปัจจัยด้านเงินทุน ควรจะมีเงินทุนส ารอง สิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับการเกษตรนั้นคือจะต้อง
เตรียมใจไว้ว่าส าหรับปัจจัยด้านเงินทุนกับการเกษตรนั้นส่วนใหญ่จะเป็นทุนจม การที่จะได้ก าไรหรือ
รายได้กลับมานั้นไม่ใช่ว่า ซื้อมาขายไปแล้วจะได้กลับมาในทันทีนั้นเป็นไปไม่ได้ อย่าไปคิดถึงก าไรที่
เป็นตัวเงินหรือตัวเลขมาก แต่หากท าแล้วมีความสุข พอเพียงในแบบที่ตนเองท าและเป็น หรือมีผู้คน
เห็นพ้องต้องกันและพอใจกับมันก็เป็นความสุขทางใจแล้ว การได้ให้ความรู้และเปิดโอกาสให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้เชิงเกษตรตรงนี้ถือเป็นก าไรที่วัดไม่ได้ด้วยเงิน 
 4. ปัจจัยด้านเกษตรกร หากยังไม่แน่ใจหรือรู้สึกว่าตนยังไม่มีความอุทิศในการท าการเกษตร
มากและด้วยปัจจัยในด้านอื่นๆที่ไม่ได้มีพร้อมเพรียงหรือครบครัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญในการ
ท าการเกษตรซึ่งเป็นองคป์ระกอบอยู่ในตวัของเกษตรกรเองก็จะไม่เกิดความส าเร็จในภายหลังได้ ท่าน
อาจารย์จึงอยากให้ผู้ที่คิดอยากจะเป็นเกษตรกรนั้นถามใจตนเองดูให้แน่วแน่ว่าร้อยเปอร์เซ็นหรือยังที่
จะทิ้งชีวิตในรูปแบบเก่าแล้วเปลี่ยนมามีชีวิตในรูปแบบนี้ รูปแบบที่เป็นเกษตรกรเต็มตัว 
 5. ปัจจัยด้านกิจกรรมการผลิต จะเน้นไปที่การปลูกไม้ป่าร่วมกับไม้ผล ซึ่งส่วนใหญ่ผลผลิตที่
ปลูกนั้นอาจไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่สวยเหมือนอย่างทั่วไปเป็นที่นิยม แต่จะให้ผลผลิตเหล่านั้นเป็นชนิดที่
สามารถออกดอกได้เรื่อยๆ เก็บผลผลิตได้เรื่อยๆทุกวันไม่ใช้ระยะเวลานาน รวมไปถึงสิ่งที่ปลูกจะเป็น
สิ่งที่ต้องใช้เพราะมีร้านค้าละร้านอาหารอยู่หากเป็นรายการอาหารที่เป็นต้มย า ต้องการพริกขี้หนู ข่า 
ตะไคร้ ก็จะปลูกสิ่งเหล่านี้ เรียกได้ว่าเป็นการเกษตรแบบ “From farm to table” คือจากฟาร์มสู่



142 
 

 

 
 

โต๊ะอาหาร 
6. ปัจจัยด้านรายได้ งบที่ใช้เตรียมส าหรับพื้นที่และปัจจัยต่างๆส าหรับการท าการเกษตรแบบ

ไร่นาสวนผสมนี้ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ประมาณเกือบ 20 ล้านบาทและซึ่งทุกวันนี้ยังไม่ได้
ทุนคืน แต่เป็นการที่มีอยู่อย่างพอดีเลี้ยงชีพ เลี้ยงกิจการ และเลี้ยงคนงานที่เข้ามาช่วยตรงนี้ได้ 

7. ปัจจัยด้านอื่นๆ ปุ๋ยที่ใช้จะมีอยู่สองประเภทด้วยกันคือ ปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์ด้วยวิธีการซื้อ
เข้ามาเป็นคันรถประมาณ 20-30 ตัน และอีกประเภทหนึ่งคือปุ๋ยที่ได้จากซากพืชเช่นผักตบชวาที่เป็น
ตัวกั้นน้ าท าให้น้ าไม่สามารถระบายได้ เป็นอุปสรรคตรงนี้น ามาท าเป็นปุ๋ยอยู่ที่ ประมาณ 100 ตัน 
ต่อไป นอกจากนี้ยังมีปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อีกด้วย ซึ่งปุ๋ยวิทยาศาสตร์นั้นจะไม่ได้ใช้มากมาย
มหาศาลแต่ใช้เพียงแค่พอดี ด้านสภาพแวดล้อมไม่ได้เลี้ยงสัตว์เพ่ือหมักปุ๋ยจากมูลสัตว์เองเพราะไม่
ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านบริเวณรอบข้างนี้เพราะอาจจะเกิดผลกระทบจากกลิ่นได้ 
สุดท้ายคือการไม่ได้นับก าไรจากตัวเลขมากนักหากแต่การที่ได้ให้ความรู้ ให้ตรงนี้เป็นศูนย์แห่งการ
เรียนรู้ทางด้านการเกษตรแล้วมีผู้คนพอใจมาเยี่ยมเยียนบ้างตรงนี้คือความสุขใจ เป็นก าไรที่วัดไม่ได้
ด้วยเงิน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาที่สรุปข้างต้น พบประเด็นที่น่าสนใจ ที่ผู้ศึกษาน ามาพิจารณาวิเคราะห์
อภิปราย ดังนี้ 

การเกษตรแบบไร่นาสวนผสม ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า มีพัฒนาการอยู่ 4 ด้านด้วยกันคือ 
ความเป็นมาของการท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม การปลูกพืชหลายชนิด ลักษณะไร่นาสวนผสม
ในปัจจุบัน ไร่นาสวนผสมในอนาคต ซึ่งพัฒนาการทั้ง 4 ด้านนี้มีผลต่อการวางแผนการปฏิบัติงานใน
อนาคต ในเรื่องของการสังเกตอุปสรรคปัญหาในอดีตและมีการน ามาแก้ไขในลักษณะของไร่นาสวน
ผสมในปัจจุบัน และดูแนวโน้มของการที่จะวางแผนพัฒนาต่อไปในอนาคต ให้อยู่ในพ้ืนฐานของความ
พอประมาณ ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มเตรียมพร้อมต่อการรับมือกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
 กระบวนการพัฒนาบริหารจัดการการท าเกษตรแบบไร่นาสวนผสม ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า
เกษตรกรประเภทไร่นาสวนผสมต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณสมบัติในการเป็นเกษตรกร
ต้นแบบครบทั้ง 6 ประการ เมื่อพิจารณาประกอบกับทฤษฎีคุณสมบัติของความเป็นเกษตรกรต้นแบบ
หรือ Smart farmer ของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart farmer ปรากฎความเหมือน 
อันมีความน่าสนใจว่า ในการเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่คือการที่สามารถดูแลไร่นาสวนผสมพ้ืนที่
การเกษตรแห่งนี้และเป็นผู้ให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่บุคคลทั่วไปได้ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
คือมีการบันทึกและเก็บข้อมูลในการประสบปัญหาในแต่ละครั้งเพ่ือประกอบการตัดสินใจในครั้ง
ถัดๆไปส าหรับการแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงจัดพ้ืนที่ส าหรับศึกษาดูงานและให้ข้อมูลความรู้
บนสื่ออินเตอร์เน็ต มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดคือมีรูปแบบการบริหารจัดการและดูแล
เรื่องการตลาดให้สามารถยังชีพและเลี้ยงชีพกิจการได้รวมไปถึงคนงานอีกด้วยนอกจากนี้ยังไม่ใช้
สารเคมีในการผลิตและเลือกสรรสิ่งที่ปลอดภัย
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และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภคคือการ
ที่ใส่ใจและคัดเลือกกรรมวิธีการผลิตให้ปลอดภัยไร้สารเคมีมุ่งหวังให้เป็นการทานเพ่ือให้มีชีวิตอยู่หรือ
อาหารเป็นยานั่นเอง มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมคือการให้พ้ืนที่การเกษตรตรงนี้เป็น
ปอดและเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนให้อากาศที่บริสุทธิ์มีความหลากหลายสีเขียวของชุมชนบางขวดแห่ง
นี้และไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อาศัยรอบข้าง และท้ายสุดได้แก่มีความภูมิใจในความเป็น
เกษตรกรคือ การให้นิยามไว้ว่าเกษตรกรนั้นเป็นได้ทุกอย่างที่อยากจะเป็นสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วย
ตัวของตัวเองเปรียบเสมือนสองมือที่สร้างโลก 
 กระบวนการพัฒนาแนวคิดของการท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้
ว่า เกษตรผสมผสานและเศรษฐกิจพอเพียงมีรูปแบบที่ความใกล้เคียงกันมาก เมื่อพิจารณาประกอบ
กับทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วนั้น ปรากฎ
ความเหมือน อันมีความน่าสนใจ ว่า ไร่นาสวนผสมแห่งนี้เป็นระบบแบบ Integrated farming 
system เป็นระบบไร่นาสวนผสม โดยทั้งสองระบบนี้เองมีความคล้ายกันอยู่ที่ว่าไม่ได้ท ากิจการเพียง
อย่างเดียว ไม่ได้ท าเป็นเกษตรเชิงเดีย่วซึง่เกษตรเชิงเดี่ยวมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
จนกว่าผลผลิตใหม่จะออกใหม่ก็ต้องลงทุนไปอีกแล้วจะไม่จบ แต่ถ้าหากว่าท าในแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ท าหลายๆอย่างก็จะมีรายได้เข้ามาในทุก ๆ วันอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วยังสามารถ
รับประทานของที่ตนเองผลิตเองได้อีกด้วย ส่วนจะพอหรือไม่พอนั่นคือความคิดของแต่ละคนแล้วว่า
มันพอหรือเปล่า? เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่ที่ว่าแต่ละคนมองมันอย่างไร พยายามอย่าไปคิดว่าเกษตร
พอเพียงหรือทุกอย่างที่พอเพียงนั้นต้องอดอยากเสมอไป คนชอบมองในมุมนั้นว่าถ้าหากเป็นเกษตร
พอเพียงเมื่อไหร่จะต้องอด ๆ อยาก ๆ กระเบียดกระเสียนอยู่อย่างสันโดษ กินของอย่างอื่นไม่ได้ 
แม้แต่โทรศัพท์ดี ๆ ก็ไม่มีให้ใช้ ดังนั้นอยู่ที่ว่าพอแค่ไหน แล้วแต่ว่าจะมองมุมเป็นอย่างไร 
 กระบวนการพัฒนาโครงสร้างของการท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม ซึ่งผลการศึกษาสรุป
ได้ว่า เกษตรกรประเภทไร่นาสวนผสมต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้ใช้ปัจจัยด้านพ้ืนที่และปัจจัย
ด้านแหล่งน้ าเป็นส าคัญในการท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม การท าการเกษตรนั้นปัจจัยด้านพ้ืนที่
และปัจจัยด้านแหล่งน้ ามีความส าคัญที่ควบคู่กันหากพ้ืนที่ไม่มีความเหมาะสมและสภาพแวดล้อมไม่
ควรแก่การท าการเกษตร พืชที่ปลูกก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตและได้ผลผลิตอย่างที่คาดหวังได้ และ
หากไม่มีการค านึงถึงปัจจัยด้านแหล่งน้ าหากเกิดปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูฝนพืชก็จะตาย และหากไม่มี
การส ารองน้ าในหน้าแล้งนั้นก็จะไม่มีแหล่งน้ าไว้เพ่ือการท าการเกษตรได้ ซึ่งเกษตรกรประเภทไร่นา
สวนผสมต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้ท าการแก้ไขปัญหาและเตรียมการปัจจัยทั้งสองด้านนี้ไว้
เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ นั้น เมื่อพิจารณาประกอบกับงานวิจัยของ ศิริจิต ทุ่งหว้า และคณะ 
(2547( ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจท าการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของ
เกษตรกรในอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปรากฎความเหมือน อันมีความน่าสนใจว่า ปัจจัยด้าน
พ้ืนที่มีความส าคัญในการท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมและมีที่นิยมปฏิบัติกันคือ (1( รูปแบบที่ขุด
เป็นร่องสวนสลับกับคูน้ าและ (2( รูปแบบที่มีการขุดท าคันร่องรอบแปลง ข้างในขุดซอยเป็นร่องและคู
น้ าสลับกัน โดยทั้งสองรูปแบบมีกิจกรรมหลายอย่างผสมกันทั้งการท านา การปลูกผัก การปลูกไม้ผล 
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การเลี้ยงสัตว์ และ การเลี้ยงปลา  
 
สรุป 
 กระบวนการพัฒนาความเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้องอาศัยปัจจัย
ประกอบกันในหลาย ๆ ย่าง อย่างด้านแวดล้อมที่ส าคัญที่สุดคือ พ้ืนที่และแหล่งน้ าหากเริ่มต้นไม่มี
พ้ืนที่ก็ไม่สามารถจะจัดสรรท าการเกษตรได้และหากไม่มีแหล่งน้ าที่เพียงพอก็ไม่สามารถใช้เป็นส่วน
เสริมในการท าการเกษตรได้ ด้านตัวบุคคลในการท าการเกษตรนั้นจ าเป็นต้องมีจิตใจที่แน่วแน่ด้วย
ความที่การเกษตรนั้นไม่ได้คืนผลให้ภายในเร็ววันและอยู่บนความไม่แน่นอน ที่จะได้ผลตอบแทน
ตามที่หวัง รวมไปถึงต้องมีความรู้ความสามารถทางการเกษตรอยู่ด้วยเ พ่ือการจัดการปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่จะมีในอนาคตข้างหน้าเมื่อเริ่มต้นลงมือท าแล้ว สุดท้ายที่ควรมีคือความพอเพียง 
ประกอบไปด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี พอประมาณที่จะพอใจใน
สิ่งที่ตนมีไม่โลภและไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นที่เกิดจากการกระท าของตน มีเหตุผลในการ
ตัดสินใจที่จะกระท าการตา่ง ๆ มีภูมิคุ้มกันที่ดีที่จะมีตอ่การรับมือ เตรียมพร้อมต่ออุปสรรคปัญหาและ
สามารถแก้ไข ปรับปรุง เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 1. ควรมีการเผยแพร่ถึงปัจจัยที่ส าคัญต่อการท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมในช่องทาง
ต่างๆอย่างเช่น สื่อในระบบอินเตอร์เน็ตที่ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบันเพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยที่ส าคัญต่อ
การท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม 
 2. ควรมีการประชาสัมพันธ์พ้ืนที่การเกษตรไร่นาสวนผสมแห่งนี้รวมถึงร้านค้าละร้านอาหาร
เรือนแพตั้งแตต่้นทางของเส้นทางที่จะมายังพื้นทีแ่หง่นี้เพ่ือที่ผู้สัญจรผ่านไปมาอาจเกดิความสนใจและ
เพื่อบุคคลทั่วไปผู้สนใจจะได้พบเจอได้ง่าย 
 3. ทางส านักงานเขตควรจะให้ความส าคัญและมีส่วนช่วยในการสนับสนุน เนื่องจากเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ทางการเกษตรที่ผู้ที่เป็นเจ้าของคือเกษตรกรประเภทไร่นาสวนผสมต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นมีจิตอาสาที่ไม่ได้เก็บค่าบริการแต่อย่างใด จึงมีประโยชน์ต่อชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 จากผลการศึกษาและการอภิปรายผลที่ได้น าเสนอมาข้างต้น ผู้ศึกษาพบว่าข้อจ ากัดใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ความรู้ทางด้านการเกษตรของผู้ศึกษาเอง ซึ่งยังมิได้มีความรู้ทางด้านการเกษตร
มากโดยตรง ดังนั้น ในการศึกษาประเด็นการท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม ในบริบทอื่นควรมี
การศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องต่อไปนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาการท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมในระดับที่สูงขึ้น นอกจาก
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สภาพแวดล้อมโดยรวม ซึ่งจะท าให้เห็นวิธีการและความรู้ทางการเกษตรเชิงลึกได้กว้างขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพของดินและอาหารพืชที่เหมาะสมโดยการวิเคราะห์
ประเด็นเนื้อหาสาระที่ใช้ในการตัดสินใจและปัจจัยที่เหมาะสมในการเลือกใช้ปุ๋ยกับดินแต่ละประเภท
แต่ละประเภทว่าต้องมีสภาพดินแบบไหนจึงจะใช้ปุ๋ยประเภทไหน 
 3. ขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะพ้ืนที่เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงควรมี
การศึกษาการท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมในพ้ืนที่อื่น ๆ ที่มีความแตกต่างทางด้านวิถีชีวิต 
สภาพแวดล้อม ค่านิยม ความเชื่อ เป็นต้น เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างกัน 
 4. ควรมีการศึกษาทางด้านเทคนิคทางการเกษตรให้ละเอียดถี่ถ้วนมากกว่านี้ เพราะการท า
การเกษตรนั้นใช้ความรู้ด้านอื่นเข้ามาประกอบด้วย มิใช่เพียงแค่ความรู้ทางด้านการเกษตร เพ่ือให้
เข้าถึงและเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้ 
 5. ส านักงานเขตควรมีการสรา้งจิตส านกึในรักในการพัฒนาชุมชน มีความรับผิดชอบตอ่หนา้ที่
ในการที่จะเข้าไปช่วยดูแลและพัฒนาชุมชน ตระหนักถึงความส าคัญของตนและยอมเสียสละเวลา
ให้แก่ชุมชนบ้าง 
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ผลกระทบด้านรายได้จากนโยบายการจัดระเบียบชายหาด กรณีศึกษา เทศบาล
เมืองแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จังหวัดชลบุร ี

 
นทสรวง  คงชยาสุขวัฒน์23 

ดร.ผกาวดี  สุพรรณจติวนา24 
 
บทคัดย่อ 
 จากผลการศึกษาเรื่อง ผลกระทบด้านรายได้จากนโยบายการจัดระเบียบชายหาด กรณีศึกษา 
เทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ คือ  (1) เพ่ือศึกษาการจัด
ระเบียบชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี    
(2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรายได้จากการท่องเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาดบาง
แสนของเทศบาลเมืองแสนสุข ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  (3) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการลดผลกระทบจากนโยบายต่อผู้ประกอบธุรกิจชายหาดจากการท่องเที่ยวของเทศบาลเมือง
แสนสุข ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก โดยจ าแนกกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้  คือ           
(1) ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของเทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี    
จ านวน 4 คน (2) ผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข   
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จ านวน 9 คน 
 ผลการศึกษาพบว่า (1) รูปแบบในการจัดระเบียบชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข 
คือ การลงพ้ืนที่ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่  รับฟังความคิดเ ห็นของ
ผู้ประกอบการให้ผู้ประกอบการเสนอความต้องการ พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาด
บางแสน ส่วนใหญ่ไม่ไดร้ับการชี้แจง รับฟัง และเสนอความคิดเหน็จาก ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน
ของเทศบาลเมืองแสนสุ ขั้นตอนในการจัดระเบียบชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข 
ประกอบไปด้วย 3 ระยะ คือ การจัดระเบียบหาด การบริหารจัดการชายหาด การรักษาให้คงอยู่ 
พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจชายหาด ไม่ได้รับค าแนะน า และการเยียวยาจากเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาล
เมืองแสนสุขแต่มีเจ้าหน้าที่ มาตรวจความเรียนร้อยของพื้นที่บริเวณชายหาดบางแสนอย่างสม่ าเสมอ 

(2) เปรียบรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาดบางแสน พบว่า ปัจจัยปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้รายได้ของผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาดบางแสนส่วนใหญ่ที่
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารหลังจากที่มีการจัดระเบียบชายหาดนั้นลดลงจากก่อนที่จะมีการ     
จัดระเบียบ  
                                                           
23 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (หัวหมาก(  
24 อาจารย์ที่ปรึกษา 
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(3) แนวทางในการลดผลกระทบจากนโยบายต่อผู้ประกอบธุรกิจชายหาด ได้แก่ การวางแผน 
การจัดการองค์การ การจูงใจ การควบคุมและติดตาม พบว่า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของ
เทศบาลเมืองแสนสุขได้มีการก าหนดขั้นตอนในการลดผลกระทบจากการจัดระเบียบให้กับผู้ประกอบ
ธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาดบางแสน 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การจัดระเบียบชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุขเป็นการจักการพ้ืนที่บริเวณ
ชายหาดบางแสนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นโดยเป็นการจัดระเบียบพ้ืนที่ชายหาดบาง
แสนให้มีพ้ืนที่โล่งส าหรับการพักผ่อนของนักท่องเที่ยวให้มีจ านวนพ้ืนที่มากขึ้น และการจัดระเบียบ
ร้ายค้าของผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาดบางแสนเสียใหม่ เพ่ือไม่ให้ร้านค้าของผู้ประกอบ
ธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาดบางแสน ไปบดบังทัศนียภาพของชายหาดบางแสนให้ลดลงไปและเป็น
การพ้ืนฟูสภาพแวดล้อมของพื้นที่บริเวณชายหาดบางแสนไม่ให้ทรุดโทรม สอดคล้องกับนโยบายการ
จัดระเบียบชายหาดของรัฐบาลคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี่ต้องการจัดระเบียบชายหาดทั่วประเทศ
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศและยังดึงดูให้ทักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามา
ท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยเพื่อเปน็การส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอีกดว้ย โดยชายหาด
บางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุขได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการจัดระเบียบชายหาดทั่ว
ประเทศ เพราะชายหาดบางแสนมีมาตรฐานในการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดที่มีคุณภาพมาตั้งแต่อดีต
และยังมีลักษณะพ้ืนที่ที่อ านวยต่อการจัดระเบียบ คือผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาดบาง
แสนที่ให้ความร่วมมือกับการจดระเบียบของทางเทศบาลเมืองแสนสุขเนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจทุก
รายล้วนเป็นประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบลแสนสุขของเทศบาลเมืองแสนสุขเพราะผู้ประกอบ
ธุรกิจจะทราบถึงปัญหาของพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของ
เทศบาลเมืองแสนสุขจ านวน 4 คน และผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาดบางแสนทั้งเก้า
ประเภทจ านวน 9 คน ในประเด็น การจัดระเบียบชายหาดของเทศบาลเมืองแสนสุข พบว่า เทศบาล
เมืองแสนสุขได้ลงพ้ืนที่ท าความเข้าใจกับผู้ประกอบธุรกิจชายหาดและได้รับการสนับสนุนจากหลาย
ฝ่ายในองค์กรของรัฐในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัตงิานให้สามารถด าเนินนโยบายการจัดระเบียบ
ชายหาดได้อย่างส าเร็จลุล่วงไปได้ โดยการบูรณาการท างานร่วมกันทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ต ารวจ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในประเด็นเปรียบเทียบรายไดข้องผู้ประกอบการบริเวณชายหาดบางแสน 
พบว่า จากการศึกษาเปรียบเทียบรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบางแสนโดยได้ท าการสัมภาษณ์
จากสองส่วนคือ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแสนสุขและผู้ประกอบธุรกิจ
ชายหาดบริเวณชายหาดบางแสนสุขของเทศบาลเมืองแสน พบว่า รายได้ของผู้ประกอบธุรกิจชายหาด
บริเวณชายหาดบางแสนหลังการจัดระเบียบชายหาดมีรายได้ที่ลดลงจากเดิมโดนมีผลมาจากปัจจัย
ด้านการผลิต และด้านการจ าหน่าย ในประเด็นแนวทางการลดผลกระทบจากนโยบายต่อผู้ประกอบ
ธุรกิจชายหาดจากการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองแสนสุข พบว่า ทางผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ของเทศบาลมีแนวทางในการลดผลกระทบ              
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และข้อเสนอของผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาดบางแสน ดังนี้ การวางแผน ก่อนการจัด
ระเบียบชายหาดบางแสนจะด าเนินการเทศบาลเมืองแสนสุข ได้มีวางแนวทางในการปฏิบัติระหว่าง
เจ้าหน้ากับผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริ เวณชายหาดบางแสน ให้ผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
ปราศจากการต่อต้านจากผู้ประกอบธุรกิจชายหาด การจัดการองค์การ เทศบาลเมืองแสนสุขได้มีการ
จัดการองค์โดยการมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ที่ความรู้ความสามารถที่
เกี่ยวกับการจัดระเบียบชายหาดเพ่ือให้การจัดระเบียบชายหาดสามารถที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ การจูงใจ เทศบาลเมืองแสนสุขที่จูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาด
บางแสนปฏิบัติตามด้วยความสมัครใจโดยผู้ประกอบธุรกิจชายหาดที่ปฏิบัติตามภายในเวลาที่ก าหนด
จะได้รับผลตอบแทนจากเทศบาลเมืองแสนสุข เช่น การลดหย่อนการเสียภาษีท้องถิ่น การควบคุม
และติดตาม ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้มีการติดตามผลของโครงการจัดระเบียบชายหาดบางแสน
โดยการเปรียบเทียบข้อมูลการเสียงตอบรับจากผู้ประกอบธุรกิจชายหาดก่อนแลหลังนโยบายการจัด
ระเบียบจะเกิดขึ้นว่าผลของการจัดระเบียบดีขึ้นหรือแย่ลง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพื่อศึกษาการจัดระเบียบชายหาดบางแสนของเทศบาล
เมืองแสนสุข ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข ต าบลแสน
สุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (3) เพ่ือศึกษาแนวทางการลดผลกระทบจากนโยบายต่อผู้
ประกอบธุรกิจชายหาดจากการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองแสนสุข ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ ผลกระทบด้านรายได้จากนโยบายการจัดระเบียบชายหาด : กรณีศึกษา 
เทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานของเทศบาลเมืองแสนสุขจ านวน 4 คน และผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาดบาง
แสนทั้งเก้าประเภทจ านวน 9 คน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่26 มีนาคม พ.ศ.2561 ถึง 26 เมษายน 
พ.ศ. 2561 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับเทศบาลเมืองแสนสุขและผู้เกี่ยวข้อง 1.) ผลงานวิจัยนี้
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการจัดระเบียบชายหาดบางแสนของเทศบาล
เมืองแสนสุขในครั้งต่อ ๆ ไป 2.) ผลงานวิจัยนี้สามารถน าไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดระเบียบ
ชายหาดในพ้ืนที่อื่น ๆ ต่อไปได้ในอนาคต 3.) ผลงานวิจัยนี้สามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบในการก าหนด
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ขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่จัดระเบียบของเทศบาลอื่น ๆ ได้ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ผลกระทบด้านรายได้จากนโยบายการจัดระเบียบ
ชายหาด : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีดังนี้ 
 โอภาส ภู่ประสงค์ ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมชายหาดสวนสนของเทศบาลต าบลแกลงกะเฉดจังหวัดระยอง 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชายหาดสวนสนคือปัญหาด้านน้ าด้านอากาศด้าน
เสียงด้านขยะมูลฝอยและด้านของเสียอันตราย ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และมีผลต่อการท่องเที่ยวของชายหาดสวนสนแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นคือควรมีการให้
ความรู้แก่ประชาชนไม่ทิ้งขยะมูลฝอยและของเสียลงทะเลมีการออกมาตรการให้สถานประกอบการ
บ าบัดน้ าเสียเทศบาลฯต้องควบคุมกิจการที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือปล่อยสารเคมีในอากาศ มี
มาตรการส าหรับผู้ใช้เสียงเกินเวลา มีการติดป้ายงดใช้เสียงในเขตชุมชน ทางด้านขยะมูลฝอยเทศบาล
ฯ ต้องจัดที่ทิ้งขยะมูลฝอยให้เพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณชายหาดสวนสนพร้อมทั้งรณรงค์การเก็บขยะ
มูลฝอยบริเวณชายหาด ส่วนการแก้ปัญหาด้านสารพิษเทศบาลต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ
ถึงอันตรายจากสารพิษปรับปรุงระบบการจัดการสารพิษของโรงงานและสถานประกอบการโดยขอ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการหน่วยราชการและประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือให้
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในบริเวณชายหาดสวนสนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โอภาส ภู่ประสงค์
,2553,1-73( 
 สุชาติ ภัทรมุนีกุลได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในแหล่งท่องเที่ ยว
กรณีศึกษา ถนนเรียบชายหาดเมืองพัทยา 
 ผลการวิจัยพบว่า การแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 
จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบเนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจแก้ไขปัญหาหลายคนและ
คนเหล่านั้นมักจะมีพื้นฐานความคิดและเป้าหมายการท างานแตกต่างกัน ท าให้ไม่สามารถหาข้อสรุป
ร่วมในการแก้ไขปัญหาได้เพราะมักจะเกิดข้อขัดแย้งระหว่างการประชุมเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาฯ 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้เป็นกรณีศึกษา
ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินการสี่  ขั้นตอน คือ (1 (การศึกษาภาพรวมของระบบจราจร (2( การศึกษา
ลักษณะของปัญหาจราจรติดขัด (3( การก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดและ (4( 
การประเมินผลทางเลือกในการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด ผลจากทดลองใช้แนวทางการแก้ปัญหาฯ 
ดังกล่าวกับกรณีศึกษา พบว่า สามารถท าให้คณะผู้ตัดสินใจได้ข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับทางเลือกในการ
แก้ปัญหาจราจรติดขัด ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว และยังพบด้วยว่า การใช้แบบจ าลองด้าน
การจราจรที่เรียกว่า SATURN ในการประเมินประสิทธิภาพของทางเลือก สามารถช่วยท าให้คณะผู้
ตัดสินใจที่มีพ้ืนฐานความคิดและเป้าหมายการท างานที่แตกต่างกัน ร่วมกันคัดเลือกทางเลือกในการ
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แก้ปัญหาจราจรติดขัดที่เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายได้ (นายสุชาติ ภัทรมุนีกุล, 2555, 1-153( 
 มนัส เล่งเจ๊ะ ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ค้าขายบริเวณชายหาดบางแสนต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการบริเวณชายหาดบางแสน กับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมผู้ประกอบการชายหาดบางแสน มีส่วนในกิจกรรมที่อยู่ในระดับที่สูง เมื่อแยก
ตามประเด็นพบเป็นว่า อันดับที่หนึ่ง คือ การมีส่วนในการรักษาทรัพยากรที่ได้มาจากทางน้ าและทาง
ทะเล อันดับที่สอง คือ การมีส่วนในการเก็บรักษาธรรมชาติตามบริเวณชายหาด และอันดับที่สาม คือ 
การมีส่วนในการรักษาทรัพยากรต้นไม้บริเวณพ้ืนที่ชายหาด ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม
ของผู้ประกอบการบริเวณชายหาดบางแสน กับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยจากการทดสอบสมมติฐาน
แยกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษา อายุ ระยะเวลาที่เข้ามาประกอบการค้าบริเวณ
ชายหาดบางแสน ภูมิล าเนาเดิมอยู่จังหวัด ภูมิล าเนาเดิมอยู่ภูมิภาคและได้รับข่าวสารที่เกี่ยวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดบางแสน ไม่มีความ
แตกต่างกัน จากการวิจัยที่ได้ค้นพบว่า ผู้ค้าขายชายหาดบางแสนได้ให้ความส าคัญในการได้เข้าร่วม
เสนอปัญหา การเสนอแนวความคิดที่เกี่ยวกับการก าจัดขยะ เพ่ือลดปัญหามลภาวะบริเวณชายหาด
บางแสน และได้ร่วมกิจกรรมโครงการก าจัดของเสียและสิ่งปฏิกูลเพื่อลดปัญหามลพิษบริเวณชายหาด
บางแสน และได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปล่อยสัตว์น้ าเพ่ือรักษาสมดุลให้เกิด
ความหลากหลายทางชีวภาพ (มนัส เล่งเจ๊ะ,2553,1-85( 
 ไกรภพ ผิวข า ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการธุรกิจร้านค้าขนาดย่อมบริเวณชายหาดเขาหลัก 
จังหวัดพังงา 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจร้านอาหารขนาด
ย่อมในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
เรียงล าดับจากน้อยไปมาก คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัด
จ าหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากรผลการเปรียบเทียบการ
จัดการธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อมบริเวณชายหาดเขาหลัก จังหวัดพังงา ของผู้ประกอบการจ าแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์พบว่าผู้ประกอบการมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อมบริเวณชายหาดเขาหลักจังหวัดพังงาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 ผู้ประกอบการมีอายุสถานภาพสมรสความเกี่ยวข้องกับกิจการประเภท
ของ กิจการร้านอาหารระยะเวลาในการเปิดกิจการและจ านวนพนักงานต่างกันมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านกระบวนการ
ผู้ประกอบการมีเพศและอายุต่างกันมีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ (นายไกรภพ ผิวข า,2554,1-116( 
 สุมารีย์ วิจิตตระกุลได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวชายหาด
บางแสน จังหวัดชลบุรี 
 ผลการศึกษาพบ ว่าการท างานระหว่าง 20 ถึง 30 ปีส่วนมากเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมี
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การศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีรายได้ต่อเดือน 10,000 ถึง 20,000 บาทส าหรับปัจจัยที่มีผลกับการ
ตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีจ าแนกตามส่วนประกอบทางการตลาด
ท่องเที่ยวจะกล่าวว่าปัจจัยที่มีผลกับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวได้แก่ที่ราคาผลิตภัณฑ์ ราคากิจกรรมการพักผ่อน ด้านการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่าน
การท่องเที่ยวได้แก่ความสะดวกในการส ารองที่พัก ด้านการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวได้แก่การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น เทศกาลวันไหล ด้านบุคลากรทางการท่องเที่ยว ได้แก่ ความมีมิตร
ไมตรีของชาวบ้าน ด้านกระบวนการ ได้แก่ การต้อนรับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด เปรียบเทียบปัจจัยที่มี
กับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวใช้จ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ต่างกันเพราะว่าทุก
ปัจจัยไม่มีผลกับการตัดสินใจมาท่องเที่ยว (สุมารีย์ วิจิตตระกุล,2551,1-66( 
 มณฑาทิพย์ หนูเกตุได้ศึกษา เรื่องพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารบริเวณชายหาดเทศบาลเมืองสงขลา 
 ผลการศึกษาพบว่า(1)ปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการร้านอาหาร
บริเวณชายหาดเขตเทศบาลเมืองสงขลาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์และราคา ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะกายภาพปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัย
ด้านพนักงานบริการ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (2  (การเปรียบเทียบ ปัจจัยทางการตลาด
ของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการร้านอาหารบริเวณชายหาดเขตเทศบาลเมืองสงขลาจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าจ าแนกตาม เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน และที่อยู่อาศัย ไม่ต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ จ าแนกตามสถานภาพ ด้านการสร้างและน าเสนอแ ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติระดับ 0.01 จ าแนกตามอาชีพด้านการสร้างและการน าเสนอเสนอแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติระดับ 0.05 และจ าแนกตามระดับการศึกษา   ด้านผลิตภัณฑ์และราคาใน ด้านการส่งเสริม
การตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กระยะภาพแตกต่างกันระดับที่มีนัยส าคัญทางสีติระดับ 0.05    ( 3  (ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในเขตเทศบาลเมือง

สงขลาพบว่า  ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และบริการ ด้านการส่งเสริม และน าเสน อภาพลักษณ์ทาง
กายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการร้านอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 และ 0.054 การศึกษาปัจจัยและอุปสรรคของ
ธุรกิจร้านอาหารบริเวณชายหาดเทศบาลเมืองสงขลาพบว่าปัญหาด้านจ านวนร้านอาหารบริเวณ
ชายหาดที่มีจ านวนมาก ปัญหาสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ ปัญหาสถานที่บริการชายหาด
ไม่สวยงามเนื่องจากนักท่องเที่ยวทิ้งขยะไม่เป็นที่  ปัญหาการจัดระเบียบร้านอาหารประเภทรถเข็น ที่
จอดขายบริเวณที่จอดรถยนต์ท าให้สถานที่จอด  ไม่เพียงพอ ห้องน้ าไม่เพียงพอตลอดจนมีมิจฉาชีพ
หลอกลวงเงินนักท่องเที่ยว และมีการใช้อาวุธข่มขู่ร้านอาหารส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขปัญหาดังกล่าว (มณฑาทิพย์ หนูเกตุ,2557,1-162( 
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 ชนาภา เสมอกิจ วีรากร รัตกูลและสุวรรณี คลังเจริญกุลได้ศึกษา เรื่อง แนวทางในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี 
 ผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณพ้ืนที่ชายหาด บางแสน 
จังหวัดชลบุรี เพ่ือกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยจะมีองค์ประกอบ ดังนี้(1)การศึกษาความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวต่อปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณชายหาดบางแสน พบว่า สภาพพ้ืนที่บริเวณชายหาดบางแสน
ส่วนใหญ่มีปัญหามากที่สุด คือ จ านวนนักท่องเที่ยวที่สูงกว่าจ านวนในการรองรับและพ้ืนที่ชายหาด
บริเวณหาดบางแสนปราศจากความเป็นธรรมชาติและความสงบ ส่วนของปัญหาที่สองคือ เป็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมและปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณพ้ืนที่ชายหาดบางแสนที่มีสิ่งสกปรกและขยะ
จ านวนมาก และปัญหาในเรื่องการป้องกันภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่พบว่าบริเวณชายหาดบางแสนมี
การสัญจรที่หนาแน่นก่อให้เกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ปัญหาต่างๆ จึงเป็นผลกระทบที่ท า
ให้เกิดขึ้นได้อย่างตอ่เนื่อง จึงท าให้ควรที่จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้เป็นอันดับต้นๆอย่างเร่งด่วน (2)แนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ คือการปลูกฝังจิตส านึกของประชาชนในการ
รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติของท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น คู่ไปกับการ
ส่งเสริมให้พัฒนาชุมชนตามแนวทางคิดของทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาพ้ืนที่การท่องเที่ยว
ของชายหาดบางแสน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และส่งเสริมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือ
กระตุ้นการเจริญเติบโตเศรษฐกิจจากพ้ืนฐานเพ่ือให้เติบโตอย่างยั่งยืน (ชนาภา เสมอกิจ , วีรากร รัต
กูล, สุวรรณี คลังเจริญกุล,2552.1-348) 
 ภัทรพร ประภาสุทธิกุลได้ศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว
ชายหาดปึกเตียน จังหวัดเพชรบุรี 
 ผลการศึกษาพบว่า การจัดบริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง(x=2.80) โดยด้านที่พักอยู่ในระดับมาก(x=3.77) ด้านร้านอาหารอยู่ในระดับปานกลาง
(x=3.25) ด้านร้านขายของที่ระลึกอยู่ในระดับปานกลาง(x=3.10) ด้านกิจกรรมนันทนาการอยู่ใน
ระดับปานกลาง(x=3.31) ด้านสาธารณูปโภคอยู่ระดับปานกลาง(x=2.90) ด้านการเข้าถึงอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x=2.80) โดยสิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 3 ด้าน ได้แก่ มีรถรับจ้างบริการเข้าชายหาด
มากพอ ถนนสภาพดีไม่อันตราย และมีตู้โทรศัพท์สาธารณะเพียงพอ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับประเทศ น าไปใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจวางแผนก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชายหาดปึกเตียน (ภัทรพร ประภาสุทธิกุล,2553,1-110) 
 เสกสรร ทองค าได้ศึกษา เรื่อง การประเมินความส าเร็จของโครงการลดและเลิกการใช้โฟมใน
ชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับ
การแยกแยะภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังจากเข้าร่วมโครงการผู้
ประกอบธุรกิจมีแนวความคิดที่จะลดและเลิกการใช้โฟม หรือ ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่มี อายุในการ
ย่อยสลายนานและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพิษต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวและธรรมชาติในระดับสูง 
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นักท่องเที่ยวมีความคิดที่จะลดและเลิก การใช้โฟม หรือภาชนะกับบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากและ
ภาชนะกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดบัค่อนข้างมากซึ่งในภาพรวม
ของการประเมินความส าเร็จของโครงการพบว่าโครงการมีระดับความส าเร็จในด้านการรณรงค์ให้ผู้
ประกอบธุรกิจการค้าและนักท่องเที่ยวให้มีความรู้ในการเลือกใช้ภาชนะกับบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้องใน
ระดับปานกลางและมีระดับความส าเร็จให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าลดและเลิกการใช้โฟมเป็นภาชนะ
กับบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากและภาชนะกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอันตรายในระดับมาก (เสกสรร ทองค า
,2556.1-104( 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้ศึกษาใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและเว็บไซต์ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนต่อผลกระทบหลังจากนโยบายการจัดระเบียบชายหาด ประกอบกับการ
เก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาท าการวิเคราะห์ รายงาน
ผลการศึกษาตามล าดับ เพ่ือที่จะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ แปรผล สรุปผล 
และรายงานผลการศึกษาที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมถึง กลุ่ผู้
ประกอบธุรกิจชายหาดทั้ง 9 กลุ่มเพ่ือวิเคราะห์และเสนอแนวทางในการแก้ไขหรือปรับปรุงผลกระทบ
ที่เกิดจากการจัดระเบียบชายหาด 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “จัดระเบียบชายหาดบางแสน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาการจัดระเบียบชายหาดบางแสน เปรียบเทียบ
รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาดบางแสน และแนวทางการลด
ผลกระทบจากนโยบายต่อผู้ประกอบธุรกิจชายหาดจากการท่องเที่ยว ของเทศบาลเมืองแสนสุข 
ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาสามารถแยกได้ 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. การจัดระเบียบชายหาดบางแสน มีผลการศึกษา ดังนี้ 1(รูปแบบในการจัดระเบียบ
ชายหาด รูปแบบในการจัดระเบียบหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข ประกอบไปด้วย          
การลงพ้ืนที่ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ การชี้แจ้งข้อก าหนดของนโยบายการ
จัดระเบียบชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุขให้กับผู้ประกอธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาด   
บางแสนได้ทราบว่า สิ่งได้กระท าได้ สิ่งใดกระท าไม่ได้ ให้กับผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาด
บางแสนได้ทราบ  การรับฟังความคิดเหน็ของผู้ประกอบการ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธรุกจิชายหาดได้
แสดงความคิดเห็นของตนเองต่อนโยบายหารจัดระเบียบชายหาดว่าการจัดระเบียบชายหาดของ
เทศบาลเมืองแสนสุขเป็นอย่างไรและผู้ประกอบธุรกิจชายหาดได้รับผลกระทบอย่างไร                  
ให้ผู้ประกอบการเสนอความต้องการ  เปิดโอการให้ผู้ประกอบธุรกิจชายหาดได้แสดงความต้องการ
ของตัวเองต่อนโยบายการจัดระเบียบชายหาดว่าทางเทศบาลเมืองแสนสุขควรจะน าข้อเสนอของผู้
ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาดมาปรับ
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แนวทางในการจัดระเบียบชายหาดบางแสนอย่างไรเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาด
บางแสนได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 2)ขั้นตอนในการจัดระเบียบชายหาด ขั้นตอน
ในการจัดระเบียบชายหาดของเทศบาลเมือง   แสนสุขต่อผู้ประกอบธุรกิจชายหาด ประกอบด้วย  
การจัดระเบียบหาด  การด าเนินการบังคับผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาดบางแสนให้ปฏิบัติ
ไปตามข้อก าหนด ขั้นตอน การจัดระเบียบชายหาดของเทศบาลเมืองแสนสุขด้วยความนุ่มนวลและ
ก่อให้เกิดความสามัคคี  การบริหารจัดการชายหาด  เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ
ชายหาด ก าหนดให้มีพ้ืนที่พิเศษ (Special Zone) ที่มีการก าหนดแผนผัง แนวเขตมีสัญลักษณ์อย่าง
ชัดเจน ไม่เกิน 10% ของพ้ืนที่ชายหาด ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณ
ชายหาดบางแสนให้เข้าใจในแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหาด  การรักษาให้คงอยู่  การรักษาการ
ปฏิบัติให้สม่ าเสมอหรือมีการพัฒนาการปฏิบัติให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของชายหาดให้อยู่
ต่อไป 

2. เปรียบเทียบรายได้จากการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการบริเวณชายหาดบางแสน  มีผล
การศึกษา ดังนี้ 1) ปัจจัยการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่
ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเปน็การกระจายรายไดใ้ห้กบัประชาชนในพื้นสามารถที่จะ
สร้างรายได้ให้กับตนเองเพ่ือน าไปใช้ในการเลี้ยงดูครอบครัวของตนเอง โดยการท่องเที่ยวจะมี
องค์ประกอบ ดังนี้  การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนับว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
กิจกกรมการท่องเที่ยวเพราะถือว่าเป็นสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวใช่ในการตัดสินใจว่าจะไปท่องเที่ยวใน
สถานที่แห่งนั้นหรือไม่ โดยแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่จะมีการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่
สะดวก สบาย ไม่ใช้เวลาในการเดินทางที่นานเกิดไป  การมีที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว  ที่พักนั้นก็ถือ
เป็นสิ่งส าคัญที่นักท่องเที่ยวใช้ในการตัดสินใจในการมาท่องเที่ยวด้วยเพราะการที่สถานที่ท่องเที่ยวมีที่
พักดี ได้มาตรฐานนั้นก็เป็นแม่เหล็กดึงดูนักท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งเพราะนักท่องเที่ยวจะหวังให้ที่พัก
นั้นสามารถให้ความผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการท างานได้  แหล่งท่องเที่ยว  บริเวณชายหาด
บางแสนนอกจากจะมีชายหาดไวส้ าหรับการพักผ่อนแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ใกล้เคียง
กันที่สามารถที่จะเดินทางได้อย่างสะดวกและไม่เสียเวลาในการท่องเที่ยวมาก  กิจกรรมการท่องเที่ยว  
กิจกรรมการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสนได้รับความนิยมจากนักเท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมทางน้ า กิจกรรมทางบก ก็จะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว    
2) ปัจจัยเศรษฐกิจ ชายหาดบางแสนเป็นพ้ืนที่ที่นักท่องเที่ยวนั้นให้ความสนในมาท่องเที่ยวเป็นอัน
มากส่งผลให้เกิดธุรกิจต่าง ๆ ในพ้ืนที่มากมาย เช่นธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจที่ พัก ธุรกิจอาหาร 
และธุรกิจด้านการบริการต่าง ๆ ท าให้พ้ืนที่ชายหาดบางแสน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นั้นมี
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นมันมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเศรษฐกิจของของพ้ืนที่ชายหาด
บางแสนจะมีองค์ประกอบ ดังนี้  ด้านการผลิตสินค้า  คือกิจกรรมของผู้ประกอบการต่าง ๆ ในพ้ืนที่
บริเวณชายหาดบางแสนที่ต้องการที่จะสร้างรายได้ให้กับตนเองเพ่ือน าไปเลี้ยงดูครอบครัว โดยการ
ผลิตสินค้า หรือ บริการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าจ าพวกอุปโภคหรือบริโภค เช่น อาหารทะเล อาหาร
พ้ืนบ้าน ของฝาก เสื้อผ้า เป็นต้นโดยปัจจุบันปัจจัยด้านการผลิตที่สูงขึ้นท าให้ต้นทุนของสินค้านั้น
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เพ่ิมขึ้นส่งผลต่อราคาสินค้าและบริการที่ต้องเพ่ิมขึ้นแต่ทางเทศบาลได้มีออกระเบียบสินค้าที่อยู่ใน
ประเภทสินค้าควบคุมราคาท าให้ผู้ประกอบการเลือกที่จะไม่ผลิตสินคา้หรอืบรกิารท่ีมีตน้ทุกการผลติที่
สูงและตัดปัญหาดว้ยการยกเลิกสินค้าหรือบรกิารนั้นทิ้งไป  ด้านการจ าหน่าย  สินค้าและบริการของผู้
ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาดบางแสนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐใน
การโฆษณาเพ่ือเป็นการส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าและบริการท าให้ผู้ประกอบการต้องลงทุนกับการ
โฆษณาเองท าให้ต้นทุนของสินค้าและบริการเพ่ิมสูงขึ้นท าให้ส่งผลกระทบต่อการจ าหน่าย  ด้านการ
บริโภค คุณภาพของสินค้าและบริการเป็นอีกปัจจัยที่ท าให้สินค้าและบริการนั้นสามารถที่จะท าให้
นักท่องเที่ยวตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการเพราะถ้าสินค้าหรือบริการมีคุณภาพ
ผู้ประกอบการก็จะสามารถที่จะสร้างรายได้ให้แก้ตนเองได้ในระยะยาวแต่ถ้าสินค้าหรือบริการนั้นขาด
คุณภาพก็ท าให้ในอนาคตนักท่องเที่ยวจะไปกลับไปซื้อสินค้าหรือบริการนั้นซ้ าอีก 

3. แนวทางการลดผลกระทบจากนโยบายต่อผู้ประกอบธุรกิจชายหาดจากการท่องเที่ยวมีผล
การศึกษา ดังนี้ 1) การวางแผน ก่อนการจัดระเบยีบชายหาดบางแสนจะด าเนินการเทศบาลเมืองแสน
สุข ได้มีวางแนวทางในการปฏิบัติระหว่างเจ้าหน้ากับผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาดบาง
แสน ให้ผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อย ประกอบไปด้วย ดังนี้  ก าหนดพ้ืนที่ในการจัดระเบียบ  การจัด
ระชายหาดบางแสนเป็นการข้อความร่วมมือจากผู้ประกอบธุรกิจชายหาดประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีจ านวน
มากดังนั้นจ าเป็นต้องมีการส ารวจพ้ืนส าหรับการจัดระเบียบและก าหนดพ้ืนที่ในการจัดระเบียบเสีย
ใหม่  ก าหนดวันในการเริ่มจัดระเบียบ  การจัดระเบียบชายหาดจ าเป็นต้องระบุวันและเวลาให้ชัดเจ
เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจชายหาดทุกประเภทสามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดเวลา  ก าหนด
ระเบียบส าหรับผู้ประกอบธุรกิจชายหาดประเภทต่าง ๆ ชายหาดบางแสนประกอบไปด้วยผู้ประกอบ
ธุรกิจชายหาดที่มีความแตกต่างกันไป ดังนั้นเทศบาลเมืองแสนสุขจ าเป็นต้องมีการก าหนดระเบียบ
ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ 2) การจัดการองค์การ เทศบาลเมืองแสนสุขได้มีการจัดการองค์โดยการ
มอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ที่ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับการจัด
ระเบียบชายหาดเพ่ือให้การจัดระเบียบชายหาดสามารถที่จะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสง           
3) การจูงใจ เทศบาลเมืองแสนสุขที่จูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาดบางแสนปฏิบัติ
ตามด้วยความสมัครใจโดยผู้ประกอบธุรกิจชายหาดที่ปฏิบัติตามภายในเวลาที่ก าหนดจะได้รับ
ผลตอบแทนจากเทศบาลเมืองแสนสุข เช่น การลดหย่อนการเสียภาษีท้องถิ่น  4) การควบคุมและ
ติดตาม ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้มกีารติดตามผลของโครงการจัดระเบียบชายหาดบางแสนโดยการ
เปรียบเทียบข้อมูลการเสียงตอบรับจากผู้ประกอบธุรกิจชายหาดก่อนแลหลังนโยบายการจัดระเบียบ
จะเกิดขึ้น 

สรุป การจัดระเบียบชายหาดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชายหาดบางแสน
และแหล่งท่องเที่ยวโดยลอบโดยมีจุดมุ่งหมายคือการปรับปรุงทัศนียภาพของชายหาดบางแสนให้
กลับมาสวยงามแม้ว่าการจัดระเบียบชายหาดในช่วงแรกอาจจะยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน
แต่มุ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาท่องเที่ยวชายหาดบางแสนเพ่ือจะได้เป็นการสร้างรายได้
ให้กับผู้ประกอบธุรกิจชายหาดและประชาชนบริเวณชายหาดบางแสนเพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพ
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ชีวิตของผู้ประกอบธุรกิจชายหาดและประชาชนให้ดีขึ้น 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาที่สรุปข้างต้น พบประเด็นที่น่าสนใจ ที่ผู้ศึกษานามาพิจารณาวิเคราะห์
อภิปราย ดังนี้ 
1. การจดัระเบียบชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข 
 การจัดระเบียบชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข โดยวิเคราะห์จากแนวคิดและ
ทฤษฎีการจัดระเบียบสังคมของ Broom Selznick ที่กล่าวว่า สังคมและกลุ่มต่างๆ มีแบบของ
ความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะเด่น การจัดระเบียบสังคมจากจารีตประเพณีหรือกฎเกณฑ์ส าคัญที่ใช้
ควบคุมสังคมว่าเป็นชนิดใด และสถานภาพ ผลการศึกษาพบว่า การจัดระเบียบชายหาดบางแสนของ
เทศบาลเมืองแสนสุข ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ รูปแบบการจัดระเบียบชายหาด ได้แก่ การ
ลงพื้นที่ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ให้
ผู้ประกอบการเสนอความต้องการ ขั้นตอนในการจัดระเบียบชายหาด ได้แก่ การจัดระเบียบชายหาด 
การบริการจัดการชายหาด การรักษาให้คงอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา มนัส เล่งเจ๊ะ 2553 ได้
ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ค้าขายบริเวณชายหาดบางแสนต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่เพศ 
การศึกษา อายุ ระยะเวลาที่เข้ามาประกอบการค้าบริเวณชายหาดบางแสน ภูมิล าเนาเดิมอยู่จังหวัด 
ภูมิล าเนาเดิมอยู่ภูมิภาคและได้รับข่าวสารที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วน
ร่วมของผู้ค้าขายบริเวณชายหาดบางแสน ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ภาพรวมผู้ประกอบการชายหาด
บางแสน มีส่วนในกิจกรรมอยู่ในระดับที่สูง เมื่อแยกตามประเด็นพบเป็นว่า อันดับที่หนึ่ง คือ การมี
ส่วนในการรักษาทรัพยากรที่ได้มากจากทางน้ าและทางทะเล อันดับที่สอง คือ การมีส่วนในการเก็บ
รักษาธรรมชาติตามบริเวณชายหาด และอันดับที่สาม คือ การมีส่วนในการรักษาทรัพยากรต้นไม้
บริเวณพ้ืนที่ชายหาด ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการบริเวณชายหาดบาง
แสน กับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยจากการทดสอบสมมติฐานแยกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
การศึกษา อายุ ระยะเวลาที่เข้ามาประกอบการค้าบริเวณชายหาดบางแสน ภูมิล าเนาเดิมอยู่จังหวัด 
ภูมิล าเนาเดิมอยู่ภูมิภาคและได้รับข่าวสารที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมต่อ
การรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดบางแสน ไม่มีความแตกต่างกัน จากการวิจัยที่ได้ค้นพบว่า ผู้
ค้าขายชายหาดบางแสนได้ให้ความส าคัญในการได้เข้าร่วมเสนอปัญหา การเสนอแนวความคิดที่
เกี่ยวกับการก าจัดขยะ เพ่ือลดปัญหามลภาวะบริเวณชายหาดบางแสน และได้ร่วมกิจกรรมโครงการ
ก าจัดของเสียและสิ่งปฏิกูลเพื่อลดปัญหามลพิษบริเวณชายหาดบางแสน และได้ให้ความส าคัญกับการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการปล่อยสัตว์น้ าเพื่อรักษาสมดุลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
 จากการสัมภาษณ์ประเด็นการจัดระเบียบชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข ผล
การศึกษาพบว่า การจัดระเบียบชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนส ุขนั้นใช้รูปแบบการจัด
ระเบียบแบบ การลงพ้ืนที่ชี้แจงกับตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจชายหาดประเภทต่าง ๆ ซึ่งขัดแย้งกับ
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ข้อมูลจากด้านของผู้ประกอบธุรกิจชายหาดทั้ง รูปแบบการจัดระเบียบและขั้นตอนในการจัดระเบียบ 
 
2. เปรียบเทียบรายได้จากการทอ่งเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบรเิวณชายหาดบางแสน 

รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาดบางแสน โดยวิเคราะห์
จากแนวคิดเศรษฐกิจ ที่จะประกอบไปด้วย การผลิต การจ าหน่าย ด้านการบริโภค  ผลการศึกษา
พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาดบางแสนจาก ปัจจัย
เศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย ด้านการผลิตสินค้า ด้านการจ าหน่าย ด้านการบริโภค ซึ่งสอดคล้อง 
ฐาปนีย์ โตจันทร์ 2557 ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
ชายหาดบางแสน ปัจจัยที่มีผลกับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวได้แก่ที่ราคาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวได้แก่ราคากิจกรรมการพักผ่อนด้านการจัด
จ าหน่ายผ่านทางการท่องเที่ยวได้แก่ความสะดวกในการส ารองที่พัก ด้านการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว 
ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นเทศกาลวันไหล ด้านบุคลากรทางการท่องเที่ยว ได้แก่ 
ความมีมิตรไมตรีของชาว  

จากการสัมภาษณ์ประเด็นการเปรียบเทียบรายได้จากการท่องเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจ
ชายหาดบริเวณชายหาดบางแสน ผลการศึกษาพบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจ
ชายหาดหลังจากนโยบายการจัดระเบียบชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุขลดลงจากเดิม
ก่อนที่จะมีนโยบายการจัดระเบียบชายหาดโดยประเภทธุรกิจชายหาดที่ได้รับผลกระทบจะเป็นกลุ้ม
ธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายอาหารและบริการ 

 
3. แนวทางการลดผลกระทบจากนโยบายต่อผู้ประกอบธุรกิจชายหาดจากการท่องเที่ยว 
 แนวทางการลดผลกระทบจากนโยบายต่อผู้ประกอบธุรกิจชายหาดจากการท่องเที่ยว โดย
วิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการของ กริฟฟิน   ( Griffin) กล่าวว่า ทฤษฎีการจัดการ 

หมายถึง กรอบแนวความคิด ความรู้และการก าหนดแนวทางในการจัดองค์การรวมทั้ งเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการลดผลกระทบจากนโยบายต่อผู้ประกอบธุรกิจ
ชายหาดจากการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การจูงใจ การควบคุม ซึ่ง
สอดคล้องกับ ชนาภา เสมอกิจ วีรากร รัตกูลและสุวรรณี คลังเจริญกุล 2552 ได้ศึกษาเรื่อง แนวทาง
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เพ่ือกลุ่มนักท่องเที่ยวชายไทย ผล
การศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เพ่ือกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวไทยควรประกอบด้วย (1(  การศึกษาความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นบนชายหาดบาง
แสน พบว่า สภาพพ้ืนที่ ชายหาดบางแสนที่มีปัญหามากที่สุด คือ มีจ านวนนักท่องเที่ยวที่มากกว่าการ

รองรับและพื้นที่ชายหาดบริเวณหาดบางแสนขาดความเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ ส่วนของปัญหาที่
รองลงมาเป็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เจอปัญหาบริเวณพ้ืนที่ชายหาดที่มีสิ่ง
ปฏิกูลมากและขยะจ านวนมาก และปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่พบว่าบริเวณ
ชายหาดบางแสนมีการสรรจรที่หนาแน่นก่อให้เกิด



159 
 

 

 
 

อันตรายต่อนักท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ปัญหาต่าง ๆ จึงเป็นผลกระทบที่ท าให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง จึง
ท าให้ควรที่จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้ เป็นอันดับต้น ๆ อย่างเร่งด่วน  (2 (  แนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ คือการปลูกฝังจิตส านึกของประชาชนในการรักษาทรัพยากรทาง
ธรรมชาติของท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น คู่ไปกับการส่งเสริมให้พัฒนา

ชุมชนตามแนวทางคิดของทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง การ พัฒนาพ้ืนที่การท่องเที่ยวของชายหาดบาง
แสน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และส่งเสริมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการ
เจริญเติบโตเศรษฐกิจจากพื้นฐานเพื่อนให้เติบโตอย่างยั่งยืน จากการสัมภาษณ์ประเด็นแนว 

ทางการลดผลกระทบจากนโยบายต่อผู้ประกอบธุรกิจชายหาดจากการ ท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า 
ก่อนการจัดระเบียบชายหาดบางแสนจะด าเนินการเทศบาลเมืองแสนสุข ได้มีวางแนวทางในการ
ปฏิบัติระหว่างเจ้าหน้ากับผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบริเวณชายหาดบางแสน ให้ผ่านไปได้ด้วยความ
เรียบร้อย ปราศจากการต่อต้านจากผู้ประกอบธุรกิจชายหาด เทศบาลเมืองแสนสุขได้มีการจัดการ
องค์โดยการมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ที่ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับ
การจัดระเบียบชายหาดเพ่ือให้การจัดระเบียบชายหาดสามารถที่จะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว 
 
สรุป 

จากการศึกษา ผลกระทบด้านรายได้จากนโยบายการจัดระเบียบชายหาด กรณีศึกษา 
เทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจชายหาดบางแสน
บริเวณชายหาดบางแสน ของเทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จะมีอายุเฉลี่ยอยู่
ท่ี 47 ปี อาศัยในพื้นของบางแสนเฉลี่ยนอยู่ที่ 47 ปี ประกอบธุรกิจชายหาดเฉลี่ยอยู่ที่ 18 ปี และราย
มีใบอนุญาตจากเทศบาลเมืองแสนสุข กับ ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต  รูปแบบในการจัดระเบียบ
ชายหาด การก าหนดพ้ืนที่ร้านค้าบริเวณชายหาดหาด ก าหนดราคาสิ้นค้าแล้วบริการบริเวณชายหาด 
ก าหนดคุณสมบัติของตัวผู้ประกอบธุรกิจชายหาด ขั้นตอนในการจัดระเบียบชายหาด ช่วงการสร้าง
ความเข้าใจกับผู้ประกอบธุรกิจชายหาด ช่วงการก าหนดพ้ืนที่ในการจัดระเบียบชายหาด ผู้ประกอบ
ธุรกิจชายหาดที่ไดร้ับผลกระทบดา้นรายได้หลังจากการจัดระเบยีบชายหาดบางแสนของเทศบาลเมือง
แสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นั่นคือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจชายหาดที่อยู่ในกลุ่มการจ าหน่าย
สินค้าจ าพวกอาหารและสินค้าที่เกี่ยวกับการอุปโภคและบริโภคในบริเวณชายหาดบางแสนที่จะได้รับ
ผลกระทบหลังการจัดระเบียบชายหาดของเทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
และสังเกตได้ว่ากลุ่มธุรกิจชายหาดประเภทการให้บริการต่าง ๆ เช่น การให้บริการเรือกล้วยจะไม่ได้
รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบที่น้อยในด้านรายได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
 1. ผู้บริหาร ข้อราชการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแสนสุข ควรจะชี้แจกเกี่ยวกับนโยบาย
การจัดระเบียบชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุขให้ผู้ประกอบธุรกิจชายหาดให้รับทราบกัน
ทั่วถึงมากกว่านี้ 
 2. เทศบาลเมืองแสนสุข ควรมีการรับฟังผลกระทบและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบธุรกิจ
ชายหาดบริเวณชายหาดบางแสนมากกว่านี้ 
 3. ควรให้หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้ามาโฆษณาการ
ท่องเที่ยวชายหาดบางแสนให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากกว่านี้ 
 4. เทศบาลเมืองแสนสุขควรมงีบประมาณในการพัฒนาหรือส่งเสริม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของผู้ประกอบธุรกิจชายหาด 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสน เพื่อน าข้อมูลมา
ประกอบกับการส่งเสริมสร้างรายได้ของผู้ประกอบการ 
 2. ควรศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการมาท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสนเพ่ือ
น าไปประกอบกับการพัฒนาสินค้าและบริการบริเวณชายหาดบางแสน 
 

บรรณานุกรม 
 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2558(. แผนการตลาดการท่องเที่ยวปี 2559. กรุงเทพฯ: 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 
กิตติมา คงอยู่. (2551(. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศในเกาะสมุย. 

วิทยานิพนธ์เศรษฐ์ศาตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
กรมการท่องเที่ยว.  (2561(. สถิตินักท่องเที่ยว.  ค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2561 , จาก 

http://www.tourism.go.th/home/listcontent/11 /221/276เทศบาลเมอืงแสนสุข 
ไกรภพ ผิวข า. (2554(. การจัดการธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม บริเวณชายหาดเขาหลัก จังหวัดพังงา. 

การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี. 
ดวงนภา วินิจวรกิจกุล. (2544(. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารพ้ืนเมือง ในอ าเภอเมือง จ.เชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 



161 
 

 

 
 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. (2551(. การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ 
: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ชฎามาศ แก้วสุกใส. (2546(. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในจังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

เทศบาลเมืองแสนสุข. (2555(. โครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสน. ชลบุรี 
เทศบาลเมืองแสนสุข. (2555(. จ านวนประชากรเทศบาลเมืองแสนสุข. ชลบุรี: ส านักงาน 
ทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองแสนสุข. (2556(. ข้อมูลเทศบาลเมืองแสนสุข. ชลบุรี: ส านักงาน

เทศบาลเมืองแสนสุข 
เทศบาลเมืองแสนสุข. (2561(. แผนพัฒนาสามปี 2551-2553. ค้นเมื่อ 18เมษายน 2561, จาก 

http://www.saensukcity.com/index.php?option=com_mamboboard&Itemid=21
8&func=view&id=217&catid=11 

ธรรมนูญ ประจวบเหมาะ.(2529(. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับความมั่นคงของชาติ. กรุงเทพฯ: 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร. 
นิคม จารุมรี .(2536(. การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ :  
  ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 
นงนุช วรรณี. (2546(. การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวไทยที่มีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ชายฝั่งทะเลบางแสน. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ปรัศนีย์ นัยนานนท์. (2550(. ปัจจัยที่สง่ผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ปาริชาติ ห่วงศรี  (2545(. การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว. 
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ปุณณรัตน์ มณีบุตร. (2547(. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย”. วิทยานิพนธ์เศรษฐศาตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

มนทรัตม์ บูรณะหิรัญ. (2551(. ตัวชี้วัดที่แสดงการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมบนชายหาดเกาะช้างจาก
กิจกรรมการท่องเที่ยว. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬารงณ์กรมหาวิทยาลัย. 

มนัส เล่งเจ๊ะ. (2553(. การมีส่วนร่วมของผู้ค้าขายบริเวณชายหาดบางแสนต่อการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อม. งานนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

มหาวิทยาลัยมหิดล. (2536(. คุณค่าและความส าคัญควรแก่การอนุรักษ์ของชายหาดบางแสน.          
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล. 



162 
 

 

 
 

สุทธิศักดิ์ ช่วยเมืองปักษ์. (2551(. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในโครงการป่าชุมชนบ้าน
น้ าเลา ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. ปัญหาพิเศษ. รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

เสกสรร ทองคา. (2556(. การประเมินผลสาเร็จของโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสน
เทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี ปัญหาพิเศษ. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

เสถียร เหลืองอร่าม. (2528(. การวางนโยบายและกระบวนการวางแผน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
รามค าแหง. 

อภิรมย์ พรหมจรรยา. (2544(. การพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนเกาะยาวน้อย 
จังหวัดพังงา. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

 
 
 


