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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง ปัจจยัทางด้านชีวสงัคมท่ีมีผลมาจากการจดัท่ีดินท ากิน 
ในพืน้ท่ีเขตปฏิรูปท่ีดนิป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี  
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งานวิจัยเร่ืองนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัทางด้านชีวสงัคมท่ีมีผลมาจากการจดัท่ีดิน

ท ากินในพืน้ท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน  ป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยใช้วิธีการศึกษาตาม
แนวทางวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 300 ราย ท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีโครงการจัดท่ีดินท ากิน การศึกษาตวัแปรอิสระท่ีมีความสมัพันธ์กับ
ความพงึพอใจของประชากรที่ได้รับการจดัสรรที่ดิน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติผ่านโปรแกรม STATA 
ANALYSIS ใช้แบบจ าลอง Logistic regression model ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบ Binary Logistic 
Regression เพ่ือวิเคราะห์ความมีนัยส าคญั ศกึษาและอธิบายความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปร พบว่า ผู้ ท่ี
อาศยัอยู่ในพืน้ท่ีโครงการจดัท่ีดินท ากิน มีระดบัความพึงพอใจรวมตอ่โครงการจดัสรรที่ดินท ากินในระดบั
มาก โดยมีการศกึษาจากความพึงพอใจรายด้าน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สกึ ด้านสงัคม ด้านเศรษฐกิจ 
และด้านวฒันธรรม และปัจจัยท่ีส่งผลต่อนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวนปีท่ีเข้าร่วมโครงการ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ผล
การศกึษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 40 – 60 ปี สถานภาพ
แต่งงานแล้ว การศึกษาอยู่ในระดับ  ประถมศึกษา มีสมาชิกในครอบครัวจ านวน  2 – 4 คน เข้าร่วม
โครงการ 3 ปี มีอาชีพเกษตรกร และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ  5,000 บาท การได้รับการ
จดัสรรท่ีดินเพ่ือท ากินตามนโยบายของรัฐบาลนี  ้จากการประเมินความพึงพอใจจากพืน้ท่ี มีผลท่ีเป็นไป
ในทิศทางท่ีดี ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชากรดีขึน้  แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของความเช่ือมั่นต่อ
โครงการนัน้ ประชากรยงัมีความกงัวลด้านความเสี่ยงในการถูกยึดคืนท่ีดินจากนายทุนเม่ือมีการเปลี่ยน
รัฐบาลชดุใหมแ่ละไมส่านตอ่นโยบายเดิม 

 
ค าส าคญั : ปัจจยัทางด้านชีวสงัคม, การจดัสรรท่ีดินท ากิน, ความเสี่ยงจากการปฏิรูปท่ีดิน 
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The study aimed to identify the biosocial factors in the land reform of the Huay 

Rabum in the Lan Sak district in Uthaitani province which affected the risks of the users. The 
research applied survey method with the data collection using questionnaires from three 
hundred samples who were living in these areas with the independent study satisfaction of 
people who were allocated land. The results from the analysis was the Logistic Regression 
Model, especially in terms of Binary Logistic Regression at a statistically significant level of 
0.05, which was linked to the gender (Female),age ( 40 – 60 Years), status (Married), 
education level (Primary School ), family members( 2 – 4 people), years of participation ( 3 
Years), occupation(Farmer) and income per month ( ≤ 5,000 ) by considering the four 
elements which included feelings (the mind), as well as the Social, Economic and Culture al 
aspects. The results showed that the satisfaction assessment of those living in the area in a 
good direction, but those people who lacked confidence and had high concerns be in risk 
because the project was confiscated and the land was relocated. When the new government 
party talks, power new policy design will be proposed. 

 
Keyword : Biosocial factors, Land allocation, Risk of land reform 
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การศึกษาเร่ืองปัจจยัทางด้านชีวสงัคมท่ีมีผลมาจากการจดัท่ีดินท ากิน  ในพืน้ท่ีเขตปฏิรูป
ท่ีดินป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสกั  จงัหวดัอุทยัธานี ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากหลายท่านท่ีได้
อนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ ท่านผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา  ร่ม
ประเสริฐ ซึ่งได้กรุณารับเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา และได้ให้ค าแนะน าต่างๆ แก่ผู้ วิจัยด้วยดีตลอดมา 
รวมถึงให้ก าลังใจในระหว่างการด าเนินการศึกษาในหัวข้อดังกล่าว  ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิด
ความก้าวหน้าและส าเร็จอย่างสมบูรณ์ได้ในท่ีสุด  และ Professor. Mobinul Huq University of 
Saskatchewan Department of Economics ได้ให้ความกรุณาเป็นอย่างยิ่งในการเป็นท่ีปรึกษา
พิ เศษและให้ค าแนะน าเป็นอย่างดีแก่ผู้ วิจัยในระหว่าง ท่ี ได้ รับทุน เพ่ื อปฏิบัติ งานวิจัย ท่ี
มหาวิทยาลยัซสัแคตเชวนั ประเทศแคนาดา เก่ียวกับการจดัท ารูปแบบของขัน้ตอน วิธีการและการ
จดัท าข้อมูลเพ่ือใช้ในการประมวลค่าทางสถิติ ตลอดจนผลการศึกษา ท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีมี้
ความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ ผู้วิจยัรู้สึกซาบซึง้ในความกรุณาของท่าน และขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู
มา ณ ท่ีนี ้

นอกจากนี ้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ศกึษาขอขอบคณุผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรท่ีดินท ากินใน
พืน้ท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน ป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม ประธานและกรรมการสหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินระบ า  จ ากัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
อทุยัธานี ในการอนุเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบการท าวิจยั รวมทัง้ ผู้บงัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน ใน
ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสระแก้ว 

ขอขอบพระคณุคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทกุท่าน ท่ีได้
กรุณาประสิทธ์ิประสาท  ความรู้ต่างๆ  ให้แก่ผู้ วิจัย  พร้อมทัง้เพ่ือนๆ  ระดับปริญญาโท  คณะ
เศรษฐศาสตร์ ทกุคน ท่ีเป็นก าลงัใจและชว่ยเหลือผู้วิจยัตลอดมา 

สดุท้ายนี ้ผู้วิจยัขอน้อมร าลกึถึงคณุของบิดามารดา ท่ีอบรมสัง่สอนให้ความรู้และบคุคลใน
ครอบครัว ท่ีเป็นก าลงัใจและให้การสนบัสนนุผู้วิจยัด้วยดีตลอดมา 
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บทที่ 1  
บทน า  

1.1 ภูมิหลัง  
การบริหารจดัการท่ีดิน เพ่ือจดัสรรให้ราษฎรผู้ยากไร้หรือผู้ มีรายได้น้อย สามารถเข้าใช้

ประโยชน์จากท่ีดินของรัฐได้ นบัเป็นเทคนิคหนึ่งท่ีใช้กนัอย่างกว้างขวางในหลายๆประเทศทัว่โลก 
เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาและลดความเหล่ือมล า้ในการเข้าถึงทรัพยากรประเภทท่ีดิน และส่งเสริม
ให้ราษฎรผู้ ยากไร้มีคุณภาพชีวิตและพืน้ฐานทางสังคมท่ีดีขึน้ โดยแต่ละประเทศมีการบริหาร
จดัการท่ีดนิท่ีมีวตัถปุระสงค์ท่ีแตกตา่งกนัแตมี่รูปแบบท่ีคล้ายกนั อาทิ ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนันี มีการจดัท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงสร้างพืน้บานของเมืองและการใช้ประโยชน์ร่วมกันในพืน้ท่ี 
ประเทศญ่ีปุ่ น จดัท่ีดินเพ่ือเป็นการพฒันาเปล่ียนแปลงจากพืน้ท่ีเกษตรกรรมเป็นพืน้ท่ีเมือง พฒันา
ระบบสาธารณูปโภคและเพิ่มประโยชน์ของการใช้ท่ีดินมากขึน้ (โครงการศึกษาเพ่ือทบทวน
เคร่ืองมือในการบริหารจัดการท่ีดินของประเทศไทยและต่างประเทศ อารียา และคณะ , 2552) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการก าหนดเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในท่ีดิน เน้นเพ่ือท่ีอยู่อาศยั เพ่ือการ
พาณิชย์ และเพ่ือการอุตสาหกรรม  ประเทศอินเดีย มีการจ ากัดเพดาน เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
กระจายการถือครองท่ีดิน และประเทศองักฤษ ใช้มาตรการควบคมุการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ท่ี
ปนเปือ้นมลพิษ (สาลินี  ศกุลรัตนเมธี, 2554) 

จากสถานการณ์ปัญหาของการบริหารจดัการท่ีดินของประเทศไทยท่ีมีการจัดการท่ีไม่
เป็นระบบและขาดความเป็นเอกภาพ (บริษัท เทสโก้ จ ากัด, 2559) เน่ืองจากในปัจจุบนัประเทศ
ไทยยังมีผู้ ไร้ท่ีดินท ากินเป็นจ านวนมาก  ในขณะเดียวกันการกระท าผิดกฎหมายโดยการบุกรุก
พืน้ท่ีป่าเพ่ือใช้ประโยชน์จากท่ีดินของราษฎรก็มีมากขึน้ ซึ่งปัญหาเหล่านีล้้วนมีความสมัพนัธ์กัน  
และน ามาซึ่งการเคล่ือนไหวเรียกร้องเพ่ือให้แก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินมาอย่างตอ่เน่ือง นโยบายของ
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 “นโยบายด้านการลดความ
เหล่ือมล า้ของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ การแก้ไขปัญหาไร้ท่ีดินท ากิน
และการรุกล า้เขตพืน้ท่ีป่าเพ่ือใช้ประโยชน์จากท่ีดินของราษฎร  นโยบายด้านการรักษาความมัน่คง
ของฐานทรัพยากรและสร้างความสมดลุระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน โดย
สร้างบรรทดัฐานในการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เร่งรัดการจดัสรรท่ีดิน
ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธ์ิ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจดัการท่ีดินของชุมชน” 
(ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 2530) 
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ดงันัน้เพ่ือให้ระบบการบริหารจดัการท่ีดินของประเทศไทยเกิดประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามนโยบายดงักล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาต ิ
(คทช.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีคณะอนกุรรมการภายใต้ฯ 4 คณะ ประกอบด้วย 
คณะอนุกรรมการจดัหาท่ีดิน  คณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน  คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ และคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการจัดท่ีดินให้แก่ราษฎรผู้ ยากไร้ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยไม่ให้
กรรมสิทธ์ิ แตอ่นญุาตให้เข้าท าประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ มีการสง่เสริม สนบัสนนุการด ารงชีวิตเพ่ือ
พัฒ น าอา ชีพ ของราษ ฎ รใน รูปแบบกลุ่ ม ห รือชุม ชน  ในหลัก เกณ ฑ์ และ เ ง่ือน ไข ท่ี 
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติก าหนด เช่น การจดัตัง้สถาบนัเกษตรกร หรือรูปแบบอ่ืนท่ี
เหมาะสม เพ่ือร่วมกนับริหารจดัการท่ีดนิ รวมทัง้การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศกัยภาพของ
พืน้ท่ี ด ารงชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลกัการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาท่ี
ยัง่ยืน เพ่ือให้คนกบัป่าอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นระบบ  

ในการด าเนินการจดัท่ีดนิท ากินให้กบัชมุชนของคณะกรรมการนโยบายท่ีดนิแห่งชาติ นัน้ 
ท่ีดินยงัคงเป็นท่ีดินของรัฐ จดัสรรให้ราษฎรท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีเป็นแบบมีเง่ือนไขในลกัษณะแบบ
แปลงรวม ไม่จดัสรรให้เป็นส่วนบุคคล เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการซือ้ขายเปล่ียนมือและให้ราษฎรมี
ส่วนร่วมในการดแูลป้องกันรักษาและหวงแหนผืนป่า ท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมและมีศกัยภาพใน
การจดัท่ีดนิท ากินให้ชมุชน จ าแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ท่ีดนิของรัฐท่ีมีราษฎรครอบครอง และพืน้ท่ี
วา่งเปล่าไม่มีผู้ครอบครองและมีศกัยภาพในการจดัท่ีดิน ประเภทท่ีดินท่ีน ามาจดัสรรให้ราษฎรท า
กินและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบพืน้ท่ี ประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวร มีกรมป่าไม้
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพืน้ท่ี  ป่าชายเลน มีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบพืน้ท่ี เขตปฏิรูปท่ีดิน มีส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบพืน้ท่ี ท่ีดนิสาธารณประโยชน์ มีกรมท่ีดิน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพืน้ท่ี นิคมสหกรณ์ มี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพืน้ท่ี ท่ีนิคมสร้างตนเอง มีกรมพัฒนาสังคมและ
สวสัดิการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพืน้ท่ี และท่ีราชพสัด ุมีกรมธนารักษ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
พืน้ท่ี  ทัง้นี ้การด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ 
(ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจดัการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ ส านกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกรอบยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 
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ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการรักษาความสมดลุทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ และการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการใช้ท่ีดินและทรัพยากรดิน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ท่ี  3 ด้านการจัดท่ีดินให้ประชาชน
ผู้ ด้อยโอกาสอย่างทั่งถึงและเป็นธรรม และยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการบริหารจัดการท่ีดินและ
ทรัพยากรดิน โดยในระยะแรกและเร่งด่วนมุ่งเน้นการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการจัด
ท่ีดินให้ประชาชนผู้ ด้อยโอกาสอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรมก่อน เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล 
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติได้ด าเนินการจัดทีดินท ากินให้แก่ราษฎรผู้ ยากไร้ ตาม
นโยบายรัฐบาล แล้วเสร็จในระยะแรกในพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 2 พืน้ท่ี ได้แก่ ป่าขนุแม่ทา อ าเภอ
แม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  เนือ้ท่ีประมาณ 7,289 ไร่ และป่าดงหม ูอ าเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม 
เนือ้ท่ีประมาณ 1,524 ไร่ และเขตปฏิรูปท่ีดิน ส.ป.ก 2 พืน้ท่ี ได้แก่ ป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี เนือ้ท่ีประมาณ 3,239 ไร่ และพืน้ท่ีต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์ เนือ้ท่ีประมาณ 776 ไร่ เป็นพืน้ท่ีน าร่องเพ่ือให้เป็นพืน้ท่ีต้นแบบของโครงการ โดยแต่ละ
พืน้ท่ีมีลกัษณะและสภาพการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน ซึ่งมีข้อสงัเกตและประเด็นท่ีน่าสนใจต่างกัน 
เช่น พืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่  ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน (กรมป่าไม้) ให้ด าเนินการจัดท่ีดินท ากินให้ราษฎร พืน้ท่ีเดิม
ประมาณ 9,100 ไร่ แต่สามารถด าเนินการจัดท่ีดินได้เพียงเนือ้ท่ีประมาณ  7,289 ไร่ เน่ืองจาก
โครงการยงัไม่สามารถย้ายราษฎรออกจากพืน้ท่ีต้นน า้ได้ทัง้หมดรวมทัง้ราษฎรสว่นใหญ่ในพืน้ท่ียงั
ขาดความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การด าเนินการจดัท่ีดินจึงท าให้ราษฎรไม่ให้ความร่วมมือหรือ
เข้าร่วมโครงการน้อย และท่ีน่าสนใจ คือ ในด้านการด าเนินงานในพืน้ท่ี มีการรวมกลุ่มเป็นสถาบนั
เกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ในพืน้ท่ีอยู่แล้ว คือ สหกรณ์การเกษตรกรยัง่ยืนแม่ทา จ ากดั จึงท าให้
การด าเนินงานในพืน้ท่ีเป็นไปในลกัษณะการด าเนินงานแบบคู่ขนานกับโครงการ นอกจากนีย้งัมี
ผู้น าชมุชน หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและสถาบนัเกษตรกรในพืน้ท่ีมีความเข้มแข็ง ป่าดงหมู อ าเภอนา
หว้า จงัหวดันครพนม เป็นพืน้ท่ีนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกนครพนม จงัหวดันครพนม สภาพ
การใช้ท่ีดนิเพ่ือเพาะปลกูสว่นใหญ่ปลกูไม้ยืนต้น พืชไร่ นาข้าว ตามล าดบั ลกัษณะพืน้ท่ีเป็นดนิตืน้
และมีความลาดชัน เป็นเนินเขา จึงท าให้การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ท่ี โครงการค่อนข้าง
เป็นอปุสรรค ในด้านการด าเนินงานในพืน้ท่ี มีการรวมกลุ่มเป็นสถาบนัเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์
ภายในโครงการ คือ สหกรณ์การเกษตรโสกแมว จ ากัด เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรในพืน้ท่ี   ด้านความพร้อมและกิจกรรมในพืน้ท่ี การบูรณาการของ
หน่วยงานในพืน้ท่ีค่อนข้างมีความพร้อมและ พืน้ท่ีเหมาะสมแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น มัน
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ส าปะหลัง , อ้อยโรงงาน , ยางพารา และล าไย  ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน  จังหวัด
กาฬสินธุ์ เป็นพืน้ท่ีท่ีน ามาจดัสรรให้กับราษฎร 2 กลุ่ม คือ ราษฎรผู้บุกรุกป่า และกลุ่มราษฎรผู้
ยากไร้ท่ีไม่มีท่ีท ากินในจงัหวดักาฬสินธุ์ รวมจ านวน 74 ราย การจดัสรรพืน้ท่ีโดยใช้แผนท่ีทางการ
เกษตรเพ่ือการบริหารจดัการเชิงรุก ท่ีดนิบริเวณน่ีสว่นใหญ่ขาดความอดุมสมบรูณ์ เน่ืองจากการใช้
พืน้ท่ีไม่เหมาะสม ขาดแคลนแหล่งน า้ผิวดิน คือปัญหาหลกัของโครงการนี ้ในด้านการด าเนินงาน
ในพืน้ท่ี มีการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ภายในโครงการ คือ สหกรณ์
การเกษตรบ้านดงกล้วย จ ากดั เพ่ือให้ราษฎรท่ีกระท าผิดระเบียบและไม่มีท่ีท ากินได้มีหลกัในการ
ด ารงชีวิตโดยการพึ่งพาซึ่งกันและกัน กิจกรรมในพืน้ท่ี การบูรณาการของหน่วยงานในพืน้ท่ี
ค่อนข้างมีความพร้อมในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ท่ีจึงท าให้ราษฎรในพืน้ท่ีโครงการมี
การด ารงชีวิตท่ีดีขึน้ นอกจากนี ้พืน้ท่ีโครงการมีสภาพพืน้ท่ีทีเอือ้ต่อการด าเนินชีวิตเน่ืองจากการ
คมนาคม การติดต่อกับพืน้ท่ีสะดวกเน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีใกล้เคียงชุมชนเมือง และสวนป่าห้วย
ระบ า ต าบลระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอุทยัธานี พืน้ท่ีโครงการ เป็นพืน้ท่ีสวนป่ายูคาลิปตสัมา
ก่อน คุณภาพดินไม่เหมาะสมแก่การท าเกษตร หน้าดินตืน้  ต้องมีการปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือให้
เหมาะสมแก่การท าการเกษตร หลงัจากได้รับมอบสิทธ์ิในท่ีดินแล้ว เกษตรกรยงัไม่สามารถเข้าใช้
ประโยชน์ในพืน้ท่ีได้เน่ืองจากมีข้อจ ากัดทางกายภาพอยู่ในด้านการด าเนินงานในพืน้ท่ี มีการ
รวมกลุ่มเป็นสถาบนัเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ภายในโครงการ คือ  สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินระบ า 
จ ากัด จากการบูรณาการของหน่วยงานในพืน้ท่ีเพ่ือปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานให้กับ
ราษฎรในพืน้ท่ีจนถึงปัจจบุนัราษฎรในพืน้ท่ีสามารถท่ีจะใช้ประโยชน์จากท่ีดินได้มากขึน้ เกิดจาก
ความร่วมมือของหน่วยงานทกุภาคส่วนในพืน้ท่ี นอกจากการผนึกก าลงักนัของหน่วยงานในพืน้ท่ี
แล้วส่วนท่ีส าคญัคือ สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินระบ า จ ากดั มี สหกรณ์นิคมลานสกั จ ากดั ท าหน้าเป็นพ่ี
เลีย้ง ในทุกกิจกรรมตัง้แต่เร่ิมจัดตัง้จนถึงปัจจุบัน ด้านความพร้อมและกิจกรรมในพืน้ท่ี พืน้ท่ีมี
ความเหมาะสมกบัการปลกูพืชเศรษฐกิจ อาทิ ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ล าไย และข้าว ตามล าดบั 

จากการเปรียบเทียบในพืน้ท่ีน าร่องของโครงการผู้ วิจัยมีความสนใจและเลือกศึกษาใน
พืน้ท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน ป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอุทัยธานี เน่ืองจากพืน้ท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน 
ป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอุทัยธานี เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความน่าสนใจในประเด็นท่ีมีข้อจ ากัด
ทางกายภาพท่ีคอ่นข้างชดัเจนในพืน้ท่ีและเม่ือมีการปรับปรุง ปฏิรูปพืน้ท่ีแล้วมีการเปล่ียนแปลงท่ี
เห็นได้ชัด รวมทัง้ในด้านการบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพืน้ท่ีซึ่งความร่วมมือท่ีจะ
พัฒนาในพืน้ท่ีเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการและน าไปสู่การอยู่ดีกินดีของราษฎรอย่าง
ยั่ ง ยื น  แ ล ะ ใน พื ้น ท่ี ท า ก า รศึ ก ษ า นี ้ มี ราษ ฎ ร ถื อค รอ ง ท่ี ดิ น ท า กิ น ใน พื ้น ท่ี  ต าม ท่ี
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คณะกรรมการนโยบายท่ีดินจงัหวดั (คทช. จงัหวดั) ได้ตรวจสอบคณุสมบตัิและคดัเลือกเกษตรกร
ตามประเภทและคณุสมบตัขิองผู้ ท่ีจะได้รับการจดัท่ีดินตามท่ี คทช. ก าหนดและจดัท าบญัชีรายช่ือ
ผู้ ท่ีได้รับการจดัท่ีดินแล้ว จ านวน 364 ราย จากเป้าหมาย 486 ราย โดยท าการศึกษาการใช้ท่ีดิน
ท ากินของเกษตรกรในพืน้ท่ีตามท่ีได้รับการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือให้
ทราบถึงผลการด าเนินการตามนโยบายการจัดท่ีดินท ากินเพ่ือผู้ยากไร้ ให้ครอบคลุมมิติทัง้ด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม รวมทัง้ประเมินหาความเช่ือมโยง ความสมัพันธ์ระหว่าง ผลส าเร็จ 
ปัญหา และอปุสรรค รวมทัง้แนวโน้มสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัและอนาคต 
นอกจากนีย้งัพืน้ท่ีท่ีด าเนินการเพิ่มเติมในระยะท่ี 2 หากมีประเดน็ท่ีนา่สนใจผู้วิจยัจะท าการศกึษา
เพิ่มเตมิในโอกาสตอ่ไป 
1.2 ความมุ่งหมายของการวิจัย  

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ คือ  
เพ่ือศกึษาปัจจยัทางด้านชีวสงัคมท่ีมีผลมาจากการจดัท่ีดินท ากิน ในพืน้ท่ีเขตปฏิรูป

ท่ีดนิป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี  
1.3 ความส าคัญของการวิจัย   

เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า ในอดีตจนถึงปัจจุบนัของการน านโยบายการจดัการท่ีดินท ากินมาสู่
การปฏิบตัิเพ่ือแก้ปัญหาการบกุรุกพืน้ท่ีป่าของราษฎรและแก้ไขปัญหาความยากจนยงัไม่ประสบ
ผลส าเร็จ อาจเพราะการเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีจะน าไปสูแ่นวทางในการด าเนินการและจดัการปัญหา
ของรัฐบาลและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดในระบบไม่ตรงจดุและไม่ตอบสนองตอ่ความต้องการ
ของราษฎรอย่างแท้จริง จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของราษฎร 
รวมทัง้ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการท่ีดินท ากินตลอดจน ผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงในการใช้ประโยชน์ในท่ีดนิของเกษตรกรท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการ 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย  

การวิจัยครัง้นี ้มุ่งศึกษาวิธีการด าเนินการจัดท่ีดินท ากินให้กับเกษตรกรตามนโยบาย
รัฐบาล  ในพืน้ท่ีเขตปฏิรูปท่ีดนิ ป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี  

1.4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ราษฎรท่ีได้รับการจดัสรรท่ีดินท ากินในโครงการจดัท่ีดินท ากินให้ชมุชนตามนโยบาย

รัฐบาล จ านวน 8 ชมุชน โดยจดัสรรแปลงท่ีดนิเพ่ือรองรับเกษตรกร ในพืน้ท่ีเขตปฏิรูปท่ีดนิ ป่าห้วย
ระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ดงันี ้ 
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ตาราง 1 การจดัสรรท่ีดนิท ากินในแตล่ะชมุชนของพืน้ท่ี 

ชมุชนท่ี จ านวนแปลงท่ีดนิ
รองรับ 

จ านวนราษฎร หมายเหต ุ

1 88 47  
2 22 - แปลงรองรับราษฎร 
3 48 48  
4 130 123  
5 42 - แปลงรองรับราษฎร 
6 72 62  
7 63 63  
8 21 21  
รวม 486 364  

1.4.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ราษฎรท่ีได้รับการจดัสรรท่ีดินท ากินในโครงการจดัท่ีดินท ากินให้ชมุชนตามนโยบาย

รัฐบาล จ านวน 8 ชมุชน ในพืน้ท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน ป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี จะ
รวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งราษฎรท่ีด าเนินการจดัท่ีดนิแล้ว ในจ านวนมากกวา่ 80 % 

1.4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ 

1.1 เพศ 
1.2 อาย ุ
1.3 สถานภาพ 
1.4 ระดบัการศกึษา 
1.5 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
1.6 จ านวนปีท่ีเข้าร่วมโครงการ 
1.7 อาชีพ 
1.8 รายได้ตอ่เดือน 

2. ตวัแปรตาม  ความพงึพอใจของชมุชนตอ่การจดัท่ีดนิท ากิน  
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
ปัจจัยทางชีวสังคม หมายถึง คณุลกัษณะของชมุชนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปซึ่งมีผลมา

จากการได้รับการจดัสรรท่ีดินท ากิน ซึ่งประกอบด้วย เพศ  อายุ  สถานภาพ จ านวนบุตร อาชีพ 
ระดบัการศกึษา จ านวนปีท่ีเข้าร่วมโครงการ รายได้ครัวเรือน  และการสง่เสริมอาชีพ  

ความพึงพอใจของชุมชน หมายถึง ความพอใจท่ีเกิดจากการได้รับการจดัสรรท่ีดินท า
กินให้แก่ชมุชนของหนว่ยงานภาครัฐ รวมทัง้ ปัจจยัพืน้ฐาน ระบบสาธารณปูโภค และการได้รับการ
สง่เสริมและพฒันาอาชีพ 

การส่งเสริมอาชีพ หมายถึง การส่งเสริม พัฒนาอาชีพ  และการตลาดในรูปแบบ
เศรษฐกิจชมุชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การใช้ระบบการอนรัุกษ์ดินและน า้ โดยการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ ในรูปแบบของการรวมกลุ่ม 
รวมทัง้สง่เสริมและสนบัสนนุให้ชมุชนเกิดความเข้มแข็งและพึง่ตนเองได้ตามแนวทางพระราชด าริ 

ความม่ันคงและปลอดภัยในแต่ละวัน หมายถึง ประชาชนในชมุชนท่ีได้รับการจดัสรร
ท่ีดนิมีความรู้สกึถึงความมัน่คงปลอดภยัในการด ารงชีวิตประจ าวนั โดยปราศจากความหวาดกลวั 

ความรู้สึก (จิตใจ) หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต คือ การรู้สึกมีความสุขท่ีได้รับ
การช่วยเหลือในเร่ืองท่ีดินและท่ีอยู่อาศยั รวมถึงปัจจัยพืน้ฐานต่างๆ ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
หนว่ยงานภาครัฐและภาคีตา่งๆ 

สังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกนัของมนษุย์ ท่ีมีการอาศยัอยู่ร่วมกนั มีการด าเนินชีวิตและ
มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ือง โดยกิจกรรมนัน้ๆ เกิดจากความร่วมมือกันในชุมชน เช่น การ
รวมกลุม่เป็นสถาบนัเกษตรกร เพ่ือสร้างความเข็มแข็งในชมุชน 

เศรษฐกิจ   หมายถึง การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ซึ่งเกิดจากการมีงานท า มีรายได้ท่ี
เพียงพอจากการประกอบอาชีพท่ีมัน่คง รวมถึงการมีเงินเก็บท่ีเกิดจากการออมและการจดัท าบญัชี
ครัวเรือน 

วัฒนธรรม  หมายถึง สิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้จากความคิดท่ีสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา ท่ีมีการ
พฒันาจากอดีตสู่ปัจจุบนั ใช้ยึดถือปฏิบตัิเพ่ือน าไปสู่ความเจริญงอกงาม เกิดเป็นแบบแผนการ
ด าเนินชีวิตในรูปแบบของกิจกรรมมนษุย์ 
1.6 สมมตฐิานในการวิจัย 

ในปัจจบุนั การใช้นโยบายในการบริหารจดัการท่ีดินท ากินของรัฐบาลจะมีผลส าเร็จหรือ
ล้มเหลวขึน้อยู่กบัปัจจยัท่ีส่งผลและสนบัสนนุให้การใช้นโยบายในการจดัท่ีดินท ากินให้กบัราษฎร
ประสบผลสมัฤทธ์ิ กลไกท่ีใช้ขบัเคล่ือนหรือเคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ ล้วนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั และ
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สามารถน ามาใช้ในการวดัผลการด าเนินเพ่ือให้เป็นไปตามตวัชีว้ดัความส าเร็จในการใช้นโยบาย
เพ่ือให้เกิดความอยูดี่กิน ราษฎรมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้พึง่พาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน ขึน้อยูก่บั  

เพศ 
อาย ุ
สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
จ านวนปีท่ีเข้าร่วมโครงการ 
อาชีพ 
รายได้ตอ่เดือน 

H1 : สง่ผลตอ่ความพงึพอใจจากการได้รับการจดัท่ีดนิท ากิน 
H0 : ไมส่ง่ผลตอ่ความพงึพอใจจากการได้รับการจดัท่ีดนิท ากิน 
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บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ศกึษาแนวคิด ทฤษฎีตา่งๆ รวมทัง้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการน าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. ข้อมลูพืน้ฐานจงัหวดัอทุยัธานี 
2. แนวคดิและทฤษฎีหลกั 
3. แนวคดิการกระจายการถือครองท่ีดนิ  
4. ทฤษฎีการพฒันาคณุภาพชีวิต 
5.แนวคดิและทฤษฎีเสริม 
6.แนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 
7.ทฤษฎีการมีสว่นร่วม 
8.ทฤษฎีความจ าเป็นพืน้ฐาน 
9.เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ข้อมูลพืน้ฐานจังหวัดอุทัยธานี  

สภาพท่ัวไป  

ที่ตัง้และอาเขต 
จังหวัดอุทัยธานี ตัง้อยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง มีพืน้ท่ีทัง้หมด 6,730 ตาราง

กิโลเมตรหรือประมาณ 4,206,404 ไร่ พืน้ท่ีทางการเกษตร 2,034,290 ไร่ นอกจากนัน้ เป็นพืน้ท่ี 
ท่ีมีสภาพเป็นพืน้ท่ีคุ้มครอง เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ 9 แห่ง วนอทุยาน 2 แห่ง เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า 1 
แหง่ เขตห้ามลา่สตัว์ป่า 1 แหง่ จงัหวดัอทุยัธานีมีอาณาเขตติดตอ่กบัจงัหวดัตา่ง ๆ ดงันี ้

ทิศเหนือ ตดิตอ่กบัจงัหวดันครสวรรค์ 

ทิศใต้ ตดิตอ่กบัจงัหวดัชยันาท จงัหวดัสพุรรณบรีุ และ จงัหวดักาญจนบรีุ 
ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบัจงัหวดันครสวรรค์ และ จงัหวดัชยันาท 
ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบัจงัหวดักาญจนบรีุ และ จงัหวดัตาก 

ลักษณะภูมิประเทศ 
จงัหวดัอทุยัธานี ตัง้อยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง ตัง้อยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 14 องศา 

56 ลิบดาเหนือ ถึง 15 องศา 47 ลิบดาเหนือ และเส้นแวงท่ี 89 องศา 59 ลิบดาตะวันออก ถึง100 
องศา 7 ลิบดาตะวันออก พืน้ท่ี 2 ใน 3 เป็นป่าเล็กใหญ่ สลับซับซ้อน และพืน้ท่ี 1 ใน 3 ทางทิศ
ตะวนัออก เป็นท่ีราบเหมาะแก่การเพาะปลกู มีแม่น า้สะแกกรังไหลผ่านตวัเมืองอทุยัธานีลงสู่แม่น า้
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เจ้าพระยา พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูงสลับซับซ้อน ลาดเอียง จากตะวันตกลงมาทาง
ตะวนัออก ตอนกลางของพืน้ท่ีจงัหวดัเป็นท่ีดอนคล้ายลกูคล่ืน  

การเมืองการปกครอง 
จงัหวดัอทุยัธานีเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ใต้สุดของจงัหวดัในเขตภาคเหนืออยู่ห่างจาก

กรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงสายเอเชียประมาณ 230 กิโลเมตร มีประชากรอาศยัอยู่ทัง้หมดประมาณ 
ประชากร 330,179 คน และแบง่ออกเป็น 8 อ าเภอ 70 ต าบล 642 หมูบ้่าน 108 ชมุชน 

1. อ าเภอเมืองอทุยัธานี 
2. อ าเภอหนองขาหย่าง 
3. อ าเภอหนองฉาง 
4. อ าเภอทพัทนั 
5. อ าเภอสวา่งอารมณ์  
6. อ าเภอลานสกั 
7. อ าเภอบ้านไร่  
8. อ าเภอห้วยคต 

สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดอุทัยธานีมีตัง้แต่อากาศแบบกึ่งร้อนจนถึงอากาศ

แบบร้อนชืน้ฝนตกชุกในบริเวณป่าเขา ทางด้านตะวันออกของจังหวัด อากาศร้อนและแห้งแล้ง มี
อณุหภูมิสงูในฤดรู้อนฤดหูนาวอากาศ ไม่หนาวมากนกั โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวนัตกเฉียง
ใต้ ในฤดูฝน และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว ซึ่งแบ่งฤดูตาม
ระยะเวลาได้ดงันี ้ 

ฤดฝูน เร่ิมประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตลุาคม  
ฤดหูนาว เร่ิมประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกมุภาพนัธ์  
ฤดรู้อน เร่ิมตัง้แตก่ลางเดือนกมุภาพนัธ์ ถึงต้นเดือนพฤษภาคม 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
พืน้ท่ีทางด้านตะวนัตกของจงัหวดัอทุยัธานีในเขตอ าเภอบ้านไร่ อ าเภอลานสกั 

และอ าเภอห้วยกด มีป่าไม้ ท่ีอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยป่าชนิดต่าง ๆ ตามสภาพภูมิประเทศ  และ
ภูมิอากาศคือป่าดิบเขา ป่าดิบชืน้ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ มีไม้ท่ีมีคา่ทางเศรษฐกิจ
ท่ีส าคญัได้แก่ ไม้ยาง ไม้กระบาก ไม้ตะเคียนทอง ไม้มะคา่โมง ไม้แดง ไม้ประดู ่ไม้ชิงชนั ไม้เตง็ ไม้รัง 
ฯลฯ  (ท่ีมาจาก : ท่ีท าการปกครองจงัหวดัอทุยัธานี (ออนไลน์)) 
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ข้อมูลพืน้ฐานอ าเภอลานสัก  
อ าเภอลานสกั  เดิมเป็น  ต าบลลานสกั  ขึน้กับอ าเภอบ้านไร่  จงัหวดัอทุยัธานี  

ยกฐานะขึน้เป็นก่ิงอ าเภอลานสกั  เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2518  โดยท่ีว่าการก่ิงอ าเภอลานสกั  ตัง้อยู่ท่ี
บ้านปากเหมือน หมู่ 3  ต าบลลานสัก  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 กค. 2524  ได้รับการยกฐานะเป็น อ าเภอ
ลานสัก  และย้ายมาตัง้ ท่ีว่าการ ท่ีบ้านเก่า  หมู่ 2  ต าบลลานสัก  ซึ่งเป็นท่ีตัง้ปัจจุบัน เนือ้ท่ี/พืน้ท่ี 
1,085 ตร.กม สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบบมรสุม 3 ฤดู อุณหภูมิสูงสุด 18 องศาเซลเชียส 
อณุหภูมิต ่าสุด 18 องศาเซลเซียส ข้อมูลการปกครอง ต าบล 6 แห่ง เทศบาล 1 แห่ง หมู่บ้าน 84 แห่ง 
อบต. 6 แหง่ 

ข้อมูลเศรษฐกิจ : 
อาชีพหลกั  : ท าไร่   ท าสวน   ท านา 
อาชีพเสริม : ทอผ้าพืน้เมือง ผลิตภณัฑ์รากไม้  
ข้อมูลด้านทรัพยากร : ป่าไม้สักธรรมชาติ   แหล่งต้นน า้ห้วยขาแข้ง   แหล่ง

รักษาพนัธ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง   
จ านวนประชากร ทัง้สิ น้ 58,872 คน  ด้านการเกษตร  และอุตสาหกรรม 

ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญั ได้แก่  มนัส าปะหลงั  ข้าวโพด  อ้อย 

ข้อมูลพืน้ฐานต าบลระบ า 
ต าบลระบ าเดิมขึน้อยู่กับต าบลลานสักต่อมาเม่ือวนัท่ี 10 ก.ย. 2527 ได้มีการ

แบ่งแยกต าบลระบ าออกตากต าบลลานสัก ส าหรับช่ือต าบลระบ านัน้ ได้มาจากช่ือของเขานางร า 
เน่ืองจากในพืน้ท่ีของต าบลนัน้มีภูเขาเยอะและมีเขานางร า ซึ่งชาวบ้านพากันเรียกจนติดปากดงันัน้
เม่ือแยกต าบลออกมาจึงช่วยกนัตัง้ช่ือของต าบลในตอนแรกจะได้ช่ือต าบลนางร า แตฟั่งแล้วไม่คอ่ยดี
เท่าไหร่ จึงให้ตัง้ช่ือว่า "ต าบลระบ า" ซึ่งใกล้เคียงกับช่ือของภูเขานางร านัน่เอง ในขณะท่ีแยกต าบล
ออกมานัน้มีหมู่บ้านจ านวน 6 หมู่บ้าน ปัจจบุนัมีหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน และเม่ือวนัท่ี 2 มี.ค. 2538 ได้
ยกฐานะขึน้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพืน้ท่ีต าบลระบ ามีสภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีราบสูงและภูเขา มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายและ
ดนิลกูรัง เหมาะส าหรับการปลกูพืชไร่และปศสุตัว์ มีพืน้ท่ีทัง้หมด 674 ตร.กม. หรือ 421,250 ไร่ 

เขตพืน้ท่ีตดิตอ่ : ทิศเหนือ ตดิตอ่กบั ก่ิง อ. แมเ่ปิน จ.นครสวรรค์ 
ทิศใต้ ตดิตอ่กบั ต. ป่าอ้อ อ. ลานสกั  จ. อทุยัธานี 
ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบั ต. ลานสกั อ. ลานสกั จ. อทุยัธานี 
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ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบัเขตรักษาพนัธ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง อ. บ้านไร่  
 จ. อทุยัธานี 

ข้อมลูทางเศรษฐกิจ :  
อาชีพหลกั : ท าสวน ท าไร่ 
อาชีพเสริม : รับจ้าง 

สาธารณปูโภค 
จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,765 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

95.00 จ านวนบ้าน ท่ีมีโทรศพัท์ 1,098 หลงัคาเรือน คดิเป็นร้อยละ 38.02 ของจ านวนหลงัคาเรือน 
การเดนิทาง :  

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3438 (เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ) ระยะทาง 
18 กม. 

2. ทางหลวงชนบท ถนนสายลานสกั-โป่งสามสิบ ระยะทาง 10 กม. 
ผลิตภณัฑ์  : ท๊อฟฟ่ีโบราณ 

2.2 เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดการกระจายการถือครองที่ดนิ  
การกระจายการถือครองท่ีดิน หมายถึง การแบ่ง (กระจาย) ท่ีดิน ซึ่งเป็นทรัพยากร

หรือทรัพย์สินท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัน ามาจดัสรรให้ผู้ ถือครองซึ่งรัฐอาจจะมอบหมายให้ปัจเจกจบัจอง
เป็นเจ้าของ หรือให้รัฐเป็นเจ้าของถือครอง หรือให้ชมุชนบริหารจดัการร่วมกนั  

 (มาโนช  สุขสังข์, 2552) ได้กล่าวถึงความหมายของการกระจายการถือครอง
ท่ีดิน หมายถึง เป็นการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เพียงพอต่อจ านวนของประชากรท่ีมี
ความต้องการในการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและมีส่วน
ร่วมในการครอบครองและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในฐานะท่ีเป็นพลเมือง
ของรัฐ โดยการท าให้ประชนได้มีท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัยเพียงพอต่อการด ารงชีพส่งผลให้
ประชาชนมีความมัน่คงในการท าประโยชน์ในท่ีดิน และสร้างแรงจูงใจให้มีการพฒันาท่ีดินอย่าง
ตอ่เน่ือง   

ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยได้ท าการศึกษาตัง้แต่ความหมายของการกระจายการ
ถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม เพราะความยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของสิท ธิหน้าท่ีในทางศีลธรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดสรรแบ่งปันประโยชน์และภาระต่างๆของชีวิตในสังคม มีองค์ประกอบท่ี
เช่ือมโยงกนัได้แก่ พฒันาการของการถือครองท่ีดิน แนวคิดเก่ียวกับการถือครองท่ีดิน โดยจ าแนก
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เป็นการถือครองท่ีดนิโดยเอกชน และการถือครองท่ีดินโดยรัฐ และทฤษฎีและหลกัการเก่ียวกบัการ
ถือครองท่ีดิน นอกจากความหมายของการกระจายการถือครองท่ีดินแล้ว ยังมีมาตรการทาง
กฎหมายในการกระจายการถือครองท่ีดิน ซึ่งประกอบด้วย กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการถือครอง
ท่ีดิน การกระจายการถือครอง (ท่ีดินของรัฐ ท่ีดนิของรัฐวิสาหกิจ ท่ีดินเอกชน และท่ีดินขององค์กร
ทางศาสนา)  องค์กรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุและตรวจสอบการถือครองท่ีดนิ และ
ปัญหาการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม จากการศึกษาในประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวข้อง
ควบคู่กันนีเ้พ่ือน าไปใช้ในการกระบวนการปฏิรูปท่ีดิน เพ่ือให้เกิดการกระจายการถือครองท่ีดิน
อย่างเป็นธรรมแก่ประชาชน และสอดคล้องกับแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐตามท่ีก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 85(2) 

(ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 2530) กล่าวว่า การกระจายสิทธิการครอบครองท่ีดินเป็น
มาตรการของวิธีการปฏิรูปท่ีดินอีกนยัหนึ่งก็คือสาระส าคญัของการปฏิรูปท่ีดินอยู่ท่ีการจดัระบบ
การถือครองท่ีดินเพ่ือกระจายท่ีดินไปให้เกษตรกรถือครองและใช้ในการประกอบอาชีพอย่างเท่า
เทียมกัน การปฏิรูปท่ีดินในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงสิทธิการถือครองท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรผู้ท าประโยชน์ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของท่ีดินและใช้เพ่ือการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมอยา่งถาวร เพ่ือเป็นการลดชอ่งวา่งทางรายได้และเพิ่มความเป็นธรรมในสงัคม  

ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการศึกษาถึงสาระส าคญัของการปฏิรูปท่ีดินซึ่งอยู่
ท่ีการสร้างระบบการถือครองท่ีดินเพ่ือให้การเกิดการกระจายการถือครองและใช้ประโยชน์ในท่ีดิน
อย่างเทา่เทียมกนั การปฏิรูปท่ีดินในประเทศไทยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือปรับปรุงสิทธิการถือครองท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรผู้ ท าประโยชน์ ได้มีโอกาสเป็นเจ้าเของท่ีดินหรือมีท่ีดินในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างถาวร อนัเป็นการกระจายรายได้จาก  ผู้ ท่ีร ่ารวยให้แก่เกษตรกรมท่ี
ยากจน เพ่ือลดช่องว่างทางรายได้ และเพิ่มความเป็นธรรมในสังคม โดยการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมให้สามารถใช้ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเสริมสร้างความเจริญ
ให้แก่ท้องถ่ินและความมัน่คงของประเทศชาติควบคู่กันไป ทัง้นีต้้องพิจารณาถึงการกระจายการ
ถือครองท่ีดินให้สอดคล้องกับระบบโครงสร้างการเกษตรในประเทศ และต้องสอดคล้องกับ
นโยบายในการพฒันาประเทศโดยส่วนรวมด้วย นอกจากนี ้ผลกระทบของปัญหาและอปุสรรคของ
การปฏิรูปท่ีดนิคือสิ่งท่ีจ าเป็นศกึษาร่วมด้วย 

(มนญู ทองขโชค, 2554)ได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาความยากจนในระยะยาวโดย
การกระจายความเป็นธรรมในการถือครองท่ีดินซึ่งมีลกัษณะเป็นทรัพย์และต้นทนุการผลิตและใน
ระยะสัน้เพ่ือแก้ปัญหาการบกุรุกท่ีดินใช้วิธีการจดัระเบียบการถือครองท่ีดนิ มีหลกัการคือน าท่ีดนิท่ี
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ใช้ร่วมกันมาจัดระเบียบการถือครอง โดยจัดสรรให้กับผู้ บุกรุกท่ีดินอยู่ก่อนแล้วพร้อมทัง้ออก
หนงัสืออนญุาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในท่ีดนิของรัฐเป็นการชัว่คราว 

ในงานศึกษาชิน้นีผู้้ วิจยัต้องการศึกษาปัญหาการกระจายการถือครองท่ีดินของ
รัฐบาล (นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ) โดยศึกษาในขัน้ตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยศึกษา
เปรียบเทียบสองนโยบายท่ีกรมท่ีดินน าไปปฏิบตัิ ซึ่งผู้ เขียนได้ตัง้สมมติฐานว่านโยบายหนึ่งส าเร็จ 
คือโครงการจัดท่ีดินของรัฐ ขจัดความยากจน อีกส่วนนโยบายหนึ่งล้มเหลว คือการด าเนินการ
เก่ียวกบัท่ีดนิถกูทอดทิง้ฯ ตามมาตรา 6 ประมวลกฎหมายท่ีดิน และจากผลการศกึษาผู้วิจัย พบว่า 
ปัจจยัท่ีผลต่อความส าเร็จของโครงการจดัท่ีดินของรัฐและการด าเนินการเก่ียวกบัท่ีดินท่ีถกูทออด
ทิง้ ตามมาตรา 6 ประมวลกฎหมายท่ีดิน คือ ด้านเนือ้หาและบริบทของนโยบาย ตามแนวทฤษฎี
ของ เออร์ล่ี เอส กรินเดิล้  

(อมรเทพ ณ บางช้าง, 2552) ได้กล่าวถึง การถือครองท่ีดิน เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชน ไม่ว่าจะโดยกฎหมายหรือธรรมเนียมประเพณี ระหว่างกลุ่มคนหรือระหว่าง
บคุคลในเร่ืองท่ีเก่ียวกับท่ีดิน เป็นเกณฑ์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมเพ่ือควบคมุพฤติกรรมในการเข้าถึงท่ีดิน 
สิทธิในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ระยะเวลาใช้ประโยชน์ และเง่ือนไขในการใช้ประโยชน์ นอกจากนี ้ยงั
เป็นส่วนส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ และเป็นการสร้างเครือข่าย
ผลประโยชน์ต่างๆ การการถือครองท่ีดินมีหลายประเภท  ได้แก่ การถือครองโดยส่วนตวั ชุมชน 
สาธารณะ หรือรัฐ ในทางปฏิบัติ สิทธิในท่ีดินอาจเป็นไปโดยกลุ่มบุคคลหรือบุคคลแตกต่างกัน 
สิทธิท่ีแตกต่างกัน เช่น สิทธิในการขาย ให้เช่า ให้ใช้ประโยชน์ ให้ผ่าน เป็นต้น ซึ่งอาจแบ่งสิทธิ
ดงักลา่วออกเป็นกลุม่ใหญ่ๆ คือสิทธิในการใช้ประโยชน์ สิทธิในการควบคมุ และสิทธิในการโอน  

ในการศึกษานีผู้้ วิจยัต้องการศึกษาการบริหารจดัการท่ีดินของต่างประเทศ โดย
ทบทวนและสังเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นท่ีน่าสนใจ ได้แก่ ประเด็นแรก ธรรมาภิบาลในการ
ครอบครองและจัดการท่ีดินซึ่งประกอบด้วย  (1) การท่ีประชาชนยอมรับอ านาจหน้าท่ีของ
หน่วยงานท่ีดินและเจ้าหน้าท่ีท่ีดินของรัฐ (2) หน่วยงานท่ีให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค 
ไม่ว่าจะเป็นผู้อ่อนแอหรือผู้แข็งแรง  (3) ผลงานมีความเรียบร้อย คาดหวงัได้ และไม่เลือกปฏิบตัิ 
(4) ผลงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเข้มแข็ง (5) ผลงานเป็นไปด้วยความซ่ือสตัย์ โปร่งใส
และเช่ือถือได้ ประเด็นท่ีสองการจัดการในเร่ืองการเช่าท่ีดินท ากินจึงเป็นของคู่กับภาคเกษตร 
เน่ืองจากการเช่าท่ีดินเป็นองค์ประกอบส าคญัของการท าการเกษตรทัว่โลก ประเด็นท่ีสาม การถือ
ครองท่ีดินและการพฒันาชนบท เน่ืองจากการเข้าถึงท่ีดนิและใช้ประโยชน์ท่ีดนิเป็นปัจจยัส าคญัใน
การด ารงชีวิตของคนในชนบทอย่างมีความสุขและยัง่ยืน ประเด็นท่ีส่ี เพศและการเข้าถึง ซึ่งเป็น
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ประเดน็หลกัท่ีมีความส าคญัตอ่การด ารงชีวิตของประชาชนและการพฒันาชมุชน โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่ง ในเร่ืองการผลิตอาหาร สตรี คนสงูอาย ุชนกลุม่น้อยและผู้ ด้อยโอกาสบางกลุ่มอาจอยู่ในสภาพ
เส่ียงในการปฏิรูปท่ีดินหรือโครงการจัดการท่ีดิน หลายๆ โครงการ ยิ่งเม่ือท่ีดินมีราคาสูงขึน้อัน
เน่ืองมาจากการลงทุนภายนอก สตรีมักถูกจ ากัดสิทธิหรืออาจสูญเสียผลประโยชน์ท่ีเคยได้ 
ประเด็นท่ีห้า ระบบภาษีทรัพย์สินชนบทในยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออก เพราะภาษีทรัพย์สินเป็น
ส่วนส าคญัในการสร้างความกินดีอยู่ดีในชนบทและชุมชน เป็นภาษีท่ีโปร่งใส จัดการได้โดยมี
คา่ใช้จ่ายต ่า เก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับในกลุ่มผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษี ประเด็นท่ีหก 
การออกแบบโครงการน าร่องในการรวมท่ีดินในยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออก ประเด็นท่ีเจ็ดการ
เข้าถึงท่ีดนิในชนบทและการจดัการท่ีดินหลงัจากความขดัแย้งท่ีรุนแรง ประเด็นท่ีแปด ปัญหาท่ีดิน
ปนเปือ้นมลพิษ ประเด็นท่ีเก้า ต้นทุนทดแทนการเส่ือมราคา เป็นวิธีการท่ีมีความแน่นอนหรือไม ่
ประเด็นท่ีสิบ แผนท่ีมูลค่า จะเป็นบริการสาธารณะใหม่ได้หรือไม่ ประเด็นท่ีสิบเอ็ด อนาคตของ
แผนท่ีมลูคา่ในบริบทยโุรป ประเด็นท่ีสิบสอง การบงัคบัใช้ภาษีอาคารก่อสร้างและการประเมินค่า
ทรัพย์สินรวมในลิธวัเนียผลลพัธ์และบทเรียนท่ีได้ และประเดน็ท่ีสิบสาม การประเมินคา่ท่ีเก่ียวข้อง
กบัพืน้ท่ีสีน า้ตาล วา่ด้วยประเดน็เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสงัคม 

(Pedro, 2541)ได้ศึกษาเก่ียวกับ การครอบครองท่ีดินสาธารณะ  เป็นทุนการ
ครอบครองท่ีดิน เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมทางสังคมในโครงการควบคุมการครอบครองท่ีดิน 
ท่ีดินสาธารณะถกูใช้เป็นทรัพย์สินท่ีดินผ่านการขายสญัญาเช่าและการเป็นหุ้นส่วนในโครงการใน
เมือง การใช้กลยุทธ์การครอบครองท่ีดินท่ีแตกตา่งกันท าให้รัฐบาลมีความยืดหยุ่นมากขึน้ในการ
ประสานงานการด าเนินการของตน การค้นหาความสมดลุระหว่างความคิดริเร่ิมท่ีมีลกัษณะทาง
สงัคมกบัคนอ่ืน ๆ ท่ีรัฐบาลพยายามท่ีจะเพิ่มรายได้ให้ได้มากท่ีสุด และจากท่ีท าศึกษาการบริหาร
จดัการท่ีดินในแถบละตินอเมริกา โดยเลือกท าการศกึษาการบริหารจดัการท่ีดินในประเทศบราซิล 
เน่ืองจากบราซิลเป็นตวัอย่างท่ีมีเอกลกัษณ์ในการจดัการท่ีดินในเมืองในละตินอเมริกาเพราะการ
บริหารท่ีดินสาธารณะเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลท้องถ่ิน อย่างไรก็ตาม ในเมืองท่ีมีอตัราการ
เติบโตท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว ลักษณะของนโยบายการบริหารท่ีดินสาธารณะท่ีเกิดขึน้จริงซึ่ง
แตกตา่งไปจากการปฏิบตัใินอดีต 

ในช่วงต้นทศวรรษท่ี 1990 รัฐบาลได้แจกจ่ายพืน้ท่ีจ านวน 65,000 แห่ง ในพืน้ท่ี
ท่ีไม่มีโครงสร้างพืน้ฐาน นอกจากการลดสต็อกของท่ีดินสาธารณะแล้ว "การครองครองกรรมสิทธ์ิ
ในท่ีดิน" นีย้ังช่วยสร้างแหล่งเงินทุนใหม่ในการจัดหาโครงสร้างพืน้ฐานใหม่นอกจากนีอิ้ทธิพล
ทางการเมืองท่ีมีตอ่กระบวนการพฒันายงัลดทอนโอกาสในการจดัการท่ีดินสาธารณะในบราซิลได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ และการด าเนินการ ดเูหมือนมีข้อโต้แย้งและข้อคิดเห็นในด้านท่ีว่าการเป็น
เจ้าของท่ีดินสาธารณะไมไ่ด้สง่ผลตอ่การเติบโตในเมืองท่ีสมดลุและเทา่เทียมกบัสงัคม กลยทุธ์ของ
รัฐบาลท้องถ่ินในปัจจบุนัมีการก าหนดวิธีการจดัการรายได้จากท่ีดินสาธารณะเพ่ือท่ีจะจดัการการ
ใช้ท่ีดินในเขตเมือง บง่ชีรู้ปแบบใหมข่องการปฏิสมัพนัธ์ของรัฐบาลกบัตลาดท่ีดนิ ในแง่นีรั้ฐบาลจะ
เปล่ียนบทบาทจากการเป็นเจ้าของท่ีดินหลกัในการเป็นผู้บริหารผลประโยชน์ท่ีดินนอกจากนี ้ผล
การศึกษายังพบว่า มีรูปแบบการครอบครองท่ีดินท่ีผิดปกติประกอบกับเขตการปกครองท่ีผิด
กฎหมายและการขาดโครงสร้างพืน้ฐาน ในบราซิล ความเป็นไปได้ท่ีจะผลกัดนักระบวนการเตบิโต
ของเมืองด้วยนโยบายท่ีชดัเจนในการเข้าถึงท่ีดินสาธารณะได้รับความเสียหายอย่างช้าๆและไม่
สามารถแก้ไขได้โดยการครอบครองท่ีดินท่ีเกิดขึน้เอง มีข้อมูลท่ีบิดเบือนอย่างรุนแรงว่ารัฐบาล
ท้องถ่ินมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ท่ีดินสาธารณะเป็น "ทุน" เพ่ือสร้างนโยบายท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการรายได้ท่ีดินและคา่ใช้จ่ายในเขตเมือง 

(ณฐักริช เปาอินทร์, 2558) ได้ท าการศกึษาเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาระบบการ
จดัสรรท่ีดินท ากินในท่ีราชพสัด ุในพืน้ท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เน่ืองจากปัญหาของการจดัสรรท่ีดิน
ท ากินในจังหวัด ราษฎร์ธานีนัน้เกิดขึน้มาเป็นระยะเวลานาน และจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับ
นโยบายให้จัดตัง้ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจงัหวดัสุราษฎร์ธานี (ศจพ.จ.สฎ.) ขึน้เพ่ือแก้ไขปัญหาโดยตรงให้กับราษฎรผู้
ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงประสิทธิผลของ
กระบวนการคดักรองผู้ มีสิทธิเข้ารับการจดัสรรท่ีดินท ากินในท่ีราชพสัด ุจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และ
เพ่ือศกึษาถึงความยัง่ยืนของการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตของผู้ ท่ีได้รับสิทธิเชา่ใช้ประโยชน์
จากท่ีราชพสัด ุจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี หลงัการได้รับสิทธ์ิวา่เป็นเชน่ไร 

ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัพบวา่ ในขัน้ตอนของการคดักรองราษฎรเพ่ือเข้ารับสิทธิ
การใช้ประโยชน์ในท่ีราชพสัดนุัน้ ประชาชนไมไ่ด้รับการดแูลเท่าท่ีควร ทัง้ในเร่ืองของการให้ข้อมลูท่ี
จ าเป็นและการให้บริการประชาชนด้านอ่ืน ๆ ทัง้นีก้่อให้เกิดความเหล่ือมล า้ด้านโอกาสในการได้รับ
การจดัสรรท่ีดินท ากิน ซึ่งท าให้การจัดสรรท่ีดินท ากินไร้ประสิทธิผล ซึ่งสาเหตุท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะ
เจ้าหน้าท่ีรัฐขาดทรัพยากรในการด าเนินการ อีกทัง้นโยบายและแนวทางการด าเนินการยงัขาด
ความชดัเจนในการปฏิบตัิอีกด้วย ส าหรับขัน้ตอนหลังจากราษฎรได้รับการจดัสรรท่ีดินท ากินในท่ี
ราชพัสดุไปแล้วนัน้ประชาชนยังไม่สามารถด าเนินการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมตาม
เจตจ านงค์ของการจดัสรรท่ีดินท ากินให้ราษฎรผู้ยากไร้ เน่ืองจากผู้ ได้รับการจดัสรรไม่มีศกัยภาพ
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เพียงพอท่ีจะปรับสภาพพืน้ท่ีให้เหมาะแก่การประกอบอาชีพ ทัง้ยงัขาดสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานใน
การด ารงชีวิตอยา่งมีคณุภาพอีกด้วย 

จากแนวคิดการกระจายการถือครองท่ีดิน ผู้ วิจยัได้สรุปถึงความหมายของการ
กระจายการถือครองท่ีดิน หมายถึง การจดัสรรทรัพยากรประเภทท่ีดิน ซึ่งมีอยู่อย่างจ ากดั เพ่ือให้
เพียงพอต่อความต้องการของราษฎรผู้ ยากไร้ท่ีท ากิน รวมทัง้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการก าหนดกล
ยุทธ์และนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรประเภทท่ีดินเพ่ือควบคุมและส่งเสริมทาง
สงัคมท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดการเพ่ือประชาชนได้มีโอกาสในการเข้าถึงและถือครอง
ทรัพยากรเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพและใช้ประโยชน์ในท่ีดนิร่วมกนัอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ได้พระราชทานค าจ ากัดความของค าว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การ
ด าเนินชีวิต การมีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน สามารถเลีย้งดอูุ้มชตูวัเองได้โดยให้มีความเหมาะสม 
เพียงพอกบัความต้อองการของตนเองได้ (ขวญักมล  ดอนขวา, 2557) 

(สุพัดชา  โอทาศรี, 2554)ได้กล่าวถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการ
จัดการเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีความ
มุ่งหวังในการด ารงชีวิตของมนุษย์ เพ่ือสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการพัฒนา ตระหนักถึง
ความส าคญัของหลกัการทางสายกลาง เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการพฒันาคณุภาพชีวิต  

ในการศกึษานีผู้้วิจยัได้ท าการศกึษาสถานการณ์และเง่ือนไขการด ารงชีวิตอยูข่อง
อาชีพชาวนาไทยในจงัหวดัลพบุรี พบว่า ในด้านสถานการณ์การด ารงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยใน
จงัหวดัลพบรีุมีจ านวนชาวนาท่ีอยู่ในพืน้ท่ีเขตชลประทานเพิ่มขึน้จากเดิม เน่ืองจากการมีแหล่งน า้
ท่ีอดุมสมบรูณ์พืน้ท่ีเหมาะสมแก่การท านา มีเคร่ืองมือทางการเกษตรท่ีทนัสมยั ช่วยทุ่นแรงให้กับ
ชาวนาได้ท านาได้สะดวกและรวดเร็วขึน้ อีกทัง้ยังมีแรงงานภาคเกษตรท่ีช่วยในการท านาแทน
ชาวนาได้อีกด้วยตลอดจนการสนบัสนนุทางนโยบายการเกษตรของรัฐบาล แตส่ าหรับชาวนาท่ีอยู่
นอกเขตพืน้ท่ีชลประทานกลับมีจ านวนชาวนาลดลงจากเดิม ทัง้นีเ้พราะไม่มีแหล่งน า้ท่ีอุดม
สมบูรณ์ ต้องรอเพียงน า้ฝนในการท านาเท่านัน้ นอกจากนีต้้นทุนการท านาก็สูงขึน้ราคาผลผลิต
ตกต ่า อีกทัง้ยงัประสบภัยธรรมชาติต่างๆ จึงท าให้ชาวนาท่ีอยู่นอกเขตพืน้ท่ีชลประทานบางส่วน
เปล่ียนไปท าไร่อ้อยแทนการท านา เพราะวา่ได้ราคาดีและมีวิธีปฏิบตัิท่ีง่ายกว่าการท านา อย่างไรก็
ตามจ านวนของชาวนาในจังหวัดลพบุรีในอนาคต โดยรวมอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เป็นเพราะ
ความแตกต่างทางการสนบัสนุนเชิงนโยบายของรัฐบาลแต่ละรัฐบาล และในด้านเง่ือนไขของการ
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ด ารงอยู่ของชาวนาไทยในจังหวัดลพบุรี สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มปัจจัยหลัก คือ 1) ปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องกับการด ารงอยู่ของชาวนาไทย ได้แก่ ปัจจยัด้านท่ีดินและแหล่งน า้ ปัจจยัด้านวิธีการท า
นา ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านนโยบาย และปัจจัยด้านวิถีการด าเนินชีวิตและ 2) ปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องกับการเลิกท านาของชาวนาไทย ได้แก่ ปัจจัยด้านการย้ายถ่ิน ปัจจัยด้ านความ
หลากหลายของอาชีพในจงัหวดัลพบรีุ และปัจจยัด้านการสืบทอดของลกูหลาน  

(ภู ริปัญญา   เกิดศรี , 2553)กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชด ารัสชีแ้นว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาตลอดกว่า 25 ปี ซึ่งเป็นแนวทางการด ารงชีวิตและ
ปฏิบตัิตนของประชาชนทกุระดบัประกอบด้วย ความพอประมาณ มีเหตมีุผลรวมถึงความมีระบบ
ภมูิคุ้มกนัท่ีดี  

ในการศึกษาครัง้ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาระดบัของความส าเร็จปัจจัยท่ีมีผลและ
ระดบัความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
ต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยวิธีการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจัยแบบ
ตัดขวางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และจากผลของการศึกษาผู้ วิจัยพบข้อเสนอแนะของ
เกษตรกร และเจ้าหน้าท่ี เก่ียวกบัการประยกุต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน ดงันี ้1) 
จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ ท่ีสนใจหรือกลุ่มเปา้หมายอย่างจริงจงั 2) ภาครัฐควรมีความ
ตอ่เน่ืองในการให้การสนบัสนนุ และตอบสนองความต้องการและภูมิปัญญาของชมุชน 3) จะต้อง
มีการวางแผนร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ และในส่วนของการท างานร่วมกันเชิงบูรณาการ พบ
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้1) ควรสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ผู้ ท่ีสนใจหรือกลุ่มเป้าหมายก่อน
ด าเนินงาน 2) ภาครัฐควรมีความต่อเน่ืองในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างจริงจงั 3) 
การสนบัสนนุและการท างานของภาครัฐจะต้องยึดประชาชนเป็นศนูย์กลาง 

(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , 2550)ได้กล่าวถึง 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลกัปรัชญาและแนวคิดท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุย
เดช ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ได้ทรงพระราชทานให้กบัปวงชนชาวไทยในวโรกาสตา่งๆ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการด ารงชีวิต การปฏิบตัิตนของทุกฝ่ายและประชาชนทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครัว ชุมชน 
จนถึงระดบัรัฐ นอกจากนีย้งัได้ทรงเน้นย า้ถึงค าวา่ “พอเพียง” ว่าหมายถึงความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้ มกันท่ี ดีในตัวพอสมควรต่อผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงทัง้ภายนอกและภายใน โดยมีเง่ือนไขพืน้ฐานท่ีจะก่อให้เกิดความพอเพียงคือ จะต้อง
อาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ ความระมดัระวงั รวมไปถึงการเสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนใน
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ชาติให้ส านึกในคณุธรรม ความซ่ือสตัย์สุจริต มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสมและด าเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทางด้านวตัถ ุสงัคม สิ่งแวดล้อมและวฒันธรรมจากโลก
ภายนอก” อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการให้ความหมายหลักปรัชญาในมุมมองท่ีแตกต่างกัน แต่คน
สว่นใหญ่ล้วนเข้าใจตรงกนัวา่การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้นัน้ไมมี่หลกัหรือ
แนวทางตายตวั การน าไปใช้ขึน้อยู่กับสภาวะแวดล้อมและสภาพสงัคมของแต่ละแห่งเป็นส าคญั 
ดงันัน้หากจะขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ผลในเบือ้งต้น จึงต้องเน้นท่ีการพฒันาคน 
โดยปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลกัปรัชญาในแต่ละบุคคลให้ถูกต้อง เพ่ือให้แต่ละคนมี
ความพร้อม ตัง้แตใ่ห้คิดดี คิดเป็น คิดอย่างรอบคอบโดยอาศยัเหตผุล เพ่ือจะน าไปสู่การพดูดีและ
ปฏิบตัใินการด าเนินชีวิตของแตล่ะบคุคลให้ได้เป็นพืน้ฐานก่อน 

(ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ, 2560) ได้กลา่วถึงเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจท่ีสามารถอุ้มชตูวัเองได้ ให้มี
ความความพอเพียงกับตัวเอง  (Self Sufficiency) อยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน โดยต้องสร้าง
พืน้ฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือ ตัง้ตวัให้มีความพอกินพอใช้ ไม่ใช่มุ่งหวงัแตจ่ะ
ทุม่เทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแตเ่พียงอย่างเดียว เพราะผู้ ท่ีมีอาชีพและฐานะเพียง
พอท่ีจะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้า และฐานะทางเศรษฐกิจขัน้ท่ีสูงขึน้ไป
ตามล าดับต่อไปได้ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชีถ้ึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทัง้ในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทนัตอ่โลก
ยคุโลกาภิวฒัน์ ความพอเพียง ประกอบด้วย ความพอประมาณความมีเหตผุล รวมถึงความจ าเป็น
ท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกนัในตวัท่ีดีพอสมควรตอ่การมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ทัง้ภายในและภายนอก ทัง้นีจ้ะต้องอาศยัความรอบรู้และรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ่ง 
ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขัน้ตอน และขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจ
ในทกุระดบั ให้มีจิตส านึกในคณุธรรม ความซ่ือสตัย์สจุริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดลุและพร้อมตอ่การ
รองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกว้างขวาง ทัง้ด้านวตัถ ุสงัคม สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรม
จากภายนอกได้เป็นอยา่งดี 
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จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงผู้วิจยัได้สรุปถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
หมายถึง หลักการด ารงชีวิตท่ีเกิดจากการบริหารจดัการเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี
พืน้ฐานในการพัฒนาคน ปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงเสริมสร้างพืน้ฐานทางจิตใจ เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติตนของประชนชนในทุกระดบั  ให้มี
ระบบภูมิคุ้มกนัในตวัท่ีดี สามารถยืนหยดัอยู่ได้ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทัง้ภายในและภายนอก 
ตลอดจนการสร้างความยัง่ยืนและพฒันาคณุภาพชีวิตได้อยา่งเหมาะสม  

ทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การพฒันาคณุภาพชีวิต หมายถึง การท าให้ชีวิตเกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ 

ทัง้ด้านความเป็นอยู่ ปัจจัยพืน้ฐาน ความปลอดภัยในชีวิต รวมถึงการได้รับสวัสดิการต่างๆ 
กลา่วคือ การท่ีบคุคลมีสภาวะการด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อย่างมีความสขุและปลอดภยั 

(ทศพร  จิรกิจวิบูลย์ , 2556)กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง 
ความรู้สกึพงึพอใจของบคุคลท่ีมีตอ่สภาวะความเป็นอยู่หรือความสขุของชีวิตโดยรวม ซึง่ได้รับจาก
ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลทัง้
ด้านร่างกายและจิตใจผา่นกระบวนการท่ีองค์กรจดัขึน้เพ่ือสนบัสนนุให้พนกังานท างานมีชีวิตความ
เป็นอยูท่ี่ดี 

ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการศึกษาคณุภาพชีวิตในการท างานและแนวทาง
ในการปฏิบัติงานท่ีดี โดยมีมุมมองเก่ียวกับความส าคัญของทรัพยากรบุคคลท่ีมีส่วนในการ
ขับเคล่ือนและผลักดันให้คุณภาพชีวิตในการท างานและแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีดี ทัง้นี ้
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู เป็นเคร่ืองมือทางสถิติ คือ สถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมลู และจากผลการศกึษา พบวา่ คณุภาพ
ชีวิตในการท างานและแนวทางการปฏิบตัิงานท่ีดีมีอิทธิพลต่อการสร้างแรงจูงใจในการท างาน
อยา่งมีนยัส าคญั 

(ณัฐวฒัน์ ขนัโท, 2557)การด ารงชีวิตในระดบัท่ีเหมาะสมของมนุษย์ตามสภาพ
ความจ าเป็นพืน้ฐานในสังคม ซึ่งสนองต่อสิ่งท่ีต้องการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
ความคิดอย่างเพียงพอ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับสงัคมได้อย่างเหมาะสมไม่เป็นภาระและไม่
ก่อให้เกิดปัญหากับสังคม ด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ค่านิยมของสังคม มี
ความชอบธรรม สามารถแก้ไขปัญหา ตลอดจนการแสวงหาสิ่งท่ีตนปรารถนาให้ได้มาอย่างถกูต้อง
ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู ่จนก่อให้เกิดความสขุ มีสขุภาพทางร่างกายและจิตใจท่ีดี 
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ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจยัได้ท าการศึกษาเก่ียวกับคณุภาพชีวิตของประชาชนใน
พืน้ท่ีบริการชุมชน คลินิกศนูย์แพทย์พฒันาเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคณุภาพชีวิตของ
ประชาชนในพืน้ท่ีและผลการศึกษาพบว่า คณุภาพชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ีหน่วยบริการชมุชน 
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดีมีคุณภาพชีวิตในด้าน 
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดบัดีเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ด้านสขุภาพกาย ด้านจิตใจและด้านสมัพนัธ์
ภาพทางสังคม ตามล าดับ ในส่วนของผลการศึกษาในด้านการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คุณภาพชีวิตประชาชนในพืน้ท่ี พบว่า ประชาชนในพืน้ท่ีหน่วยบริการชุมชน คลินิกศูนย์แพทย์
พฒันาท่ีมีอายุ จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีคุณภาพชีวิตท่ีแตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนประชาชนในพืน้ท่ีหน่วยบริการชมุชน คลินิกศนูย์แพทย์พฒันาท่ีมี
เพศ สถานภาพสมรส และระดบัการศกึษา แตกตา่งกนั มีคณุภาพชีวิตไมแ่ตกตา่งกนั 

(กสุุมา โกศล, 2555)ได้กล่าวถึง คณุภาพชีวิตของประชากร เป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญัยิ่งต่อการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสงัคม ท้องถ่ิน และประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นการ
พฒันาในด้านใดก็ตาม เพราะมนุษย์เป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินการเร่ืองตา่งๆ มีลกัษณะหรือ
สภาพในด้านสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์ มีความเป็นอยู่ท่ีดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดี มีความรู้หรือ
การศกึษาดี มีคณุธรรม จริยธรรมประจ าใจ ตลอดจนมีความสขุ และความพงึพอใจในชีวิต 

ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยได้ท าการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ชาวสวนยางในยุคเศรษฐกิจถดถอย ในพืน้ท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น
การศกึษาเชิงส ารวจและการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือศกึษาระดบัคณุภาพชีวิต ปัจจยัท่ีมีผล
ตอ่คณุภาพชีวิต และเพื่อแสวงหาแนวทางในการพฒันาคณุภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ใน
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช วา่มีคณุภาพชีวิตระดบัใด มีปัจจยัอะไรท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัคณุภาพชีวิต และเพ่ือน าผลการศกึษาวิจยัท่ีได้เป็นแนวทางในการจดัท าและพฒันาเคร่ืองมือชี ้
วดัคณุภาพชีวิต ตลอดจนการก าหนดโครงการพฒันาคณุภาพชีวิตส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
และผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัคณุภาพชีวิตเฉล่ียสูงสุดในระดบัมาก ในด้านชีวิต
การท างาน รองลงมา คือด้านชีวิตครอบครัว ด้านชีวิตในชมุชน มีกลุม่ตวัอย่างมีระดบัคณุภาพชีวิต
เฉล่ียในระดบัปานกลาง ในด้านความมัน่คงทางเศรษฐกิจ รองลงมา คือด้านสขุภาพอนามยั ส่วน
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
จงัหวดันครศรีธรรมราช ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ลกัษณะครอบครัว ลกัษณะท่ีอยู่อาศยั
สภาพแวดล้อมในการท างาน การมีอาชีพเสริม รายได้ ฐานะทางเศรษฐกิจ และความถ่ีในการรับรู้
ขา่วสาร ส่วนความพงึพอใจในราคาผลผลิต และความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนบ้าน ไมส่ามารถอธิบายได้
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ว่าตวัแปรเหล่านีมี้ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ อย่างไร เน่ืองจากตวัแปรไม่มีความ
แตกตา่งในตวัเอง 

ส าหรับข้อเสนอแนะของเกษตรกรชาวสวนยางท่ีคิดว่าจะน ามาซึ่งการมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีขึน้นัน้เกษตรกรชาวสวนยางได้เสนอในเร่ืองราคาผลผลิต มากท่ีสดุ โดยต้องการให้มีราคา
สูงสม ่าเสมอ ไม่ควรให้ราคาลดต ่าลงมาก เพราะผลผลิตท่ีขายได้หมายถึงรายได้ท่ีจะน ามาเลีย้ง
ครอบครัว รวมทัง้เกษตรกรชาวสวนยางมีภาระเร่ืองราคาปุ๋ ยท่ีสูงอยู่แล้ว ด้านชีวิตการท างาน 
ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลเร่ืองกองทุนการท าสวนยาง รวมถึงให้ค าแนะน า ความรู้
ทางวิชาการแก่เกษตรกรสม ่าเสมอ โดยสรุปแล้ว เกษตรกรจะมีคณุภาพชีวิตท่ีดีหรือไม่นัน้ขึน้อยูก่บั
ปัจจยัแวดล้อมส่วนบุคคลของแต่ละคนมากกว่า เน่ืองจากแต่ละคนมีพืน้ฐาน และความพึงพอใจ
ในชีวิตท่ีแตกต่างกนั สิ่งท่ีส าคญั คือ การมีรายได้ท่ีเพียงพอ ไม่เป็นหนี ้และการรู้จกัพอประมาณ
ตามอตัภาพของตนเองคือสิ่งส าคญัท่ีจะท าให้การด ารงชีวิตมีความสขุท่ีสดุ 

(กนกวรรณ ชูชีพ, 2551)ได้ให้ความหมายของคณุภาพชีวิตไว้ว่า ระดบัของชีวิต
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ในเร่ืองของปัจจยัพืน้ฐานทัง้ภายในและภายนอก อนัได้แก่ ด้านร่างกาย 
ความรู้สกึ สงัคม เศรษฐกิจ การคดิ รวมถึงสิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ ท่ีท าให้ชีวิตมีคณุภาพดีขึน้ ดงักรณีท่ี
ได้ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน ท่ีมีความครอบคลุมความต้องการทัง้ด้านร่างกายและ
จิตใจ โดยเป็นความสมัพนัธ์ต่างตอบแทนท่ีองค์กรเป็นผู้มอบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทางกายภาพและ
ลักษณะการงานท่ีมีคุณภาพให้กับผู้ ปฏิบัติงาน น าไปสู่คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบตัิงานกบัองค์กร และเม่ือผู้ปฏิบตัิงานได้รับการตอบสนองความต้องการแล้วจะส่งผลตอ่ไป
ยงัองค์กรในรูปของผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

(ศภุรทิพย์  นิลารักษ์, 2557)คณุภาพชีวิตการท างานเป็นค าท่ีมีความหมายกว้าง
ครอบคลุมไปในทุกด้านท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตในการท างาน ของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อมใน
การท างานภายในองค์กร แตมี่เป้าหมายส าคญัร่วมกันอยู่ท่ีการลดความตึงเครียดทางจิตใจ เพ่ือ
เพิ่มความพงึพอใจในงานท่ีท า ซึง่ถือเป็นกลไกส าคญัในการปรับปรุงคณุภาพชีวิต 

ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจยัได้ท าการศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวกับคณุภาพชีวิตของ
เกษตรกรชาวสวนยางภายในเขตพืน้ท่ีจังหวัดตราด และเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรชาวสวนยางภายในเขตพืน้ท่ีโดยวิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากรมีการ
ทดสอบสมมติฐานโดยเคร่ืองมือทางสถิต ิและผลการศกึษาโดยภาพรวม พบว่า เกษตรกรชาวสวน
ยาง ภายในเขตพืน้ท่ี จังหวัดตราด มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาในรายด้าน 
พบว่า คณุภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ภายในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัตราด ในด้านสุขภาพและ
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หน้าท่ีมีคณุภาพชีวิตอยู่ในระดบัดีมาก เป็นอนัดบัแรก รองลงมาด้านครอบครัวมีคณุภาพชีวิตอยู่
ในระดบัดีมาก ด้านจิตวิญญาณมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดีมากและอันดับสุดท้ายด้านสังคม
เศรษฐกิจมีคณุภาพชีวิตอยูใ่นระดบัดีน้อย ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ เกษตรกรชาวสวนยาง 
ท่ีมีเพศ ระดับการศึกษาและรายได้ ต่างกัน มีระดบัคุณภาพชีวิต ไม่แตกต่างกัน ส่วนเกษตรกร
ชาวสวนยางท่ีมีอายตุา่งกนัมีระดบัคณุภาพชีวิต แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ

จากทฤษฎีการพฒันาคุณภาพชีวิต ผู้ วิจยัได้สรุปถึงความหมายของการพฒันา
คณุภาพชีวิต หมายถึง การท่ีมนุษย์ มีระดบัความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมตามสภาพปัจจยัพืน้ฐานใน
สังคม ทัง้ภายในและภายนอกท่ีท าให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม มี
ความเป็นอยู่ท่ีดี ในสภาพแวดล้อมท่ีดีตลอดจนก่อให้เกิดความสุข มีสุขภาพร่างกาย จิตใจท่ีดี 
รวมถึงความพงึพอใจในชีวิต 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วม หมายถึง เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลเพ่ือมีส่วนร่วมกระท าการใน

ประเดน็ท่ีบคุคลเหลา่นัน้สนใจ มีทศันคตแิละความเห็นท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยไมจ่ าเป็นว่า
บคุคลเหลา่นัน้จะเก่ียวข้องกบัประเดน็หรือกิจกรรมโดยตรงและกระท าการเพ่ือแสดงถึงความสนใจ
ในประเดน็นัน้อยา่งจริงจงัหรือไมก็่ตาม  

(สิริพฒัน์  ลาภจิตร, 2550)ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วม ว่าเป็นกระบวนการส่ือสาร
ในระบบเปิด ซึ่งเป็นการส่ือสารสองทางระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือองค์กร ในการ
ด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือหลายกิจกรรมทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งการมี
สว่นร่วมจะเก่ียวข้องกับกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินงานพฒันา ร่วมคิด 
ร่วมตดัสินใจ ร่วมการด าเนินการและร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีเปา้หมายเพ่ือให้บรรลจุดุมุ่งหมาย
ร่วมกันของกลุ่ม และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มด้วย ดงั
กรณีท่ีท าการศึกษา“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนบัสนนุการบริหารงานองค์กรท้องถ่ิน” 
หมายถึง การส่งเสริม สนบัสนนุ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมโครงการขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ในการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงาน รวมทัง้ ร่วมรับผลประโยชน์หรือผลกระทบจากการพฒันา 

ในการศึกษาครัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวดัอุบลราชธานี การวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และผลการศึกษาผู้ วิจยัพบว่า ปัจจัย
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ด้านบุคคล ปัจจัยด้านชุมชน และปัจจัยด้านองค์การ (อบต.) มีความสัมพันธ์และมีผลต่อการ
ตดัสินใจมีสว่นร่วมของประชาชนในการสนบัสนนุการบริหารงาน อบต.ซึง่หากระดบัการมีสว่นร่วม
กิจกรรมใดสงูก็จะพบวา่ระดบัการมีส่วนร่วมของกิจกรรมอ่ืนสงูตามกนัด้วยการมีสว่นร่วมส่วนใหญ่
เป็นเพียงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในขณะท่ีการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของ อบต. อยู่ในระดับค่อนข้างต ่า ส่วนปัจจัยหรือสาเหตุท่ีท า ให้
ประชาชนตดัสินใจเข้ามามีส่วนร่วมงานกับ อบต. พบว่า ปัจจยัด้านบุคคล ได้แก่ การเป็นหน้าท่ี
ของประชาชน อาสาสมคัรด้วยใจ มีความรู้ความสามารถ กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น เป็นท่ี
เคารพนบัถือของคนในชุมชน มีทกัษะและประสบการณ์ เป็นประโยชน์กับตวัเองและชุมชน ส่วน
ปัจจยัด้านชุมชน ได้แก่ ชุมชนให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม เลือกให้เป็นตวัแทน 
ชมุชนมีความสามคัคี และมีกลุ่มต่างๆ ท่ีสนบัสนนุผลกัดนัการมีส่วนร่วม ส่วนปัจจยัด้านองค์การ 
ได้แก่ อบต.ด าเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบ เอาใจใส่กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา มีประชา
พิจารณ์ประชาคมหมู่บ้าน ส าหรับตัวแบบการตัดสินใจ พบว่าทัง้ 3 กลุ่มมีการตัดสินใจแบบมี
เหตผุล มีระดบัความถ่ีมากท่ีสุด รองลงมา คือ การตดัสินใจแบบผสม การตดัสินใจแบบกลุ่ม ตวั
แบบผู้น า ตัวแบบสถาบนั ตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป และท้ายสุดเป็นตวัแบบถังขยะ สาเหตุท่ีคน
ตดัสินใจไม่เข้ามีส่วนร่วมเป็นปัจจยัด้านบุคคล คือ ในเร่ืองการศกึษา ความรู้ทกัษะประสบการณ์ 
ความคิดหรือปม (Stigmatizations) ของประชาชนท่ีคิดว่าตวัเองไม่ส าคญั ไม่ใช่หน้าท่ี ไม่มีเวลา 
ขาดโอกาสการประกอบอาชีพ สว่นปัจจยัด้านชมุชน เป็นปัญหาท่ีชมุชนขาดความสามคัคี มีความ
ขดัแย้งกนั ส่วนปัจจยัด้านองค์การ เป็นปัญหาความโปร่งใสและความเป็นธรรมาภิบาลของอบต.
เม่ือวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) พบว่า การมีส่วนร่วมมีปัจจัยส าคัญ คือ ความมีหน้าตา
สงัคม จิตสาธารณะ การด าเนินงานของ อบต. และการเป็นเพศชาย 

(ณรงค์ กุลนิเทศ และคณะ , 2555) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ชมุชนไว้ว่า การมี ส่วนร่วม ของชมุชนท่ีเกิดจากจิตใจท่ีต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
เพ่ือให้บรรลถุึงวตัถปุระสงค์ของกลุม่คนท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตทางสงัคม ซึง่การเร้าให้คนในชมุชน
เข้ามามีส่วนร่วมนัน้ ผู้ ด าเนินงานจะต้องมีความเข้าใจในวิธีการด าเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี 
ทัศนคติของบุคคล เพ่ือให้เกิดความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมในการศึกษาครัง้นีค้ณะผู้ วิจัยได้
ท าการศกึษาในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนวดัราชาธิวาสในการปอ้งกนัและรักษา
สถานท่ีเกิดเหต ุ ซึ่งเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชมุชนวดั
ราชาธิวาสในการป้องกันและรักษาสถานท่ีเกิดเหต ุเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
และประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิตทีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูและจากผลการศกึษาผู้วิจยั
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และคณะ พบวา่ 1) การมีส่วนร่วมของชมุชนวดัราชาธิวาสในการปอ้งกนัและรักษาสถานทีเกิดเหตุ
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และรายด้านอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกด้าน ล าดบัแรกด้านการ
รักษาสถานทีเกิดเหตุ รองลงมา ด้านการแจ้งการเกิดเหต ุและด้านการป้องกัน การระวงัสถานท่ี
เกิดเหตุ ตามล าดับ  2) ประชาชนในชุมชนวัดราชาธิวาส ทีมีเพศ รายได้ และระดับการศึกษา
ตา่งกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาสถานทีเกิดเหต ุด้านการป้องกัน การระวงัสถานทีเกิด
เหต ุแตกต่างกัน และ3)ประชาชนในชุมชนวดัราชาธิวาสทีมีอายุ สถานภาพ และอาชีพตา่งกัน มี
ส่วนร่วมในการปอ้งกนัและรักษาสถานทีเกิดเหต ุโดยภาพรวม ด้านการแจ้งการ เกิดเหต ุด้านการ
ปอ้งกนัการระวงัสถานทีเกิดเหต ุและด้านการรักษาสถานทีเกิดเหต ุไมแ่ตกตา่งกนั 

จากทฤษฎีการมีส่วนร่วม  ผู้ วิจัยได้สรุปถึงความหมายของการมีส่วนร่วม 
หมายถึง การท่ีบคุคลท่ีอยูใ่นชมุชนหรือตา่งชมุชนกนั แตมี่ความสนใจ มีทศันคติ และมีความเห็นท่ี
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือสร้างความสามัคคี  เกิดความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกนั ทัง้นีเ้พ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์หรือจดุมุง่หมายรวมกนัของกลุม่ 

ทฤษฎีความจ าเป็นพืน้ฐาน 
ความต้องการพืน้ฐานของมนุษย์เป็นสิ่งท่ีติดตัวมนุษย์มาตัง้แต่เกิดและมีความ

แตกต่างกันออกไปตามเหตุผล ความจ าเป็นและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล ตามท่ี
ปรากฏในทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) ท่ีจดัล าดบัความต้องการพืน้ฐานไว้ ได้แก่ 
ความต้องการด้านร่างกาย  ความต้องการความปลอดภัย  ความต้องการทางสังคม  ความ
ต้องการเกียรตยิศช่ือเสียง และความต้องการเตมิความสมบรูณ์ให้ชีวิต  

(ดวงกมล คณโฑเงิน, 2556)ได้กล่าวถึงหลักการและแนวคิดเร่ืองความจ าเป็น
พืน้ฐาน คือ คณุภาพชีวิตขัน้ต ่าท่ีประชาชนทกุคนในฐานะท่ีเกิดเป็นคนไทยควรจะมี ซึง่ความหมาย
ของคุณภาพชีวิตตามแนวความจ าเป็นพืน้ฐาน หมายถึง การด ารงชีวิตของมนุษย์ในระดับท่ี
เหมาะสมตามความจ าเป็นพืน้ฐานในสังคมหนึ่งๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง หรือคุณภาพชีวิตจะดีถ้า
ครอบครัวหรือชมุชนได้บรรลเุกณฑ์ความจ าเป็นพืน้ฐาน 

จากการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัส าคญัท่ีมีผลตอ่คณุภาพ
ชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ีมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาปัจจยัส าคญัท่ีมี
ผลต่อคณุภาพชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ี มาบตาพุด จงัหวดัระยอง ซึ่งปัจจบุนัเป็นพืน้ท่ี 1 ใน 18 
เขตควบคมุมลพิษของประเทศไทย โดยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ท่ีท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มประชาชนในพืน้ท่ีมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบตวัตอ่ตวั (Face to Face 
Interview) และสถิติ ท่ี ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
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Regression Analysis) และจากผลการศึกษาผู้ วิจัยได้ พบว่า ปัจจัยส าคัญ  4 ด้านหลัก ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านท่ีอยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจ-ด้านสังคม ด้านสภาพแวดล้อม และด้านสุขภาพ
อนามัย มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพชีวิต ในปัจจุบันของ
ประชาชนในพืน้ท่ีมาบตาพดุ และสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความพึงพอใจโดยรวมตอ่คณุภาพชีวิต
ในปัจจบุนัได้ในระดบัสงูมากอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จากนัน้น ามาค านวณคา่ดชันีคณุภาพชีวิต 
(Quality of Life Index) ของประชาชนในพืน้ท่ีมาบตาพุด พบว่ามีค่าเท่ากับ 69.83 (จากคะแนน
เต็ม100.00) ซึ่งหมายความว่า ประชาชนในพืน้ท่ีมาบตาพุด มีคณุภาพชีวิตอยู่ในระดบัปานกลาง 
และเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยั 4 ด้าน จะเห็นว่าแตล่ะปัจจยัมีผลตอ่ความพึงพอใจโดยรวมตอ่
คุณภาพชีวิตในปัจจุบันของประชาชนในพืน้ท่ี อยู่ในระดบัท่ีแตกต่างกันไม่มากนัก ดังนัน้ หาก
ต้องการพฒันาระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ี มาบตาพดุให้สงูขึน้ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนท่ีเก่ียวข้อง อาจจะต้องท าการพฒันาและปรับปรุงปัจจยัทัง้ 4 ด้านไปพร้อม ๆ กนั 

(พรรณี  ปานเทวญั, 2556) ได้ให้ความหมายของความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานไว้ ว่า
เป็นเคร่ืองชีว้ดัคณุภาพชีวิตมาตรฐานขัน้ต ่าของคนไทยและเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพฒันาชมุชนโดยการแก้ปัญหาด้วยตนเอง การศึกษาข้อมูลของชมุชนโดยใช้
ความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานจงึเป็นประโยชน์ตอ่บคุลากรท่ีมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาชมุชนได้ 

จากการศกึษาในครัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการศกึษาในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัความจ าเป็นขัน้
พืน้ฐานและสภาวะสขุภาพอนามยัของประชาชนในเขตพืน้ท่ี ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพ่ือส ารวจคุณภาพชีวิตตามความจ าเป็นขัน้
พืน้ฐานและสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจ
ความจ าเป็นพืน้ฐานปี 2555-2559 และแบบประเมินสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ีและร้อยละ และจากการศึกษาผู้ วิจัย พบว่า ความจ าเป็นขัน้
พืน้ฐานของประชาชนสว่นใหญ่ยงัไมผ่่านเกณฑ์ทกุหมวดโดยในหมวดท่ี 1 สขุภาพดี พบวา่ ตวัชีว้ดั
ท่ีมีจ านวนครัวเรือนผ่านเกณฑ์น้อยท่ีสดุ ได้แก่ คนอาย ุ6 ปีขึน้ไป ออกก าลงักายอย่างน้อยสปัดาห์
ละ 3 วนั วนัละ 30 นาที ปฏิบตัิได้เพียงร้อยละ 39.2 คนในครัวเรือนปฏิบตัิเก่ียวกับการใช้ยาครบ
เพ่ือบ าบดับรรเทาอาการเจ็บป่วยเบือ้งต้นอยา่งเหมาะสมร้อยละ 60.8 ทกุคนในครัวเรือนกินอาหาร
ถกูสขุลกัษณะปลอดภยั และได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์การปฏิบตัิครบทัง้ 4 เร่ือง ร้อยละ 79.5 หมวด
ท่ี 2 มีบ้านอาศยั ส่วนใหญ่มีปัญหาครัวเรือนไม่ถกูรบกวนจากมลพิษผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ 72.9 
หมวดท่ี 3 ฝักใฝ่การศึกษา เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคบั 9 ปี ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
39.1 หมวดท่ี 4 รายได้ก้าวหน้า คนอาย ุ60 ปีเต็มขึน้ไป มีอาชีพและมีรายได้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 
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หมวดท่ี 5 ปลูกฝังคา่นิยมไทย ปัญหาในเร่ืองคนในครัวเรือนไม่สบูบหุร่ี และมีส่วนร่วมท ากิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของชุมชน/ท้องถ่ิน ปฏิบัติได้เพียงร้อยละ 63.9 และ 72.3 ตามล าดับ 
สภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนอายุ 15 ปีขึน้ไป พบว่า ร้อยละ 43.9 มีสุขภาพแข็งแรงดี 
ปัญหาการเจ็บป่วยมีอาการปวดข้อ ปวดเขา่ ปวดหลงั ร้อยละ 33.1 ความดนัโลหิตสงู ร้อยละ 17.5 
โรคกระเพาะอาหาร ร้อยละ 16.9 การเจ็บป่วยในผู้สงูอาย ุส่วนใหญ่เป็นโรคความดนัโลหิตสงู ร้อย
ละ 74.5 มีประวัติหกล้ม ร้อยละ 22.2 และพบปัญหาการจัดสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยให้กับ 
ผู้สงูอายยุงัไมถ่กูสขุลกัษณะ ร้อยละ 85 คณุภาพชีวิตตามความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานของประชาชนใน
อ าเภอปากช่องยงัต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขและมีการติดตาม ประเมินผลตวัชีว้ดัตา่ง ๆ ท่ียงัไม่
ผ่านเกณฑ์ บุคลากรทีมสุขภาพสามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนปฏิบตัิการเพ่ือปรับปรุงคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

(ภาธิดา   สมิง, 2545)ได้กล่าวถึง หลกัการใช้ความจ าเป็นขัน้พืน้ฐาน ในมิติของ
งานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท จ าเป็นต้องมีการน าเคร่ืองชีว้ัดความ
จ าเป็นพืน้ฐาน มาเป็นเคร่ืองมือของกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนใน
ชมุชนทราบถึงสภาพความเป็นอยูข่องตนเอง ครอบครัว และชมุชนวา่บรรลตุามเกณฑ์ความจ าเป็น
ขัน้พืน้ฐานหรือไม ่รวมทัง้สง่เสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา สามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจ ากดัได้อย่างทัว่ถึงและเหมาะสม หรือกล่าวได้ว่า การพฒันาคณุภาพชีวิตขอองประชาชน
โดยกระบวนการ มีแนวคิดและหลกัการท่ีมีเปา้หมายจะสนองตอบตอ่ความต้องการขัน้พืน้ฐานของ
ประชาชนสว่นใหญ่เป็นส าคญัโดยอาศยักลยทุธ์การมีสว่นร่วมของประชาชน 

จากการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจยัได้ท าการศึกษาเก่ียวกับดชันีจ าแนกตวัชีว้ดัคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชนบท ตามเกณฑ์ความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษา
ดชันีจ าแนกตวัชีว้ัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ซึ่งมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบ
บนัทึกประกอบการสงัเกตและสมัภาษณ์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่เฉล่ีย ร้อยละ และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์หาดชันีจ าแนกตวัชีว้ัดความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์จ าแนกประเภทแบบขัน้ตอน และจากผลการศึกษาผู้ วิจัย พบว่า 1) ผล
การศกึษาเปรียบเทียบ ด้านสถานภาพทัว่ไปของประชาชนในชนบท หมู่บ้านก้าวหน้า และหมู่บ้าน
ล้าหลงั พบว่า หวัหน้าครัวเรือนร้อยละ 61.1 เป็นชาย ส่วนใหญ่จบการศกึษาชัน้ประถมศกึษา และ
มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร 2) จากการศึกษา พบว่า ตวัชีว้ัดท่ีสามารถจ าแนกคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในหมูบ้่านก้าวหน้าและหมู่บ้านล้าหลงั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิมีทัง้หมด 7 ตวั ได้แก่ 
ครัวเรือนมีและใช้ส้วมท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล ครัวเรือนมีความรู้เก่ียวกบัโรคเอดส์ ครัวเรือนมีความรู้
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ในการใช้ยาท่ีถูกต้อง ครัวเรือนไม่กินอาหารท่ีไม่ท าให้สุกด้วยความร้อน ครัวเรือนปฏิบตัิกิจกรรม
ทางศาสนาสปัดาห์ละครัง้ คนในครัวเรือนไมต่ิดบหุร่ี และคนในครัวเรือนร่วมกิจกรรมตามประเพณี
ศลิปวฒันธรรม  

(กรมการพัฒนาชุมชน, 2559)ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการจัดเก็บข้อมูล
ความจ าเป็นพืน้ฐานของครัวเรือนเป็นประจ าทุกปี ได้ระบุเนือ้หาและรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล
จ าเป็นพืน้ฐานไว้ว่า เป็นข้อมูลในระดบัครัวเรือนท่ีแสดงถึงสภาพความจ าเป็นพืน้ฐานของคนใน
ครัวเรือนในด้านต่างๆ เก่ียวกับคุณภาพชีวิตท่ีได้ก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าเอาไว้ว่า คนควรจะมี
คณุภาพชีวิตในแตล่ะเร่ืองอย่างไรในชว่งระยะเวลาหนึง่ๆ และในการจดัเก็บข้อมลูเพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงลกัษณะของสงัคมไทยท่ีพึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขัน้ต ่าของเคร่ืองชีว้ดัว่า อย่างน้อยคน
ไทยควรจะมีระดบัความเป็นอยู่ไม่ต ่ากว่าระดบัไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆและท าให้ประชาชน
สามารถทราบได้ด้วยตนเองว่าในขณะนีคุ้ณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมู่บ้าน/
ชมุชนอยู่ในระดบัใด มีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขในเร่ืองใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพฒันาตนเอง ครอบครัว และสงัคม อนัเป็นนโยบายส าคัญในการพฒันาประเทศ 
โดยมีหลกัการจดัท าข้อมลู ดงันี ้

(1) ใช้เคร่ืองชีว้ดัความจ าเป็นพืน้ฐานเป็นเคร่ืองมือของกระบวนการเรียนรู้
ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของ
ตนเองและหมูบ้่าน/ชมุชนวา่บรรลตุามเกณฑ์ความจ าเป็นพืน้ฐานแล้วหรือไม ่

 (2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการ
ความจ าเป็นพืน้ฐาน นับตัง้แต่การก าหนดปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน ค้นหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา ตลอดจนการประเมินผลการดาเนินงานท่ีผา่นมา 

 (3) ใช้ข้อมูลความจ าเป็นพืน้ฐานเป็นแนวทางในการคัดเลือกโครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาท่ีแท้จริงของหมู่บ้าน/ชมุชน สามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัดได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการประสานระหว่างสาขาในด้านการปฏิบตัิ
มากขึน้ 

ข้อมูลความจ าเป็นขัน้พืน้ฐาน มีแนวคิดการจัดเก็บโดยประชาชน ด้วยความ
สนบัสนุนของคณะท างานบริหารการจดัเก็บข้อมูลฯ ระดบัต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จะท าให้ทราบว่า แต่ละครัวเรือนมีปัญหาอะไร หมู่บ้าน/ชุมชนและต าบลมีปัญหาอะไร และเม่ือ
ทราบแล้วส่วนใดสามารถแก้ปัญหาเองได้ ครัวเรือนแต่ละครัวเรือน และคณะกรรมการหมู่บ้าน/
ชุมชนก็ต้องช่วยกันด าเนินการแก้ไข ส่วนใดท่ีไม่สามารถด าเนินการได้เองก็ให้ขอรับการสนบัสนุ
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บางส่วนหรือทัง้หมดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
เทศบาลองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) ส่วนราชการในภูมิภาค (อ าเภอ, จงัหวดั) ส่วนราชการ
สว่นกลาง (กรม, กระทรวง) หรือในระดบัรัฐบาลตอ่ไป 

จากทฤษฎีความจ าเป็นพืน้ฐาน  ผู้ วิจัยได้สรุปถึงความหมายของความจ าเป็น
พืน้ฐาน หมายถึง เป็นคุณภาพชีวิตขัน้แรกท่ีมนุษย์สิ่งจ าเป็นต้องมี เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ด ารงชีวิตตามเกณฑ์ท่ีเหมาะสม หรือกล่าวอีกนยัหนึ่งคือ ความเป็นจ าเป็นพืน้ฐานเป็นเคร่ืองชีว้ดั
การมีคณุภาพชีวิตของมนษุย์ 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดและทฤษฎีในการวิจยั 

ความพงึพอใจของชุมชนต่อการจัดที่ดนิท ากิน 

ตัวแปรตาม 

ความพงึพอใจ 

- ความรู้สกึ (จิตใจ)     

- ด้านสงัคม  

- เศรษฐกิจ    

- ด้านวฒันธรรม         
 

ตัวแปรอิสระ 

ปัจจยัทางชีวสงัคม 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศกึษา 
- จ านวนในครัวเรือน 
- จ านวนปีท่ีเข้าร่วมโครงการ 
- อาชีพ 
- รายได้ตอ่เดือน 

          
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ 
 

  

แนวคิดเสริม 

ทฤษฎกีารมสี่วนรว่ม 

แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

ทฤษฎคีวามจ าเป็นพืน้ฐาน 

แนวคิดและทฤษฎีหลกั 

แนวคดิการกระจายการถอืครองทีด่นิ 

ทฤษฎกีารพฒันาคุณภาพชวีติ 
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ตาราง 2 ตารางสรุปผลจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้แต่ง /            

ชื่อเร่ือง / ปี

ที่เขียน 

วัตถุประสงค์ แนวคดิ/

ทฤษฎีที่ใช้ 

วิธีการศึกษา/ตัว

แปรที่ใช้ /วิธีการ

เกบ็ข้อมูล 

การวิเคราะห์

ข้อมูล 

ผลการวิจัย/

ข้อสรุป 

ทศพร           

จริกจิวิบูลย์  

: การศกึษา

คณุภาพชีวิต

ในการ

ท างานและ

แนวทางใน

การ

ปฏิบตัิงานท่ี

ดี ท่ีมีผลตอ่

การสร้าง

แรงจงูใจตอ่

พนกังาน

ระดบั

ปฏิบตัิการ

ในเขตนิคม

อตุสาหกรรม

อมตะนคร 

จงัหวดัชลบรีุ 

(2556). 

เพ่ือศกึษาความ

แตกตา่งด้าน

ประชากรศาสตร์กบั

การสร้างแรงจงูใจ

ของพนกังานระดบั

ปฏิบตัิการ ศกึษา

คณุชีวิตในการ

ท างานท่ีมีผลตอ่

การสร้างแรงจงูใจ

ของพนกังานระดบั

ปฏิบตัิการ และ

ศกึษาหาแนวทาง

ในการปฏิบตัิงานท่ี

ดี ท่ีมีผลตอ่การ

สร้างแรงจงูใจของ

พนกังานระดบั

ปฏิบตัิการในเขต

นิคมอตุสาหกรรม

อมตะนครจงัหวดั

ชลบรีุ 

ทฤษฎี

เก่ียวกบั

ประชากร 

ศาสตร์ทฤษฎี

เก่ียวกบั

คณุภาพชีวิต

ในการท างาน

ของพนกังาน

และทฤษฎี

เก่ียวกบัแนว

ทางการ

ปฏิบตัิงาน 

4 ทฤษฎี

เก่ียวกบั

แรงจงูใจใน

การท างาน 

เป็นงานวิจยัเชิง

ส ารวจมีรูปแบบ

การวิจยัโดยใช้

แบบสอบถามแบบ

ปลายปิดจากการ

เก็บข้อมลูจาก

กลุม่ตวัอย่าง 

จ านวน 400 คน 

เป็นเคร่ืองมือใน

การรวบรวมข้อมลู

ตวัแปรอิสระ ท่ีใช้ 

ได้แก่  เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบั

การศกึษา  รายได้

ตอ่เดือน  และอายุ

การท างาน และ

ตวัแปรตาม คือ 

การสร้างแรงจงูใจ 

วิเคราะห์ข้อมลู

โดยการ

ประมวลผลด้วย

โปรแกรม

ส าเร็จรูปโดยได้

น าข้อมลูจาก

แบบสอบถามท่ี

เก็บรวบรวม

ได้มาแปลงเป็น

รหสัตวัเลข 

(Code) แล้ว

บนัทกึลงใน

โปรแกรม เพ่ือ

ด าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมลู

ทางสถิติ 

ผลการวิจยั

พบวา่ ความ

แตกตา่งด้าน

ประชากรศาส

ตร์ คณุภาพ

ชีวิตในการ

ท างานและ

แนวทางในการ

ปฏิบตัิงานท่ีดี 

ตา่งก็มีผลตอ่

การสร้าง

แรงจงูใจของ

พนกังาน 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
ผู้แต่ง / 

 ชื่อเร่ือง /ปี

ที่เขียน 

วัตถุประสงค์ แนวคดิ/

ทฤษฎีที่

ใช้ 

วิธีการศึกษา/

ตัวแปรที่ใช้ / 

วิธีการเกบ็

ข้อมูล 

การวิเคราะห์

ข้อมูล 

ผลการวิจัย/

ข้อสรุป 

ณัฐวัฒน์  

ขันโท 

คณุภาพชีวิต

ของ

ประชาชนใน

พืน้ท่ีหน่วย

บริการชมุชน 

คลินิกศนูย์

แพทย์พฒันา 

(2557). 

เพ่ือศกึษา

คณุภาพชีวิต

ของประชาชน

ในพืน้ท่ีหน่วย

บริการชมุชน 

คลินิกศนูย์

แพทย์พฒันา

และเพ่ือ

เปรียบเทียบ

คณุภาพชีวิต

ของประชาชน

ในพืน้ท่ีหน่วย

บริการชมุชน 

คลินิกศนูย์

แพทย์พฒันา 

ทฤษฎีของ

คณุภาพ

ชีวิต 

ใช้การศกึษา

วิจยัเชิงปริมาณ 

ได้ด าเนินการ

ศกึษา 2 แบบ 

คือการศกึษา

ข้อมลูเอกสาร 

และการวิจยัเชิง

ส ารวจ 

แบบสอบถาม 

400 ชดุ ตวัแปร

อิสระ ท่ีใช้ ได้แก ่ 

เพศ อาย ุระดบั

การศกึษา 

สถานภาพสมรส 

จ านวนสมาชิก

ในครอบครัว 

รายได้ตอ่เดือน 

และชมุชนท่ี

อาศยัอยู่ และ

ตวัแปรตาม คือ 

ระดบัคณุภาพ

ชีวิต 

วิเคราะห์ข้อมลู

จาก

แบบสอบถาม

โดยใช้สถิติเชิง

พรรณา คือ คา่

ร้อยละ สว่น

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

จากนัน้ทดสอบ

สมมติฐานโดย

ใช้สถิติเชิง

อนมุาน โดย

เปรียบเทียบ

จากคา่ร้อยละ

และทดสอบ

ความแตกต่าง

ระหวา่งตวัแปร

อิสระกบัตวัแปร

ตามด้วยสถิติ t-

test, One-way 

ANOVA 

คณุภาพชีวิตของ

ประชาชนในพืน้ท่ี

หน่วยบริการชมุชน 

คลินิกศนูย์แพทย์

พฒันาในภาพรวม

มีคณุภาพชีวิตอยู่

ในระดบัดี เมื่อ

พิจารณาเป็นราย

ด้าน โดยเรียงล าดบั

คา่เฉลี่ยจากมากไป

น้อย ประชาชนใน

พืน้ท่ีหน่วยบริการ

ชมุชน คลินิกศนูย์

แพทย์พฒันา มี

คณุภาพชีวิตใน

ด้าน สิ่งแวดล้อมอยู่

ในระดบัดีเป็น

อนัดบัแรก 

รองลงมา ด้าน

สขุภาพกาย จิตใจ 

และด้านสมัพนัธ์

ภาพทางสงัคม  
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ตาราง 2 (ตอ่)  
ผู้แต่ง / ช่ือ

เร่ือง / ปีที่

เขียน 

วัตถุประสงค์ แนวคดิ/

ทฤษฎีที่

ใช้ 

วิธีการศึกษา/

ตัวแปรที่ใช้ /

วิธีการเกบ็

ข้อมูล 

การวิเคราะห์

ข้อมูล 

ผลการวิจัย/

ข้อสรุป 

ศุภรทพิย์   

นิลารักษ์ :

คณุภาพชีวิต

ของเกษตรกร

ชาวสวนยาง 

ภายในเขต

พืน้ท่ี จงัหวดั

ตราด (2557). 

เพ่ือศกึษา

คณุภาพชีวิต

ของเกษตรกร

ชาวสวนยาง

และ

เปรียบเทียบ

คณุภาพชีวิต

ของเกษตรกร

ชาวสวนยาง

ในเขตพืน้ท่ี 

จงัหวดัตราด 

แนวคิด

และ

ทฤษฎีท่ี

เก่ียวกบั

คณุภาพ

ชีวิต 

เป็นการวิจยัเชิง

ปริมาณ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การเก็บรวบรวม

ข้อมลูงานวิจยั 

คือแบบสอบถาม 

ตวัแปรอิสระท่ีใช้ 

ได้แก่  เพศ  อายุ

ระดบัการศกึษา  

และรายได้ตอ่ปี 

และตวัแปรตาม 

คือ คณุภาพชีวิต

เกษตรกร

ชาวสวนยาง 

ด าเนินการเก็บ

รวบรวมแบบ 

สอบถาม 389 

จากเกษตรกร

ชาวสวนยางใน

พืน้ท่ี จงัหวดั

ตราด 

วิเคราะห์ข้อมลูจาก

แบบสอบ ถามโดย

ใช้สถิติเชิงพรรณา 

คือ คา่ร้อยละ 

ความถ่ี คา่เฉลี่ย 

สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ทดสอบ

สมมติฐานโดยใช้

สถิติเชิงอนมุาน เพ่ือ

ทดสอบความ

แตกตา่งระหวา่งตวั

แปรอิสระกบัตวัแปร

ตามด้วยสถิติ t-test, 

One-way ANOVA 

และท าการทดสอบ

ความแตกต่างรายคู่

ด้วยวิธีการ LSD เม่ือ

พบวา่มีความ

แตกตา่งอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ 

โดยภาพรวม

คณุภาพชีวิตของ

เกษตรกรชาวสวน

ยาง ภายในเขตพืน้ท่ี 

จงัหวดัตราด อยู่ใน

ระดบัมาก เมื่อ

พิจารณาในรายด้าน 

พบวา่ คณุภาพชีวิต

ของเกษตรกร

ชาวสวนยาง ในด้าน

สขุภาพและหน้าท่ีมี

คณุภาพชีวิตอยู่ใน

ระดบัมาก รองลงมา

ด้านครอบครัว 

คณุภาพชีวิตอยู่ใน

ระดบัมาก ด้านจิต

วิญญาณ มีคณุภาพ

ชีวิตอยู่ในระดบัมาก

และอนัดบัสดุท้าย

ด้านสงัคมเศรษฐกิจ 

มีคณุภาพชีวิตอยู่ใน

ระดบัน้อย 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
ผู้แต่ง / ช่ือ

เร่ือง /ปีที่

เขียน 

วัตถุประสงค์ แนวคดิ

/ทฤษฎี

ที่ใช้ 

วิธีการศึกษา/ตัว

แปรที่ใช้ /           

วิธีการเกบ็ข้อมูล 

การวิเคราะห์

ข้อมูล 

ผลการวิจัย/ข้อสรุป 

กุสุมา โกศล 

: คณุภาพ

ชีวิตของ

เกษตรกร

ชาวสวนยาง

ในยคุ

เศรษฐกิจ

ถดถอย : 

ศกึษากรณี

จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี 

และ

นครศรีธรรมร

าช (2555). 

เพ่ือศกึษา

ระดบัคณุภาพ

ชีวิตของ

เกษตรกร

ชาวสวนยาง 

ศกึษาปัจจยัท่ี

มีผลตอ่

คณุภาพชีวิต

ของเกษตรกร

ชาวสวนยาง 

และแสวงหา

แนวทางในการ

พฒันา

คณุภาพชีวิต

ของเกษตรกร

ชาวสวนยาง 

ในจงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี

และนครศรี 

ธรรมราชให้ดี

ย่ิงขึน้ 

แนวคิด

เก่ียวกบั

คณุภาพ

ชีวิต 

แนวคิด

เก่ียวกบั

ความ

จ าเป็น

พืน้ฐาน 

เป็นการวิจยัและ

เก็บข้อมลูในเชิง

ปริมาณและ

คณุภาพประกอบ

กนั โดยวิธีเก็บ

แบบสอบถามและ

สมัภาษณ์  ตวัแปร

อิสระท่ีใช้ ได้แก่  

เพศ อาย ุระดบั

การศกึษา 

ลกัษณะครอบครัว 

ลกัษณะท่ีอยู่

อาศยั  

สภาพแวดล้อมใน

การท างาน  ความ

พงึพอใจในราคา

ผลผลิต  อาชีพ

เสริม รายได้ ฐานะ

ทางเศรษฐกิจ  

ความสมัพนัธ์กบั

เพ่ือนบ้าน  

ใช้การ

วิเคราะห์ข้อมลู

สถิติเชิง

พรรณนาคือ 

คา่ร้อยละ สว่น

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ทดสอบ

สมมติฐานโดย

ใช้สถิติเชิง

อนมุาน การ

เปรียบเทียบ

คา่เฉลี่ย 

(T-Test) การ
วิเคราะห์ความ
แปรปรวนทาง
เดียว Analysis 
of Variance 
(ANOVA)  
 

จากการศกึษาคณุภาพ

ชีวิตด้านตา่งๆ ของ

เกษตรกรชาวสวนยาง

ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

และนครศรีธรรมราช 

พบวา่ เกษตรกร

ชาวสวนยางมีคณุภาพ

ชีวิตด้านชีวิตครอบครัว 

ด้านชีวิตการท างาน 

และด้านชีวิตในชมุชน 

เฉลี่ยในระดบัมาก สว่น

คณุภาพชีวิตด้านความ

มัน่คงทางเศรษฐกิจ

และด้านสขุภาพ

อนามยัเฉลี่ยในระดบั

ปานกลาง ตวัแปรท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบั

คณุภาพชีวิต ได้แก่ 

เพศ อาย ุระดบั

การศกึษาลกัษณะ 

ครอบครัว  
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ตาราง 2 (ตอ่)  
ผู้แต่ง /  

ชื่อเร่ือง /           

ปีที่เขียน 

วัตถุประสงค์ แนวคดิ/

ทฤษฎีที่ใช้ 

วิธีการศึกษา/ตัว

แปรที่ใช้ /           

วิธีการเกบ็ข้อมูล 

การ

วิเคราะห์

ข้อมูล 

ผลการวิจัย/

ข้อสรุป 

กุสุมา 

โกศล 

(ตอ่) 

  และความถ่ีในการ

รับรู้ข่าวสาร และ

ตวัแปรตามคือ 

คณุภาพชีวิตของ

เกษตรกร 

และการ

เปรียบ เทียบ

ความ

แตกตา่งเป็น

รายคู ่

ลกัษณะท่ีอยู่อาศยั 
สภาพ แวดล้อมใน
การท างาน อาชีพ
เสริม รายได้ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ และ
ความถ่ีในการรับรู้
ข่าวสาร ข้าราชการ
ท่ีปฏิบตัิงานใน
พืน้ท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ 

กนกวรรณ 
ชูชีพ : 
คณุภาพ
ชีวิตการ
ท างานของ
ข้าราชการ
ในจงัหวดั
ชายแดน
ภาคใต้ 
(2551). 

เพ่ือศกึษา

คณุภาพชีวิตการ

ท างานศกึษา

ปัจจยัท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบั

คณุภาพชีวิตการ

ท างานและน าผล

การศกึษามาใช้

เป็นแนวทางและ

ข้อเสนอแนะใน

การพฒันา

ปรับปรุงคณุภาพ 

ทฤษฎีล าดบั

ขัน้ของความ

ต้องการของ

มาสโลว์

ทฤษฎี ERG 

ของ 

Alderfer

ทฤษฎี 

acquired – 

need ของ 

McClelland 

เป็นการวิจยัเชิง

ปริมาณใช้วิธีวิจยั

เชิงส ารวจโดยสุม่

ตวัอย่างในแตล่ะ

จงัหวดั ๆละ120 

คน รวมมีตวัอย่าง

ทัง้สิน้600 คน โดย

การใช้

แบบสอบถาม ตวั

แปรอิสระท่ีใช้ 

ได้แก่ลกัษณะสว่น

บคุคล ,ปัจจยั

คา่ตอบแทน 

ใช้โปรแกรม 
SPSS for 
Windowsโดย
น าเสนอในรูป
ของตาราง 
พร้อมการ
พรรณาและ
แปล
ความหมาย
จากสถิติทีใช้
ในการ
วิเคราะห์
ได้แก่ ความ
แตกตา่งของ
ร้อยละ 

มีความเห็นเก่ียวกบั

คณุภาพชีวิตการ

ท างานของตนเอง

ในปัจจยัด้านตา่ง ๆ

ในระดบัท่ีพงึพอใจ 

เกินร้อยละ 50 และ

ไมพ่งึพอใจ จ านวน 

1 ปัจจยั คือ ปัจจยั

คา่ตอบแทน และ

ในสว่นความ

ต้องการความ

ช่วยเหลือ 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
ผู้แต่ง / ช่ือเร่ือง 

/  ปีที่เขียน 

วัตถุประสง

ค์ 

แนวคดิ/

ทฤษฎีที่ใช้ 

วิธีการศึกษา/ตัวแปรที่

ใช้ / วิธีการเกบ็ข้อมูล 

การ

วิเคราะห์

ข้อมูล 

ผลการวิจัย/

ข้อสรุป 

กนกวรรณ ชู

ชีพ  (ตอ่)  
ชีวิตการ

ท างานของ

ข้าราชการท่ี

ปฏิบตัิงาน

ในพืน้ท่ี

จงัหวดั

ชายแดน

ภาคใต้ 

ทฤษฎีการ

จงูใจของ 

Herberg 

ปัจจยัการพฒันาขีด

ความสามารถของ

บคุลากร , ปัจจยั

ความก้าวหน้าในหน้าที

การงาน ,ปัจจยั

ธรรมนญูในองค์การ ,

ปัจจยัความสมดลุ

ระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิต

ด้านอื่น ,ปัจจยัการบรู

ณาการทางสงัคมหรือ

การท างานร่วมกนั, 

ปัจจยัสภาพแวดล้อมใน

การท างาน ,ปัจจยัความ

เก่ียวข้องสมัพนัธ์กบั

สงัคมตวัแปรตาม คือ 

คณุภาพชีวิตการท างาน 

 สนบัสนนุ

จากภาครัฐ 

มากท่ีสดุ คือ 

ด้าน

สวสัดิการ

พิเศษเร่ือง

การเพ่ิมเบีย้

เลีย้งหรือ

เบีย้เสี่ยงภยั 

ดวงกมล คณโฑ
เงนิ  :ปัจจยั
ส าคญัท่ีมีผลตอ่
คณุภาพชีวิตของ
ประชาชนในพืน้ท่ี
มาบตาพดุ 
จงัหวดัระยอง  
(2556). 

เพ่ือศกึษา
ปัจจยัส าคญั
ท่ีมีผลตอ่
คณุภาพชีวิต 

1. แนวคิด
เก่ียวกบั
คณุภาพชีวิต
2. แนวคิด
เก่ียวกบั
ความจ าเป็น
พืน้ฐาน 

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
ท่ีท าการเก็บรวบรวม
ข้อมลูโดยวิธีเก็บ
แบบสอบถามจากกลุม่
ประชาชนในพืน้ท่ีมาบ
ตาพดุ จงัหวดัระยอง  

สถิติท่ีใช้ใน

การทดสอบ

สมมติฐาน

และ

วิเคราะห์

ข้อมลู คือ  

ปัจจยัส าคญั
ใน 4 ด้าน 
ซึง่
ประกอบด้ว
ยด้านท่ีอยู่
อาศยัด้าน 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
ผู้แต่ง / 

ชื่อเร่ือง /  

ปีที่เขียน 

วัตถุประสงค์ แนวคดิ/

ทฤษฎีที่

ใช้ 

วิธีการศึกษา/ตัวแปร

ที่ใช้ / วิธีการเกบ็

ข้อมูล 

การวิเคราะห์

ข้อมูล 

ผลการวิจัย/

ข้อสรุป 

ดวงกมล 

คณโฑ 

(ตอ่) 

ของประชาชน
ในพืน้ท่ี มาบ
ตาพดุ จงัหวดั
ระยอง 

3.แนวคิด

ความพงึ

พอใจใน

ชีวิต         

4.แนวคิด

การ

พฒันา

แบบ

ยัง่ยืน 

ท่ีมีคณุสมบตัิเป็น

หวัหน้าครัวเรือนและ

อาศยัอยู่ในพืน้ท่ีตัง้แต ่

1 ปีขึน้ไป จ านวน

ทัง้หมด 120 คนใช้

วิธีการสมัภาษณ์แบบ

ตวัตอ่ตวั ตวัแปรอิสระ

ท่ีใช้ ได้แก่ ความพงึ

พอใจตอ่ปัจจยัด้านท่ี

อยู่อาศยั ,  ความพงึ

พอใจตอ่ปัจจยัด้าน

เศรษฐกิจ-สงัคม , 

ความพงึพอใจตอ่

ปัจจยัด้าน

สภาพแวดล้อม , ความ

พงึพอใจตอ่ปัจจยัด้าน

สขุภาพอนามยั และ 

ตวัแปรตามความพงึ

พอใจโดยรวมตอ่

คณุภาพชีวิต (คา่ดชันี

คณุภาพชีวิต) 

การวิเคราะห์

ถดถอยเชิงพหโุดย

เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมลู

ในการวิจยันี ้

ประกอบด้วย สเกล

วดัระดบัความพงึ

พอใจ 10 ระดบั (10 

Point Rating 

Scale) การ

วิเคราะห์คา่สถิติ

เชิงพรรณนาได้แก่ 

คา่ความถ่ี คา่ร้อย

ละ และคา่เฉลี่ย   

การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพห ุการ

หาคา่สมัประสิทธ์ิ

การถดถอย และหา

คา่สมัประสิทธ์ิการ

ถดถอยมาตรฐาน 

เพ่ือค านวณคา่ดชันี

คณุภาพชีวิต 

เศรษฐกิจ–สงัคม

ด้าน

สภาพแวดล้อม 

และด้านสขุภาพ

อนามยั ท่ีมีความ

แตกตา่งกนัจะมี

ผลตอ่ความพงึ

พอใจโดยรวมตอ่

คณุภาพชีวิตใน

ปัจจบุนัในระดบั

ท่ีแตกตา่งกนั 

โดย

ความสมัพนัธ์

ดงักลา่วเป็นไป

ในเชิงบวก และ

ยงัสามารถ

ร่วมกนัพยากรณ์

ความพงึพอใจ

โดยรวมตอ่

คณุภาพชีวิตใน

ปัจจบุนัได้ใน

ระดบัสงูมาก 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
ผู้แต่ง /ช่ือ

เร่ือง /  ปีที่

เขียน 

วัตถุประสงค์ แนวคดิ/

ทฤษฎีที่ใช้ 

วิธีการศึกษา/ตัว

แปรที่ใช้ / 

วิธีการเกบ็ข้อมูล 

การวิเคราะห์

ข้อมูล 

ผลการวิจัย/

ข้อสรุป 

สิริพัฒน์ 

ลาภจติร 

ปัจจยัท่ี

สง่ผลตอ่การ

ตดัสินใจมี

สว่นร่วมของ

ประชาชนใน

การ

สนบัสนนุ

การ

บริหารงาน 

องค์การ

บริหารสว่น

ต าบล 

อ าเภอวาริน

ช าราบ 

จงัหวดั

อบุลราชธานี

(2550).  

เพ่ือศกึษา

ปัจจยัท่ีสง่ผล

ตอ่การ

ตดัสินใจมี

สว่นร่วม 

ศกึษาระดบั

การมีสว่นร่วม

และศกึษา

ปัญหา

อปุสรรคการมี

สว่นร่วมของ

ประชาชนตอ่

การสนบัสนนุ

การ

บริหารงาน

องค์การ

บริหารสว่น

ต าบล (อบต.) 

แนวคิดการ

ปกครอง

ระบอบ

ประชาธิปไตย

แนวคิด

วฒันธรรมทาง

การเมือง

แนวคิด

เก่ียวกบัการ

กระจาย

อ านาจแนวคิด

เก่ียวกบัการมี

สว่นร่วมของ

ประชาชน

แนวคิดทฤษฎี

การตดัสินใจ

ของประชาชน 

เป็นการวิจยั

ผสมผสานในการ

วิจยัเชิงคณุภาพ 

และเชิงปริมาณ 

โดยการส ารวจ

เอกสารจากการ

ทบทวน

วรรณกรรม การ

ส ารวจภาคสนาม 

โดยรวบรวมข้อมลู

จากเคร่ืองมือคือ

การสมัภาษณ์และ

เก็บแบบสอบถาม

ตวัแปรอิสระท่ีใช้ 

ได้แก่ การมีสว่น

ร่วม ปัจจยัในการ

ตดัสินใจมีสว่น

ร่วม (ปัจจยัด้าน

บคุคล ปัจจยัด้าน

ชมุชน ปัจจยัด้าน

องค์การ) การ

บริหารงานของ 

อบต. 

น าแบบสอบถามท่ี

ผ่านการตรวจสอบ

ความครบถ้วน

และถกูต้องของ

ข้อมลูใน

แบบสอบถามมา

บนัทกึลงในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ และ

ใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

SPSS for 

Windows 

วิเคราะห์ข้อมลู

โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนาแสดง

คณุลกัษณะของ

ประชากรตวัอย่าง 

ได้แก่ จ านวน  

ร้อยละ คา่เฉลี่ย 

เพ่ือวิเคราะห์

ข้อมลูพืน้ฐานของ

ตวัแปรท่ีศกึษา  

ผลการ ศกึษา

พบวา่ ปัจจยั

ด้านบคุคล 

ปัจจยัด้าน

ชมุชน และ

ปัจจยัด้าน

องค์การ (อบต.) 

มีความสมัพนัธ์

และมีผลตอ่การ

ตดัสินใจมีสว่น

ร่วมของ

ประชาชนใน

การสนบัสนนุ

การบริหารงาน 

อบต.ซึง่หาก

ระดบัการมีสว่น

ร่วมกิจกรรมใด

สงูก็จะพบวา่

ระดบัการมีสว่น

ร่วมของ

กิจกรรมอื่นสงู

ตามกนัด้วย  
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ตาราง 2 (ตอ่)  
ผู้แต่ง / 

ชื่อเร่ือง /  

ปีที่เขียน 

วัตถุประสงค์ แนวคดิ/

ทฤษฎีที่ใช้ 

วิธีการศึกษา/ตัว

แปรที่ใช้ /       

วิธีการเกบ็ข้อมูล 

การวิเคราะห์

ข้อมูล 

ผลการวิจัย/

ข้อสรุป 

สิริพัฒน์ 

ลาภจติร 

(ตอ่) 

  ตวัแปรควบคมุ คือ 

คณุลกัษณะสว่น

บคุคล และตวัแปร

ตาม คือ การ

ตดัสินใจมีสว่น

ร่วมของภาค

ประชาชน 

นอกจากนีย้งัมี

การใช้สถิติเชิง

อ้างอิงได้แก่ ใช้

สถิติ เพียร์สนั

ไคสแควร์ 

(Pearson Chi 

square )

วิเคราะห์หา

ความสมัพนัธ์

ของปัจจยัในการ

ตดัสินใจมีสว่น

ร่วม และสถิติ

สหสมัพนัธ์ เพียร์

สนั (Pearson’s 

Correlation) เพ่ือ

วิเคราะห์

ความสมัพนัธ์

ระดบัการมีสว่น

ร่วมกบักิจกรรม

ทางการ

บริหารงาน อบต. 

การมีสว่นร่วมสว่น

ใหญ่เป็นเพียงการ

รับรู้ข้อมลูข่าวสาร

สาเหตท่ีุคนตดัสินใจ

ไมเ่ข้ามีสว่นร่วมเป็น

ปัจจยัด้านบคุคล คือ 

ในเร่ืองการศกึษา 

ความรู้ทกัษะ

ประสบการณ์ 

ความคิดหรือปม)

ของประชาชนท่ีคิด

วา่ตวัเองไมส่ าคญั 

ไมใ่ช่หน้าท่ี ไมม่ี

เวลา ฯล และเม่ือ

วิเคราะห์ปัจจยั 

(Factor Analysis) 

พบวา่ การมีสว่นร่วม

มีปัจจยัส าคญั คือ 

ความมีหน้าตาสงัคม 

จิตสาธารณะ การ

ด าเนินงานของ 

อบต. และการเป็น

เพศชาย 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
ผู้แต่ง /

ชื่อเร่ือง /  

ปีที่เขียน 

วัตถุประสงค์ แนวคดิ/

ทฤษฎีที่ใช้ 

วิธีการศึกษา/ตัว

แปรที่ใช้ / วิธีการ

เกบ็ข้อมูล 

การวิเคราะห์

ข้อมูล 

ผลการวิจัย/

ข้อสรุป 

ณรงค์           

กุลนิเทศ 

และ คณะ 

การมีสว่น

ร่วมของ

ชมุชนวดั

ราชาธิวาส

ในการ

ป้องกนั

และรักษา

สถานท่ี

เกิดเหตุ

(2555). 

เพ่ือศกึษา

ระดบัการมีสว่น

ร่วมและ เพ่ือ

เปรียบเทียบ

ระดบัการมีสว่น

ร่วมของ

ประชาชน

ชมุชนวดัราชา 

ธิวาสในการ

ป้องกนัและ

รักษาสถานท่ี

เกิดเหต ุจ าแนก

ตามสถานภาพ

ทัว่ไป 

แนวคิดและ

ทฤษฎีของการ

มีสว่นร่วม 

แนวความคิด

และหลกัการ

การมีสว่นร่วม

ของประชาชน 

เป็นการวิจยัเชิง

ส ารวจเพ่ือศกึษา

ระดบัการมีสว่นร่วม

ของชมุชนวดัราชาธิ-

วาสและ

เปรียบเทียบระดบั

การมีสว่นร่วมของ

ชมุชนวดัราชาธิวาส 

กลุม่ตวัอย่าง 130 

คน เคร่ืองมือท่ีใช้

เป็นการเก็บ

แบบสอบถาม มีตวั

แปรอิสระ ได้แก่ เพศ

อาย ุ สถานภาพ  

ระดบัการศกึษา  

อาชีพ  รายได้ ตวั

แปรตาม คือ การมี

สว่นร่วมในการ

ป้องกนัและรักษา

สถานท่ีเกิดเหต ุ

น าแบบสอบถาม 

ท่ีได้รับทัง้หมด

มาตรวจสอบ

ความสมบรูณ์

ของ

แบบสอบถามทกุ

ฉบบัและน ามา

วิเคราะห์ทาง

สถิติโดยใช้

คอมพิวเตอร์ใน

การค านวณ

คา่สถิติด้วย

โปรแกรม

ส าเร็จรูป ได้แก่ - 

t-test 

(Independent t-

test)เพ่ือหาคา่

ความแปรปรวน

ของกลุม่ตวัอย่าง  

- การมีสว่นร่วม

ของชมุชนวดั

ราชาธิวาสใน

การป้องกนัและ

รักษาสถานท่ี

เกิดเหตโุดยภาพ

รวมอยู่ในระดบั

มากท่ีสดุ และ

รายด้านอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ

ทกุด้าน ล าดบั

แรก ด้านการ

รักษาสถานท่ี

เกิดเหต ุ

รองลงมา ด้าน

การแจ้งการเกิด

เหต ุและด้าน

การป้องกนั การ

ระวงัสถานท่ีเกิด

เหต ุ                                       
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ตาราง 2 (ตอ่)  
ผู้แต่ง / 

ชื่อเร่ือง /  

ปีที่เขียน 

วัตถุประสงค์ แนวคดิ/

ทฤษฎีที่ใช้ 

วิธีการศึกษา/ตัว

แปรที่ใช้ /           

วิธีการเกบ็ข้อมูล 

การวิเคราะห์

ข้อมูล 

ผลการวิจัย/

ข้อสรุป 

ณรงค์ กุล

นิเทศ 

และคณะ 

(ตอ่) 

   (กลุม่ไมแ่ตกตา่ง

กนั ก็จะใช้การ

ทดสอบ t แบบ 

Equal Variances 

Assumed แตถ้่า

กลุม่แตกตา่งกนั 

ใช้การทดสอบ t 

แบบ Equal 

Variances not 

Assumed) - สถิติ

การวิเคราะห์

ความแปรปรวน

ทางเดียว (One 

Way Analysis of 

Variance : One 

Way ANOVA) - 

ท าการทดสอบราย

คูโ่ดยวิธีLSD 

(Least 

Significant 

Difference) 

- ประชาชนในชมุชน 

ท่ีมีเพศ รายได้ และ

ระดบัการศกึษา

ตา่งกนั มีสว่นร่วมใน

การป้องกนัและ

รักษาสถานท่ีเกิด

เหต ุด้านการป้องกนั 

การระวงัสถานท่ีเกิด

เหต ุแตกตา่งกนั-  

ประชาชนในชมุชนท่ี

มีอาย ุสถานภาพ 

และอาชีพตา่งกนั มี

สว่นร่วมในการ

ป้องกนัและรักษา

สถานท่ีเกิดเหต ุโดย

ภาพรวม ด้านการ

แจ้งการเกิดเหต ุด้าน

การป้องกนัการระวงั

สถานท่ีเกิดเหต ุและ

ด้านการรักษา

สถานท่ีเกิดเหต ุไม่

แตกตา่งกนั 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
ผู้แต่ง / ช่ือ

เร่ือง /  ปีที่

เขียน 

วัตถุประสงค์ แนวคดิ

/ทฤษฎี

ที่ใช้ 

วิธีการศึกษา/ตัวแปรที่

ใช้ /วิธีการเกบ็ข้อมูล 

การ

วิเคราะห์

ข้อมูล 

ผลการวิจัย/ข้อสรุป 

พรรณี  

ปานเทวัญ 

ความจ าเป็น

ขัน้พืน้ฐาน

และสภาวะ

สขุภาพ

อนามยัของ

ประชาชน     

ในเขตพืน้ท่ี

ต าบลหนอง

สาหร่าย 

อ าเภอปาก

ช่อง จงัหวดั

นครราชสีมา

( 2556).  

เพ่ือส ารวจ

ความจ าเป็น

พืน้ฐานและ 

ส ารวจสภาวะ

สขุภาพ

อนามยัของ

ประชาชนใน

เขตต าบล

หนอง

สาหร่าย 

อ าเภอปาก

ช่อง จงัหวดั

นครราชสีมา 

แนวคิด

เก่ียวกบั

ความ

จ าเป็น

พืน้ฐาน 

เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา 

เก็บข้อมลูโดยใช้

แบบสอบถามความจ าเป็น

ขัน้พืน้ฐาน และแบบ

ประเมินสภาวะสขุภาพ

อนามยัของประชาชน ซึง่

เป็นแบบสอบถามปลาย

ปิด  แบบประเมินคณุภาพ

ชีวิตขัน้ต ่าของประชาชน

ไทย ปี 2555 - 2559 เป็น

แบบสอบถามมาตรฐานท่ี

ใช้ในระดบัประเทศ มี

ลกัษณะเป็นข้อความ

ประเมินในแตล่ะครัวเรือน

โดยให้เลือกค าตอบและ

เติมค าในช่องวา่งเพ่ิมเติม 

การสรุปผลข้อมลูจะ

พิจารณา วา่แตล่ะ

ครัวเรือนมีตวัชีว้ดั (30 

ตวัชีว้ดั) ท่ีผ่านเกณฑ์(ไมม่ี

ปัญหา) หรือไมผ่่านเกณฑ์ 

(ต้องแก้ไข) หรือไมม่ีข้อมลู

จ านวน 372 ครัวเรือน  

ข้อมลูที่ได้

ตรวจสอบ

ความ

ถกูต้องแล้ว 

น ามา

วิเคราะห์

โดยใช้สถิติ

เชิง

พรรณนา 

(Descriptiv

e) แสดง

ความถ่ีและ

ร้อยละใน

การ

วิเคราะห์

ข้อมลูสว่น

บคุคล 

ตวัชีว้ดั 

จปฐ. และ

ข้อมลูด้าน

สขุภาพ

อนามยั 

พบวา่ความจ าเป็นขัน้

พืน้ฐานของประชาชน

สว่นใหญ่ยงัไมผ่่าน

เกณฑ์ทกุหมวด และ

สภาวะสขุภาพ

อนามยัของประชาชน

อาย ุ15 ปีขึน้ไป 

พบวา่ มีสขุภาพ

แข็งแรงดี ปัญหาการ

เจ็บป่วยมีอาการ 

ปวดข้อ ปวดเข่า ปวด

หลงั ความดนัโลหิต

สงู โรคกระเพาะ

อาหาร การเจ็บป่วย

ในผู้สงูอาย ุสว่นใหญ่

เป็นโรคความดนั

โลหิตสงู มีประวตัิหก

ล้ม และพบปัญหา

การจดั

สภาพแวดล้อมท่ีอยู่

อาศยัให้กบัผู้สงูอายุ

ยงัไมถ่กูสขุลกัษณะ  
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ตาราง 2 (ตอ่)  
ผู้แต่ง / ช่ือ

เร่ือง /  ปีที่

เขียน 

วัตถุประสงค์ แนวคดิ/

ทฤษฎีที่ใช้ 

วิธีการศึกษา/ตัว

แปรที่ใช้ /วิธีการ

เกบ็ข้อมูล 

การวิเคราะห์

ข้อมูล 

ผลการวิจัย/

ข้อสรุป 

ณัฐกริช  

เปาอนิทร์ 

แนวทางการ

พฒันาระบบ

การจดัสรร

ท่ีดินท ากินใน

ท่ีราชพสัด ุ

จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี

อย่างมี

ประสิทธิผล

และยัง่ยืน 

(2558).  

เพ่ือศกึษาถงึ

ประสิทธิผลของ

กระบวนการคดั

กรองผู้มีสิทธิเข้า

รับการจดัสรร

ท่ีดินท ากินในท่ี

ราชพสัดุ 

จงัหวดัสรุาษฎร์

ธานีและศกึษา

ถงึความยัง่ยืน

ของการ

ประกอบอาชีพ

และการ

ด ารงชีวิตของผู้

ท่ีได้รับสิทธิเช่า

ใช้ประโยชน์ 

จากท่ีราชพสัด ุ

จงัหวดัสรุาษฎร์

ธานี หลงัการ

ได้รับสทิธ์ิ 

แนวคิดใน

การจดัสรร

ท่ีดินท ากิน

อย่างมี

ประสิทธิผล

แนวคิดใน

การจดัสรร

ท่ีดินท ากิน

อย่างยัง่ยืน 

เป็นงานวิจยัเชิง

คณุภาพมีวิธี

การศกึษา โดยการ

วิเคราะห์แยกแยะ

เนือ้หาสาระและ

การเปรียบเทียบ

หน่วยวิเคราะห์ท่ีมี

ปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั 

เคร่ืองมือท่ีใช้โดย

การสมัภาษณ์ 

เก็บรวบรวมข้อมลู

นัน้จะใช้สามวิธี

หลกัคือ การ

สมัภาษณ์เชิงลกึ 

การประชมุกลุม่ 

และ การ

สงัเกตการณ์แบบ

ไมม่ีสว่นร่วม 

วิเคราะห์ด้วย

วิธีการ การ

วิเคราะห์

แยกแยะ

เนือ้หาสาระ 

(content 

analysis) ซึง่

เป็นการสกดั

น าแนวคิดท่ี

เป็นความจริง

ออกมาจากค า

ให้สมัภาษณ์

ของผู้ให้

สมัภาษณ์ และ

การวิเคราะห์

ข้อมลูคือ “การ

เปรียบเทียบ

ระหวา่งหน่วย

วิเคราะห์ 

(comparison 

and 

contrast)”  

การคดักรอง

ราษฎรเพ่ือเข้ารับ

สิทธิการใช้

ประโยชน์ในท่ีราช

พสัดนุัน้ ประชาชน

ไมไ่ด้รับการดแูล

เท่าท่ีควรทัง้ใน

เร่ืองของการให้

ข้อมลูที่จ าเป็น

และการให้บริการ

ประชาชนด้านอื่น 

ๆ ก่อให้เกิดความ

เหลื่อมล า้ด้าน

โอกาสในการได้รับ

การจดัสรรท่ีดินท า

กิน ซึง่ท าให้การ

จดัสรรท่ีดินท ากิน

ไร้ประสิทธิผล 

ทัง้นีเ้จ้าหน้าท่ีรัฐ

ขาดทรัพยากรใน

การด าเนินการ  
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ตาราง 2 (ตอ่)  
ผู้แต่ง / 

ชื่อเร่ือง /  

ปีที่เขียน 

วัตถุประสงค์ แนวคดิ/

ทฤษฎีที่ใช้ 

วิธีการศึกษา/ตัว

แปรที่ใช้ /           

วิธีการเกบ็ข้อมูล 

การวิเคราะห์

ข้อมูล 

ผลการวิจัย/

ข้อสรุป 

ณัฐกริช 

เปาอนิทร์ 

(ตอ่) 

   โดยเป็นการ

เปรียบเทียบ

มมุมองของภาค

ประชาชน และ

มมุมองของ

เจ้าหน้าท่ีรัฐ เพ่ือ

ท าให้ได้เหน็ถงึ

ความแตกต่าง

ของผลการ

ด าเนินการทัง้ใน

สว่นของการคดั

กรองผู้มีสิทธิ

ได้รับการจดัสรร

ท่ีดินท ากินในท่ี

ราชพสัด ุจงัหวดั

สรุาษฎร์ธานี 

และหลงัจากมี

การจดัสรรท่ีดิน

ท ากินไปแล้ว 

อีกทัง้นโยบาย

และแนวทางการ

ด าเนินการยงัขาด

ความชดัเจน และ

หลงัจากราษฎร

ได้รับการจดัสรร

ท่ีดินท ากินแล้ว

ประชาชนยงัไม่

สามารถ

ด าเนินการ

ประกอบอาชีพได้

อย่างเหมาะสมได้

เน่ืองจากผู้ ได้รับ

การจดัสรรไมม่ี

ศกัยภาพเพียง

พอท่ีจะปรับสภาพ

พืน้ท่ีให้เหมาะแก่

การประกอบ

อาชีพ ทัง้ยงัขาด

สาธารณปูโภคขัน้

พืน้ฐานในการ

ด ารงชีวิตอย่างมี

คณุภาพ 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
ผู้แต่ง / 

ชื่อเร่ือง /  

ปีที่เขียน 

วัตถุประสงค์ แนวคดิ/

ทฤษฎีที่

ใช้ 

วิธีการศึกษา/ตัว

แปรที่ใช้ /           

วิธีการเกบ็ข้อมูล 

การวิเคราะห์

ข้อมูล 

ผลการวิจัย/

ข้อสรุป 

ภาธิดา   

สมิง              

ดชันีจ าแนก

ตวัชีว้ดั

คณุภาพ

ชีวิตของ

ประชาชน

ในชนบท

ตามเกณฑ์

ความ

จ าเป็น

พืน้ฐาน 

(จปฐ.) 

(2545). 

เพ่ือศกึษาดชันี

จ าแนกตวัชีว้ดั

คณุภาพชีวิต

ของประชาชน

ในชนบท ตาม

เกณฑ์ความ

จ าเป็นพืน้ฐาน

โดย

เปรียบเทียบ

ระหวา่ง

หมูบ้่านเร่งรัด

พฒันาอนัดบั 

3 (ก้าวหน้า) 

และหมูบ้่าน

เร่งรัดพฒันา

อนัดบั 1 (ล้า

หลงั) 

แนวคิด

เก่ียวกบั

การพฒันา

มนษุย์และ

คณุภาพ

ชีวิต

แนวคิด

เก่ียวกบั

เคร่ืองชีว้ดั

ความ

จ าเป็น

พืน้ฐาน 

(จปฐ.) 

ในการศกึษามีหน่วย

ศกึษา คือ ครัวเรือน

ในพืน้ท่ีจงัหวดั

กาญจนบรีุ ขนาด

ตวัอย่าง 300 

ครัวเรือน ซึง่มี

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจยัเป็น

แบบสอบถาม

ปลายเปิดและปลาย

ปิด จดัเก็บข้อมลูโดย

การส ารวจด้วย

วิธีการสมัภาษณ์

รวบรวมข้อมลูจาก

แบบบนัทกึ

ประกอบการสงัเกต

และสมัภาษณ์ ตวั

แปรท่ีใช้ ตามตวัชีว้ดั

คณุภาพชีวิต 8 

หมวด  

วิเคราะห์ตวัแปร

โดยการใช้

คอมพิวเตอร์

โปรแกรม SPSS 

for Windows  

แปลงข้อมลูที่ได้

จากแบบ 

สอบถาม แล้วน า

ข้อมลูที่ได้จาก

การประมวล

ข้อมลูมา

พิจารณาคา่ทาง

สถิติ และสถิตท่ีิ

ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมลู 

คือ คา่เฉลี่ย ร้อย

ละ และคา่

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน และ 

ผลการศกึษา

เปรียบเทียบ ด้าน

สถานภาพทัว่ไป

ของประชาชนใน

ชนบท หมูบ้่าน

ก้าวหน้า และ

หมูบ้่านล้าหลงั 

พบวา่ หวัหน้า

ครัวเรือน เป็น

ชาย สว่นใหญ่จบ

การศกึษาชัน้

ประถมศกึษา 

และมีอาชีพหลกั

เป็นเกษตรกร  

ตวัชีว้ดัท่ีสามารถ

จ าแนกคณุภาพ

ชีวิตของ

ประชาชนใน

หมูบ้่านก้าวหน้า  
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ตาราง 2 (ตอ่)  
ผู้แต่ง / 

ชื่อเร่ือง /  

ปีที่เขียน 

วัตถุประส

งค์ 

แนวคดิ/

ทฤษฎีที่ใช้ 

วิธีการศึกษา/ตัว

แปรที่ใช้ /วิธีการ

เกบ็ข้อมูล 

การวิเคราะห์

ข้อมูล 

ผลการวิจัย/

ข้อสรุป 

ภาธิดา   

สมิง   (ตอ่)            
  (สขุภาพดี  มีบ้าน

อาศยั  ศกึษาถ้วน

ทัว่  ครอบครัวสขุ

สบาย  รายได้มาก  

อยากร่วมพฒันา  

พาสูค่ณุธรรม และ

บ ารุงสิ่งแวดล้อม) 

การวิเคราะห์

หาดชันีจ าแนก

ตวัชีว้ดัความ

จ าเป็นพืน้ฐาน 

(จปฐ.) ใช้

เทคนิคการ

วิเคราะห์

จ าแนก

ประเภทแบบ

ขัน้ตอน 

และหมูบ้่านล้าหลงั 

ท่ีระดบันยัส าคญั

ทางสถิติ มีทัง้หมด 7 

ตวั ได้แก่ ครัวเรือนมี

และใช้ ส้วมท่ีถกู

หลกัสขุาภิบาล 

ครัวเรือนมีความรู้

เก่ียวกบัโรคเอดส์ 

ครัวเรือนมีความรู้ใน

การใช้ยาท่ีถกูต้อง 

ครัวเรือนไมกิ่น

อาหารที่ไมท่ าให้สกุ

ด้วยความร้อน 

ครัวเรือนปฏิบตัิ

กิจกรรมทางศาสนา

สปัดาห์ละครัง้ คน

ในครัวเรือนไมต่ิด

บหุร่ี และคนใน

ครัวเรือนร่วม

กิจกรรมตาม

ประเพณี

ศิลปวฒันธรรม 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
ผู้แต่ง / 

ชื่อเร่ือง /  

ปีที่เขียน 

วัตถุประสงค์ แนวคดิ/

ทฤษฎีที่ใช้ 

วิธีการศึกษา/ตัว

แปรที่ใช้ / วิธีการ

เกบ็ข้อมูล 

การวิเคราะห์

ข้อมูล 

ผลการวิจัย/

ข้อสรุป 

ภูริปัญญา   

เกดิศรี 

ปัจจยั

ความส าเร็

จในการ

ประยกุต์

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง                 

ในเขต

ปฏิรูปท่ีดิน 

: ศกึษา

กรณี ต าบล

นิคมกระ

เสียว 

อ าเภอด่าน

ช้าง จงัหวดั

สพุรรณบรีุ

(2553). 

เพ่ือศกึษาระดบั

ของปัจจยั

ความส าเร็จ 

ศกึษาปัจจยัท่ีมี

ผลตอ่

ความส าเร็จใน

การประยกุต์

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในเขต

ปฏิรูปท่ีดินต าบล

นิคมกระเสียว              

อ าเภอด่านช้าง 

จงัหวดัพรรณบรีุ

และเพ่ือศกึษาวา่ 

ปัจจยัใดท่ีน่าจะ

มีความสมัพนัธ์

กนั มากท่ีสดุ 

มากรองลงมา

ตามล าดบั จนถงึ

ไมม่ี

ความสมัพนัธ์กนั

เลย 

แนวคิด

เก่ียวกบั

เศรษฐกิจ

พอเพียง

แนวคิด

เก่ียวกบั

ความรู้ความ

เข้าใจ

แนวคิด

เก่ียวกบั

ความ

ร่วมมือและ

การมีสว่น

ร่วม 

วิธีการศกึษาครัง้นี ้

เป็นการวิจยัแบบ

ตดัขวางเชิงคณุภาพ

และเชิงปริมาณ 

เคร่ืองมือท่ีใช้จาก

แบบสอบถามจาก 

กลุม่ตวัอย่าง 250 คน

รวบรวมข้อมลูจาก

หนงัสือ บทความ 

วารสาร งานวิจยั 

วิทยานิพนธ์และ

เวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวข้อง  

ตวัแปรอิสระ ได้แก ่

ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัเศรษฐกิจ

พอเพียง, การ

แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ร่วมกนั

ระหวา่งเกษตรกร , 

การประสานงาน , 

ภาวะผู้น า , ความ

ร่วมมือในการด าเนิน

กิจกรรม , การ  

การวิเคราะห์

ข้อมลู 

เคร่ืองมือทาง

สถิติท่ีใช้ ได้แก่ 

สถิติพรรณนา 

ได้แก่คา่ร้อยละ 

คา่เฉลี่ย สว่น

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน คา่

ต ่าสดุและ

คา่สงูสดุเพ่ือ

อธิบาย

ลกัษณะทัว่ไป

ของกลุม่

ตวัอย่างและ

อธิบายคา่ของ

ตวัแปรแตล่ะ

ตวั  สถิติเชิง

อนมุาน และ

วิเคราะห์การ

ถดถอยพห ุ 

พบข้อเสนอแนะ

ของเกษตรกร 

และเจ้าหน้าท่ี 

เก่ียวกบัการ

ประยกุต์ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงในเขต

ปฏิรูปท่ีดิน ดงันี ้

1) จะต้องสร้าง

ความรู้ความ

เข้าใจแก่ผู้ ท่ี

สนใจหรือ

กลุม่เป้าหมาย

อย่างจริงจงั                  

2) ภาครัฐควรมี

ความต่อเน่ืองใน

การให้การ

สนบัสนนุ และ

ตอบสนองความ

ต้องการและภมูิ

ปัญญาของ

ชมุชน  3)  
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ตาราง 2 (ตอ่)  
ผู้แต่ง / 

ชื่อเร่ือง /  

ปีที่เขียน 

วัตถุประสงค์ แนวคดิ/

ทฤษฎีที่ใช้ 

วิธีการศึกษา/ตัว

แปรที่ใช้ /  วิธีการ

เกบ็ข้อมูล 

การ

วิเคราะห์

ข้อมูล 

ผลการวิจัย/ข้อสรุป 

ภูริปัญญา   

เกดิศรี 

(ตอ่) 

  สนบัสนนุจาก

หน่วยงาน ภาครัฐ 

และปัจจยัสว่น

บคุคล ตวัแปรตาม 

คือ ความส าเร็จใน

การประยกุต์ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงใน

เขตปฏิรูปท่ีดิน 

และ

วิเคราะห์

ข้อมลูโดย

การใช้

คอมพิวเตอร์

โปรแกรม 

SPSS for 

Windows 

จะต้องมีการวางแผน

ร่วมกนัของหน่วยงาน

ตา่งๆ และในสว่นของ

การท างานร่วมกนัเชิง

บรูณาการ พบ

ข้อเสนอแนะ ดงันี ้  

1) ควรสร้างความรู้

ความเข้าใจท่ีถกูต้อง

แก่ผู้ ท่ีสนใจหรือ

กลุม่เป้าหมายก่อน

ด าเนินงาน             

2) ภาครัฐควรมีความ

ตอ่เน่ืองในการให้

ความช่วยเหลือและ

สนบัสนนุอย่างจริงจงั 

3) การสนบัสนนุและ

การท างานของ

ภาครัฐจะต้องยดึ

ประชาชนเป็น

ศนูย์กลาง 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
ผู้แต่ง / 

ชื่อเร่ือง / 

ปีที่เขียน 

วัตถุประสงค์ แนวคดิ/

ทฤษฎีที่ใช้ 

วิธีการศึกษา/ตัว

แปรที่ใช้ /วิธีการ

เกบ็ข้อมูล 

การวิเคราะห์

ข้อมูล 

ผลการวิจัย/

ข้อสรุป 

สุพัดชา         

โอทาศรี      

การด ารง

อยู่ของ

อาชีพ

ชาวนาไทย 

:กรณีศกึษา

ชาวนา

จงัหวดั

ลพบรีุ 

(2554).   

เพ่ือศกึษา

สถานการณ์

การด ารงอยู่

ของอาชีพ

ชาวนาไทย 

ศกึษาเง่ือนไข

ของการด ารง

อยู่ของชาวนา

ไทย และ

ศกึษาปัญหา

อปุสรรคและ

ข้อเสนอแนะ 

ในการด ารง

อยู่ของชาวนา

ไทย โดย

การศกึษา

กรณีของ

ชาวนาใน

จงัหวดัลพบรีุ 

แนวคิดและ

ทฤษฎี

เก่ียวกบัใน

การพฒันา

แนวคิด

เก่ียวกบัระบบ

เศรษฐกิจทนุ

นิยมแนวคิด

และทฤษฎีท่ี

เก่ียวของกบั

คณุภาพชีวิต

แนวคิดและ

ทฤษฎี

เก่ียวกบัการ

ย้ายถ่ิน

แนวคิด

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงของ

พระบาทสมเ

ดจ็พระ

เจ้าอยู่หวั 

(รัชกาลที่ 9) 

ท าการศกึษาจาก

ข้อมลู ทตุิยภมูิ โดย

การศกึษาค้นคว้า

เบือ้งต้นจากเอกสาร 

และข้อมลูปฐมภมูิ 

เป็นท่ีผู้ศกึษาเข้าไป

เก็บในพืน้ท่ีการศกึษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การศกึษา ได้แก่ การ

สมัภาษณ์  การสงัเกต  

การสนทนากลุม่  การ

เก็บรวบรวมข้อมลู 

แบบเจาะลกึ เมื่อผ่าน

ช่วงการสร้างสมัพนัธ์

และปรับตวัได้ระดบั

หนึง่แล้ว เร่ิมเก็บ

ข้อมลูสว่น

รายละเอียดในแตล่ะ

ประเดน็ โดยเข้า

พบปะพดูคยุกบั

เป้าหมาย ตาม

เง่ือนไขสถานการณ์ท่ี

เกิดขึน้ ตวัแปร 

น าข้อมลูที่ได้

จากการเก้บข้อ

มลูทตุิยภมูิจาก

เอกสารและ

ข้อมลูปฐมภมูิ 

จากการจดัเก็บ

ภาคสนาม ท า

การวิเคราะห์ 

หาข้อสรุป ด้วย

การน าข้อมลูมา

จดัให้เป็น

หมวดหมู ่

แยกแยะตาม

องค์ประกอบ

ตา่งๆ หา

ความหมายและ

หาความ 

สมัพนัธ์

เช่ือมโยงในแต่

ละประเดน็และ

ความสมัพนัธ์

กบับริบทท่ี

ศกึษาเพ่ือตอบ 

ในด้าน

สถานการณ์การ

ด ารงอยู่ของ

อาชีพชาวนาไทย

ในจงัหวดัลพบรีุ  

มีจ านวนชาวนา

ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีเขต

ชลประทาน

เพ่ิมขึน้จากเดิม 

เน่ืองจากการมี

แหลง่น า้ท่ีอดุม

สมบรูณ์พืน้ท่ี

เหมาะสมแก่การ

ท านา มี

เคร่ืองมือทาง

การเกษตรที่

ทนัสมยั ช่วยทุน่

แรงให้กบัชาวนา

ได้ท านาได้

สะดวกและ

รวดเร็วขึน้ อีกทัง้

ยงัมแีรงงานภาค

เกษตรท่ีช่วยใน 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
ผู้แต่ง / 

ชื่อเร่ือง /  

ปีที่เขียน 

วัตถุประสงค์ แนวคดิ

/ทฤษฎี

ที่ใช้ 

วิธีการศึกษา/ตัว

แปรที่ใช้ / 

วิธีการเกบ็ข้อมูล 

การ

วิเคราะห์

ข้อมูล 

ผลการวิจัย/ข้อสรุป 

สุพัดชา         

โอทาศรี  

(ตอ่)      

  อิสระ ได้แก่ 

ความรู้และ

นวตักรรม , 

นโยบาย

การเกษตร, 

เศรษฐกิจ , 

คา่นิยม วตัถนิุยม

ปัจจยัทาง

ธรรมชาติ และ

สขุภาพ ตวัแปร

ตาม คือ การด ารง

อยู่ของชาวนา 

วตัถปุระสงค์

ของการวิจยั

และน าเสนอ

ในรูปแบบ

ของความ

เรียบเชิง

บรรยาย 

การท านาแทนชาวนาได้อีก

ด้วยตลอดจนการสนบัสนนุ

ทางนโยบายการเกษตรของ

รัฐบาล แตส่ าหรับชาวนาท่ีอยู่

นอกเขตพืน้ท่ีชลประทานกลบั

มีจ านวนชาวนาลดลงจาก

เดิม ทัง้นีเ้พราะไมม่ีแหลง่น า้

ท่ีอดุมสมบรูณ์ ต้องรอเพียง

น า้ฝนในการท านาเท่านัน้ 

นอกจากนีต้้นทนุการท านาก็

สงูขึน้ราคาผลผลิตตกต ่า อีก

ทัง้ยงัประสบภยัธรรมชาติ

ตา่งๆ จงึท าให้ชาวนาท่ีอยู่

นอกเขตพืน้ท่ีชลประทาน

บางสว่นเปลี่ยนไปท าไร่อ้อย

แทนการท านา อย่างไรก็ตาม

จ านวนของชาวนาในจงัหวดั

ลพบรีุในอนาคต โดยรวม

อาจจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ เป็น

เพราะความแตกต่างทางการ

สนบัสนนุเชิงนโยบายของ

รัฐบาลแตล่ะรัฐบาล 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
ผู้แต่ง / ช่ือ

เร่ือง /  ปีที่

เขียน 

วัตถุประสงค์ แนวคดิ/

ทฤษฎีที่ใช้ 

วิธีการศึกษา/ตัว

แปรที่ใช้ /           

วิธีการเกบ็ข้อมูล 

การ

วิเคราะห์

ข้อมูล 

ผลการวิจัย/

ข้อสรุป 

มนูญ            

ทองขโชค 

นโยบายการ

กระจายการถือ

ครองท่ีดิน

เปรียบเทียบ

โครงการจดั

ท่ีดินของรัฐ 

ขจดัการความ

ยากจน กบัการ

ด าเนินการ

เก่ียวกบัท่ีดินที่

ถกูทอดทิง้ฯ 

ตามมาตรา 6 

ประมวล

กฎหมายท่ีดิน 

(2554).   

เพ่ือศกึษา

เนือ้หาและ

บริบทของ

นโยบายท่ี

รัฐบาล

ปัจจบุนัก าลงั

ด าเนินการ 

คือ โครงการ

จดัท่ีดินของ

รัฐ เพ่ือขจดั

ความยากจน

เปรียบเทียบ

กบัการ

ด าเนินการกบั

ท่ีดินที่ถกู

ทอดทิง้ฯ ตาม

มาตรา 6 

ประมวล

กฎหมายท่ีดิน 

แนวคิดและ

ทฤษฎีการน า

นโยบายไป

ปฏิบตัิ 

เป็นการศกึษาเชิง

คณุภาพ เก็บ

ข้อมลูโดยการวิจยั

ภาคสนาม (การ

สมัภาษณ์  ผู้ ท่ีมี

หน้าท่ีเก่ียวข้องกบั

การน านโยบายไป

ปฏิบตัิ) โดยการ

ค้นคว้าและ

รวบรวมจาก

เอกสาร  ตวัแปร

อิสระ ได้แก่ ปัจจยั

ด้านเนือ้หา

นโยบาย และ

ปัจจยัด้านบริบท

นโยบาย ตวัแปร

ตาม คือ 

ความส าเร็จของ

การน านโยบาย

การถือครองท่ีดิน

ไปปฏิบตัิ  

เป็นการ

วิเคราะห์

ข้อมลูเชิง

พรรณนา  

จากการศกึษา

พบวา่นโยบายการ

กระจายการถือ

ครองท่ีดินมีความ

เป็นการเมืองสงูมี

กลุม่ได้

ผลประโยชน์และ

เสียผลประโยชน์ 

จ านวน ซึง่นอกจาก

จะเป็นเกษตรกร

รายย่อยผู้ขาด

แคลนท่ีดินท ากิน

แล้ว ยงัเก่ียวข้อง

กบัเจ้าของท่ีดินราย

ใหญ่ ซึง่มกัจะเป็น

ผู้มีอิทธิพลในทาง

การเมือง และถ้า

หากเกิดผลกระทบ

ในทางลบตอ่บคุคล

ท่ีมีอิทธิพลดงักลา่ว

นี ้นโยบายการถือ

ครองท่ีดิน 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
ผู้แต่ง / ช่ือ

เร่ือง /  ปีที่

เขียน 

วัตถุประสงค์ แนวคดิ/

ทฤษฎีที่ใช้ 

วิธีการศึกษา/ตัว

แปรที่ใช้ / วิธีการ

เกบ็ข้อมูล 

การวิเคราะห์

ข้อมูล 

ผลการวิจัย/ข้อสรุป 

มนูญ            

ทองขโชค 

(ตอ่) 

    จะล้มเหลวแตถ้่า

นโยบายมีเนือ้หา

สาระท่ีจะน า

ประโยชน์ไปให้ชมุชน

ท่ีสามารถสร้างความ

นิยมให้ผู้ก าหนด

นโยบายได้โดยไม่

สง่ผลกระทบตอ่

ประโยชน์ของกลุม่

อิทธิพลท่ีกลา่ว

มาแล้วนโยบายจะ

ประสบผลส าเร็จผล

การศกึษาของสอง

นโยบาย พบวา่ 

โครงการจดัท่ีดินของ

รัฐ ขจดัความยากจน 

ประสบผลส าเร็จ

เพราะ ปัจจยัด้าน

เนือ้หานโยบายและ

ปัจจยัด้านบริบท

นโยบาย 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้ 
1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง  
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู  
4. การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู  

3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากร  
ราษฎรท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินท ากินในโครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย

รัฐบาล จ านวน 8 ชมุชน ในพืน้ท่ีเขตปฏิรูปท่ีดนิ ป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี 

3.1.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ราษฎรท่ีได้รับการจดัสรรท่ีดินท ากินในโครงการจดัท่ีดินท ากินให้ชมุชนตามนโยบาย

รัฐบาล จ านวน 8 ชมุชน ในพืน้ท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน ป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี จะ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างราษฎรท่ีด าเนินการจดัท่ีดินแล้ว ทัง้เพศชาย และเพศหญิง ทัง้นี ้
ผู้ วิจยัได้ก าหนดจ านวนของกลุ่มประชากรท่ีจะท าการเก็บข้อมูลเพ่ือท าการศึกษามากกว่า 80  % 
โดยมีการสุม่ตวัอยา่งจากสตูรและขัน้ตอน ดงันี ้ 
  สตูร  n = N * 80  
       100 
 เม่ือ    n   คือ จ านวนตวัอยา่งหรือ ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
                   N  คือ จ านวนหนว่ยทัง้หมด/ ขนาดของประชากรซึง่เทา่กบั 364 คน 
 แทนคา่สตูร  n = 364 * 80   = 291.20  
       100  
ดงันัน้ ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้จ านวนตวัอยา่งท่ีจท าการศกึษามากกว่า 80 %  = 291 คน ขึน้ไป 
3.2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้ข้อมลูในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั  
ข้อมูล ทุติยภูมิ  (Secondary Data) ศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี

หลักการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเคร่ืองมือวิจัยให้
ครอบคลมุความมุง่หมายของการวิจยั 
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ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้มาจากการท่ีผู้ วิจัยเป็นผู้ เก็บข้อมูล
โดยตรง จากกลุ่มเป้าหมายในพืน้ท่ีท่ีท าการศึกษา แนวทาง/ขัน้ตอนการด าเนินงาน  ซึ่งมี
รายละเอียดเก่ียวกับสมมติฐานในการวิจัย และวิธีการวางแผนการด าเนินงานรวมทัง้ วิธีการ
ด าเนินการวิจัย  วิธีการเก็บข้อมูล การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ การปรับตัวของชุมชนต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้สภาพแวดล้อมท่ีส่งผลในการบริหารจดัการและใช้ประโยชน์ในท่ีดิน โดยมี
กระบวนการและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้

3.2.1 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือชิน้ที่ 1 

เคร่ืองมือชิน้ท่ี 1 คือ การออกแบบสอบถาม  (Questionnaire) โดยการน าข้อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เป็นชุดของข้อค าถามท่ี
ต้องการเร้าให้ผู้ ตอบได้สะท้อนข้อมูลท่ีต้องการศึกษา มาใช้วัดสภาพท่ีเป็นจริง ความคิดเห็น 
ความรู้สึกหรือทศันคติต่างๆ โดยแบง่ชดุแบบสอบสอบถาม ออกเป็นแบบสอบถามท่ีมีค าถามแบบ
ปลายปิด (Close-ended Form) และแบบสอบถามท่ีมีค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended 
Form) เพ่ือใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่างราษฎรในพืน้ท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสัก 
จงัหวดัอทุยัธานี จ านวน 300 ชดุ 

3.2.2 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือชิน้ที่ 1  
เม่ือได้ข้อมูลมาใช้ในการออกแบบสอบถาม ผู้ วิจัยการตรวจสอบคุณภาพของ

แบบทดสอบท่ีใช้ในการวัดผลจะต้องท าการตรวจสอบคุณภาพด้านต่างๆ อาทิ ทดสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) จากผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและ
ชดัเจนตามความมุง่หมายของการวิจยั รวมทัง้ ข้อมลูท่ีใช้เม่ือวดัผลออกมาแล้วสามารถสร้างความ
นา่เช่ือถือและมีประสิทธิภาพ 

3.2.3 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือชิน้ที่ 2  
เคร่ืองมือชิน้ท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) โดยการศึกษาและน าข้อมูล

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) มาก าหนดเป็นชุดของ
ประเด็นค าถามท่ีก าหนดขึน้ไว้เป็นกรอบในการสนทนาเพ่ือการสอบถามสิ่งท่ีสนใจศกึษา โดยแบบ
สัมภาษณ์ใช้วัดความคิดเห็น ความรู้สึกหรือทัศนะต่างๆ ในมุมของผู้ น าชุมชน หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและด าเนินการในพืน้ท่ี รวมทัง้กลุม่ตวัอยา่งราษฎรท่ีเป็นผู้น ากลุม่ 

3.2.4 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือชิน้ที่ 2  
เม่ือก าหนดกลุม่เปา้หมายท่ีจะท าการสมัภาษณ์ได้แล้ว ผู้ วิจยัน าข้อค าถามเพ่ือขอให้

ผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ตรวจสอบว่าข้อค าถามแต่ละข้อวดัได้ตรงและครอบคลุมประเด็นท่ีต้องการ
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ศึกษา ในส่วนของประเด็นค าถามต้องมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ มีความเป็นปรนยัหรือ
ความชดัเจนทางภาษาเหมาะกบัการสมัภาษณ์กลุม่เปา้หมายและ ครอบคลมุทุกประเดน็  
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

งานศึกษานีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ จึงต้องมีการลงพืน้ท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน ป่าห้วยระบ า 
อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 8 ชุมชน เพ่ือ เก็บรวบรวมข้อมูลท าการศึกษาวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วย 

1. การศึกษาวิเคราะห์ในเชิงเอกสาร (Documentary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูล
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยเน้นการน าข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการศกึษา บทความ บทวิเคราะห์ โครงการของ
ภาครัฐ รวมถึงกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่างๆ ท่ีภาครัฐ องค์กรภาคี ได้มีการบูรณาการกันในหลาย
ภาคสว่นท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีดนิ 

2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม (field research) เป็นการลงพื น้ ท่ี เก็บข้อมูลทาง
กายภาพและส ารวจข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือน ามาวิเคราะห์ถึงพฒันาการการใช้ประโยชน์จากท่ีดินของ
ราษฎรท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินให้ท ากินในชุมชน รวมถึง การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพืน้ท่ี 
กิจกรรมต่างๆ ท่ีได้มีการด าเนินการผ่านมา น าไปสู่การพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ใน
พืน้ท่ี กระบวนการมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งของชมุชน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีคณุคา่และ
ยัง่ยืน 

3. สมัภาษณ์ (Interview)  การลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์เจาะลึกกลุ่มเป้าหมาย ผู้ เก่ียวข้อง 
ในพืน้ท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน ป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุัยธานี อาทิ ราษฎรกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้น าชมุชน   

4. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม เป็นการประมวลผลข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ผล
ทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป STATA และใช้วิธีการตีความ (Interpretive Approach) จาก
ข้อมลูเชิงคณุภาพ เพ่ือการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงเหตแุละผลขององค์ประกอบ (Components) 
ตา่ง ๆ ท่ีมีผลกระทบโครงการฯหรือการใช้นโยบาย 
3.4 การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  

เม่ือได้รับข้อมูลจากการลงพืน้ท่ีศึกษาและท าการรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้ศึกษาและวิจยัมี
กระบวนการจดัท าข้อมลูเพื่อน าไปสูข่ัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้ 

1. ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความถกูต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลว่าครอบคลุมตาม
วตัถปุระสงค์และสามารถตอบปัญหาของการศกึษาได้ชดัเจน  

2. เลือกข้อมลูโดยใช้การรวบรวมข้อมลูอย่างเป็นระบบ แยกหมวดหมู่ของข้อมลูตาม
ประเดน็ในการศกึษา เพ่ือน ามาท าการวิเคราะห์  
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3. น าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการตรวจสอบข้อมูลไปพร้อมๆ กับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางการวิจยัเชิงคณุภาพ แยกแยะข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่พร้อมกับ
การพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลโดยการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 

4. น าข้อมูลท่ีจดัหมวดหมู่แล้ว มาท าการบนัทึกเพ่ือท าการวิเคราะห์ผลโดยใช้การ
วิเคราะห์ผลทางสถิตด้ิวยโปรแกรมส าเร็จรูป STATA 

สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. ใช้สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือใช้วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่ม

ประชากรซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์ นัน้ไปสรุปอ้างถึงประชากรได้โดยใช้การประมาณคา่ การ
ทดสอบสมมตฐิาน วิเคราะห์ผล Regression Analysis    

2. ใช้สูตรของโปรแกรม แบบจ าลอง Logistic regression model ด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์แบบ Binary Logistic Regression 
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ภาพประกอบ 2 รูปแบบการจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

 

41 
 

 
 

 

เก ็  อม  ภาคสนาม 

 งพืน้ทีส่มัภาษณ  

การก า นดประชากร 

Regression  Analysis 

การจดัเตรยีม  อม   การก า นดเครื่องมอื การเก ็  อม   

ศ กษาวเิคราะ   นเชงิ

เอกสาร 

เ อืกก ุ่มประชากร 

ทุตยิภ ม ิ ปฐมภ ม ิ

น าเสนอ  อม   

การสงัเกตแ  มสี่วนร่วม 

ก า นดสมการที ่ช  น

การค านวณ ตวัแปรตาม 

(Y) แ ะตวัแปร (X) 
จดัท าแ ะวเิคราะ  

  อม  แ  สอ ถาม 

น า  อม   ตามสมการ f(Y) = f(x1,x2,x3,…….x9)         

มาท าการวเิคราะ   ดย ช ตาราง Excel 

แป ง  อม  จาก     

Excel เป็น Text. File 

เพื่อ ช  นการ Regression 

น า  อม  ที ่ด จากการ 

Regression มาวเิคราะ  

เพื่อพสิ จน สมมตฐิาน 

 าค่า Coefficient of 

Determination จาก 

Model เพื่อสรุป   

สมัภาษณ  

แ  สอ ถาม 
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บทที่ 4  
ผลการศึกษา 

จากการศึกษา เร่ือง ปัจจยัทางด้านชีวสงัคมท่ีมีผลมาจากการจดัท่ีดินท ากิน กรณีศึกษา 
ในพืน้ท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน ป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอุทยัธานี ซึ่งเป็นการศึกษาในด้านของ
ความพึงพอใจของประชากรท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินท ากินจากรัฐบาล ซึ่งรวบรวมจากการเก็บ
แบบสอบถามจากประชากรท่ีได้รับการจดัสรรท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และจาก
การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีกลุ่มตวัอย่างให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามจ านวน  291 ราย และเก็บได้จริง จ านวน 300 ราย คิดเป็นร้อยละ 103 ของ
กลุ่มประชากรตวัอย่าง และผู้ศึกษาได้น าข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่า
ทางสถิต ิและก าหนดการน าเสนอผลการศกึษา ดงันี ้

1. ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ประชากร 
2. ระดบัความพึงพอใจของกลุ่มประชากรต่อการได้รับการจดัสรรท่ีดินท ากินจากรัฐบาล

(ภาพรวม)  
3. ระดบัความพึงพอใจของกลุ่มประชากรต่อการได้รับการจดัสรรท่ีดินท ากินจากรัฐบาล 

(รายด้าน) 
3.1 ความพงึพอใจของกลุม่ประชากรตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิ  

(ด้านความรู้สกึ , จิตใจ) 
3.2 ความพงึพอใจของกลุม่ประชากรตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิ (ด้านสงัคม) 
3.3 ความพงึพอใจของกลุม่ประชากรตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิ 

(ด้านเศรษฐกิจ) 
3.4 ความพงึพอใจของกลุม่ประชากรตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิ 

(ด้านวฒันธรรม) 
4. ด้านการได้รับการสง่เสริมและพฒันาอาชีพในพืน้ท่ี 
5. ผลการจดัท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 
6. สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

4.1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มประชากร 
ข้อมูลพืน้ฐานของตัวแทนประชากรในแต่ละครอบครัวท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามประกอบด้วย เพศ , อาย ุ, ระดบัการศกึษา , สถานภาพ , จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
, จ านวนปีท่ีเข้าร่วมโครงการ , อาชีพ , รายได้ตอ่เดือน  
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เพศ พบวา่ กลุม่ประชากรตวัอยา่งสว่นใหญ่ ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ 
แบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 161 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.67 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 

139 ราย คดิเป็นร้อยละ 46.33 

อาย ุพบวา่ กลุม่ประชากรตวัอยา่งสว่นใหญ่ ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ 
แบบสอบถามเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงอายุ 41 - 60  ปี จ านวน 159 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.00 

รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงอายุ 20 - 40  ปี จ านวน 103 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.33 และเป็น

กลุม่ท่ีอยูใ่นชว่งอายมุากกวา่ 60 ปี ขึน้ไป จ านวน 38 ราย คดิเป็นร้อยละ 12.67  

สถานภาพ พบวา่ กลุม่ประชากรตวัอยา่งสว่นใหญ่ ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ 
แบบสอบถามในประเด็นนีเ้ป็นกลุ่มท่ีมีสถานภาพ สมรสแล้ว จ านวน 202 ราย คิดเป็นร้อยละ 

67.33 และเป็นกลุม่ท่ีมีสถานภาพโสด จ านวน 98 ราย คดิเป็นร้อยละ 32.67  

ระดบัการศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรตวัอย่างส่วนใหญ่ ท่ีให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามในประเด็นนีเ้ป็นกลุ่มท่ีมีระดบัการศกึษาชัน้ ประถมศกึษา จ านวน 195 ราย คิด
เป็นร้อยละ 65.00 รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาชัน้ มธัยมศกึษา จ านวน  84 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 28.00 เป็นกลุ่มท่ีไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.00 และเป็นกลุ่มท่ีมี
ระดับการศึกษาชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ขึน้ไปจ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.00 
ตามล าดบั  

จ านวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า กลุ่มประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่ ท่ีให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในประเด็นนีเ้ป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวจ านวน 2 - 4 
ราย จ านวน 183 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.00 รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว
จ านวนน้อยกว่า 2 ราย จ านวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.33 เป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวจ านวน5 – 7 ราย จ านวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.33 และเป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนสมาชิก
ในครอบครัวจ านวนมากกวา่ 7 ราย จ านวน 10 ราย คดิเป็นร้อยละ 3.33  ตามล าดบั 

จ านวนปีท่ีเข้าร่วมโครงการและได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินจากรัฐบาล พบวา่ กลุม่ 
ประชากรตวัอย่างส่วนใหญ่ ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในประเด็นนีเ้ป็นกลุ่มท่ีเข้า

ร่วมโครงการ  3 ปี จ านวน 184 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.33  รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการ 2 

ปี จ านวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.00 และมีกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีมีจ านวน เท่ากัน คือ 1 ปี 

จ านวน 28 ราย คดิเป็นร้อยละ 9.33  และ 4 ปี จ านวน 28 ราย คดิเป็นร้อยละ 9.33  ตามล าดบั 

อาชีพ พบวา่ กลุม่ประชากรตวัอยา่งสว่นใหญ่ ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ 
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แบบสอบถามในประเด็นนีเ้ป็นกลุ่มท่ีมีอาชีพ เกษตรกร จ านวน 201 ราย คิดเป็นร้อยละ67.00 

รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอาชีพรับจ้างทัว่ไปจ านวน  92 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.67  และเป็นกลุ่มท่ีมี

อาชีพ ค้าขาย จ านวน 7 ราย คดิเป็นร้อยละ 2.33 ตามล าดบั 

รายได้ตอ่เดือน พบวา่ กลุม่ประชากรตวัอยา่งสว่นใหญ่ ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ 
แบบสอบถามในประเด็นนีเ้ป็นกลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนอยู่ท่ีน้อยกว่า 5,000 บาท จ านวน148 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 49.33 รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี 5,001 - 7,000 บาท จ านวน 96 

ราย คิดเป็นร้อยละ 32.00 เป็นกลุม่ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนอยูท่ี่ 7,001 - 9,000บาท จ านวน 41 ราย คิด

เป็นร้อยละ 13.67 และเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี มากกว่า 9,000 บาท ขึน้ไป  จ านวน 15 

ราย คดิเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดบั 

ตาราง 3  แสดงจ านวน ร้อยละ ของข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไปของกลุม่ประชากรตวัอย่าง 

ข้อมูลพืน้ฐานท่ัวไป  จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 139 46.33 

หญิง 161 53.67 
อาย ุ
 
 

20 – 40 ปี 103 34.33 
41 – 60 ปี 159 53.00 
มากกวา่ 60 ปี ขึน้ไป 38 12.67 

สถานภาพ โสด 98 32.67 

แตง่งาน 202 67.33 
ระดบัการศกึษา ไมไ่ด้รับการศกึษา 15 5.00 

ประถมศกึษา 195 65.00 
มธัยมศกึษา 84 28.00 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ขึน้ไป 6 2.00 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว น้อยกวา่ 2 คน 58 19.33 

 2 – 4 คน 183 61.00 

 5 - 7 คน 49 16.33 

มากกวา่7ขึน้ไป 10 3.33 
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ตาราง 3 (ตอ่)  

ข้อมูลพืน้ฐานท่ัวไป  จ านวน ร้อยละ 

จ านวนปีท่ีเข้าร่วม

โครงการฯ 

1 ปี 28 9.33 

2 ปี 60 20.00 

3 ปี 184 61.33 

4 ปี 28 9.33 

อาชีพ เกษตรกร 201 67.00 

รับจ้างทัว่ไป 92 30.67 

ค้าขาย 7 2.33 

รายได้ตอ่เดือน น้อยกวา่หรือเทา่กบั 5,000 บาท 148 49.33 

5,001 – 7,000 บาท 96 32.00 

7,001 – 9,000 บาท 41 13.67 

มากกวา่ 9,000 บาท ขึน้ไป 15 5.00 
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ภาพประกอบ 3 แผนภมูิภาพ แสดงจ านวน ร้อยละ ของข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
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ภาพประกอบ 3 (ตอ่) 
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ภาพประกอบ 3 (ตอ่) 
4.2 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มประชากรต่อการได้รับการจัดสรรที่ดนิท ากินจากรัฐบาล 

การศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางด้านชีวสังคมท่ีมีผลมาจากการจดัท่ีดินท ากิน กรณีศึกษา ใน
พืน้ท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน ป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานีผู้ วิจยัได้ก าหนดปัจจยัท่ีมีผลเพ่ือ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดระดับความพึงพอใจของกลุ่มประชากรตัวอย่างไว้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความรู้สึก  ด้านสังคม  ด้านเศรษฐกิจ และด้านวฒันธรรม ผลการศึกษารวมทัง้ 4 ด้าน มีเกณฑ์
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบว่าผล
การศกึษาแยกรายด้านมีผลดงันี ้ 
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ด้านความรู้สึก กลุ่มประชากรตวัอย่าง มีระดบัความพึงพอใจรวมอยู่ท่ี ระดบั มาก 
(คา่เฉล่ีย 3.83)  

ด้านสังคม กลุ่มประชากรตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจรวมอยู่ ท่ี ระดับ มาก 
(คา่เฉล่ีย 3.88) 

ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มประชากรตวัอย่าง มีระดบัความพึงพอใจรวมอยู่ท่ี ระดบั ปาน
กลาง (คา่เฉล่ีย 3.21) 

ด้านวฒันธรรม กลุ่มประชากรตวัอย่าง มีระดบัความพึงพอใจรวมอยู่ท่ี ระดบั ปาน
กลาง (คา่เฉล่ีย 3.40)   
ตาราง 4  แสดงคา่ร้อยละ ในภาพรวมของปัจจยัทกุด้าน 

ปัจจัยทัง้ 4 ด้าน 
  

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่เลย 

ด้านความรู้สึก 384 527 543 46 0 3.83 

สังคม 448 514 470 51 17 3.88 

เศรษฐกิจ 66 456 759 169 50 3.21 

วัฒนธรรม 306 423 510 84 177 3.40 

รวมทัง้ 4 ด้าน 3.58 

ตาราง 5 แสดงคา่ร้อยละ และเกณฑ์การประเมิน ในภาพรวมของปัจจยัทกุด้าน 
                                        ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย  เกณฑ์การ

ประเมิน ปัจจัยทัง้ 4 ด้าน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่เลย 
ด้านความรู้สึก 25.6% 35.1% 36.2% 3.1% 0.0% 3.83 มาก 

สังคม 29.9% 34.3% 31.3% 3.4% 1.1% 3.88 มาก 

เศรษฐกิจ 4.4% 30.4% 50.6% 11.3% 3.3% 3.21 ปานกลาง 

วัฒนธรรม 20.4% 28.2% 34.0% 5.6% 11.8% 3.40 ปานกลาง 

รวมผลทัง้ 4 ด้าน  3.58 มาก 
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ภาพประกอบ 4 แผนภมูิภาพ แสดงคา่ร้อยละ  ในภาพรวมของปัจจยัทกุด้าน  
 

 

ภาพประกอบ 5 แผนภมูิภาพ แสดงคา่ร้อยละของระดบัความพงึพอใจในภาพรวมปัจจยัทกุด้าน 
4.3 ความพงึพอใจของกลุ่มประชากรต่อการได้รับการจัดสรรที่ดนิรายด้าน 

จากผลการศึกษาในภาพรวมทัง้ 4 ด้านของปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของกลุ่ม
ประชากรต่อการได้รับการจัดสรรท่ีดิน ผู้ วิจัยได้ศึกษาและพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีผล
การศกึษา ดงันี ้

4.3.1 ความพึงพอใจของกลุ่มประชากรต่อการได้รับการจัดสรรท่ีดินด้านความรู้สึก 
โดยมีความสมัพนัธ์ท่ีผู้วิจยัใช้ในการวดัระดบัความพึงพอใจในด้านนี ้ประกอบด้วย 5 ข้อ  

ได้แก่ การมีความรู้สึกพึงพอใจเม่ือมีโครงการจดัท่ีดินท ากินให้ชมุชน (ความสุข , ความสบายใจ) , 
ความพึงพอใจในการในการเข้าร่วมโครงการ , ความพึงพอใจในด้านความมัน่คงและปลอดภยัใน
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แต่ละวนั , ความพึงพอใจในการประกอบอาชีพท่ีได้รับการส่งเสริมจากการเข้าร่วมโครงการ และ
ความพึงพอใจจากการเข้าถึงบริการของรัฐเม่ือมีโครงการเข้ามา ผลการศึกษาปรากฎว่า กลุ่ม
ประชากรตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจในด้านความรู้สึก (จิตใจ)  ต่อการเข้ามาและมีส่วน
ร่วมกบัโครงการจดัสรรท่ีดนิท ากินให้กบัชมุชนของรัฐบาล อยูใ่นระดบั มาก (คา่เฉล่ีย 3.83) 

ส าหรับผลการศกึษารายด้านของความสมัพนัธ์ของความพงึพอใจของกลุม่ประชากร 
ในด้านความรู้สึก (จิตใจ) พบว่า ทัง้ 5 ด้าน โดยทกุด้านมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั มาก ซึ่ง

เรียงล าดบัตามคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฯ (คา่เฉล่ีย

3.95 ) การมีความรู้สึกพึงพอใจเม่ือมีโครงการจดัท่ีดินท ากินให้ชมุชน (ความสขุ , ความสบายใจ)  

(ค่าเฉล่ีย 3.90 ) ความพอใจจากการเข้าถึงบริการของรัฐเม่ือมีโครงการเข้ามา(ค่าเฉล่ีย 3.89 ) 

ความรู้สึกพึงพอใจในการประกอบอาชีพท่ีได้รับการส่งแสริมจากการเข้าร่วมโครงการฯ(ค่าเฉล่ีย

3.73 ) ความพงึพอใจในด้านความมัน่คงและปลอดภยัในแตล่ะวนั (คา่เฉล่ีย 3.70)  

ตาราง 6 แสดงจ านวน และเกณฑ์การประเมิน ในภาพรวมของปัจจยัในด้านความรู้สึก 

  ระดบัความพงึพอใจ 
คา่เฉล่ีย 

เกณฑ์การ
ประเมิน   มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย ไมเ่ลย 

ด้านความรู้สึก 5 4 3 2 1     

การมีความรู้สกึพงึพอใจ
เม่ือมีโครงการจดัท่ีดนิท า
กินให้ชมุชน (ความสขุ , 
ความสบายใจ)  

78 116 104 2 0 3.90 มาก 

ความพงึพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการฯ 

84 120 92 4 0 3.95 มาก 

ความพอใจในด้านความ
มัน่คงและปลอดภยัใน
แตล่ะวนั 

59 101 130 10 0 3.70 มาก 

ความรู้สกึพงึพอใจใน
การประกอบอาชีพท่ี
ได้รับการสง่แสริมจาก
การเข้าร่วมโครงการฯ 

66 101 118 15 0 3.73 มาก 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

  ระดบัความพงึพอใจ 
คา่เฉล่ีย 

เกณฑ์การ
ประเมิน   มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย ไมเ่ลย 

ด้านความรู้สึก 5 4 3 2 1     

ความพอใจจากการ
เข้าถึงบริการของรัฐเมื่อมี
โครงการเข้ามา 

97 89 99 15 0 3.89 มาก 

รวมทัง้ 5 ด้าน 384 527 543 46 0 3.83     มาก 

ตาราง 7 แสดงคา่ร้อยละ และเกณฑ์การประเมิน ในภาพรวมของปัจจยัในด้านความรู้สกึ 

  ระดบัความพงึพอใจ 
คา่เฉล่ีย 

เกณฑ์การ
ประเมิน   มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย ไมเ่ลย 

ด้านความรู้สึก 5 4 3 2 1     

การมีความรู้สกึพอใจเม่ือ
มีโครงการฯ เชน่ ด้าน
ความสขุ(ความสบายใจ ) 

26.0% 38.7% 34.7% 0.7% 0.0% 3.90 มาก 

ความพงึพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการฯ 

28.0% 40.0% 30.7% 1.3% 0.0% 3.95 มาก 

ความพอใจในด้านความ
มัน่คงและปลอดภยัในแต่
ละวนั 

19.7% 33.7% 43.3% 3.3% 0.0% 3.70 มาก 

ความรู้สกึพงึพอใจในการ
ประกอบอาชีพท่ีได้รับการ
สง่แสริมจากการเข้าร่วม
โครงการฯ 

22.0% 33.7% 39.3% 5.0% 0.0% 3.73 มาก 

ความพอใจจากการเข้าถึง
บริการของรัฐเมื่อมี
โครงการเข้ามา 

32.3% 29.7% 33.0% 5.0% 0.0% 3.89 มาก 

รวมทัง้ 5 ด้าน 25.6% 35.1% 36.2% 3.1% 0.0% 3.83 มาก 
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ภาพประกอบ 6 แผนภมูิภาพ และแสดงคา่ร้อยละ ในภาพรวมของปัจจยัด้านความรู้สกึ 

4.3.2 ความพึงพอใจของกลุ่มประชากรต่อการได้รับการจัดสรรที่ดินด้านสังคม 
โดยมีความสมัพนัธ์ท่ีผู้วิจยัใช้ในการวดัระดบัความพึงพอใจในด้านนี ้ประกอบด้วย 5 ข้อ  

ได้แก่ ความพอใจกับการได้รับความช่วยเหลือจากสวสัดิการภาครัฐ เม่ือมีโครงการฯ , การพอใจ
กบัการผูกมิตรหรือเข้ากับผู้ อ่ืนท่ีร่วมโครงการเดียวกัน , การเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคมหรือมีส่วน
ร่วมกับสมาชิกในโครงการฯ , การได้รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็นและได้รับประโยชน์จาก
ขา่วสารนัน้ และชมุชนมีการจดักิจกรรมเพ่ือให้สมาชิกได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกนัอย่างตอ่เน่ือง 
ผลการศกึษาปรากฎว่า กลุ่มประชากรตวัอย่าง มีระดบัความพึงพอใจในด้านสงัคม ตอ่การเข้ามา
และมีส่วนร่วมกับโครงการจัดสรรท่ีดินท ากินให้กับชุมชนของรัฐบาล อยู่ในระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 
3.88) 
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ส าหรับผลการศกึษารายด้านของความสมัพนัธ์ของความพงึพอใจของกลุม่ประชากร 
ในด้านสงัคมพบว่า ทัง้ 5 ด้าน โดยทุกด้านมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั มาก ซึ่งเรียงล าดบั

ตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ความพอใจกับการได้รับความช่วยเหลือจากสวัสดิการ

ภาครัฐ เม่ือมีโครงการฯ (คา่เฉล่ีย 4.06) การได้รับทราบข้อมลูข่าวสารท่ีจ าเป็นและได้รับประโยชน์

จากข่าวสารนัน้  (ค่าเฉล่ีย 3.93 ) มีด้านท่ีมีระดบัความพึงพอใจเท่ากัน คือ การพอใจกับการผูก

มิตรหรือเข้ากบัผู้ อ่ืนท่ีร่วมโครงการเดียวกัน และชมุชนมีการจดักิจกรรมเพ่ือให้สมาชิกได้มีโอกาส

ท ากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.89 ) และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือมีส่วน

ร่วมกบัสมาชิกในโครงการฯ (คา่เฉล่ีย 3.64 ) 

ตาราง 8 แสดงจ านวน และเกณฑ์การประเมิน ในภาพรวมของปัจจยัในด้านสงัคม 

  ระดบัความพงึพอใจ 
คา่เฉล่ีย 

เกณฑ์การ
ประเมิน   มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย ไมเ่ลย 

ด้านสังคม 5 4 3 2 1     

ความพอใจกบัการได้รับ
ความชว่ยเหลือจาก
สวสัดกิารภาครัฐ เม่ือมี
โครงการฯ 

103 117 76 3 1 4.06 มาก 

การพอใจกบัการผกูมิตรหรือ
เข้ากบัผู้ อ่ืนท่ีร่วมโครงการ
เดียวกนั 

72 128 95 5 0 3.89 มาก 

การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สงัคมหรือมีสว่นร่วมกบั
สมาชิกในโครงการฯ 

61 101 114 18 6 3.64 มาก 

การได้รับทราบข้อมลูข่าวสาร
ท่ีจ าเป็นและได้รับประโยชน์
จากขา่วสารนัน้ 

109 83 91 12 5 3.93 มาก 

ชมุชนมีการจดักิจกรรม
เพ่ือให้สมาชิกได้มีโอกาสท า
กิจกรรมร่วมกนัอย่างตอ่เน่ือง 

103 85 94 13 5 3.89 มาก 

รวมทัง้ 5 ด้าน 448 514 470 51 17 3.88    มาก 
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ตาราง 9 แสดงคา่ร้อยละ และเกณฑ์การประเมิน ในภาพรวมของปัจจยัในด้านสงัคม 

  ระดบัความพงึพอใจ 
คา่เฉล่ีย 

เกณฑ์การ
ประเมิน   มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย ไมเ่ลย 

ด้านสังคม 5 4 3 2 1     

ความพอใจกบัการได้รับ
ความชว่ยเหลือจาก
สวสัดกิารภาครัฐ เม่ือมี
โครงการฯ 

34.3% 39.0% 25.3% 1.0% 0.3% 4.06 มาก 

การพอใจกบัการผกูมิตร
หรือเข้ากบัผู้ อ่ืนท่ีร่วม
โครงการเดียวกนั 

24.0% 42.7% 31.7% 1.7% 0.0% 3.89 มาก 

การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สงัคมหรือมีสว่นร่วมกบั
สมาชิกในโครงการฯ 

20.3% 33.7% 38.0% 6.0% 2.0% 3.64 มาก 

การได้รับทราบข้อมลู
ขา่วสารท่ีจ าเป็นและ
ได้รับประโยชน์จาก
ขา่วสารนัน้ 

36.3% 27.7% 30.3% 4.0% 1.7% 3.93 มาก 

ชมุชนมีการจดักิจกรรม
เพ่ือให้สมาชิกได้มีโอกาส
ท ากิจกรรมร่วมกนัอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

34.3% 28.3% 31.3% 4.3% 1.7% 3.89 มาก 

รวมทัง้ 5 ด้าน 29.9% 34.3% 31.3% 3.4% 1.1% 3.88 มาก 
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ภาพประกอบ 7 แผนภมูิภาพ และแสดงคา่ร้อยละ ในภาพรวมของปัจจยัด้านสงัคม 

4.3.3 ความพึงพอใจของกลุ่มประชากรต่อการได้รับการจัดสรรที่ดินด้านเศรษฐกิจ 
โดยมีความสมัพนัธ์ท่ีผู้วิจยัใช้ในการวดัระดบัความพึงพอใจในด้านนี ้ประกอบด้วย 5 ข้อ  

ได้แก่ สภาวะการมีงานท า/การจ้างงานท่ีเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับตอนท่ียังไม่เข้าร่วมโครงการ, เกิด
ความพอใจในการประกอบอาชีพ , การมีรายได้ท่ีเพิ่มขึน้จากการมีอาชีพท่ีมัน่คง, การมีเงินเก็บท่ี
เกิดจากการออมและจดัท าบญัชีครัวเรือน และการมีเงินพอใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัผลการศึกษา
ปรากฎวา่ กลุม่ประชากรตวัอย่าง มีระดบัความพงึพอใจในด้านเศรษฐกิจ ตอ่การเข้ามาและมีส่วน
ร่วมกบัโครงการจดัสรรท่ีดนิท ากินให้กบัชมุชนของรัฐบาล อยูใ่นระดบั ปานกลาง (คา่เฉล่ีย 3.21) 
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ส าหรับผลการศกึษารายด้านของความสมัพนัธ์ของความพงึพอใจของกลุม่ประชากร 
ในด้านเศรษฐกิจพบว่า ทัง้ 5 ด้าน โดยมีด้านท่ีมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก คือ เกิด

ความพอใจในการประกอบอาชีพ และมีระดบัความพึงพอใจในด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดบั ปาน

กลาง 4 ด้าน โดยเรียงล าดบัตามคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงันี ้เกิดความพอใจในการประกอบ

อาชีพ (คา่เฉล่ีย 3.65) สภาวะการมีงานท า/การจ้างงานท่ีเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัตอนท่ียงัไม่เข้าร่วม

โครงการ (คา่เฉล่ีย 3.37) การมีรายได้ท่ีเพิ่มขึน้จากการมีอาชีพท่ีมัน่คง (คา่เฉล่ีย 3.31 ) การมีเงิน

เก็บท่ีเกิดจากการออมและจัดท าบัญชีครัวเรือน (ค่าเฉล่ีย 2.90 ) และการมีเงินพอใช้จ่ายใน

ชีวิตประจ าวนั (คา่เฉล่ีย 2.83 ) 

ตาราง 10 แสดงจ านวน และเกณฑ์การประเมิน ในภาพรวมของปัจจยัในด้านเศรษฐกิจ 

  ระดบัความพงึพอใจ 
คา่เฉล่ีย 

เกณฑ์การ
ประเมิน   มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย ไมเ่ลย 

ด้านเศรษฐกิจ 5 4 3 2 1     

สภาวะการมีงานท า/
การจ้างงานท่ีเพิ่มขึน้
เม่ือเทียบกบัตอนท่ียงั
ไมเ่ข้าร่วมโครงการ 

21 104 149 17 9 3.37 ปานกลาง 

เกิดความพอใจในการ
ประกอบอาชีพ 

26 163 93 16 2 3.65 มาก 

การมีรายได้ท่ีเพิ่มขึน้
จากการมีอาชีพท่ี
มัน่คง 

12 101 160 23 4 3.31 ปานกลาง 

การมีเงินเก็บท่ีเกิดจาก
การออมและจดัท า
บญัชีครัวเรือน 

6 50 173 51 20 2.90 ปานกลาง 

การมีเงินพอใช้จา่ยใน
ชีวิตประจ าวนั 

1 38 184 62 15 2.83 ปานกลาง 

รวมทัง้ 5 ด้าน 66 456 759 169 50 3.21  ปานกลาง 
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ตาราง 11 แสดงคา่ร้อยละ และเกณฑ์การประเมิน ในภาพรวมของปัจจยัในด้านเศรษฐกิจ 

  ระดบัความพงึพอใจ 
คา่เฉล่ีย 

เกณฑ์การ
ประเมิน   มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย ไมเ่ลย 

ด้านเศรษฐกิจ 5 4 3 2 1     

สภาวะการมีงานท า/
การจ้างงานท่ีเพิ่มขึน้
เม่ือเทียบกบัตอนท่ียงั
ไมเ่ข้าร่วมโครงการ 

7.0% 34.7% 49.7% 5.7% 3.0% 3.37 ปานกลาง 

เกิดความพอใจในการ
ประกอบอาชีพ 

8.7% 54.3% 31.0% 5.3% 0.7% 3.65 มาก 

การมีรายได้ท่ีเพิ่มขึน้
จากการมีอาชีพท่ี
มัน่คง 

4.0% 33.7% 53.3% 7.7% 1.3% 3.31 ปานกลาง 

การมีเงินเก็บท่ีเกิด
จากการออมและ
จดัท าบญัชีครัวเรือน 

2.0% 16.7% 57.7% 17.0% 6.7% 2.90 ปานกลาง 

การมีเงินพอใช้จา่ยใน
ชีวิตประจ าวนั 

0.3% 12.7% 61.3% 20.7% 5.0% 2.83 ปานกลาง 

รวมทัง้ 5 ด้าน 4.4% 30.4% 50.6% 11.3% 3.3% 3.21 ปานกลาง 
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ภาพประกอบ 8 แผนภมูิภาพ และแสดงคา่ร้อยละ ในภาพรวมของปัจจยัด้านเศรษฐกิจ 

4.3.4 ความพึงพอใจของกลุ่มประชากรต่อการได้รับการจัดสรรที่ดินด้านวัฒนธรรม 
โดยมีความสมัพนัธ์ท่ีผู้วิจยัใช้ในการวดัระดบัความพึงพอใจในด้านนี ้ประกอบด้วย 5 ข้อ  

ได้แก่ เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชมุชนและลดการบกุรุกป่า, วยัท างานในชมุชนมีความ
สนใจในการท าอาชีพเกษตรกร, เม่ือมีการจดัสรรท่ีดินในพืน้ท่ีส่งผลให้ลดการย้ายถ่ินฐานของคน
ในชุมชน, การใช้ประโยชน์จากท่ีดินมีการเปล่ียนจากการเกษตรเป็นอุตสาหกรรม และเกิดความ
ภูมิใจและร่วมมือกนัอนุรักษ์ หวงแหน ท่ีดินท่ีได้รับการจดัสรรไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
จากรุ่นสู่ รุ่น ผลการศึกษาปรากฎว่า กลุ่มประชากรตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจในด้าน
วฒันธรรม ตอ่การเข้ามาและมีส่วนร่วมกบัโครงการจดัสรรท่ีดินท ากินให้กบัชมุชนของรัฐบาล อยู่
ในระดบั ปานกลาง (คา่เฉล่ีย 3.40) 
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ส าหรับผลการศกึษารายด้านของความสมัพนัธ์ของความพงึพอใจของกลุม่ประชากร 
ในด้านวฒันธรรม พบวา่ ทัง้ 5 ด้าน โดยมีด้านท่ีมีระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบั มาก 3 ด้าน โดย

เรียงล าดบัตามคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย เกิดความภูมิใจและร่วมมือกนัอนรัุกษ์ หวงแหน ท่ีดินท่ี

ได้รับการจัดสรรไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น (ค่าเฉล่ีย 4.16) และมีด้านท่ีมี

ระดบัความพึงพอใจเท่ากนั คือ เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชมุชนและลดการบุกรุกป่า 

และวัยท างานในชุมชนมีความสนใจในการท าอาชีพเกษตรกร(ค่าเฉล่ีย 3.62 ) มีด้านท่ีมีระดับ

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง คือ เม่ือมีการจดัสรรท่ีดินในพืน้ท่ีส่งผลให้ลดการย้ายถ่ินฐาน

ของคนในชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.51) และมีด้านท่ีมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั น้อย คือ การใช้

ประโยชน์จากท่ีดนิมีการเปล่ียนจากการเกษตรเป็นอตุสาหกรรม (คา่เฉล่ีย 2.09 ) 

ตาราง 12 แสดงจ านวน และเกณฑ์การประเมิน ในภาพรวมของปัจจยัในด้านวฒันธรรม 

  ระดบัความพงึพอใจ 
คา่เฉล่ีย 

เกณฑ์การ
ประเมิน   มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย ไมเ่ลย 

ด้านวัฒนธรรม 5 4 3 2 1     

เกิดการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวิตของคนในชมุชนและ
ลดการบกุรุกป่า 

50 99 137 14 0 3.62 มาก 

วยัท างานในชมุชนมีความ
สนใจในการท าอาชีพ
เกษตรกร 

40 120 128 9 3 3.62 มาก 

เม่ือมีการจดัสรรท่ีดนิใน
พืน้ท่ีสง่ผลให้ลดการย้าย
ถ่ินฐานของคนในชมุชน 

40 103 134 16 7 3.51 ปานกลาง 

การใช้ประโยชน์จากท่ีดินมี
การเปล่ียนจากการเกษตร
เป็นอตุสาหกรรม 

13 48 53 25 161 2.09 น้อย 

เกิดความภมูิใจและร่วมมือ
กนัอนรัุกษ์ หวงแหน ท่ีดนิท่ี
ได้รับการจดัสรรไว้ให้
ลกูหลานได้ใช้ประโยชน์ 

163 53 58 20 6 4.16 มาก 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

  ระดบัความพงึพอใจ 
คา่เฉล่ีย 

เกณฑ์การ
ประเมิน   มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย ไมเ่ลย 

ด้านวัฒนธรรม 5 4 3 2 1     

ตอ่ไปจากรุ่นสูรุ่่น 163 53 58 20 6 4.16 มาก 

รวมทัง้ 5 ด้าน 306 423 510 84 177 3.40 ปานกลาง 

 

ตาราง 13 แสดงคา่ร้อยละ และเกณฑ์การประเมิน ในภาพรวมของปัจจยัในด้านวฒันธรรม 

  ระดบัความพงึพอใจ 
คา่เฉล่ีย 

เกณฑ์การ
ประเมิน   มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย ไมเ่ลย 

ด้านวัฒนธรรม 5 4 3 2 1     

เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
ของคนในชมุชนและลดการ
บกุรุกป่า 

16.7% 33.0% 45.7% 4.7% 0.0% 3.62 มาก 

วยัท างานในชมุชนมีความ
สนใจในการท าอาชีพ
เกษตรกร 

13.3% 40.0% 42.7% 3.0% 1.0% 3.62 มาก 

เม่ือมีการจดัสรรท่ีดนิใน
พืน้ท่ีสง่ผลให้ลดการย้ายถ่ิน
ฐานของคนในชมุชน 

13.3% 34.3% 44.7% 5.3% 2.3% 3.51 ปานกลาง 

การใช้ประโยชน์จากท่ีดินมี
การเปล่ียนจากการเกษตร
เป็นอตุสาหกรรม 

4.3% 16.0% 17.7% 8.3% 53.7% 2.09 น้อย 

เกิดความภมูิใจและร่วมมือ
กนัอนรัุกษ์ หวงแหน ท่ีดนิท่ี
ได้รับการจดัสรรไว้ให้
ลกูหลานได้ใช้ประโยชน์
ตอ่ไปจากรุ่นสูรุ่่น 

54.3% 17.7% 19.3% 6.7% 2.0% 4.16 มาก 

รวมทัง้ 5 ด้าน 20.4% 28.2% 34.0% 5.6% 11.8% 3.40 ปานกลาง 
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ภาพประกอบ 9 แผนภมูิภาพ และแสดงคา่ร้อยละ ในภาพรวมของปัจจยัด้านวฒันธรรม 
4.4 ด้านการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพืน้ท่ี 

จากการได้ลงพืน้ท่ีท าการศึกษา ผู้ วิจยัพบประเด็นท่ีน่าสนใจคือ เกษตรกรในพืน้ท่ีได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานภาครัฐในพืน้ท่ี ท่ีได้ให้ความร่วมมือและบูรณาการ 
การท างานร่วมกนัเพ่ือส่งเสริมให้คณุภาพชีวิตของประชากรในพืน้ท่ีมีความอยูดี่กินดีขึน้ โดยแตล่ะ
หน่วยงานได้ให้การสนบัสนุนปัจจยัตามภารกิจของหน่วยงานจ าแนกเป็นการส่งเสริมและพฒันา
อาชีพตามเมนอูาชีพในแตล่ะด้าน ดงันี ้
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4.1 ด้านการส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและบรูณาการกิจกรรมร่วมกัน
เพ่ือให้การสนบัสนนุตามภารกิจของหนว่ยงาน ดงันี ้ 

4.1.1 กรมพฒันาท่ีดนิ โดยสถานีพฒันาท่ีดนิอทุยัธานี ได้ด าเนินกิจกรรมในการ 
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาท่ีดิน ส่งเสริมการปรับปรุงพืน้ท่ีดินกรด สาธิตการท าน า้หมกั

ชีวภาพและปุ๋ ยหมกัสตูรพระราชทาน รวมทัง้สนบัสนนุเมล็ดพนัธุ์พืชปุ๋ ยสด (ปอเทือง) 

4.1.2 ชลประทานจงัหวดัอทุยัธานี มีโครงการก่อสร้างระบบประปาชมุชน เพ่ือให้ 
ชมุชนมีแหล่งน า้เพ่ือท าการเกษตร 

4.1.3 ศนูย์วิจยัและพฒันาการเกษตรอทุยัธานี จดักิจกรรมอบรมให้ความรู้การใช้ 
สารชีวภณัฑ์ใส้เดือนฝอยพนัธุ์ไทย เพื่อปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืช , จดัท าแปลงต้นแบบการใช้สารชีว

ภณัฑ์ 

4.1.4 ส านกังานเกษตรจงัหวดัอทุยัธานี ได้ด าเนินกิจกรรมในรูปของการส่งเสริม
การผลิตพืชผกัปลอดภยัจากสารพิษตามระบบมาตรฐาน GAP โดยการมอบปัจจยัการผลิต และ
อบรมให้ความรู้ และส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (พืชผกั) โดยการอบรมให้ความรู้,วาง
แผนการผลิต,เช่ือมโยงการตลาด,สนบัสนนุวสัดกุารเกษตร)   

4.1.5 กรมหมอ่นไหม โดยศนูย์หมอ่นไหมเฉลิมพระเกียรตฯิ กาญจนบรีุ โดยได้ 
ด าเนินกิจกรรมในรูปของการอบรม การย้อมสีและการมัดหม่ี เพ่ือให้เกษตรกรในพืน้ท่ีสามารถน า

ความรู้ไปพฒันาการย้อมสีและการมดัหม่ีภายในกลุ่ม  มีผลิตภัณฑ์ผ้าทอหลากหลายขึน้ สร้างรายได้

แก่สมาชิกในกลุ่ม 

4.1.6 ส านกังานปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัอุทยัธานี ได้ด าเนินการจดักิจกรรมในรูปของ
การจดัอบรม หลกัสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า (แฮนด์เมด)/การท ากระเป๋าพวงกุญแจ/กระเป๋า
ใส่มือถือ”และ จดัอบรม หลกัสตูร “การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรการท าขนมข้าวแตน-นางเล็ด และ
ถัว่กรอบแก้ว” 

4.2 ด้านปศุสัตว์ โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวดัอุทัยธานี  ได้ด าเนินกิจกรรมในการ
สง่เสริมการเลีย้งโค (แบบรวมกลุม่) , สง่เสริมการปลกูหญ้าเนเปีย และสง่เสริมการเลีย้งเป็ดไข่ 

4.3 ด้านประมง/เพาะเลีย้งสตัว์น า้โดยส านกังานประมงจงัหวดัอุทัยธานี ได้ด าเนิน
กิจกรรมในการจดัตัง้จดุสาธิตด้านการประมงในพืน้ท่ีของเกษตรกร (เลีย้งสตัว์น า้โดยใช้น า้น้อย) ,
สนับสนุนปัจจัย (ปลาดุก ,กบ พร้อมอาหารและวัสดุ (มุ้ งเขียว)) , ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
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เกษตรกรด้านการประมง (เลีย้งปลาดุกในบ่อพลาสติก) และเพิ่มผลผลิตสัตว์น า้ในแหล่งน า้ชุมชน 
(การปลอ่ยพนัธุ์สตัว์น า้) 

4.4 ด้านส่งเสริมสหกรณ์/การรวมกลุ่ม โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด าเนินกิจกรรมใน
การส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสถาบันเกษตรกรและให้ความรู้เก่ียวกับอุดมการณ์ วิธีการ 
หลกัการสหกรณ์ เพ่ือประกอบการจดัตัง้กลุ่ม ปัจจบุนัเกษตรกรในพืน้ท่ีได้ด าเนินการรวมกลุ่มและ
จดัตัง้เป็นสถาบนัเกษตร ในช่ือ สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินระบ า จ ากัด พร้อมทัง้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
จดัสรรงบประมาณอดุหนนุในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ 1 หลงั จ านวน 1,800,000 
บาท 

4.5 ด้านการส่งเสริมและการจัดท าบัญชีครัวเรือน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดย
ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์อุทยัธานี ได้ด าเนินกิจกรรมในรูปของการจดัอบรมให้ความรู้การท า
บัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนเพ่ือสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจ รวมทัง้ส่งเสริมการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน ตามแนวทางเพ่ือพฒันาชีวิต สอดคล้องตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.6 ด้านสนบัสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพเพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ดอกเบีย้ต ่าเพ่ือลงทุนประกอบอาชีพการเกษตรได้ สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในรูปของ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ต ่า และโดยกรมหม่อนไหม ได้จัดสรร
งบประมาณในรูปของกองทนุสงเคราะห์เกษตรกร เพ่ือสนบัสนนุให้เกษตรกรกู้ ยืม เพ่ือโรงเลีย้งไหม 
(6*8 ม.) และจดัซือ้อปุกรณ์ส าหรับการเลีย้งไหม 

4.7 ด้านท่ีอยู่อาศัยโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้งบ
สนบัสนนุในการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัให้กบัเกษตรกรในพืน้ท่ี จ านวนหลงัละ 50,000 บาท 

จากผลการศกึษาพบว่า ในด้านการส่งเสริมและพฒันาอาชีพท่ีหน่วยงานภาครัฐในพืน้ท่ี
ได้บูรณาการร่วมกันเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุน ช่วยเหลือเกษตรกรในพืน้ท่ีให้มีความอยู่ดีกินดี มี
อาชีพท่ีมัน่คงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในการศึกษารายด้านของการส่งเสริมและ
พฒันาอาชีพทัง้ 7 ด้าน พบว่า ทัง้ 7 ด้าน มีผลการศกึษา โดยเรียงล าดบัตามคา่เฉล่ียจากมากไป
หาน้อย ดงันี ้ด้านการส่งเสริมการเกษตร มีจ านวนประชากรท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ มากท่ีสุด จ านวน 298 ราย (ค่าเฉล่ีย 99.33) รองลงมาคือ ด้านการประมงหรือเพาะเลีย้ง
สตัว์น า้มีจ านวนประชากรท่ีได้รับการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 284 ราย (ค่าเฉล่ีย 
94.67) ด้านส่งเสริมสหกรณ์หรือการรวมกลุ่มด้านส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน มีจ านวน
ประชากรท่ีได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครัฐ เท่ากัน ท่ี จ านวน 254 ราย (คา่เฉล่ีย 84.67) 
ด้านท่ีอยู่อาศยั มีจ านวนประชากรท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 247 ราย 
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(ค่าเฉล่ีย 82.33) ด้านสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ มีจ านวนประชากรท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐจ านวน 213 ราย (ค่าเฉล่ีย 71.00) และด้านปศุสัตว์ มีจ านวน
ประชากรท่ีได้รับการสนบัสนนุจากหนว่ยงานภาครัฐ จ านวน 153 ราย (คา่เฉล่ีย 51.00) 
ตาราง 14 แสดงคา่ร้อยละ ในแตล่ะด้านของการได้รับการสง่เสริมและพฒันาอาชีพ 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (รายด้าน) จ านวน(ราย) ค่าร้อยละ 
ด้านสง่เสริมการเกษตร 298 99.33 
ด้านปศสุตัว์ 153 51.00 
ด้านประมงหรือเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 284 94.67 
ด้านสง่เสริมสหกรณ์หรือการรวมกลุม่ 254 84.67 
ด้านสง่เสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือน 254 84.67 
ด้านสนบัสนนุเงินทนุในการประกอบอาชีพ 213 71.00 
ด้านท่ีอยู่อาศยั 247 82.33 

 

 
ภาพประกอบ 10 แผนภมูิภาพ แสดงคา่ร้อยละ ในแตล่ะด้านของการได้รับการสง่เสริมและพฒันา
อาชีพ 
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4.5 ผลการจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล   
ในการจดัท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู เน่ืองจากงานวิจยัชิน้นีเ้ป็นงานวิจยัท่ีมีตวัแปร

ตามเป็นข้อมลูเชิงคณุภาพผู้วิจยัได้ลงพืน้ท่ีศกึษาและท าการรวบรวมข้อมลูจากออกแบบสอบถาม
เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลและเม่ือได้ข้อมูลตามท่ีต้องการแล้วผู้ วิจยัได้ออกแบบการ
จดัเก็บข้อมูลโดยน าข้อมูลลงในตารางจดัเก็บข้อมูลเพ่ือประมวลผล (Excel) โดยใช้การวิเคราะห์
ผลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป STATA และใช้วิธีการตีความจากข้อมูลเชิงคณุภาพ เพ่ือการ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงเหตแุละผลขององค์ประกอบตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่คณุภาพชีวิตของราษฎรท่ี
ได้รับการจดัสรรท่ีดินท ากิน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยผู้วิจยัได้น าข้อมลูทัง้หมดท่ีได้จากการลง
พืน้ท่ีเก็บแบบสอบถามแล้วน าผลมาสรุปลงในตารางเพ่ือประมวลผลและจากการน ามาวิเคราะห์
ผลทางสถิติโดยโปรแกรมส าเร็จรูป STATA โดยผู้ วิจยัใช้สูตรของโปรแกรม แบบจ าลอง Logistic 
regression model ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบ Binary Logistic Regression เพ่ือศึกษาและ
อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร ผู้วิจยัได้ก าหนดตวัแปรเพ่ือใช้ท าการศึกษา คือ ตวัแปรตาม 
(Y)  คือ ความพึงพอใจของชุมชนต่อการจัดท่ีดินท ากิน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยท่ีใช้วัดผลระดับ
ความพึงพอใจของประชากรท่ีได้รับการจดัสรรท่ีดิน4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก  ด้านสงัคม  ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านวฒันธรรม ในส่วนของตวัแปรอิสระ (X) ท่ีใช้วิเคราะห์เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์
ร่วมกัน ผู้ วิจัยใช้ปัจจัยตามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม และ
ก าหนดให้เป็นตวัแปรหุ่น (Dummy variable) ทัง้หมด 8 ตวั ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวนปีท่ีเข้าร่วมโครงการ อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน โดย
ผู้ วิจับเม่ือน าข้อมูลท่ีได้มาสรุปลงในตารางและน ามาวิเคราะห์ในโปรแกรมตามแบบจ าลองท่ี
ก าหนดแล้ว สรุปผลได้ ดงันี ้

แบบจ าลอง Logistic regression model 
จากผลการศึกษาโดยการน าข้อมูลวิเคราะห์ทางสถิติโปรแกรม Stata analysis ตาม

แบบจ าลอง Logistic regression model เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์เก่ียวกับความพึงพอใจของ
ประชากรท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินท ากินจากรัฐบาล ในภาพรวมของทุกด้าน และรายด้าน มีผล
การศกึษา ดงันี ้

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีก าหนดกบัความนา่จะเป็นและโอกาสท่ีนโยบายท่ีจะสง่ผล
ให้เกิดความพงึพอใจจากการได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากิน 
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ตาราง 15 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีก าหนด (ในภาพรวม) 

ตัวแปร Coef.(มาก) Coef.(น้อย) P>t 

ชว่งอาย ุ20 – 40 ปี 0.2384 -0.2384 0.005 

ชว่งอาย ุ41 – 60 ปี 0.2204 -0.2204 0.006 

ไมไ่ด้รับการศกึษา      -0.5287 0.5287 0.016 

ระดบัประถมศกึษา -0.4743 0.4743 0.013 

เข้าร่วมโครงการ 1 ปี 0.7824 -0.7824 0.000 

เข้าร่วมโครงการ 3 ปี 0.5190 -0.5190 0.000 

มีอาชีพเกษตรกร -1.0051 1.0051 0.000 

มีอาชีพรับจ้างทัว่ไป -0.9869 0.9869 0.000 

รายได้ตอ่เดือนน้อยกวา่หรือเทา่กบั 5,000 

บาท 

-0.5186 0.5186 0.000 

รายได้ตอ่เดือนเทา่กบั 5,001-7,000 บาท -0.3565 0.3565 0.005 

จากผลการศึกษาด้านความพึงพอใจ ในภาพรวมของประชากรในโครงการ พบว่า 
ความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเกิดความพงึพอใจของประชากรจากการจดัสรรท่ีดนิท ากินในกลุม่ท่ี
มีชว่งอาย ุ20-40 ปี มีระดบัความพึงพอใจท่ี  0.2384 หรือร้อยละ 23.84 และช่วงอาย ุ41 – 60 ปี มี
ระดบัความพึงพอใจท่ี  0.2204 หรือร้อยละ 22.04 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ความ
นา่จะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเกิดความพึงพอใจของประชากรจากการจดัสรรท่ีดินท ากินในกลุ่มท่ีไม่ได้
รับการศึกษา มีระดบัความพึงพอใจท่ี  -0.5287 หรือร้อยละ -52.87 และระดบัประถมศึกษา  มี
ระดบัความพึงพอใจท่ี  -0.4743 หรือร้อยละ -47.43 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความ
น่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเกิดความพึงพอใจของประชากรจากการจดัสรรท่ีดินท ากินในกลุ่มท่ีเข้า
ร่วมโครงการน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี มีระดับความพึงพอใจท่ี 0.7824 หรือร้อยละ 78.24 และ
กลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการ 3 ปี มีระดบัความพึงพอใจท่ี 0.5190 หรือร้อยละ 51.90 อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเกิดความพึงพอใจของประชากรจากการ
จดัสรรท่ีดินท ากินในกลุ่มท่ีมีอาชีพเกษตรกร มีระดบัความพึงพอใจท่ี -1.005 หรือร้อยละ -100.50 
และกลุ่มท่ีมีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีระดับความพึงพอใจท่ี -0.9869 หรือร้อยละ -98.69 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเกิดความพึงพอใจของประชากร
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จากการจดัสรรท่ีดินท ากินในกลุม่ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนน้อยกวา่หรือเทา่กบั 5,000 บาท มีระดบัความ
พึงพอใจท่ี -0.5186 หรือร้อยละ -51.86 และกลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนท่ี 5,001-7,000 บาท มีระดบั
ความพงึพอใจท่ี -0.3565 หรือร้อยละ -35.65 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีก าหนดกบัความนา่จะเป็นและโอกาสท่ีนโยบายท่ีจะสง่ผล
ให้เกิดความพงึพอใจจากการได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินในด้านความรู้สกึ 
ตาราง 16 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีก าหนด (ด้านความรู้สกึ) 

ตัวแปร Coef.(มาก) Coef.(น้อย) P>t 

สถานะโสด 0.2234 -0.2234 0.050 

จ านวนสมาชิกในครอบครัวน้อยกว่า 2 คน 1.2586 -1.2586 0.000 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว 2 – 4 คน 0.5787 -0.5787 0.048 

เข้าร่วมโครงการ 1 ปี 1.5668 -1.5668 0.000 

เข้าร่วมโครงการ 2 ปี 0.5304 -0.5304 0.012 

เข้าร่วมโครงการ 3 ปี 1.3864 -1.3864 0.000 

มีอาชีพเกษตรกร -1.2344 1.2344 0.011 

มีอาชีพรับจ้างทัว่ไป -1.6873 1.6873 0.001 

รายได้ตอ่เดือนเทา่กบั 5,001-7,000 บาท -0.6336 0.6336 0.020 

จากผลการศึกษาด้านความพึงพอใจ ในด้านความรู้สึกของประชากรในโครงการ 
พบว่า ความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเกิดความพึงพอใจของประชากรจากการจดัสรรท่ีดินท ากิน
ในกลุ่มท่ีมีสถานภาพโสด มีระดบัความพึงพอใจท่ี 0.2234 หรือร้อยละ 22.34 อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเกิดความพึงพอใจของประชากรจากการ
จดัสรรท่ีดินท ากินในกลุ่มท่ีมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนน้อยกว่า 2 คน มีระดบัความพึงพอใจท่ี 
1.2586 หรือร้อยละ 125.86 และกลุม่ท่ีมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนน้อยกวา่ 2-4 คน มีระดบัความ
พงึพอใจท่ี 0.5787 หรือร้อยละ 57.87 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ความนา่จะเป็นหรือ
โอกาสท่ีจะเกิดความพึงพอใจของประชากรจากการจดัสรรท่ีดินท ากินในกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี มีระดับความพึงพอใจท่ี 1.5668 หรือร้อยละ 156.68 กลุ่มท่ีเข้าร่วม
โครงการ 2 ปี มีระดบัความพึงพอใจท่ี 0.5304 หรือร้อยละ 53.04 และกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการ 3 ปี 
มีระดบัความพงึพอใจท่ี 1.3864 หรือร้อยละ 138.64 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความ
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น่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเกิดความพึงพอใจของประชากรจากการจดัสรรท่ีดินท ากินในกลุ่มท่ีมี
อาชีพเกษตรกร มีระดบัความพึงพอใจท่ี -1.2344 หรือร้อยละ -123.44 และกลุ่มท่ีมีอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป มีระดับความพึงพอใจท่ี -1.6873 หรือร้อยละ-168.73 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ความนา่จะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเกิด ความพึงพอใจของประชากรจากการจดัสรรท่ีดนิท ากินใน
กลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,001-7,000 บาท มีระดบัความพึงพอใจท่ี -0.6336 หรือร้อยละ -63.36 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีก าหนดกบัความนา่จะเป็นและโอกาสท่ีนโยบายท่ีจะสง่ผล
ให้เกิดความพงึพอใจจากการได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินในด้านสงัคม 
ตาราง 17ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีก าหนด (ด้านสงัคม) 

ตัวแปร Coef.(มาก) Coef.(น้อย) P>t 

เพศชาย -0.2879 0.2879 0.008 

ชว่งอาย ุ20 – 40 ปี 0.3596 -0.3596 0.036 

ชว่งอาย ุ41 – 60 ปี 0.5527 -0.5527 0.001 

ระดบัประถมศกึษา -0.9206 0.9206 0.046 

เข้าร่วมโครงการ 2 ปี -1.2420 1.2420 0.000 

มีอาชีพรับจ้างทัว่ไป -0.8615 0.8615 0.047 

รายได้ตอ่เดือนน้อยกวา่หรือเทา่กบั 5,000 

บาท 

-0.6398 0.6398 0.018 

จากผลการศึกษาด้านความพึงพอใจ ในด้านสงัคมของประชากรในโครงการ พบว่า 
ความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเกิดความพึงพอใจของประชากรจากการจดัสรรท่ีดินท ากินของเพศ
ชาย มีระดบัความพึงพอใจท่ี -0.2879 หรือร้อยละ -28.79 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเกิดความพงึพอใจของประชากรจากการจดัสรรท่ีดนิท ากินในกลุม่ท่ี
มีช่วงอาย ุ20 – 40 ปี มีระดบัความพึงพอใจท่ี 0.3596 หรือร้อยละ 35.96 และกลุ่มท่ีมีช่วงอาย ุ41 
– 60 ปี มีระดบัความพึงพอใจท่ี 0.5527 หรือร้อยละ 55.27 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเกิดความพงึพอใจของประชากรจากการจดัสรรท่ีดนิท ากินในกลุม่ท่ี
มีระดบัประถมศกึษา  มีระดบัความพึงพอใจท่ี  -0.9206 หรือร้อยละ -92.06 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเกิดความพึงพอใจของประชากรจากการจดัสรร
ท่ีดินท ากินในกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการ 2 ปี มีระดบัความพึงพอใจท่ี -1.2420 หรือร้อยละ -124.20 
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อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเกิดความพึงพอใจของ
ประชากรจากการจดัสรรท่ีดนิท ากินในกลุ่มท่ีมีอาชีพรับจ้างทัว่ไป มีระดบัความพงึพอใจท่ี -0.8615 
หรือร้อยละ-86.15 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเกิด
ความพึงพอใจของประชากรจากการจัดสรรท่ีดินท ากินในกลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือ
เทา่กบั 5,000 บาท มีระดบัความพงึพอใจท่ี -0.6398 หรือร้อยละ -63.98 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีก าหนดกบัความนา่จะเป็นและโอกาสท่ีนโยบายท่ีจะสง่ผล
ให้เกิดความพงึพอใจจากการได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินในด้านเศรษฐกิจ 
ตาราง 18 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีก าหนด (ด้านเศรษฐกิจ) 

ตัวแปร Coef.(มาก) Coef.(น้อย) P>t 

ชว่งอาย ุ20 – 40 ปี 0.3701 -0.3701 0.045 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว 5 – 7 คน -0.6772 0.6772 0.032 

เข้าร่วมโครงการ 1 ปี 0.5220 -0.5220 0.043 

เข้าร่วมโครงการ 3 ปี 0.4672 -0.4672 0.021 

มีอาชีพเกษตรกร -1.3662 1.3662 0.000 

มีอาชีพรับจ้างทัว่ไป -1.1940 1.1940 0.001 

รายได้ตอ่เดือนน้อยกวา่หรือเทา่กบั 5,000 

บาท 

-0.7331 0.7331 0.003 

จากผลการศึกษาด้านความพึงพอใจ ในด้านเศรษฐกิจของประชากรในโครงการ 
พบวา่ ความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเกิดความพึงพอใจของประชากรจากการจดัสรรท่ีดินท ากินท่ี
มีช่วงอายุ 20 – 40 ปี มีระดบัความพึงพอใจท่ี 0.3701 หรือร้อยละ 37.01 อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  ความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเกิดความพึงพอใจของประชากรจากการจดัสรร
ท่ีดินท ากินในกลุ่มท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 5 – 7 คน มีระดบัความพึงพอใจท่ี  -0.6772 หรือ
ร้อยละ -67.72 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเกิดความ
พึงพอใจของประชากรจากการจดัสรรท่ีดินท ากินในกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการ 1 ปี มีระดบัความพึง
พอใจท่ี 0.5220 หรือร้อยละ 52.20 และกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการ  3 ปี มีระดับความพึงพอใจท่ี 
0.4672 หรือร้อยละ 46.72 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความนา่จะเป็นหรือโอกาสท่ีจะ
เกิดความพึงพอใจของประชากรจากการจดัสรรท่ีดนิท ากินในกลุม่ท่ีมีอาชีพเกษตรกร มีระดบัความ
พึงพอใจท่ี -1.3362 หรือร้อยละ-133.62 และกลุ่มท่ีมีอาชีพรับจ้างทัว่ไป มีระดบัความพึงพอใจท่ี -
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1.1940 หรือร้อยละ-119.40 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ี
จะเกิดความพึงพอใจของประชากรจากการจดัสรรท่ีดินท ากินในกลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า
หรือเทา่กบั 5,000 บาท มีระดบัความพงึพอใจท่ี -0.7331 หรือร้อยละ -73.31 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีก าหนดกบัความนา่จะเป็นและโอกาสท่ีนโยบายท่ีจะสง่ผล
ให้เกิดความพงึพอใจจากการได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินในด้านวฒันธรรม 
ตาราง 19 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีก าหนด (ด้านวฒันธรรม) 

ตัวแปร Coef.(มาก) Coef.(น้อย) P>t 

เข้าร่วมโครงการ 1 ปี 1.3014 -1.3014 0.000 

เข้าร่วมโครงการ 2 ปี 0.6323 -0.6323 0.003 

เข้าร่วมโครงการ 3 ปี 0.5145 -0.5145 0.007 

มีอาชีพเกษตรกร -0.8522 0.8522 0.018 

จากผลการศึกษาด้านความพึงพอใจ ในด้านวัฒนธรรมของประชากรในโครงการ 
พบว่า ความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเกิดความพึงพอใจของประชากรจากการจดัสรรท่ีดินท ากิน
ในกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการ 1 ปี มีระดบัความพึงพอใจท่ี 1.3014 หรือร้อยละ 130.14 กลุ่มท่ีเข้าร่วม
โครงการ 2 ปี มีระดบัความพึงพอใจท่ี 0.6323 หรือร้อยละ 63.23 และกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการ 3 ปี 
มีระดบัความพึงพอใจท่ี 0.5145หรือร้อยละ 51.45 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความ
น่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเกิดความพึงพอใจของประชากรจากการจดัสรรท่ีดินท ากินในกลุ่มท่ีมี
อาชีพเกษตรกร มีระดบัความพึงพอใจท่ี -0.8522 หรือร้อยละ-85.22 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
4.6 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

จากการใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ ด้วยโปรแกรม Stata analysis ตามแบบจ าลอง 
Logistic regression model เพ่ืออธิบายความสมัพนัธ์เก่ียวกบัความพึงพอใจของประชากรท่ีได้รับ
การจัดสรรท่ีดินท ากินจากรัฐบาล กับตัวแปรท่ีใช้ในการตัง้สมมติฐานและวิเคราะห์ความมี
นยัส าคญั ในภาพรวมของทกุด้าน และรายด้าน มีผลการศกึษา ดงันี ้

การศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในภาพรวม  มีผลการศึกษา 
พบวา่  
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ตาราง 20 การศกึษาและอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ในภาพรวม 

ตัวแปรที่มีผล  (X) ความสัมพันธ์ 

(เคร่ืองหมาย) 

เหตุผล 

ชว่งอาย ุ20 – 40 ปี + ราษฎรท่ีมีชว่งชว่งอาย ุ20 – 40 ปี ความสมัพนัธ์กันอย่าง

มากในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามีความพงึพอใจมากตอ่

การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

ชว่งอาย ุ41 – 60 ปี + ราษฎรท่ีมีชว่งอาย ุ41 – 60 ปี ความสมัพนัธ์กันอย่างมาก

ในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามีความพงึพอใจมากตอ่การ

ได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

ไมไ่ด้รับการศกึษา - ราษฎรท่ีไมไ่ด้รับการศกึษา มีความสมัพนัธ์กันอย่างมาก
ในทิศทางตรงกันข้าม แสดงวา่ มีความพงึพอใจน้อยตอ่
การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

ระดบัประถมศกึษา - ราษฎรระดบัประถมศกึษา มีความสมัพนัธ์กันอย่างมาก
ในทิศทางตรงกันข้าม แสดงวา่ มีความพงึพอใจน้อยตอ่
การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

เข้าร่วมโครงการ 1 ปี + ราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการ 1 ปี ความสมัพนัธ์กันอย่างมาก
ในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามีความพงึพอใจมากตอ่การ
ได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

เข้าร่วมโครงการ 3 ปี + ราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการ 3 ปี ความสมัพนัธ์กันอย่างมาก
ในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามีความพงึพอใจมากตอ่การ
ได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

มีอาชีพเกษตรกร - ราษฎรท่ีมีอาชีพเกษตรกร  มีความสมัพนัธ์กันอย่างมาก
ในทิศทางตรงกันข้าม แสดงวา่ มีความพงึพอใจน้อยตอ่
การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

มีอาชีพรับจ้างทัว่ไป - ราษฎรท่ีมีอาชีพรับจ้างทัว่ไป  มีความสมัพนัธ์กันอย่าง
มากในทิศทางตรงกันข้าม แสดงวา่ มีความพงึพอใจน้อย
ตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 
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ตาราง 20 (ตอ่) 

ตัวแปรที่มีผล  (X) ความสัมพันธ์ 

(เคร่ืองหมาย) 

เหตุผล 

รายได้ตอ่เดือนน้อย
กวา่หรือเทา่กบั 5,000 
บาท 

- ราษฎรท่ีมีรายได้ตอ่เดือนน้อยกวา่หรือเทา่กบั 5,000 
บาท มีความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางตรงกัน
ข้าม แสดงวา่ มีความพงึพอใจน้อยตอ่การได้รับการ
จดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

รายได้ตอ่เดือนเทา่กบั 
5,001-7,000 บาท 

- ราษฎรท่ีมีรายได้ตอ่เดือนเท่ากบั 5,001-7,000 บาท มี
ความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางตรงกันข้าม แสดง
วา่ มีความพงึพอใจน้อยตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท า
กินตามนโยบายรัฐบาล 

 

การศกึษาและอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ในด้านความรู้สกึ มีผลการศกึษา 
พบวา่ 
ตาราง 21 การศกึษาและอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ในด้านความรู้สกึ 

ตัวแปรที่มีผล  (X) ความสัมพันธ์ 

(เคร่ืองหมาย) 

เหตุผล 

สถานะโสด + ราษฎรท่ีมีสถานะโสด ความสมัพนัธ์กันอย่างมากใน
ทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามีความพงึพอใจมากตอ่การ
ได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวน้อยกว่า 2 
คน 

+ ราษฎรท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวน้อยกว่า 2 คน
ความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางเดียวกัน แสดงว่า
มีความพงึพอใจมากตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากิน
ตามนโยบายรัฐบาล 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

ตัวแปรที่มีผล  (X) ความสัมพันธ์ 

(เคร่ืองหมาย) 

เหตุผล 

จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 2 – 4 คน 

+ ราษฎรท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 2 – 4 คน
ความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามี
ความพงึพอใจมากตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตาม
นโยบายรัฐบาล 

เข้าร่วมโครงการ 1 ปี + ราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการ 1 ปี ความสมัพนัธ์กันอย่างมาก
ในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามีความพงึพอใจมากตอ่การ
ได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

เข้าร่วมโครงการ 2 ปี + ราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการ 2 ปี ความสมัพนัธ์กันอย่างมาก
ในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามีความพงึพอใจมากตอ่การ
ได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

เข้าร่วมโครงการ 3 ปี + ราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการ 3 ปี ความสมัพนัธ์กันอย่างมาก
ในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามีความพงึพอใจมากตอ่การ
ได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

มีอาชีพเกษตรกร - ราษฎรท่ีมีอาชีพเกษตรกร  มีความสมัพนัธ์กันอย่างมาก
ในทิศทางตรงกันข้าม แสดงวา่ มีความพงึพอใจน้อยตอ่
การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

มีอาชีพรับจ้างทัว่ไป - ราษฎรท่ีมีอาชีพรับจ้างทัว่ไป  มีความสมัพนัธ์กันอย่าง
มากในทิศทางตรงกันข้าม แสดงวา่ มีความพงึพอใจน้อย
ตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

รายได้ตอ่เดือนเทา่กบั 
5,001-7,000 บาท 

- ราษฎรท่ีมีรายได้ตอ่เดือนเท่ากบั 5,001-7,000 บาท มี
ความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางตรงกันข้าม แสดง
วา่ มีความพงึพอใจน้อยตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท า
กินตามนโยบายรัฐบาล 
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การศกึษาและอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร ในด้านสงัคม มีผลการศกึษา พบวา่ 
ตาราง 22 การศกึษาและอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ในด้านสงัคม  

ตัวแปรที่มีผล (X) ความสัมพันธ์ 
(เคร่ืองหมาย) 

เหตุผล 

เพศชาย - ราษฎรเพศชาย มีความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทาง
ตรงกันข้าม แสดงวา่ มีความพงึพอใจน้อยตอ่การได้รับการ
จดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

ชว่งอาย ุ20 – 40 ปี + ราษฎรท่ีมีชว่งชว่งอาย ุ20 – 40 ปี ความสมัพนัธ์กันอย่าง
มากในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามีความพงึพอใจมากตอ่การ
ได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

ชว่งอาย ุ41 – 60 ปี + ราษฎรท่ีมีชว่งอาย ุ41 – 60 ปี ความสมัพนัธ์กันอย่างมากใน
ทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามีความพงึพอใจมากตอ่การได้รับ
การจดัสรรท่ีดินท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

ระดบัประถมศกึษา - ราษฎรระดบัประถมศกึษา มีความสมัพนัธ์กันอย่างมากใน
ทิศทางตรงกันข้าม แสดงวา่ มีความพงึพอใจน้อยตอ่การ
ได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

เข้าร่วมโครงการ 2 
ปี 

- ราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการ 2 ปี มีความสมัพนัธ์กันอย่างมาก
ในทิศทางตรงกันข้าม แสดงวา่ มีความพงึพอใจน้อยตอ่การ
ได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

มีอาชีพรับจ้าง
ทัว่ไป 

- ราษฎรท่ีมีอาชีพรับจ้างทัว่ไป มีความสมัพนัธ์กันอย่างมากใน
ทิศทางตรงกันข้าม แสดงวา่ มีความพงึพอใจน้อยตอ่การ
ได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

รายได้ตอ่เดือน
น้อยกวา่หรือ
เทา่กบั 5,000 บาท 

- ราษฎรท่ีมีรายได้ตอ่เดือนน้อยกวา่หรือเทา่กบั 5,000 บาท มี
ความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางตรงกันข้าม แสดงวา่ มี
ความพงึพอใจน้อยตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตาม
นโยบายรัฐบาล 
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การศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปร ในด้านเศรษฐกิจ มีผลการศึกษา 
พบวา่ 
ตาราง 23 การศกึษาและอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ในด้านเศรษฐกิจ 

ตัวแปรที่มีผล  (X) ความสัมพันธ์ 
(เคร่ืองหมาย) 

เหตุผล 

ชว่งอาย ุ20 – 40 ปี + ราษฎรท่ีมีชว่งชว่งอาย ุ20 – 40 ปี ความสมัพนัธ์กันอย่าง
มากในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามีความพงึพอใจมากตอ่
การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 5 – 7 คน 

_ ราษฎรท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 5 – 7 คน  มี
ความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางตรงกันข้าม แสดง
วา่ มีความพงึพอใจน้อยตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท า
กินตามนโยบายรัฐบาล 

เข้าร่วมโครงการ 1 ปี + ราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการ 1 ปี ความสมัพนัธ์กันอย่าง
มากในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามีความพงึพอใจมากตอ่
การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

เข้าร่วมโครงการ 3 ปี + ราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการ 3 ปี ความสมัพนัธ์กันอย่าง
มากในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามีความพงึพอใจมากตอ่
การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

มีอาชีพเกษตรกร - ราษฎรท่ีมีอาชีพเกษตรกร  มีความสมัพนัธ์กันอย่างมาก
ในทิศทางตรงกันข้าม แสดงวา่ มีความพงึพอใจน้อยตอ่
การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

มีอาชีพรับจ้างทัว่ไป - ราษฎรท่ีมีอาชีพรับจ้างทัว่ไป มีความสมัพนัธ์กันอย่าง
มากในทิศทางตรงกันข้าม แสดงวา่ มีความพงึพอใจน้อย
ตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

รายได้ตอ่เดือนน้อยกวา่
หรือเทา่กบั 5,000 บาท 

- ราษฎรท่ีมีรายได้ตอ่เดือนน้อยกวา่หรือเทา่กบั 5,000 บาท 
มีความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางตรงกันข้าม 
แสดงวา่ มีความพงึพอใจน้อยตอ่การได้รับการจดัสรร
ท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 
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การศึกษาและอธิบายความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปร ในด้านวฒันธรรม มีผลการศึกษา 
พบวา่ 
ตาราง 24 การศกึษาและอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ในด้านวฒันธรรม 
ตัวแปรที่มีผล  (X) ความสัมพันธ์ 

(เคร่ืองหมาย) 
เหตุผล 

เข้าร่วมโครงการ 1 ปี + ราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการ 1 ปี ความสมัพนัธ์กัน
อย่างมากในทิศทางเดียวกนั แสดงว่ามีความพงึ
พอใจมากตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตาม
นโยบายรัฐบาล 

เข้าร่วมโครงการ 2 ปี + ราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการ 2 ปี ความสมัพนัธ์กัน
อย่างมากในทิศทางเดียวกนั แสดงว่ามีความพงึ
พอใจมากตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตาม
นโยบายรัฐบาล 

เข้าร่วมโครงการ 3 ปี + ราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการ 3 ปี ความสมัพนัธ์กัน
อย่างมากในทิศทางเดียวกนั แสดงว่ามีความพงึ
พอใจมากตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตาม
นโยบายรัฐบาล 

มีอาชีพเกษตรกร - ราษฎรท่ีมีอาชีพเกษตรกร  มีความสมัพนัธ์กันอย่าง
มากในทิศทางตรงกันข้าม แสดงวา่ มีความพงึ
พอใจน้อยตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตาม
นโยบายรัฐบาล 
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บทที่ 5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางด้านชีวสงัคมท่ีมีผลมาจากการจดัท่ีดินท ากิน ในพืน้ท่ีเขต
ปฏิรูปท่ีดินป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัย
ทางด้านชีวสงัคมท่ีมีผลมาจากการจดัท่ีดินท ากิน ในพืน้ท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินป่าห้วยระบ า อ าเภอลาน
สัก จังหวัดอุทัยธานี วิธีการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากออกแบบสอบถามท่ีได้จากกลุ่ม
ประชากนตวัอย่างในพืน้ท่ีท่ีท าการศึกษา จ านวน 300 รายโดยใช้การวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป STATA และใช้วิธีการตีความจากข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์เชิงเหตแุละผลขององค์ประกอบตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่คณุภาพชีวิตของราษฎรท่ีได้รับการ
จดัสรรท่ีดินท ากิน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยผู้วิจยัได้น าข้อมลูทัง้หมดท่ีได้จากการลงพืน้ท่ีเก็บ
แบบสอบถามแล้วน าผลมาสรุปลงในตารางเพ่ือประมวลผลและจากการน ามาวิเคราะห์ผลทาง
สถิติโดยโปรแกรมส าเร็จรูป STATA โดยผู้ วิจัยใช้สูตรของโปรแกรม แบบจ าลอง Logistic 
regression model ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบ Binary Logistic Regression เพ่ือศึกษาและ
อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร โดยก าหนดตวัแปรตาม (Y)  คือ ความพึงพอใจของชมุชนตอ่
การจดัท่ีดินท ากิน ซึ่งประกอบด้วยปัจจยัท่ีใช้วดัผลระดบัความพึงพอใจของประชากรท่ีได้รับการ
จดัสรรท่ีดิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก  ด้านสงัคม  ด้านเศรษฐกิจ และด้านวฒันธรรม ในส่วน
ของตวัแปรอิสระ (X) ท่ีใช้วิเคราะห์เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ร่วมกนั ผู้วิจยัใช้ปัจจยัตามข้อมลูทัว่ไป
ของกลุ่มประชากรตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม และก าหนดให้เป็นตวัแปรหุ่น (Dummy variable) 
ทัง้หมด 8 ตวั ซึ่งได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวนปี
ท่ีเข้าร่วมโครงการ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยผู้ วิจบัเม่ือน าข้อมูลท่ีได้มาสรุปลงในตารางและ
น ามาวิเคราะห์ในโปรแกรมตามแบบจ าลองท่ีก าหนดแล้ว สรุปผลได้ ดงันี ้
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ปัจจัยด้านข้อมูลพืน้ฐานท่ัวไป 
พบวา่ กลุม่ตวัอย่างท่ีท าการศกึษาสว่นใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.67) ชว่งอาย ุ  

41 – 60 (ร้อยละ 53.00) สถานะแตง่งาน(สมรส) (ร้อยละ 67.33) ระดบัการศกึษาชัน้ประถมศกึษา

(ร้อยละ 65.00) มีสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน (ร้อยละ 61.00) จ านวนปีท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 3 ปี 

(ร้อยละ 61.33) อาชีพเกษตรกร (67.00) และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 

(49.33) 
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5.1.2 ปัจจัยด้านระดับความพงึพอใจของกลุ่มประชากรต่อการได้รับการจัดสรร
ที่ดนิท ากินจากรัฐบาล 

คา่ร้อยละของปัจจยัท่ีมีผลเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการวดัระดบัความพงึพอใจของกลุม่ 
ประชากรตวัอย่างไว้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก  ด้านสงัคม  ด้านเศรษฐกิจ และด้านวฒันธรรม 

ผลการศึกษารวมทัง้ 4 ด้าน มีเกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 ) แยก

ตามรายด้าน ดงันี ้

ด้านความรู้สกึ มีระดบัความพงึพอใจรวมอยูท่ี่ ระดบั มาก (คา่เฉล่ีย 3.83)  
ด้านสงัคม มีระดบัความพงึพอใจรวมอยูท่ี่ ระดบั มาก (คา่เฉล่ีย 3.88) 
ด้านเศรษฐกิจ มีระดบัความพงึพอใจรวมอยูท่ี่ ระดบั ปานกลาง (คา่เฉล่ีย 3.21) 
ด้านวฒันธรรม มีระดบัความพงึพอใจรวมอยูท่ี่ ระดบั ปานกลาง (คา่เฉล่ีย 3.40)   

5.1.3 ความพึงพอใจของกลุ่มประชากรต่อการได้รับการจัดสรรที่ดินรายด้าน 
5.1.3.1 ความพงึพอใจของกลุม่ประชากรตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิด้านความรู้สึก 

ส าหรับผลการศึกษาพบว่า ทัง้ 5 ด้าน อยู่ในระดับ มาก ดังนี ้ความพึงพอใจในการเข้าร่วม

โครงการฯ (ค่าเฉล่ีย 3.95 ) การมีความรู้สึกพึงพอใจเม่ือมีโครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน 

(ความสุข , ความสบายใจ)  (ค่าเฉล่ีย 3.90 ) ความพอใจจากการเข้าถึงบริการของรัฐเม่ือมี

โครงการเข้ามา(ค่าเฉล่ีย 3.89 ) ความรู้สึกพึงพอใจในการประกอบอาชีพท่ีได้รับการส่งแสริมจาก

การเข้าร่วมโครงการฯ(ค่าเฉล่ีย3.73 ) ความพึงพอใจในด้านความมัน่คงและปลอดภยัในแตล่ะวนั 

(คา่เฉล่ีย 3.70) 

5.1.3.2 ความพงึพอใจของกลุม่ประชากรตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิด้านสงัคม 
ส าหรับผลการศึกษาพบว่า ทัง้ 5 ด้านอยู่ในระดับ มาก ดังนีค้วามพอใจกับการได้รับความ

ช่วยเหลือจากสวสัดิการภาครัฐ เม่ือมีโครงการฯ (ค่าเฉล่ีย 4.06) การได้รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ี

จ าเป็นและได้รับประโยชน์จากข่าวสารนัน้  (คา่เฉล่ีย 3.93 ) มีด้านท่ีมีระดบัความพึงพอใจเท่ากัน 

คือ การพอใจกับการผูกมิตรหรือเข้ากับผู้ อ่ืนท่ีร่วมโครงการเดียวกัน และชุมชนมีการจดักิจกรรม

เพ่ือให้สมาชิกได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.89 ) และการเข้าร่วม

กิจกรรมทางสงัคมหรือมีสว่นร่วมกบัสมาชิกในโครงการฯ (คา่เฉล่ีย 3.64 ) 

5.1.3.3 ความพงึพอใจของกลุม่ประชากรตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิด้านเศรษฐกิจ 
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ส าหรับผลการศึกษาพบว่า ทัง้ 5 ด้านอยู่ในระดบั ปานกลาง ดงันีด้้านท่ีมีระดบัความพึงพอใจอยู่

ในระดับ มาก คือ เกิดความพอใจในการประกอบอาชีพ และมีระดับความพึงพอใจในด้าน

เศรษฐกิจ อยู่ในระดบั ปานกลาง 4 ด้าน โดยเรียงล าดบัตามคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงันี ้เกิด

ความพอใจในการประกอบอาชีพ (ค่าเฉล่ีย 3.65) สภาวะการมีงานท า/การจ้างงานท่ีเพิ่มขึน้เม่ือ

เทียบกบัตอนท่ียงัไมเ่ข้าร่วมโครงการ (คา่เฉล่ีย 3.37) การมีรายได้ท่ีเพิ่มขึน้จากการมีอาชีพท่ีมัน่คง 

(ค่าเฉล่ีย 3.31 ) การมีเงินเก็บท่ีเกิดจากการออมและจดัท าบญัชีครัวเรือน (ค่าเฉล่ีย 2.90 ) และ

การมีเงินพอใช้จา่ยในชีวิตประจ าวนั (คา่เฉล่ีย 2.83 ) 

5.1.3.4 ความพงึพอใจของกลุม่ประชากรตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิด้านวฒันธรรม 
ส าหรับผลการศึกษาพบว่า ทัง้ 5 ด้านอยู่ในระดบั ปานกลาง ดงันีด้้านท่ีมีระดบัความพึงพอใจอยู่

ในระดบั มาก 3 ด้าน โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย เกิดความภูมิใจและร่วมมือ

กันอนุรักษ์ หวงแหน ท่ีดินท่ีได้รับการจัดสรรไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ต่อไปจากรุ่นสู่ รุ่น 

(คา่เฉล่ีย 4.16) และมีด้านท่ีมีระดบัความพึงพอใจเท่ากนั คือ เกิดการเปล่ียนแปลงวิถี ชีวิตของคน

ในชุมชนและลดการบุกรุกป่า และวัยท างานในชุมชนมีความสนใจในการท าอาชีพเกษตรกร

(คา่เฉล่ีย 3.62 ) มีด้านท่ีมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั ปานกลาง คือ เม่ือมีการจดัสรรท่ีดินใน

พืน้ท่ีส่งผลให้ลดการย้ายถ่ินฐานของคนในชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.51) และมีด้านท่ีมีระดบัความพึง

พอใจอยู่ในระดบั น้อย คือ การใช้ประโยชน์จากท่ีดินมีการเปล่ียนจากการเกษตรเป็นอตุสาหกรรม 

(คา่เฉล่ีย 2.09 ) 

5.2 ด้านการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพืน้ท่ี 
จากผลการศึกษาพบว่า ทัง้ 7 ด้าน มีผลการศกึษา โดยเรียงล าดบัตามคา่เฉล่ียจากมาก

ไปหาน้อย ดงันี ้ด้านการสง่เสริมการเกษตร มีจ านวนประชากรท่ีได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงาน
ภาครัฐ มากท่ีสุด จ านวน 298 ราย (ค่าเฉล่ีย 99.33) รองลงมาคือ ด้านการประมงหรือเพาะเลีย้ง
สตัว์น า้ มีจ านวนประชากรท่ีได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 284 ราย (คา่เฉล่ีย 
94.67) ด้านส่งเสริมสหกรณ์หรือการรวมกลุ่ม  ด้านส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน มีจ านวน
ประชากรท่ีได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครัฐ เท่ากัน ท่ี จ านวน 254 ราย (คา่เฉล่ีย 84.67) 
ด้านท่ีอยู่อาศยั มีจ านวนประชากรท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 247 ราย 
(ค่าเฉล่ีย 82.33) ด้านสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ มีจ านวนประชากรท่ีได้รับการ
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สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐจ านวน 213 ราย (ค่าเฉล่ีย 71.00) และด้านปศุสัตว์ มีจ านวน
ประชากรท่ีได้รับการสนบัสนนุจากหนว่ยงานภาครัฐ จ านวน 153 ราย (คา่เฉล่ีย 51.00) 
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลทดสอบสมมตฐิาน 

จากผลการศึกษาโดยการน าข้อมูลวิเคราะห์ทางสถิติโปรแกรม Stata analysis ตาม
แบบจ าลอง Logistic regression modelในภาพรวมของทกุด้านอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 มีผลการศกึษา ดงันี ้

1. ราษฎรท่ีมีอายุช่วง 20-40 ปี และช่วงอายุ 41-60 ปี มีความพึงพอใจ ท่ีระดับ 
23.84 และท่ีระดบั 22.04 หมายความว่า ราษฎรท่ีมีอายุช่วง 20-40 ปี และช่วงอายุ 41-60 ปี มี
ความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางเดียวกัน แสดงว่า มีความพึงพอใจมากต่อการได้รับการ
จดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

2. ราษฎรไม่ได้รับการศึกษา มีความพึงพอใจ ท่ีระดับ -52.87 และระดับประถม
ศึกษา ท่ีระดับ -47.43 หมายความว่า ราษฎรไม่ได้รับการศึกษา  และระดับประถมศึกษา มี
ความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางตรงกันข้าม แสดงวา่ มีความพึงพอใจน้อยตอ่การได้รับการ
จดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

3.ราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการ 1 ปี มีความพึงพอใจ ท่ีระดับ 78.42 และ เข้าร่วม
โครงการ 3 ปี ท่ีระดบั 51.90 หมายความวา่ ราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการ 1 ปี และ เข้าร่วมโครงการ 3 
ปี มีความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามีความพึงพอใจมากตอ่การได้รับการ
จดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

4. ราษฎรท่ีมีอาชีพเกษตรกร มีความพึงพอใจ ท่ีระดบั -100.51 และมีอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป ท่ีระดับ -98.69 หมายความว่า ราษฎรท่ีมีอาชีพเกษตรกร และมีอาชีพรับจ้างทั่วไป มี
ความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางตรงกันข้าม แสดงวา่ มีความพึงพอใจน้อยตอ่การได้รับการ
จดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

5. ราษฎรท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ,000 บาท มีความพึงพอใจ ท่ี
ระดบั -51.86และมีรายได้ต่อเดือนเท่ากับ 5,001-7,000 บาท ท่ีระดบั -35.65 หมายความว่า ผู้ ท่ี
ได้รับการจัดสรรท่ีดินท ากินท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ,000 บาท และมีรายได้ต่อ
เดือนเท่ากับ 5,001-7,000 บาท มีความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางตรงกันข้าม แสดงว่า มี
ความพงึพอใจน้อยตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรแล้ว สรุปได้ว่า ใน
ภาพรวมของราษฎรต่อโครงการจัดสรรท่ีดินท ากินท ากินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล พบว่า 
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ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความพึงพอใจตอ่โครงการ ประกอบด้วย อาย ุระดบัการศกึษา จ านวนปีท่ีเข้า
ร่วมโครงการ อาชีพ และรายได้  จะเห็นวา่ ด้านชว่งอายแุละจ านวนปีท่ีเข้าร่วมโครงการของราษฎร
ท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินในภาพรวม มีความพึงพอใจท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ 
นโยบายการจดัสรรท่ีดินท ากินของรัฐบาลก่อให้เกิดความพึงพอใจมากและมีประโยชน์ต่อราษฎร 
ในส่วนของปัจจัยด้านระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความพึงพอใจท่ีมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้าม คือ ถึงแม้นโยบายการจัดสรรท่ีดินท ากินของรัฐบาลจะเป็นโครงการท่ีดีมี
ประโยชน์ต่อราษฎรก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประโยชน์ท่ีเกิดขึน้นัน้จะก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุและท าให้ราษฎรในพืน้ท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้จนสง่ผลให้เกิดความพงึพอใจมากกบัโครงการ 

การศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในด้านความรู้สึก ผลการศึกษา 
พบวา่  

1. ราษฎรท่ีมีสถานะโสด มีความพึงพอใจ ท่ีระดับ 22.34  หมายความว่า ราษฎรท่ีมี
สถานะโสด มีความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามีความพึงพอใจมากตอ่การ
ได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

2. ราษฎรท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว น้อยกว่า 2 คน มีความพึงพอใจ ท่ีระดับ 
125.86 และท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน ท่ีระดบั 57.87 หมายความ ราษฎรท่ีมีจ านวน
สมาชิกในครอบครัวน้อยกว่า 2 คน และท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน มีความสมัพนัธ์
กันอย่างมากในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามีความพึงพอใจมากตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดินท ากิน
ตามนโยบายรัฐบาล 

3. ราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการ 1 ปี มีความพึงพอใจ ท่ีระดับ 156.68 ,ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 2 ปี ท่ีระดบั 53.04 และ ท่ีเข้าร่วมโครงการ 3 ปี ท่ีระดบั 138.64 หมายความวา่ ราษฎรท่ี
เข้าร่วมโครงการ 1 ปี เข้าร่วมโครงการ 2 ปี และ เข้าร่วมโครงการ 3 ปี มีความสมัพนัธ์กันอย่าง
มากในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามีความพึงพอใจมากต่อการได้รับการจัดสรรท่ีดินท ากินตาม
นโยบายรัฐบาล 

4. ราษฎรท่ีมีอาชีพเกษตรกร มีความพึงพอใจ ท่ีระดบั -123.44 และมีอาชีพรับจ้าง
ทัว่ไป ท่ีระดบั -168.73 หมายความว่า ราษฎรท่ีมีอาชีพเกษตรกร มีความพึงพอใจ และมีอาชีพ
รับจ้างทัว่ไป มีความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางตรงกันข้าม แสดงวา่ มีความพงึพอใจน้อยตอ่
การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

5. ราษฎรท่ีมีรายได้ต่อเดือนเท่ากับ 5,001-7,000 บาท มีความพึงพอใจท่ีระดับ -
63.36 หมายความว่า ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรท่ีดินท ากินท่ีมีรายได้ตอ่เดือนเท่ากบั 5,001-7,000 บาท
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มีความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางตรงกันข้าม แสดงว่า มีความพึงพอใจน้อยต่อการได้รับ
การจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรแล้ว สรุปได้ว่า ใน
ด้านความรู้สกึของราษฎรตอ่โครงการจดัสรรท่ีดนิท ากินท ากินให้ชมุชน ตามนโยบายรัฐบาล พบว่า 
ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความพึงพอใจตอ่โครงการ ประกอบด้วย สถานะ  จ านวนสมาชิกในครอบครัว  
จ านวนปีท่ีเข้าร่วมโครงการ อาชีพ และรายได้  จะเห็นวา่ ด้านสถานะ  จ านวนสมาชิกในครอบครัว  
จ านวนปีท่ีเข้าร่วมโครงการของราษฎรท่ีได้รับการจดัสรรท่ีดินในด้านความรู้สกึ มีความพงึพอใจท่ีมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ นโยบายการจดัสรรท่ีดินท ากินของรัฐบาลก่อให้เกิดความพึง
พอใจมากและมีประโยชน์ต่อราษฎร ในส่วนของปัจจยัด้านระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ มี
ความพงึพอใจท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม คือ ถึงแม้นโยบายการจดัสรรท่ีดินท ากินของ
รัฐบาลจะเป็นโครงการท่ีดีมีประโยชน์ตอ่ราษฎรก็ตาม แตก็่ไม่ได้หมายความว่าประโยชน์ท่ีเกิดขึน้
นัน้จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุและท าให้ราษฎรในพืน้ท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้จนส่งผลให้เกิดความ
พงึพอใจมากกบัโครงการ 

การศกึษาและอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ในด้านสงัคม ผลการศกึษา พบวา่  
1. ราษฎรเพศชาย มีความพึงพอใจ ท่ีระดบั -28.79 หมายความว่า ราษฎรเพศชาย มี

ความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางตรงกันข้าม แสดงวา่ มีความพึงพอใจน้อยตอ่การได้รับการ
จดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

2. ราษฎรท่ีมีอายุช่วง 20-40 ปี มีความพึงพอใจ ท่ีระดบั 35.96 และช่วงอายุ 41-60 
ปี ท่ีระดับ 55.27 หมายความว่า ราษฎรท่ีมีอายุช่วง 20 -40 ปี และช่วงอายุ 41 -60 ปี  มี
ความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางเดียวกัน แสดงว่า มีความพึงพอใจมากต่อการได้รับการ
จดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

3. ราษฎรระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจ ท่ีระดับ -92.06 หมายความว่า 
ราษฎรท่ีมีระดบัการศกึษาระดบัประถมศกึษา มีความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางตรงกันข้าม 
แสดงวา่ มีความพงึพอใจน้อยตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

4. ราษฎรจ านวนปี ท่ี เข้าร่วมโครงการ 2  ปี  มีความพึ งพอใจ ท่ี ระดับ -124.20 
หมายความวา่ ราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการ 2 ปี มีความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางตรงกันข้าม 
แสดงวา่ มีความพงึพอใจน้อยตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 
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5. ราษฎรท่ีมีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีความพึงพอใจ ท่ีระดับ -86.15 หมายความว่า 
ราษฎรท่ีมีอาชีพรับจ้างทัว่ไป มีความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางตรงกันข้าม แสดงวา่ มีความ
พงึพอใจน้อยตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

6. รายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท มีความพึงพอใจ ท่ีระดับ -63.98 
หมายความว่า ราษฎรท่ีมีรายได้ตอ่เดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท มีความสมัพนัธ์กันอย่าง
มากในทิศทางตรงกันข้าม แสดงว่า มีความพึงพอใจน้อยตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดินท ากินตาม
นโยบายรัฐบาล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรแล้ว สรุปได้ว่า ใน
ด้านสังคมของราษฎรต่อโครงการจัดสรรท่ีดินท ากินท ากินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล พบว่า 
ปัจจยัท่ีสง่ผลให้เกิดความพงึพอใจตอ่โครงการ ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา จ านวนปีท่ี
เข้าร่วมโครงการ อาชีพ และรายได้  จะเห็นว่า ช่วงอายุของราษฎรท่ีได้รับการจดัสรรท่ีดินในด้าน
สงัคม มีความพึงพอใจท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ นโยบายการจดัสรรท่ีดินท ากินของ
รัฐบาลก่อให้เกิดความพึงพอใจมากและมีประโยชน์ต่อราษฎร ในส่วนของปัจจยัด้านเพศ  ระดบั
การศึกษา จ านวนปีท่ีเข้าร่วมโครงการ อาชีพ และรายได้ มีความพึงพอใจท่ีมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้าม คือ ถึงแม้นโยบายการจัดสรรท่ีดินท ากินของรัฐบาลจะเป็นโครงการท่ีดีมี
ประโยชน์ต่อราษฎรก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประโยชน์ท่ีเกิดขึน้นัน้จะก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุและท าให้ราษฎรในพืน้ท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้จนสง่ผลให้เกิดความพงึพอใจมากกบัโครงการ 

การศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในด้านเศรษฐกิจ ผลการศึกษา 
พบวา่  

1. ราษฎรท่ีมีอายุช่วง 20-40 ปี มีความพึงพอใจ ท่ีระดับ 37.01  หมายความว่า 
ราษฎรท่ีมีอายชุว่ง 20-40 ปี มีความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามีความพึง
พอใจมากตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

2. จ านวนสมาชิกในครอบครัว 5-7 คน มีความพึงพอใจ ท่ีระดับ -67.72 หมายความ
ราษฎรท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 5 – 7 คน  มีความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางตรงกัน
ข้าม แสดงวา่ มีความพงึพอใจน้อยตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

3.ราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการ 1 ปี มีความพึงพอใจ ท่ีระดับ 52.20 และ เข้าร่วม
โครงการ 3 ปี ท่ีระดบั 46.72 หมายความวา่ ราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการ 1 ปี และ เข้าร่วมโครงการ 3 
ปี มีความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางเดียวกัน แสดงว่า มีความพงึพอใจมากตอ่การได้รับการ
จดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 
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4. ราษฎรท่ีมีอาชีพเกษตรกร มีความพึงพอใจ ท่ีระดบั -136.62 และมีอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป ท่ีระดับ -119.40 หมายความว่า ราษฎรท่ีมีอาชีพเกษตรกร และมีอาชีพรับจ้างทั่วไป มี
ความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางตรงกันข้าม แสดงวา่ มีความพึงพอใจน้อยตอ่การได้รับการ
จดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

5. รายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท มีความพึงพอใจ ท่ีระดับ -73.31 
หมายความว่า ราษฎรท่ีมีรายได้ตอ่เดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท มีความสมัพนัธ์กันอย่าง
มากในทิศทางตรงกันข้าม แสดงว่า มีความพึงพอใจน้อยตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดินท ากินตาม
นโยบายรัฐบาล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรแล้ว สรุปได้ว่า ใน
ด้านเศรษฐกิจของราษฎรตอ่โครงการจดัสรรท่ีดินท ากินท ากินให้ชมุชน ตามนโยบายรัฐบาล พบว่า 
ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อโครงการ ประกอบด้วย  อายุ จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
จ านวนปีท่ีเข้าร่วมโครงการ อาชีพ และรายได้  จะเห็นว่า ช่วงอายแุละจ านวนปีท่ีเข้าร่วมโครงการ
ของราษฎรท่ีได้รับการจดัสรรท่ีดินในด้านเศรษฐกิจ มีความพึงพอใจท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน คือ นโยบายการจัดสรรท่ีดินท ากินของรัฐบาลก่อให้เกิดความพึงพอใจมากและมี
ประโยชน์ตอ่ราษฎร ในส่วนของปัจจยัด้านจ านวนสมาชิกในครอบครัว  อาชีพ และรายได้ มีความ
พึงพอใจท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม คือ ถึงแม้นโยบายการจัดสรรท่ีดินท ากินของ
รัฐบาลจะเป็นโครงการท่ีดีมีประโยชน์ตอ่ราษฎรก็ตาม แตก็่ไม่ได้หมายความว่าประโยชน์ท่ีเกิดขึน้
นัน้จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุและท าให้ราษฎรในพืน้ท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้จนส่งผลให้เกิดความ
พงึพอใจมากกบัโครงการ 

การศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในด้านวัฒนธรรม ผลการศึกษา 
พบวา่  

1.ราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการ 1 ปี มีความพึงพอใจ ท่ีระดบั 130.14 ,ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
2 ปี ท่ีระดบั 63.23 และท่ีเข้าร่วมโครงการ 3 ปี ท่ีระดบั 51.45 หมายความว่า ราษฎรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 1 ปี เข้าร่วมโครงการ 2 ปี และ เข้าร่วมโครงการ 3 ปี มีความสมัพนัธ์กันอย่างมากใน
ทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามีความพึงพอใจมากต่อการได้รับการจัดสรรท่ีดินท ากินตามนโยบาย
รัฐบาล 

2. ราษฎรท่ีมีอาชีพเกษตรกร มีความพึงพอใจ ท่ีระดบั -85.22 หมายความว่า ราษฎร
ท่ีมีอาชีพเกษตรกร มีความสมัพนัธ์กันอย่างมากในทิศทางตรงกันข้าม แสดงว่า มีความพึงพอใจ
น้อยตอ่การได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรแล้ว สรุปได้ว่า ใน
ด้านวัฒนธรรมของราษฎรต่อโครงการจัดสรรท่ีดินท ากินท ากินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล 
พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อโครงการ ประกอบด้วย  จ านวนปีท่ีเข้าร่วมโครงการ 
และอาชีพ  จะเห็นว่า จ านวนปีท่ีเข้าร่วมโครงการของราษฎรท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินในด้าน
วฒันธรรม มีความพึงพอใจท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ นโยบายการจดัสรรท่ีดินท ากิน
ของรัฐบาลก่อให้เกิดความพึงพอใจมากและมีประโยชน์ตอ่ราษฎร ในส่วนของปัจจยัด้านอาชีพ มี
ความพงึพอใจท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม คือ ถึงแม้นโยบายการจดัสรรท่ีดินท ากินของ
รัฐบาลจะเป็นโครงการท่ีดีมีประโยชน์ตอ่ราษฎรก็ตาม แตก็่ไม่ได้หมายความว่าประโยชน์ท่ีเกิดขึน้
นัน้จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุและท าให้ราษฎรในพืน้ท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้จนส่งผลให้เกิดความ
พงึพอใจมากกบัโครงการ 
5.4 อภปิรายผล 

การอภิปรายผลการศึกษาในครัง้นี ้ผู้ศึกษาน าเสนอตามวัตถุประสงค์ โดยอธิบายจาก
ภาพรวมและรายด้านของความพงึพอใจจากการได้รับการจดัท่ีดนิท ากิน และจากการศกึษาพบวา่  

5.1.1 การศึกษารายด้านของความสมัพนัธ์ของความพึงพอใจของกลุ่มประชากรใน
ภาพรวม พบว่า เม่ือพิจารณาจากปัจจยัท่ีใช้วดัผลระดบัความพึงพอใจของประชากรท่ีได้รับการ
จัดสรรท่ีดินครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก  ด้านสังคม  ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
วฒันธรรม ราษฎรในพืน้ท่ีมีความพึงพอใจจากการได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินตามนโยบายรัฐบาล 
ในระดบั มาก ท่ีคา่เฉล่ีย 3.58 ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของณฐัวฒัน์  ขนัโท เร่ืองคณุภาพชีวิต
ของประชาชนในพืน้ท่ีหน่วยบริการชุมชนคลินิกศนูย์แพทย์พัฒนา (2557.) รวมทัง้ผลการศึกษา
ของศภุรทิพย์ นิลารักษ์ เร่ืองคณุภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางภายในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัตราด 
(2557.) และผลการศึกษาของดวงกมล  คนโทเงิน เร่ืองปัจจัยส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพืน้ท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง (2556.) พบว่าโครงการจัดสรรท่ีดินท ากินให้ชุมชน 
ตามนโยบายรัฐบาล ในพืน้ท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน ป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ราษฎรท่ี
ได้รับการจดัสรรท่ีดินมีระดบัความพึงพอใจ เม่ือวดัตามคา่เฉล่ียเป็นรายด้านแล้ว ซึ่งไม่สอดคล้อง
กบัผลการศึกษาของณัฐวฒัน์  ขนัโท เร่ืองคณุภาพชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ีหน่วยบริการชุมชน
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา (2557.) พบว่า ด้านสังคมเป็นด้านท่ีราษฎรมีความพึงพอใจมากเป็น
อนัดบัแรก ท่ีคา่เฉล่ีย 3.88 รองลงมาคือด้านความรู้สึก (ค่าเฉล่ีย 3.83) ด้านวฒันธรรม (คา่เฉล่ีย 
3.40) และด้านเศรษฐกิจ (คา่เฉล่ีย 3.21) ตามล าดบั  
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ส าหรับผลการศกึษาครัง้นี ้พบว่า ในภาพรวมราษฎรในพืน้ท่ีมีความพงึพอใจจาก
การได้รับการจดัสรรท่ีดินท ากินตามนโยบายรัฐบาล ในระดบั มาก สามารถอภิปรายได้ว่า ในด้าน
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อโครงการ ตวัแปรท่ีส่งผลในภาพรวม และมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั คือ ราษฎรท่ีมีช่วงอาย ุ20 – 60 ปี และราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการ 1 และ 3 ปี มีความ
พงึพอใจมากตอ่โครงการ  เพราะเป็นโครงการท่ีส่งเสริมและสนบัสนนุให้ประชาชนท่ีขาดแคลนและ
ยากไร้ท่ีท ากินได้มีท่ีดินเป็นของตนเองเพ่ือใช้ในการสร้างรากฐานชีวิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
รวมทัง้การมีท่ีท ากินไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์และใช้เพ่ือท ามาหากินต่อกันไป ประชาชนท่ี
ได้รับคดัเลือกให้ได้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากกบัโครงการ นอกจากได้รับการ
การจดัสรรท่ีดนิแล้วสิ่งท่ีได้รับการบรูณาการของหน่วยงานราชการในพืน้ท่ีท่ีให้การสนบัสนนุปัจจยั
การผลิต ส่งเสริมอาชีพ งบประมาณ การพฒันาแหล่งอุปโภคบริโภคตา่งๆ ในพืน้ท่ีให้มีความเท่า
เทียมเพ่ือเป็นพืน้ท่ีตัวอย่างและน าร่องของโครงการ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาต่อยอดกับพืน้ท่ีท่ีมี
ลกัษณะคล้ายกนัและอยูใ่นโครงการสืบตอ่ไปเพ่ือให้เกิดความมัน่คง และยัง่ยืนและสร้างรากฐานท่ี
เข้มแข็งให้กับชุมชน และตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้าม คือ ด้านระดบัการศึกษา 
ได้แก่ ราษฎรท่ีไม่ได้รับการศกึษา และระดบัประถมศกึษา ราษฎรท่ีมีอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทัว่ไป 
และราษฎรท่ีมีรายได้น้อยกว่า 5,000 – 7,000 บาท อาจเป็นเพราะว่าความพึงพอใจด้านเศรษฐกิจใน
พืน้ท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและส่วนหนึ่งมีผลมาจากพืน้ท่ีโครงการอยู่ค่อนข้างไกลมาก
จากตัวเมืองจังหวัดท าให้การคมนาคมและการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของราษฎรค่อนข้างมี
ความล าบาก ท าให้ราษฎรกลุ่มนีท้ ากิจกรรมทางเศรษฐกิจได้แคเ่ฉพาะในเขตพืน้ท่ีโครงการ ถึงแม้
จะมีหนว่ยงานภาครัฐในพืน้ท่ีเข้ามาชว่ยเหลือในบางสว่นแล้วก็ตาม ก็อาจจะยงัไมเ่พียงพอ  

5.1.2 การศึกษารายด้านของความสมัพนัธ์ของความพึงพอใจของกลุ่มประชากรใน
ด้านความรู้สึก พบว่า ประชากรในพืน้ท่ีมีความพึงพอใจจากการได้รับการจดัสรรท่ีดินท ากินตาม
นโยบายรัฐบาล ในระดบั มาก ท่ีคา่เฉล่ียร้อยละ 3.83 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของศภุรทิพย์ 
นิลารักษ์ เร่ืองคณุภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางภายในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัตราด (2557.) เม่ือ
พิจารณาจากการวดัระดบัความพึงพอใจ 5 ข้อ  ได้แก่ การมีความรู้สึกพึงพอใจเม่ือมีโครงการจดั
ท่ีดินท ากินให้ชุมชน (ความสุข , ความสบายใจ) , ความพึงพอใจในการในการเข้าร่วมโครงการ , 
ความพึงพอใจในด้านความมัน่คงและปลอดภยัในแตล่ะวนั , ความพึงพอใจในการประกอบอาชีพ
ท่ีได้รับการส่งเสริมจากการเข้าร่วมโครงการ และความพึงพอใจจากการเข้าถึงบริการของรัฐเม่ือมี
โครงการเข้ามา 



  103 

ส าหรับผลการศกึษาครัง้นี ้พบวา่ ในด้านความรู้สกึของราษฎรในพืน้ท่ีมีความพึง
พอใจจากการได้รับการจดัสรรท่ีดินท ากินตามนโยบายรัฐบาล ในระดบั มาก สามารถอภิปรายได้
ว่า ในด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อโครงการ ตวัแปรท่ีส่งผลในด้านความรู้สึก และมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ ราษฎรท่ีมีสถานะโสด  จ านวนสมาชิกในครอบครัวน้อยว่า 2 
คน ถึง 4 คน  และราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการ 1  ถึง 3 ปี มีความพึงพอใจต่อโครงการ เน่ืองจาก
โครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีประชากรท่ีได้รับการจดัสรรท่ีดินมีความเห็นว่า เม่ือได้รับการจดัสรรท่ีดิน
เพ่ือท ากินจากรัฐบาล ส่งผลให้เกิดความรู้สึกมีความมัน่คงในการใช้ทรัพยากรท่ีรัฐจดัสรรให้ เกิด
ความสบายใจและปลอดภยัเม่ือจะท าการประกอบอาชีพจากท่ีดินท่ีรัฐจดัสรรให้ เน่ืองจากมีสิทธ์ิ
ในถือครองท่ีดินโดยถกูกฎหมาย และตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม คือ ราษฎรท่ีมี
อาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป  รวมทัง้ราษฎรท่ีมีรายได้น้อยกว่า 5,000 – 7,000 บาท อาจเป็น
เพราะราษฎรสว่นหนึง่ยงัมีความกงัวล เน่ืองจากพืน้ท่ีโครงการนีเ้ป็นการใช้กฎหมายตามมาตรา 44 
ในการยึดคืนพืน้ท่ีจากนายทนุเพ่ือน ามาจดัสรรให้กบัประชากรในพืน้ท่ี จึงท าให้ประชากรบางส่วน
มีความกังวลว่าเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลแล้ว นายทุนหรือผู้ มีอิทธิพลท่ีเคยถือครองท่ีดินเดิม
อาจจะเข้ามาเพ่ือถือครองท่ีดนิแล้วประชากรในพืน้ท่ีก็จะขาดแคลนท่ีดนิเพ่ือท ากิน  

5.1.3 การศึกษารายด้านของความสมัพนัธ์ของความพึงพอใจของกลุ่มประชากรใน
ด้านสังคมพบว่า ประชากรในพืน้ท่ีมีความพึงพอใจจากการได้รับการจัดสรรท่ีดินท ากินตาม
นโยบายรัฐบาล ในระดบั มาก ท่ีค่าเฉล่ียร้อยละ 3.88 ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษาของณัฐวฒัน์  
ขนัโท เร่ืองคณุภาพชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ีหน่วยบริการชมุชนคลินิกศนูย์แพทย์พฒันา (2557.) 
และผลการศึกษาของกนกวรรณ  ชูชีพ เร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (2551.) เม่ือพิจารณาจากการวดัระดบัความพึงพอใจ 5 ข้อ  ได้แก่ความพอใจกบั
การได้รับความช่วยเหลือจากสวสัดิการภาครัฐ เม่ือมีโครงการฯ , การพอใจกบัการผกูมิตรหรือเข้า
กับผู้ อ่ืนท่ีร่วมโครงการเดียวกัน , การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือมีส่วนร่วมกับสมาชิกใน
โครงการฯ , การได้รับทราบข้อมลูขา่วสารท่ีจ าเป็นและได้รับประโยชน์จากขา่วสารนัน้ และชมุชนมี
การจดักิจกรรมเพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกนัอย่างตอ่เน่ือง 

ส าหรับผลการศึกษาครัง้นี ้พบว่า ในด้านสังคมของราษฎรในพืน้ท่ีมีความพึง
พอใจจากการได้รับการจดัสรรท่ีดินท ากินตามนโยบายรัฐบาล ในระดบั มาก สามารถอภิปรายได้
ว่า ในด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อโครงการ ตัวแปรท่ีส่งผลในด้านสัง คม และมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ ราษฎรท่ีมีช่วงอายุ 20 -60 ปี เน่ืองจากเม่ือได้รับการจัดสรร
ท่ีดินจากรัฐและได้เข้าร่วมโครงการแล้ว ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึน้ เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือสร้าง
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อาชีพและประโยชน์ท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มนีส้่งผลให้ความช่วยเหลือและสวัสดิการจากภาครัฐ
เข้าถึงมากขึน้ เกิดการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างกันในชุมชนจากคนท่ีไม่เคยรู้จกักันมาก่อน
เกิดการสร้างมิตรภาพท่ีดีรวมกันเป็นสังคมเดียวกัน มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมกันในชุมชน
อย่างต่อเน่ือง เป็นรากฐานของการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัข้าม คือ ราษฎรเพศชาย ระดบัการศกึษาประถมศกึษา เข้าร่วมโครงการ 2 ปี มีอาชีพรับจ้าง
ทัว่ไป และมีรายได้ตอ่เดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท อาจเป็นเพราะวา่ ราษฎรในกลุม่นีเ้ข้า
ไม่ถึงการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชมุชน จึงท าให้ไม่ทราบและไม่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม รวมถึงอาจท าให้พลาดการได้รับการสนบัสนนุ ชว่ยเหลือและสวสัดกิารจากภาครัฐ 

5.1.4 การศึกษารายด้านของความสมัพนัธ์ของความพึงพอใจของกลุ่มประชากรใน
ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชากรในพืน้ท่ีมีความพึงพอใจจากการได้รับการจดัสรรท่ีดินท ากินตาม
นโยบายรัฐบาล ในระดบั ปานกลาง ท่ีคา่เฉล่ียร้อยละ 3.21 ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศกึษาของศภุร
ทิพย์ นิลารักษ์ เร่ืองคณุภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางภายในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัตราด (2557.) 
ผลการศกึษาของกสุมุา  โกศล เร่ืองคณุภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในยคุเศรษฐกิจถดถอย 
กรณีศกึษาจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช (2555.) เม่ือพิจารณาจากการวดัระดบัความ
พึงพอใจ 5 ข้อ  ได้แก่สภาวะการมีงานท า/การจ้างงานท่ีเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับตอนท่ียังไม่เข้าร่วม
โครงการ, เกิดความพอใจในการประกอบอาชีพ , การมีรายได้ท่ีเพิ่มขึน้จากการมีอาชีพท่ีมั่นคง, 
การมีเงินเก็บท่ีเกิดจากการออมและจดัท าบญัชีครัวเรือน และการมีเงินพอใช้จา่ยในชีวิตประจ าวนั 

ส าหรับผลการศกึษาครัง้นี ้พบวา่ ในด้านเศรษฐกิจของราษฎรในพืน้ท่ีมีความพึง
พอใจจากการได้รับการจัดสรรท่ีดินท ากินตามนโยบายรัฐบาล ในระดับ ปานกลาง สามารถ
อภิปรายได้วา่ ในด้านปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความพึงพอใจตอ่โครงการ ตวัแปรท่ีส่งผลในด้านเศรษฐกิจ 
และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ ราษฎรท่ีมีช่วงอายุ 20 – 40 ปี และราษฎรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 1 ปี และ 3 ปี เน่ืองจากหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีเข้าด าเนินการสนับสนุนทัง้
งบประมาณและปัจจัยการผลิตเพ่ือให้ราษฎรในพืน้ท่ีโครงการใช้เพ่ือเป็นทุนในการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ  ส่งผลให้นโยบายการจัดสรรท่ีดินท ากินของรัฐบาลก่อให้เกิดความพึงพอใจและมี
ประโยชน์ต่อราษฎร และตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม คือ ราษฎรท่ีมีจ านวน
สมาชิกในครอบครัว 5 – 7 คน มีอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทัว่ไป และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า
หรือเทา่กบั 5,000 บาท อาจเป็นเพราะว่า ถึงแม้ประชากรในพืน้ท่ีจะเกิดความพงึพอใจมากในด้าน
ความรู้สึกและสงัคม แต่ในด้านเศรษฐกิจจะพบว่า ยงัมีประชากรบางส่วนท่ีไม่ได้ด าเนินกิจกรรม
ทางการเกษตรในพืน้ท่ีเน่ืองจากรายได้ไม่เพียงพอต่อการยงัชีพ จ าเป็นต้องออกไปรับจ้างเพ่ือหา
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รายได้เสริมจากนอกอ าเภอและในบางครัวเรือนก็ประกอบอาชีพทางการเกษตรเพ่ือยงัชีพ ไม่ได้
ปลูกเพ่ือหารายได้ อีกส่วนหนึ่งคือเกิดภัยแล้งในพืน้ท่ีท าให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความ
เสียหาย นอกจากนีใ้นช่วงนอกฤดกูาลผลิตก็ท าให้เกิดการว่างงานเป็นบางช่วงได้เช่นกนั ส่งผลให้
ไมมี่เงินเก็บ นอกจากนีป้ระชากรในพืน้ท่ียงัไมเ่คร่งครัดในเร่ืองการจดัท าบญัชีครัวเรือน จงึท าให้ไม่
ทราบถึงผลรายรับ-รายจา่ยท่ีแท้จริงในครัวเรือน 

5.1.5 การศึกษารายด้านของความสมัพนัธ์ของความพึงพอใจของกลุ่มประชากรใน
ด้านวฒันธรรม พบว่า ประชากรในพืน้ท่ีมีความพึงพอใจจากการได้รับการจดัสรรท่ีดินท ากินตาม
นโยบายรัฐบาล ในระดับ ปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ียร้อยละ 3.40 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ของณัฐวฒัน์  ขนัโท เร่ืองคณุภาพชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ีหน่วยบริการชมุชนคลินิกศนูย์แพทย์
พฒันา (2557.) รวมทัง้ผลการศกึษาของ ดวงกมล  คนโทเงิน เร่ืองปัจจยัส าคญัท่ีมีผลตอ่คณุภาพ
ชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ีมาบตาพุด จงัหวดัระยอง (2556.) เม่ือพิจารณาจากการวดัระดบัความ
พึงพอใจ 5 ข้อ ได้แก่ เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชมุชนและลดการบกุรุกป่า, วยัท างาน
ในชมุชนมีความสนใจในการท าอาชีพเกษตรกร, เม่ือมีการจดัสรรท่ีดินในพืน้ท่ีส่งผลให้ลดการย้าย
ถ่ินฐานของคนในชุมชน, การใช้ประโยชน์จากท่ีดินมีการเปล่ียนจากการเกษตรเป็นอุตสาหกรรม 
และเกิดความภูมิใจและร่วมมือกันอนุรักษ์ หวงแหน ท่ีดินท่ีได้รับการจดัสรรไว้ให้ลูกหลานได้ใช้
ประโยชน์ตอ่ไปจากรุ่นสูรุ่่น 

ส าหรับผลการศกึษาครัง้นี ้พบวา่ ในด้านวฒันธรรมของราษฎรในพืน้ท่ีมีความพึง
พอใจจากการได้รับการจัดสรรท่ีดินท ากินตามนโยบายรัฐบาล ในระดับ ปานกลาง สามารถ
อภิปรายได้วา่ ในด้านปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความพึงพอใจตอ่โครงการ ตวัแปรท่ีส่งผลในด้านวฒันธรรม 
และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ ราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการ 1 ถึง 3 ปี เน่ืองจากการใช้
นโยบายท่ีดินเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพยากรสง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
ของคนในชมุชน ลดการบกรุกป่า เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในชมุชน ส่งผลให้คณุภาพชีวิตของ
ราษฎรดีขึน้ และตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม คือ ราษฎรท่ีมีอาชีพเกษตรกร อาจ
เป็นเพราะถึงแม้โครงการจดัสรรท่ีดินท ากินตามนโยบายรัฐบาลจะเป็นโครงการท่ีสร้างความมัน่คง
ในด้านท่ีอยู่อาศัยและท่ีท ากิน แต่ในด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  จะเห็นได้ว่า ในการใช้
ประโยชน์จากท่ีดินท่ีได้รับการจัดสรรในมิติการประกอบอาชีพ คนในพืน้ท่ีก็ยังใช้ท่ีดินเพ่ือท า
การเกษตรเหมือนเดิมจากรุ่นสูรุ่่น และบางสว่นก็ไม่สนใจอาชีพเกษตรกรเม่ือจบการศกึษาก็จะเข้า
เมืองเพ่ือประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไปหรืออาชีพอ่ืนมากกว่าท่ีจะสืบสานอาชีพการท าเกษตรกรรม
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จากบรรพบรุุษ นอกจากนีย้งัเห็นว่าจ านวนพืน้ท่ีท่ีได้รับการจดัสรรมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอตอ่การ
ท ากิน อยากให้หนว่ยงานเจ้าของพืน้ท่ีอนมุตัพืิน้ท่ีท ากินเพิ่มขึน้ 
5.5 ข้อเสนอแนะ 

5.5.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากการศึกษา ปัจจยัทางด้านชีวสงัคมท่ีมีผลมาจากการจดัท่ีดินท ากิน กรณีศึกษา 

ในพืน้ท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน ป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอุทยัธานี ซึ่งเป็นการศึกษาในด้านของ
ความพงึพอใจของประชากรท่ีได้รับการจดัสรรท่ีดนิท ากินจากรัฐบาล ผู้ศกึษามีข้อเสนอแนะ ดงันี ้ 

1.ควรมีการก าหนดเง่ือนไขจากผู้ รับผิดชอบพืน้ท่ีจดัสรร เพ่ือสร้างแรงจงูใจ โดย
การพิจารณาเพิ่มจ านวนพืน้ท่ีท ากินให้กบัราษฎร โดยให้สอดคล้องกบัจ านวนสมาชิกในครอบครัว
ของราษฎร เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรท่ีดิน มุ่งเน้นใช้ประโยชน์จากท่ีดินท่ีได้รับการจดัสรร
เพ่ือประกอบอาชีพ และลดปัญหาท่ีเกิดจากความไมเ่พียงพอของทรัพยากร 

2.ก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมความเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนทุนส าหรับ
บตุรหลานของราษฎรในพืน้ท่ีท่ีมีผลการเรียนดีและมีความสนใจ รายด้านสาขาทางการเกษตร 
เพ่ือบม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหมแ่ละเป็นการสืบสาน พฒันา และอนรัุกษ์อาชีพเกษตรกรอยา่งเข้มแข็ง
และยัง่ยืน  

3.ควรมีการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับราษฎรในด้านการประกอบอาชีพ ด้วย
การเพิ่มปัจจยัการผลิต หน่วยงานท่ีก ากับดแูลและเก่ียวข้องในพืน้ท่ีท าหน้าท่ีในการหาตลาดเพ่ือ
เช่ือมโยงการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและรองรับการกระจายผลผลิตของเกษตรกรในพืน้ท่ี รวมทัง้
ด้านงบประมาณ หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีเข้าด าเนินการควรมีการส ารวจกิจกรรมท่ีต้อง
ด าเนินการช่วยเหลือประชากรท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินรายใหม่รวมทัง้รายเดิมท่ียังได้รับการ
สนับสนุนไม่ทั่วถึงเพ่ือเตรียมการก าหนดการของบประมาณจากส่วนงานระดับกรมและระดับ
กระทรวงเพ่ือให้ทนัตอ่การด าเนินการช่วยเหลือในพืน้ท่ีการก าหนดนโยบายเสริมเพ่ือขบัเคล่ือนใน
พืน้ท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางเพ่ือ
ด าเนินการต้องค านึงถึงความเป็นไปได้และก่อให้เกิดความคุ้มคา่ สร้างความยัง่ยืนให้กบัชมุชนได้
จริง 

4.ควรส่งเสริมให้มีโครงการท่ีสร้างความเข้มแข็งให้กบัการสร้างอาชีพ ลดต้นทุน
การผลิต สร้างรายได้ โดยการจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการเลือกประกอบอาชีพท่ีราษฎรสนใจ
โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมบูรณาการในพืน้ท่ีจัดท าส ารวจและจัดท าเมนูอาชีพโดยค านึงถึง
ความสามารถ สภาพภูมิศาสตร์ของพืน้ท่ี ปัจจัยพืน้ฐานในพืน้ท่ี ความพร้อมของเกษตรกรและ



  107 

ปัจจยัการผลิตรวมทัง้ความต้องการของตลาด นอกจากนีใ้นการลงพืน้ท่ีด าเนินการจ าเป็นต้องมี
การเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยทัง้ด้านงบประมาณ บคุลากรท่ีจะลงพืน้ท่ีให้ความรู้ เพ่ือตอ่ยอด
ในการสร้างอาชีพให้กบัประชากร รวมทัง้ควรก าหนดแผนปฏิบตัิการ (Action plan) ในการลงพืน้ท่ี
ด าเนินการเพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองและลดการขาดตอนในการด าเนินการ เพ่ือขบัเคล่ือนนโยบาย
ไปสูก่ารปฏิบตัอิยา่งสมบรูณ์และเกิดประสิทธิภาพ 

5.5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครัง้ต่อไป 
ส าหรับการศกึษาครัง้ตอ่ไป ควรมีการเพิ่มประเดน็ในการศกึษาดงันี ้

1.ควรก าหนดนโยบายท่ีเน้นการเพิ่มมาตรการการกระจายสิทธิและการถือครอง
ท่ีดิน เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนการถือครองหรือเปล่ียนสิทธิท่ีดนิท ากิน โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย รวมทัง้ด้านความมัน่คงและปลอดภัยในการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน ประชากรบางส่วนยงัมี
ความกังวล เน่ืองจากพืน้ท่ีโครงการนีเ้ป็นการใช้กฎหมายตามมาตรา 44 ในการยึดคืนพื น้ท่ีจาก
นายทนุเพ่ือน ามาจดัสรรให้กับประชากรในพืน้ท่ี จึงท าให้ประชากรบางส่วนมีความกงัวลว่าเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงรัฐบาลแล้ว นายทุนหรือผู้ มีอิทธิพลท่ีเคยถือครองท่ีดินเดิมอาจจะเข้ามาเพ่ือถือ
ครองท่ีดินแล้วประชากรในพืน้ ท่ี ก็จะขาดแคลนท่ีดินเพ่ือท ากิน รวมถึงเกรงว่าเม่ื อมีการ
เปล่ียนแปลงรัฐบาลแล้วอาจจะส่งผลต่อการถือครองท่ีดินของประชากร หากรัฐบาลชดุใหม่มีการ
เปล่ียนแปลงหรือก าหนดนโยบายใหม่และไม่สานต่อนโยบายเดิม ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีควรท าความเข้าใจโดย จัดประชุมพบปะกับประชากรในพืน้ท่ีอย่าง
สม ่าเสมอในเชิงพูดคุย ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกมั่นคงในการถือครองท่ีดินของ
ประชากร 

2.ควรมีการศึกษาเจาะลึกในประเด็นของการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน ในมิติของ
ความคุ้มคา่ โดยค านงึถึงความยัง่ยืนและความคงอยู่โดยไมก่ระทบตอ่สภาพแวดล้อม 

3.ควรท าการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกถึงปัญหา 
อปุสรรค ท่ีมีผลต่อคณุภาพชีวิต ข้อมูลความจ าเป็นพืน้ฐาน วิเคราะห์ปัจจยัส าคญัตา่ง ๆ ท่ีส่งผล
กระทบ ตอ่ความเป็นอยู่ท่ีดีของราษฎร ซึ่งจะเป็นส่วนท่ีช่วยให้การสร้างกรอบแนวคิดของการวิจยั 
ท่ีมีความชัดเจน ถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนนโยบายของภาครัฐเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคง ยั่งยืน ลดความเหล่ือมล า้ ให้กับราษฎรในพืน้ท่ีได้อย่าง
แท้จริง 
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แบบทดสอบเพื่อวิจัย 

เร่ือง ปัจจัยทางด้านชีวสังคมท่ีมีผลมาจากการจัดท่ีดนิท ากิน ในพืน้ท่ีเขตปฏิรูปท่ีดนิ                 

ป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

ค าชีแ้จง   

แบบสอบถามฉบับนีถื้อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโทในหัวข้อ  “ปัจจัย

ทางด้านชีวสงัคมท่ีมีผลมาจากการจดัท่ีดนิท ากินให้ชมุชนตามนโยบายรัฐบาล” โดยมีวตัถปุระสงค์

เพ่ือศกึษาปัจจยัด้านชีวสงัคมท่ีมีผลมาจากโครงการ การจดัสรรท่ีดินท ากินในพืน้ท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน 

ป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี  

โปรดอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง  ผลท่ีได้จะน าไปใช้เพ่ือ

งานวิจัยเท่านัน้   ผู้ วิจัยใคร่ขอให้ท่านท าเคร่ืองหมาย ✓ และเขียนตอบทุกข้อค าถามท่ีตรงกับ

ความจริงมากท่ีสุด แบบสอบถามมีทัง้หมด 2 ตอน หากท่านรู้สึกไม่สบายใจสามารถหยุดการท า

แบบสอบถามได้ทนัที ขอขอบคณุในความอนเุคราะห์ของทา่นเป็นอยา่งยิ่ง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

(.......) ชาย (.......) หญิง 

2. อาย ุ

(.....) 20-40 ปี (.....)  41-60 ปี  (.....) 61 ปี ขึน้ไป 

3. สถานภาพสมรส 

(.......) โสด   (.......) สมรส    

4. ระดบัการศกึษา 

(.....)  ไมไ่ด้รับการศกึษา (.....)  ประถมศกึษา (.....)  มธัยมศกึษา 

(.....)  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ขึน้ไป  

5. จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

(....) น้อยกว่าหรือเทา่กบั 2 ราย (...) 2 -4 ราย (...) 5-7 ราย (...) มากกวา่ 7 ราย ขึน้ไป 

6. จ านวนปีท่ีเข้าร่วมโครงการ 

(.....)  1 ปี  (.....) 2 ปี  (.....) 3 ปี  (.....) 4 ปี  
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7. อาชีพ 

(.....)  เกษตรกร    (.....)  รับจ้างทัว่ไป   (.....) ค้าขาย     (.....)  อ่ืนๆ........................  

8. รายได้ตอ่เดือน 
(.....) น้อยกวา่หรือเทา่กบั 5,000 บ. (.....) 5,001-7,000 บ. (.....) 7,001-9,000 บ. 

(.....)  มากกว่า 9,000 บาท ขึน้ไป 

9.การสง่เสริมและพฒันาอาชีพ 
(......)  ด้านสง่เสริมการเกษตร          (......)  ด้านปศสุตัว์ 
(......)  ด้านประมง/เพาะเลีย้งสตัว์น า้  (......)  ด้านสง่เสริมสหกรณ์/การรวมกลุม่ 
(......)  ด้านบญัชีครัวเรือน               (......)  ด้านสนบัสนนุเงินทนุในการประอาชีพ 
(......) ด้านท่ีอยู่อาศยั 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับความพงึพอใจของชุมชน เม่ือมีโครงการจัดท่ีดนิท ากินให้ชุมชน 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งท่ีก าหนดให้ 

 

ข้อ 

 

 

ความคิดเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง เล็กน้อย ไม่เลย 

1. ด้านความรู้สึก (จิตใจ)      

1.1 การมีความรู้สกึพอใจเม่ือมีโครงการฯ 

เชน่ ด้านความสขุ ความสบายใจ 

     

1.2 ความพงึพอใจในการเข้าร่วม

โครงการฯ 

     

1.3 ความพอใจในด้านความมัน่คงและ

ปลอดภยัในแตล่ะวนั 

     

1.4 ความรู้สกึพงึพอใจในการประกอบ

อาชีพท่ีได้รับการสง่แสริมจากการเข้า

ร่วมโครงการฯ 

     

1.5 ความพอใจจากการเข้าถึงบริการของ

รัฐเมื่อมีโครงการเข้ามา 
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ข้อ 

 

 

ความคิดเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง เล็กน้อย ไม่เลย 

2. ด้านสังคม      

2.1 ความพอ จก ัการ ด ร ัความ

ช่วยเ  อืจากสวสัดกิารภาครฐั เมือ่มี

 ครงการฯ 

     

2.2 การพอ จก ัการ  กมติร รอืเ  าก ั

   อื่นทีร่ว่ม ครงการเดยีวกนั 
     

2.3 การเ  ารว่มกจิกรรมทางสงัคม รอืมี

ส่วนรว่มก ัสมาชกิ น ครงการฯ 
     

2.4 การ ด ร ัทรา   อม   ่าวสารที่

จ าเป็นแ ะ ด ร ัประ ยชน จาก

 า่วสารนัน้ 

     

2.5 ชุมชนมกีารจดักจิกรรมเพื่อ   สมาชกิ

 ด ม ีอกาสท ากจิกรรมรว่มกนัอยา่ง

ต่อเนื่อง 

     

3. ด้านเศรษฐกิจ      

3.1 สภาวะการมีงานท า/การจ้างงานท่ี

เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัตอนท่ียงัไมเ่ข้า

ร่วมโครงการ 

     

3.2 เกิดความพอใจในการประกอบอาชีพ      

3.3 การมีรายได้ท่ีเพิ่มขึน้จากการมีอาชีพท่ี

มัน่คง 

     

3.4 การมีเงินเก็บท่ีเกิดจากการออมและ

จดัท าบญัชีครัวเรือน 

     

3.5 การมีเงินพอใช้จา่ยในชีวิตประจ าวนั      
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ข้อ 

 

 

ความคิดเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง เล็กน้อย ไม่เลย 

4. ด้านวฒันธรรม)      

4.1 เกดิการเป ีย่นแป งวถิชีวีติ องคน

 นชุมชนแ ะ ดการ ุกรกุป่า 
     

4.2 วยัท างาน นชุมชนมคีวามสน จ น

การท าอาชพีเกษตรกร 
     

4.3 เมือ่มกีารจดัสรรทีด่นิ นพืน้ทีส่่ง     

 ดการย ายถิน่ฐาน องคน นชุมชน 

     

4.4 การ ช ประ ยชน จากทีด่นิมกีาร

เป ีย่นจากการเกษตรเป็น

อุตสา กรรม 

     

4.5 เกดิความภ ม ิจแ ะรว่มมอืกนัอนุรกัษ  

 วงแ น ทีด่นิที ่ด ร ัการจดัสรร ว 

     ก  าน ด  ช ประ ยชน ต่อ ปจาก

รุน่ส ่รุ่น 
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แบบสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูส าคญั 

ปัจจยัทางด้านชีวสงัคมท่ีมีผลมาจากการจดัท่ีดินท ากิน ในพื้นท่ีเขตปฏิรปูท่ีดิน                     

ป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี 

 

ค าช้ีแจง 

       ค าถาม นแ  สมัภาษณ นี้เป็นเพยีงค าถามเ ือ้งต น    สมัภาษณ ต องการสอ ถาม  อม  

เพิม่เตมิจาก   ตอ แ  สอ ถาม นส่วน องความพ งพอ จ ทีเ่กดิจากการ ด ร ัการจดัสรรทีด่นิ

ท ากนิ 

หวัข้อค าถาม 

1. ท่านมคีวามเ น็อย่าง รต่อการน าทีด่นิ องรฐัมาจดัสรร   ราษฎร   ยาก ร ทีท่ ากนิ ด มทีี่

ท ากนิ 

..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

2. ท่าน รอืสมาชกิ นชุมชนมคีวามมัน่คง นอาชพี  กั  รอือาชพีรอง อยา่ง ร 

..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

3. ท่านมคีวามเ น็อย่าง รต่อการด าเนินงาน อง น่วยงานภาครฐัที ่ รณาการการท างาน

 นพืน้ที ่

..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  

4. ท่านคดิว่าปัจจยัต่างๆ ที ่น่วยงานภาครฐั   การสนั สนุนอย ่มคีวามเพยีงพอ รอืควรมี

ปัจจยั ดเพิม่เตมิ 

..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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5.  นด านราย ด  เศรษฐกจิ สงัคม แ ะสิง่แวด  อม ท่านคดิว่า  น่วยงานภาครฐัที่

เกีย่ว  องมกีารสน ัสนุนปัจจยั นแต่ ะด าน องกจิกรรม เป็นอยา่ง ร 

5.1 ด าน ครงสร างแ ะปัจจยัพืน้ฐาน 

..................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

5.2 ด านส่งเสรมิแ ะพฒันาอาชพี 

..................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

5.3 ด านการถ่ายทอดเทค น  ย/ี   ความร   

..................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

5.4 ด านการรวมก ุ่ม/จดัตัง้ก ุ่มสถา นัเกษตรกร 

..................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

5.5 ด านสน ัสนุนเงนิทุน นการประกอ อาชพี 

..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

5.6 ด านการเชื่อม ยงทางการต าด 

..................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 

เอกสารยืนยันการรับรองการพจิารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวสมชัญา   ศริิเตชสิทธ์ิ 
วัน เดือน ปี เกิด 29 พฤษภาคม 2530 
สถานที่เกิด จงัหวดับรีุรัมย์ 
วุฒกิารศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (แขนงวิชการเงินการ

ธนาคาร) มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 2552 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 183 หมู ่16 ต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับรีุรัมย์   
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