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บทที่  บทที่  11  

บทนําบทนํา  

 

ความขัดแยงเปนปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้น เนื่องจากมนุษยแตละคนในสังคมมีความ

ตองการทั้งทางกายภาพและจิตใจที่แตกตางกัน สังคมมนุษยจึงไมสามารถหลุดพนจากความขัดแยง

ไดอยางสิ้นเชิง โดยหลายกรณีที่ความขัดแยงระหวางมนุษยไดสรางคุณประโยชนใหสังคม แตก็มี

หลายกรณีทีค่วามขัดแยงระหวางมนุษยไดขยายตัว และแปรเปลีย่นเปนความรุนแรงซึง่กลายเปน

ปญหาสําคัญที่จะตองเรงดําเนินการแกไข จะเห็นไดวา ความขัดแยงไมไดหมายถึง “สงคราม” ไมได

เทยีบเทากบัความรุนแรง แตความขดัแยง เปนเพยีงการแสวงหาผลประโยชนที่ตรงกันขามหรือไปดวยกัน

ไมได ไมวาจะเปนผลประโยชนระหวางบุคคล กลุมหรือประเทศเทานัน้เอง สวนวิธีการตาง ๆ  ที่จะแสวงหา

ผลประโยชนน้ันอาจจะมีลักษณะรุนแรงหรืออาจจะไมรุนแรงก็ไดและสิง่ที่จะตองปองกันไมใหเกิดขึน้

ไมใชตัวความขัดแยง แตเปน "ความขัดแยงที่ใชความรุนแรง" (สหประชาชาติ: โครงการสหัสวรรษ

แหงสหประชาชาติ,  2549) ดังนั้นจะเห็นไดวาความขัดแยงมีอยูในทุก ๆ สังคมตลอดเวลา และไมจําเปน

วาจะตองเปนไปในทางลบ หรือเปนการทําลายลางกันเสมอไป  การจัดการจึงไมใชการหาทางกําจัดความ

ขัดแยง แตควรเปนการหาทางใหกลุมตาง ๆ ไดแสวงหาเปาหมายที่ไปดวยกันไมได โดยปราศจากการใช

ความรุนแรง และการจัดการใหความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมทุกระดับเปนประโยชนตอสังคมมาก

ที่สุด   

งานวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในเร่ืองการจัดการความขัดแยงดาน

สิ่งแวดลอมในชมุชนชนบทไทย โดยศกึษาความขดัแยงจากโครงการพัฒนาของรัฐที่ เขาไปดําเนินการในพื้นที่

ตาง ๆ  ใน 3 กรณี ไดแก  

1. ความขดัแยงจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา  

2. ความขดัแยงจากโครงการพฒันาการทองเทีย่วชมห่ิงหอย จังหวัดสมุทรสงคราม และ  

3. ความขัดแยงจากโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัด

กาญจนบุรี  

ซึง่ในบทนี้จะนําเสนอถึง ปญหาวิจัย ความเปนมาของปญหา ความสําคัญของปญหา 

วัตถุประสงคในการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ดังตอไปน้ี 
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1.1 ปญหาวิจัย 

มีปจจัยอะไรบางที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชน

ชนบทไทย 

 

1.2 ความเปนมาของปญหา 

สถานการณความขัดแยงในโลกปจจุบันนับวันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น แตความขัดแยงจะไมเกิดผล

ในทางลบหากไมใชความรุนแรงเขาแกปญหา ภัยจากความขัดแยงที่ใชความรุนแรงเขาแกปญหาเปนภัย

คุกคามการพัฒนาที่สําคัญ คนยากจนสวนใหญของโลก ลวนอาศัยอยูในประเทศซึ่งไดรับผลกระทบ

จากความขัดแยงทั้งสิ้น ซึง่ความขัดแยงที่ใชความรุนแรงแกปญหานัน้จะขัดขวางความคืบหนาอัน

จะนําไปสูเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs) และเปน

อุปสรรคของความเติบโตทางเศรษฐกิจกอใหเกิดความสูญเสียดานโครงสรางพืน้ฐานทางกายภาพ

โดยตรง อีกทัง้ยังสรางความเสียหายตอบุคคลในสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จะเห็นไดวาตัง้แต  

ป พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1980) เปนตนมา เกิดการทําสงครามดวยอาวุธกวา 125 ครัง้ ทําลายชีวิตผูคนรวม

ทั้งหมดอยางนอย 7 ลานคน และประมาณกวารอยละ 75 ของคนทีต่ายเปนพลเรือน (กระทรวงการ

พัฒนาระหวางประเทศ ประเทศอังกฤษ หรือ United Kingdom's Department of International 

Development Agency: DFID, อางถึงใน สมเกียรติ ต้ังนโม และคณะ, 2550) และในจํานวนประเทศ

ยากจน 34 ประเทศ ซึ่งมีโอกาสที่จะบรรลุจุดหมายของ MDGs ไดนอยมากน้ัน มีอยู 22 ประเทศ  ซึ่ง

ตกอยูทามกลางความขัดแยงที่ใชความรุนแรง (อินเตอรเนชัน่แนล อเลริต, 2549) 

เมื่อหันกลับมามองประเทศไทย จะเห็นไดวา ในหวงระยะเวลา 20 ปที่ผานมา เศรษฐกิจ

ของประเทศเจริญเติบโตทําใหประเทศมีการพัฒนาอยางตอเนื่องแตระบบการกระจายรายไดยังไมมี

ประสิทธิภาพทําใหเกิดความเหลือ่มล้าํทางเศรษฐกิจและสังคมระหวางสังคมเมืองและชนบทอยาง

มาก  ทัง้นี้การพัฒนาและการปฏิรูปในแตละครัง้ทีดํ่าเนินการโดยละเลยชาวบานในชนบทซึ่งเปน

คนสวนใหญของประเทศ ยิ่งเพิ่มชองวางของความแตกตางระหวางคนรวยกับคนจนใหมีมากขึ้น 

และโดยความจริงรัฐบาลไทยก็ไดพยายามดําเนินการแกไขปญหาโดยไดกําหนดนโยบายการพัฒนา

ชนบทดวยการนําปรัชญาการพัฒนาชุมชนเขามาดําเนินการพัฒนาทั้งชุมชนชนบทและชุมชนเมือง 

ต้ังแตป พ.ศ. 2503 และในป พ.ศ. 2505 ไดจัดตั้งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพือ่เปน

หนวยงานประสานการกําหนดนโยบาย การวางแผน วางโครงการพัฒนาชนบทและเมืองตามปรัชญา

แนวความคดิทฤษฎกีารพฒันาชุมชน คือ การพัฒนาความรู สงเสริมความรวมมือของประชาชนโดยการ

พัฒนาองคกรของประชาชน พัฒนาผูนําชุมชน และใชองคกรของประชาชนเปนผูคิดริเริม่ ตัดสินใจ 

และดําเนินการพัฒนากิจกรรมในชุมชน โดยความรวมมือระหวางชุมชนดวยกันเอง และองคกร
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ภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนทางดานวิชาการ วัสดุอุปกรณ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ประสบผลสําเร็จ กาวหนาดี ประชาชนมีความเขมแข็ง พึ่งตนเองได ชองวางระหวางคนรวยคนจน

ในชุมชนชนบทลดลง และรัฐบาลมีนโยบายนํารายไดจากภาษีของคนเมืองไปสู ชนบทมากขึน้ 

ความสัมพันธของคนเมืองและชนบทดําเนินไปไดเปนอยางดี และมีแนวโนมวาประเทศไทย

สามารถกาวตอไปในอนาคตอยางมั่นคง 

ความผิดพลาดของนโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศไทยเริม่สอเคาความขัดแยง เมือ่มี

การนํากรอบแนวความคิดโลกาภิวัตนมาเปนฐานในการกําหนดนโยบาย และการบริหารจัดการ

แผนงานโครงการพัฒนาประเทศทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะในระยะหลังไดมีการดําเนินนโยบายที่กระจาย

ผลประโยชนไปสูชนบทดวย “นโยบายประชานิยม” ซึง่เปนการมุงเติมเต็มชองวางระหวางคนในชุมชนทําให

ประชาชนคนทั่ว ๆ  ไปใหความนิยมเนื่องจากไดรับการดูแลอยางเปนรูปธรรมชัดเจน ในขณะที่ประชาชนใน

เมอืงโดยเฉพาะปญญาชนเห็นวา นโยบายดังกลาวไมชอบธรรมเพราะเปนการนําภาษีจากรายไดของพวกตนไป

ใหกับชาวชนบท จึงตอตานแนวนโยบายดังกลาว สะทอนใหเห็นความขัดแยงทางความคิด ที่ลุกลามนําไปสู

การรัฐประหารในป พ.ศ. 2549  และความขัดแยงไดบานปลายมาจนถึงปจจุบัน จากสาเหตุทีก่ลาวมา สงผล

ใหเกิดความไมเทาเทียมกันและนํามาซึ่งความขัดแยงอยางรุนแรง ปจจุบันสังคมไทยกําลังมีความขัดแยง

สองประเภทหลักผสมผสานกัน คือ ความขัดแยงดานโครงสรางและความขัดแยงจากผลประโยชน 

การดําเนินการตาง ๆ ของผูเกีย่วของลวนแตมีสวนทําใหสถานการณคลีค่ลายหรือแตกหัก การ

เผชิญหนาระหวางประชาชนกลุมตางๆเปนสิ่งที่ตองใหความสําคัญ เพราะถาเกิดความรุนแรงขึน้

เมื่อใด ประเทศไทยจะไดรับผลกระทบและเปนรอยราวในสังคมทีต่องใชระยะเวลาที่ยาวนานใน

การสมานฉันท (กรมยุทธการทหารบก.  กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2549) 

ปรากฏการณของความเลวรายทางสภาพภูมิศาสตร และการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ไดแพรกระจายไปทั่วโลก เปนอีกปรากฏการณหนึง่ทีช่าวโลกเกิดความตระหนัก สําเหนียกอยาง

แนวแนวา ปญหานี้จะนํามาซึง่ความโหดรายในการดํารงชีวิต กอใหเกิดความตระหนักในเรื่อง การ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เพื ่อรักษาสภาพแวดลอมที ่ดีไวในชุมชนหรือสังคมโดยรวม ซึ ่งก็

กลายเปนอีกมูลเหตุหนึง่ของความขัดแยงของคนบางกลุม บางชุมชน หรือแมกระทั่งความขัดแยง

ของคนทั้งสังคม 

ในสวนของความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนไทย จะเห็นไดวา อดีตที่ผานมาความ

ขัดแยงในเร่ืองทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของสังคมชาวนาหรือเกษตรกรรมไมไดเปนปญหามากนัก

ในสังคมไทย ทั้งนี้เปนเพราะ สังคมมีสภาพการดํารงชีวิตที่คอนขางใกลเคียงกัน และมีการประกอบ

อาชีพในสังคมทีค่ลายคลึงกัน อีกทัง้ยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งคอยทําหนาทีเ่ขามาไกลเกลี่ย

ในเรื่องความขัดแยงดวย ตัวอยางทีเ่ปนรูปธรรมก็คือ วัด  ซึง่เปนสถานทีพ่บปะและแกปญหาความ
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ขัดแยง โดยผาน พระ ผูใหญ บุคคลซึง่เปนที่เคารพนับถือในชุมชน เปนตน แตปจจุบันกระแสโลก

ได เขามามีบทบาทสําคัญตอสังคมไทยมากขึน้  ซึ ง่  ปจจุบันโลกยุคโลกาภิวัตนทําให เกิด               

องคความรูใหมที่สังคมไทยโดยเฉพาะในชนบทรูไมเทาทันองคความรูดังกลาว อีกทัง้ทุนนิยมแบบ

ใหมกําลังรุกล้ําเขาสูชนบททองถิน่โดยมีการละเมิดทรัพยากร-ธรรมชาติในพื้นที่ปา ลุมนํ้า ชายฝง

ทะเล ฯลฯ ผานอํานาจอนุมัติของเจาหนาที ่รัฐ โดยทรัพยากรเหลานี้ถือเปนตนทุนชีวิตซึ ่งมี

ความสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนไทยทัง้ชาติ จึงเปนเรือ่งที่สรางความขัดแยงแกสังคมไทย เชน 

กรณี การปะทะกันระหวางประชาชนกับตํารวจในการคัดคานทอกาซไทย-มาเลเซีย ทีเ่กิดในอําเภอ

จะนะ จังหวัดสงขลา การประทวงของคนในชุมชนมาบตาพุด จังหวัดระยอง เปนตน  นอกจากนี้

ความขัดแยงดานสิง่แวดลอมก็มีความรุนแรงจนถึงขั้นที่ผูอนุรักษสิง่แวดลอมตองเสียชีวิตจากการ

เขาไปมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมและตอตานกลุมผูมีอิทธิพลที่

เขามาแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเหลานัน้อยู อยางตอเนือ่ง

เชนเดียวกนั 

จุดเปลี่ยนสําคัญอีกประการทีท่ําใหคนในชุมชนชนบทไทย ไดหันมาใสใจในทรัพยากร ก็คือ 

ผลกระทบที่มาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม การเพิ่มจํานวนของประชากร และความเจริญกาวหนา

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนสาเหตุใหมีการนําทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมมา

ใชประโยชนเพือ่ตอบสนองความตองการของคนในพืน้ทีต่าง ๆ ในปริมาณที่มากขึ้นและในอัตรา     

ที่รวดเร็ว จนทําใหทรัพยากรธรรมชาติลดนอยลง เกิดความเสื่อมโทรมและเกิดของเสียจากการใช

ทรัพยากร จนกลายเปนผลกระทบและปญหามลพิษสิง่แวดลอมในดานตาง ๆ เชน มลพิษทางน้ํา 

มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน มลพิษจากขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล เปนตน สําหรับสิ่งที่เปนฐานสําคัญในการจัดการทรัพยากร คือ ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูใน

ชุมชนและระบบฐานขอมูลทรัพยากรปาไมของชุมชน ไดกอให เกิดเครือขายการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ทําใหวิถีชีวิตคืนกลับสูวิถีชีวิตดัง้เดิม อยางไรก็ตาม กระแสการพัฒนาจาก  

โลกภายนอกที่กําลังรุกล้ําชุมชน สงผลใหวิถีชีวิตในชุมชนชนบทมีลักษณะความเปนเมืองมาก

ยิง่ขึน้ การใหความสําคัญกับทรัพยากรทีเ่ปนแหลงพึง่พิงของคนในชุมชนชนบทเริม่ลดลง อีกทัง้

นโยบายการจัดการทรัพยากรของหนวยงานที ่เกี ่ยวของยังไมแนนอนหรือไมสอดคลองกับ

สถานการณการพัฒนาทองถิน่ รวมทัง้มุมมองเปาหมายเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่มี

ความแตกตางกัน ปจจุบัน ปญหาเกี่ยวกับกรณีความขัดแยงในการใชทรัพยากรในประเทศไทย ที่เกิด

ขึน้มาจนสังคมรับรูนัน้ มีจํานวนกวาหนึง่พันเรือ่งตอป และในปญหาทีไ่มปรากฏเปนขาวมีจํานวน

มากกวาหมื่นเรื่อง ตอป ทัง้นีเ้ปนเพราะสังคมไดพัฒนาเปลีย่นแปลงไปในหลาย ๆ ดาน ทั้งในดาน

จํานวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ อาชีพที่หลากหลาย และสภาพการณตาง ๆ ทางสังคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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เชน ทางดานเศรษฐกิจ และ การเมืองสังคมไทย ที่มีความซับซอน และผลประโยชนทีแ่ตกตางกันก็

เพิ่มมากขึ้นดวย (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2543) 

จากการตรวจเอกสาร เพือ่คนหาสถานการณความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมทีม่ีการตีพิมพ

ชัดเจน พบวา จากหนังสือพลวัตรของชุมชนในการจัดการทรัพยากร สถานการณในประเทศไทย 

ของอานันท  กาญจนพันธุ  (2543) ไดมีการสรุปไวชัดเจน กลาวคือ ปญหาความขัดแยงดาน

ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยยิง่ทวีความรุนแรงมากขึน้ซึง่สถานการณความขัดแยงของ        

แตละพื้นที่ในประเทศไทยจะมีลักษณะที่แตกตางกัน คือ  

ภาคใต ลักษณะความขัดแยงจะเปนเรือ่งของการทําประมงชายฝง เชน อวนลอม อวนลาก 

อวนลอย และอวนรุน ซึ่งสงผลทําใหสัตวน้ําหลายชนิดลดปริมาณลงหรือสูญพันธุ นอกจากนี้ยัง

ทําลายหญาทะเลและทรัพยากรชายฝ งอืน่ ๆ ซึ่งลักษณะของความขัดแยงดังกลาวจะเกิดขึ้นทั้ง

ชายฝงทะเลอาวไทย และอันดามัน โดยมีความขัดแยงตอเนื่องมาเปนระยะเวลานานตั้งแตป พ.ศ. 

2494 ถงึปจจุบัน นอกจากนี้ยังมีปญหาขอขัดแยงระหวางชาวนาหรือภาคเกษตรกับกลุมทํานากุงทีม่ี

นํ้าเค็มซึมเขาพื้นที่การเกษตร  

ภาคอีสาน เมื่อมีการจําแนกตามประเภททรัพยากรพบวามีปญหาขอขัดแยงดานทรัพยากร

ดินมากที่สุด รองลงไปคือทรัพยากรปาไม นอกจากนั้นจะเปนความขัดแยงเกีย่วกับน้าํและแรธาตุ 

สวนคูกรณีของความขัดแยงมีมากทีสุ่ดคือระหวางหนวยงานภาครัฐกับชุมชน รองลงไปเปนความ

ขัดแยงระหวางชุมชนและความขัดแยงระหวางชุมชนและเอกชน กรณีที่เกิดความขัดแยงมากทีสุ่ด 

คือ การบุกรุกที่สาธารณะ ทีท่ําเลเลี้ยงสัตว ที่ปาสงวนแหงชาติ และปาอนุรักษ นอกจากนีย้ังพบวา

ความขัดแยงที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากความขัดแยงทางผลประโยชน 

ภาคเหนือ จะมีปญหาความขัดแยงในการจัดการทรัพยากรในเรือ่งของการใชที ดิ่น 

เนื่องจากมีความแตกตางตามบริบทของการใชพื้นที่ คือ พื้นที่สูงกับพื้นทีร่าบ ในพืน้ที่สูงการจัดการ

ที่ดินมักเปนความขัดแยงระหวางแบบแผนการใชที่ดินของชุมชนดัง้เดิมกับนโยบายการใชทีดิ่นบน

ทีสู่งของรัฐ โดยการใชทีดิ่นของคนบนทีสู่งมักจะถูกมองจากรัฐและคนบนพืน้ราบวาเปนการใช

ที่ดินที่ทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม นอกจากน้ีปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมก็ทําใหเกิดขอขัดแยงที ่       

ทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากมีการแยงชิงทรัพยากรปาไมระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ 

ซึ่งสงผลใหเกิดปญหาอ่ืนตามมา เชน ปญหาทางการเมือง เปนตน ในสวนของทรัพยากรน้ําก็เปนอีก

ปญหาหนึง่ทีส่งผลทําใหเกิดขอขัดแยง เพราะชุมชนมีการแยงชิงทรัพยากรน้ํา ปญหาความเหลื่อม

ล้ําในการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําจากกลุมธุรกิจและประชาชนทองถิ่น เปนตน 

ภาคตะวันตก สภาพปญหาความขัดแยงต้ังแตชวงป พ.ศ. 2500 ถึงปจจุบัน สวนใหญจะเปน

เรื่องปารองลงไปก็จะเปนเรือ่งที่ดิน และแหลงน้ํา เนื่องจากเกิดความขัดแยงกันในสวนของการ
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จัดการและใชประโยชนทรัพยากรดังกลาว การพัฒนาโครงการขนาดใหญของรัฐ และการขยายตัว

ของภาคอุตสาหกรรมที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตของประชาชนและระบบนิเวศมาก

ขึ้นและซับซอนขึ้น เปนตน 

ภาคตะวันออก ความขัดแยงที่เกิดขึ้นเกิดจากผลกระทบของการพัฒนา ซึ่งนําไปสูปญหา 

และความขัดแยงในการใชทรัพยากร เชน การเพาะเลีย้งกุง ทีส่งผลใหเกิดการทําลายปาชายเลน มี

การบุกรุกพื ้นที ่หวงหาม และกอใหเกิดมลภาวะตอแหลงน้ ําโดยไมมีการควบคุม หรือปญหา       

ภาคเกษตรกรรมในบางพื้นทีบุ่กรุกพื้นทีห่วงหาม อุตสาหกรรมบุกรุกทั้งพืน้ทีป่าชายเลนและปาไม     

น้ําทิ้งกอใหเกิดปญหามลภาวะ และกระทบตอระบบนิเวศ นอกจากนีส้ารพิษจากอุตสาหกรรมก็

สงผลตอสุขภาพของประชาชนโดยตรง มีการทําประมงกันมากเกินไป ดวยวิธีการทีไ่มเหมาะสม 

ทรัพยากรสัตว น้ ําลดลงมากมาย การพัฒนาการทองเที ย่วก็ เปนอีกสวนหนึ ่งที ่สงผลตอ

สภาพแวดลอมดวยเชนกนั 

จากปญหาความขัดแยงที่เกิดขึน้ขางตน หากไมไดรับการแกไขจนเปนที่พอใจของทุกฝาย 

ปญหาความขัดแยงก็ยังคงมีอยูอยางตอเนือ่งและจะเกิดการรองเรียนผานชองทางตาง ๆ ดังขอมูล

การรับเรือ่งรองเรียนต้ังแต พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2551 ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึง่แสดงดังแผนภูมิที่ 1.1 ตอไปน้ี 

 

372

213

98

128

32

14

22

390

133

128

31

19

20

228

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
กลิ�นเห

ม็น
ฝุ่นละออง/เข

ม่าค
วัน

นํ�าเส
ีย

เสียงด
ัง/เ

สียงร
บกวน

ขยะมูลฝอยและสิ�งป
ฏิกูลของเส

ียอันตรา
ย

อื�น ๆ

จํานวนเรื�องร้องเรียน (เรื�อง)

2551

2550

 
 

แผนภูมิที่  1.1: ประเภทเร่ืองรองเรียนดานสิง่แวดลอมเปรียบเทยีบระหวางป พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 

    (ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2551) 
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การวิจัยในครัง้นี ้เปนการวิจัยในเรือ่ง การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน

ชนบทไทย โดยศึกษากรณีความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนาของรัฐที่ เขาไปดําเนินการใน

พื้นที่ตาง ๆ  ใน 3 กรณีศึกษา ซึ่งมีความเปนมาของปญหา ดังตอไปนี้ 

 

1. ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา เปนโครงการที่กอสรางขึ้น เพื่อชวยเสริมสรางและ

พัฒนาความมั่นคงใหกับระบบไฟฟาของประเทศไทย ระบบไฟฟาภาคใตและรองรับความตองการ

ใชไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเปนโรงไฟฟาทีม่ีความสําคัญตอ

การพัฒนาประเทศในระดับมหภาค พืน้ทีโ่ครงการตัง้อยูในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งอําเภอ     

จะนะ เปนหนึง่ในสีอํ่าเภอของจังหวัดสงขลาที่ถูกจัดอยูในกลุมพืน้ที่ที่ยังมีเหตุการณความไมสงบ

ชายแดนภาคใตของประเทศไทย กรณีความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมจากโครงการกอสรางโรงไฟฟา

สงขลา เปนความขัดแยงที่เกิดจากปจจัยภายนอกชุมชน คือ โครงการพัฒนาของภาครัฐที่เขามา

ดําเนินการในพื้นที่ โดยคูขัดแยงเกิดระหวางชุมชนกับหนวยงานทางราชการ คือ การไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งประเด็นปญหาในเบื้องตน ไดแก 

1. ชุมชนหวั่นเกรงผลกระทบที่อาจเกิดจากระบบน้ําใชในโรงไฟฟา ในกรณีการดูด

น้ําจากคลองนาทับเพือ่ใชในโรงไฟฟาจะมีผลทําใหสัตวน้าํเล็กๆและแพลงตอนถูกดูดเขาไปกับน้ํา  

ทําใหทรัพยากรสัตวนํ้าลดลง หรือผลกระทบจากน้ําทิ้งของโรงไฟฟาจะกระทบตอระบบนิเวศวิทยา

โดยเฉพาะคุณภาพน้ํา ที่อุณหภูมิของน้ําอาจเปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดผลกระทบตอการมีชีวิตอยู

ของสัตวนํ้าซึ่งเปนสัตวเศรษฐกิจของชุมชน 

2. ความกังวลของประชาชนในพฤติกรรมการกวานซือ้ทีดิ่นของนายทุนทีจ่ะกระทบ

ตอที่อยูอาศัยของชาวบานในชุมชน 

3. ประชาชนในพื้นที ่มีความกังวลจะเกิดปญหาน้าํทวมจากโรงไฟฟามายังพืน้ที ่

รอบๆ โรงไฟฟา ซึ่งเปนที่อยูอาศัย 

4. ประชาชนในพื้นที่มีความกังวลวาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนจะเปลีย่นไป เมื่อมี

โครงการเกิดขึ้น อันจะสงผลกระทบตอลูกหลานในอนาคตได  

 

2. ความขั ดแย งด านสิ ่งแวดล อมจากโครงการพั ฒ น า ก า ร ท อ ง เ ที ่ย ว ช ม หิ ่ง ห อ ย                 

จงัหวดัสมทุรสงคราม 

จังหวัดสมุทรสงครามไดใหการสนับสนุนโครงการสงเสริมการทองเทีย่วของจังหวัด ดวย

การพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึง่ไดรับการสนับสนุน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
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จากสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมในการจัดทําโครงการนํารอง เพื่อการอนุรักษและพัฒนา

สภาพแวดลอมคลองอัมพวา และไดพฒันาใหเกดิตลาดนํ้ายามเยน็ขึน้ เพื่อเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว 

โดยมีการทองเที่ยวชมหิ่งหอยเปนสวนหนึง่ของรายการนําเทีย่วดังกลาวดวย ซึ่งเมือ่มีนักทองเที่ยว

เขามาสูชุมชน จึงมีความจําเปนตองสรางสิง่อํานวยความสะดวกตางๆขึน้เพื่อรองรับนักทองเทีย่ว 

ไดแก ที่พักแรม รานอาหาร ลานจอดรถ ธุรกิจเรือนําเทีย่ว ธุรกิจคาขายตาง ๆ รวมไปถึงการจัด

ระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศนของชุมชนขึน้ใหมใหมีความเหมาะสม และสามารถรองรับ

นักทองเทีย่วได การพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนอัมพวาจึงไดสงผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม ความเปนอยู และสิ่งแวดลอม ทีชุ่มชนมีวิถีดัง้เดิมมากอน และนีก่็คือ จุดเริม่ตนของความ

ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนจากกรณีศึกษาน้ี  โดยมีสถานการณความขัดแยงจากปจจัยภายนอก

เขามา คือ โครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอยจังหวัดสมุทรสงคราม โดยคูขัดแยงเกิดระหวาง

ชุมชนกับผูประกอบการทองเที่ยวนอกพื้นที่ ทั้งน้ีประเด็นปญหาเบื้องตน ไดแก 

1. การนําเรือชมหิ่งหอยทีวิ่ง่เร็วเพือ่ทํารอบ ทําใหคลื่นน้าํแรงเซาะตลิง่พัง มีผลทําให

รากตนไมริมตลิ่งไมมีที่ยึดเกาะจนตองลมและตายไปในที่สุด นอกจากนีไ้ขหิง่หอยทีเ่กาะตามกิ่งไม 

หรือตามริมตลิ่งถูกนํ้าซัด ซึ่งอาจทําใหห่ิงหอยสูญพันธไดในอนาคต 

2. เรือนําเทีย่วชมหิง่หอยทัง้ในและนอกจังหวัดสมุทรสงครามรบกวนความเปนอยู

และวิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวบาน 

 

3. ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมจากโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพ  

พมา) จังหวัดกาญจนบุรี 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี เปนโครงการ

ที่ดําเนินการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ เปนการจัดหากาซ

ธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบาน คือ สหภาพพมา เพื่อนํามาใชเปนพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟา

ใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย บริษัทเอกชนอื่น ๆ และโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด

กาญจนบุรี ราชบุรี ที ่แนวทอกาซผาน เพื ่อเตรียมความพรอมสําหรับโครงการพัฒนาพื้นที ่ภาค

ตะวันตกของประเทศ เพื่อประสานความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยและสหภาพพมา 

และเพือ่เตรียมการสําหรับการเชื่อมโยงระบบทอกาซ ทางภาคตะวันออก และภาคตะวันตกของ

ประเทศ สําหรับกรณีนี้ศึกษาเฉพาะพื้นที่โครงการทีตั่ง้อยูในอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยมีสถานการณความขัดแยงอันสืบเนื่องจากการดําเนินโครงการ เกิดขึ้น 2 ชวงเวลา คือ ระหวาง

การกอสราง ไดแก ปญหาการสูญเสียพื้นที่ปาไมและสัตวปาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสหภาพ
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พมา คาชดเชยทีไ่มเปนธรรม และระหวางดําเนินโครงการ ไดแก ปญหาความปลอดภัยของ

โครงการ ผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการ และการฟนฟูสภาพพื้นที่ปาที่ถูกทําลาย 

 

1.3 ความสําคญัของปญหา 

1. ความสําคัญตอสังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนสิ่งทีม่ีคุณคาของชาติ จากสถานการณความเสื่อม

โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมทีเ่พิม่ขึ้น ประเทศไทยไดสนับสนุนใหชุมชนไดมี

สวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที ่12 

เรื่อง สิทธิชุมชน ใน มาตรา 66 ความวา “บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิน่ หรือชุมชน

ทองถิน่ดัง้เดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟู จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิน่ ศิลปวัฒนธรรมอันดี

ของทองถิน่และของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน” นอกจากน้ี   

ในมาตรา 67 ความวา “สิทธิของบุคคลทีจ่ะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา 

และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง 

สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพือ่ใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติ และตอเนือ่งในสิง่แวดลอม

ที่จะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความ

คุมครองตามความเหมาะสม” นอกจากน้ียังไดกําหนดนโยบายสิง่แวดลอมชุมชนในนโยบายและ

แผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 ขอ 9 นโยบายสงเสริม 

และสนับสนุนใหประชาชนรับทราบขอมูลและมีอํานาจหนาที่ในการแกไขปญหาสิ ่งแวดลอม

ชุมชน ซึ่งเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยลดความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นดานสิ่งแวดลอมในชุมชน

ชนบทไทย  

สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ที่ใหความสําคัญกับแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ก็ไดมีการพัฒนาตัวชีวั้ดอยูเย็น

เปนสุข ซึ่งมีองคประกอบตัวชี้วัด 6 ดานดวยกัน คือ สุขภาวะ เศรษฐกิจเปนธรรมและเขมแข็ง 

ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สภาพแวดลอมทีดี่และมีระบบนิเวศสมดุล และมีประชาธิปไตย

ภายใตสังคมที่มีธรรมาภิบาล  

จะเห็นไดวา ระดับความรุนแรงของความขัดแยงจะขึ้นอยูกับสภาพของปญหาวาจะสงผล

กระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม หรือวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนมากนอย

เพียงใด ซึง่หากสงผลกระทบมากก็ยอมจะทําใหเกิดความรุนแรงของความขัดแยงมากดวยเชนกัน 
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และยอมสงผลตอการแกปญหาทีย่ากลําบากยิ่งขึน้ ดังนัน้ การสรางความเขมแข็งแกชุมชนดวยการ

พัฒนากระบวนการเรียนรูใหชุมชนสามารถพึง่ตัวเองไดในการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอม 

และการกระตุนใหภาครัฐหันมาสนใจแกไขปญหาความขัดแยงอยางจริงจังดวยการศึกษาพื้นทีแ่ละ

การศึกษาขอมูลในแตละกรณีที่ขัดแยงจึงมีความสาํคญั และตองดําเนินการโดยเรงดวน  

 

2. ความสําคัญตอหลักสูตรการจัดการ 

การจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย ตองอาศัยผูที่มีความรู ความ

ชํานาญ และมีประสบการณเฉพาะดาน เปนอยางสูง และเปนเรื่องยาก ทีจ่ะสามารถดําเนินการ

จัดการไดอยางเปนระบบ เพราะการแกปญหาที ่เกิดขึ ้นตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆฝาย 

นอกจากนี ้ผลกระทบทีเ่กิดขึ ้นจากความขัดแยงดานสิ ่งแวดลอม มักจะสรางความเสียหายตอ

สภาพแวดลอม คุณภาพชีวิต และระบบนิเวศอยางมากมาย  บางคร้ังอาจมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต หรือ

สูญเสียทรัพยสิน รวมทั้งสรางความเดือดรอนตอการดํารงชีวิตของชุมชน โดยปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น

น้ัน พรอมที่จะขยายวงกวางไปอยางไมมีที่สิน้สุด และสามารถสรางความเสียหายไดอยางมหาศาล 

หากขาดระบบการปองกัน และมาตรการในการเตือนภัยที่ดีพอ 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย ที่กระทบ

ตอระบบนิเวศโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิต และวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

เพือ่จะไดทราบปจจัยทีม่ีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทยทีเ่คย

เปนปญหาและยังคงเปนปญหาอยู ในพื ้นที ่ อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางที่เหมาะสมเพื ่อ

ควบคุมใหความขัดแยงนัน้เปนประโยชนตอชุมชนมากทีสุ่ด ในรูปแบบทีม่ีความแตกตางกันตาม

สภาพที่เปนจริง และมีความสอดคลองกับรากฐานทางสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม

โดยรวม และสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งขอมูลทางการจัดการที่เกี่ยวของ

จากการศึกษาจะชวยเสริมสรางความรูในหลักสูตรการจัดการ โดยเฉพาะการจัดการความขัดแยงดาน

สิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย ที่มีสาเหตุมาจากโครงการพัฒนาขนาดใหญของภาครัฐที่เขาไป

ดําเนินการในชมุชนตอไป 

 

1.4 วัตถุประสงค 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคสําคัญ คือ 

1. เพื่อศึกษาวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน

ชนบทไทย 
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2. เพื ่อศึกษาระดับความสําเร็จในการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชน      

ชนบทไทย  

3. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย  

4. เพือ่เสนอแนะแนวทางการจัดการความขดัแยงดานสิง่แวดลอมในชมุชนชนบทไทย 

 

1.5 ขอบเขตการวจิยั 

การวิจัยนี้ ทําการศึกษาเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมใน

ชุมชนชนบทไทย โดยศึกษา  3 กรณีศึกษา ไดแก  

1. ความขัดแยงจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา  

2. ความขัดแยงจากโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม และ  

3. ความขัดแยงจากโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัด

กาญจนบุรี โดยดําเนินการศึกษาวิจัย ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2551 – 30 พฤศจิกายน 2553 

 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี มีดังตอไปน้ี 

1. ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

2. มีแนวทางในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย ทีถู่กตอง   

ตรงตามสภาพปญหา และกอใหเกิดประโยชนสงูสดุตอชมุชน 

3. สามารถนําผลของการศึกษานําเสนอผูเกีย่วของเพือ่เปนขอมูลในการปองกันและจัดการ

ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมเพื่อเปนประโยชนตอชุมชน  ทั้งนีผู้วิจัยคาดหวังทีจ่ะนําผลสรุปจากการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้ นําเสนอตอหนวยงานตนสังกัดที่ผูวิจัยปฏิบัติงานอยู คือ สํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย เพือ่เปนประโยชนประกอบการตัดสินใจของผูวาราชการจังหวัด ในการบริหารจัดการ      

ความขดัแยงดานสิง่แวดลอมจากโครงการพัฒนาขนาดใหญที่ภาครัฐเขาไปดําเนินการในระดับพื้นที่ คือ 

จังหวัด 

4. ทําใหไดขอมูลทางการศึกษาวิจัยความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยใช

อางอิงในทางวิชาการและนําไปประยุกตใชเพื่อการจัดการปญหาสําคัญเร่ืองน้ีของประเทศชาติตอไป 



  

บทที่ บทที่ 22  

แนวคดิ แนวคดิ ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เก่ียวขอทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เก่ียวของง  

 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยในครั้งน้ี      

ศึกษาความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนาขนาดใหญที่ภาครัฐเขาไปดําเนินการใน

จังหวัดตาง ๆ  3 กรณีศึกษา ไดแก  

กรณีที่ 1 โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา  

กรณีที่ 2 โครงการพฒันาการทองเทีย่วชมห่ิงหอย จังหวัดสมทุรสงคราม และ 

กรณีที่ 3 โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบรีุ  

โดยในบทนี้ ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงบริบทชุมชน 

เพื่อนําความรูท่ีไดศึกษาในเบื้องตนมาวิเคราะหและสรุปเปนกรอบความคิด กําหนดสมมติฐาน โดย

มุงคนหาคุณลักษณะสําคัญขององคประกอบตาง ๆ ในชุมชนที่จะสนับสนุนใหการจัดการความ

ขัดแยงเกิดประสิทธิผลมากขึ้น และเพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดาน

สิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย อันสืบเนือ่งจากโครงการพัฒนาขนาดใหญของภาครัฐดังกลาว 

รวมทั้งไดทําการนิยามปฏิบัติการตัวแปร นิยามปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวของ และอธิบายสมมติฐาน ไว

ดังตอไปน้ี 

 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  

2.1.1 แนวคดิเกีย่วกบัความขดัแยง  

2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบทางราชการกับการจัดการความขัดแยง  

2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําชุมชนกับการจัดการความขัดแยง 

2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพชุมชนดานการจัดการกับการจัดการความขัดแยง 

2.1.5 แนวคิดเกี่ยวกับหลักศาสนาของชุมชนกับการจัดการความขัดแยง 

2.1.6 แนวคดิเกีย่วกบัวัฒนธรรมชุมชนกับการจัดการความขัดแยง 

2.1.7 แนวคดิเกีย่วกบัความสมัพนัธทีแ่นนแฟนในชมุชนกบัการจัดการ 

ความขัดแยง 

2.1.8 แนวคิดเกี่ยวกับการรวมกลุมในชุมชนกับการจัดการความขัดแยง 

2.1.9 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนกับการจัดการความขัดแยง 
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2.1.10 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารกับการจัดการความขัดแยง 

2.1.11 แนวคิดเกี่ยวกับความรูของประชาชนกับการจัดการความขัดแยง 

2.1.12 แนวคิดเกี่ยวกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน-เอกชนกับการจัดการ 

ความขัดแยง 

2.1.13 แนวคิดเกี่ยวกับความทันสมัยของชุมชนกับการจัดการความขัดแยง 

2.2 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยง   

มีผูเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยงไวหลากหลาย อาทิ Katz & Kahn (1978, p. 650 อาง

ถึงใน เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 2533, น. 11) มีแนวคิดวา ความขัดแยงเปนปฏิสัมพันธโดยตรงระหวาง

บคุคล กลุมบคุคล องคการ หรือระหวางประเทศ ต้ังแต 2 ฝาย หรือมากกวา 2 ฝายขึ้นไป โดยทีฝ่ายหนึง่

พยายามที่จะปองกันหรือบีบบังคับเพื่อผลบางอยาง ในขณะทีอี่กฝายหนึง่พยายามตอตานความ

ขัดแยงเปนพฤติกรรมที ่สังเกตเห็นได อาจเปนคําพูดหรือไมใชคําพูด แสดงออกโดยพยายาม

ขัดขวางบีบบังคับทําอันตราย ตอตาน หรือโดยการแกเผ็ดฝายตรงขาม สวน สัญญา สัญญาวิวัฒน  ๖

(2550, น. 72) มีแนวความคิดวา มีกลไกบางอยางในสังคมทีท่ําใหการขัดแยงเกิดขึ้นในสังคมอยาง

หลีกเลี่ยงไมพน เชน การที่บุคคลมีอํานาจไมเทากัน ทําใหผูมีอํานาจมากถือโอกาสเอาเปรียบผูมี

อํานาจนอย การที่สังคมมักมีของหายากอยูอยางจํากัดเปนเหตุใหตองมีการตอสูด้ินรนเพื่อใหไดสวน

แบงจากของทีม่ีอยู จํากัด และสังคมมักมีกลุมตาง ๆ ทีม่ีเปาหมายไมเหมือนกัน จึงทําใหเกิดการ

แขงขันชวงชิงเปาหมายขึ้น อันเปนเหตุใหตองมีการกระทบกระทั่งระหวางกลุมได อยางไรกต็าม  

พรนพ พุกกะพันธ ( 2542 , น. 167) ไดพิจารณาในแงของการรวมตัวกันของฝายออนแอเพื่อตอสูกับฝาย

เขมแข็ง ซึ่งมีสิ่งที่นาสนใจอยู คือ การรวมตัวจะเปนความปรารถนาของผูที่ออนแอ ซึ่งการรวมตัวอาจ

เปลี่ยนขั้วอํานาจได  โดยการรวมตัวของฝายที่เขมแข็งเพื่อเอาชนะฝายออนแอกวาในโลกของความเปนจริง

ไมคอยมี สวนการรวมตัวกันระหวางผูหญิงกับผูชายนัน้ ผูชายจะมีพฤติกรรมทีอ่ยากเอาชนะ แตผูหญิงมี

พฤติกรรมที่รอมชอม ในขณะที่ Max Weber มีแนวความคิดวา ความขัดแยงในผลประโยชนระหวาง

บุคคลเกิดไดทุกทีโ่ดยเกิดจากการกระทําของบุคคลทีต่องการบรรลุเปาหมายและเกิดการปะทะกับ

อีกฝายหนึง่ ซึง่ความขัดแยงเปนผลมาจากการทีม่ีทรัพยากรหรือรางวัลอยางจํากัด ซึ่งการแขงขันกัน 

(Competition) ก็เปนรูปแบบหนึ่งของความขัดแยงดวย (พรนพ  พุกกะพันธ, 2542, น. 158) 

นอกจากน้ี Georg Simmel มแีนวความคดิวา การขดัแยงมิไดเกิดจากผลประโยชนเทานัน้ แตเกิดจาก

สัญชาตญาณดวย ซึ่งสัญชาตญาณเหลานั้น อาจไดรับการกระตุนโดยการขัดแยงในผลประโยชน 
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หรือแรงกระตุนใหมีความสัมพันธสมัครสมานหรือสัญชาตญาณแหงความรักก็ได (สัญญา สัญญา

วิวัฒน, 2550, น. 77-78) ทั้งน้ี Gaetano Mosca  มีแนวความคิดวา ความขัดแยงในสังคม เปนของ

ปกติที่เกดิขึ้นโดยธรรมชาติและไมสามารถหลีกเลี่ยงไดในการดํารงชีวิตในสังคม แมวาจะสามารถขจัด

ความขัดแยงลงไดบาง แตอยางไรก็ตามความขัดแยงก็ยังคงเปนสิ่งที่จะขาดเสียไมไดในการสราง

ความกาวหนา ความเปนระเบียบของสังคม และเสถียรภาพทางการเมือง (เสริมศักดิ ์วิศาลาภรณ, 2533, 

น. 33) สวน Lewis Coser ไดมีแนวความคิดวา ความขัดแยงยอมมีหนาที่หรือผลในทางที่ดี ตอสังคม

ได ความขัดแยงเปนรูปแบบ (Form) ของการกระทําระหวางกันทางสังคม ความขัดแยงระหวางกลุม

จะทําใหเกิดความสามัคคี ตลอดจนเอกลักษณในแตละกลุมที่ขัดแยงกัน เพื่อตอสูกับ อีกกลุมที่

ขัดแยงกับตน และหากมีความขัดแยงเกิดขึน้ สังคมก็จะมีกลไกในการขจัดความขัดแยงหลาย

ประการ ซึ่งกลไกดังกลาวเปนสิ่งที่ทําใหสมาชิกในกลุมที่ขัดแยงไดแสดงความรูสึกในแงตางๆ เชน 

การวิพากษวิจารณ การชุมนุมประทวง เปนตน ทั้งน้ีกลไกดังกลาวยังหมายรวมถึงหลักเกณฑตางๆที่

สังคมตั้งไว หรือมาตรฐานทางสังคมอีกดวย ซึ่งลวนแตเขามาเพื่อบรรเทาหรือขจัดความขัดแยง

ทั้งสิ้น (ภุทชงค กุณฑลบุตร, 2528, น. 170) 

จากแนวคิดดังกลาว จึงมีผูใหความหมายความขัดแยงไวอยางกวางขวาง กลาวคือ Webster 

ไดใหความหมาย วา “ความขัดแยง” (Conflict) มาจากรากศัพท ภาษาลาติน คือ “Configure” ซึ่ง

แปลวา “การตอสู” (Fight) หมายถึง “การทําสงคราม” “ความไมลงรอยกัน” หรือ “การเขากันไมได” 

“การคัดคานซึ่งกันและกัน” หรือ “ฝายตรงขาม” (อรุณ รักธรรม, 2523, น. 86) นอกจากนี้ ความ

ขัดแยงอาจเปนการแขงขนัในเร่ืองคานิยม เพื่อใหไดมาซึ่งสถานภาพ อํานาจ และทรัพยากรที่มีอยูอยาง

จํากัด โดยมุงหมายเอาชนะคูกรณี (เสาวคนธ สุดสวาท, 2529, น. 42) นอกจากนี้ พระมหาหรรษา ธมฺ

มหาโส (2548, น. 33) ไดใหความหมายความขัดแยงไววาเปนความรูสึกหรือปฏิกิริยาของ

บุคคลหรือกลุ มคนที ่มีความเห็น คานิยม และเปาหมายไมเปนไปในทางเดียวกัน โดยมี

ความหมายใน 2 ลักษณะ คือ ในแงบวก หมายถึง ความขัดแยงที่กอใหเกิดผลในเชิงสรางสรรค ทั้ง

ทัศนคติและพฤติกรรม คือ เมือ่เกิดความขัดแยงแลว สามารถหาทางออกในเชิงสมานฉันทได สวนใน

แงลบ หมายถงึ ความขดัแยงทีก่อใหเกิดผลเสียและบรรยากาศที่ไมดี  เชน ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกาย  

ทาํสงคราม เปนตน  

จึงอาจสรุปไดวา ความขัดแยง หมายถึง ปฏิสัมพันธทีเ่กิดขึน้ระหวางกันของบุคคล หรือกลุม

บุคคล  ต้ังแต 2 ฝายขึ้นไป ซึง่ตางฝายตางมีความแตกตางกันในเปาหมาย คานิยม ความสนใจ ความ

เชื่อ การรับรู และแนวคิด ทําใหมีการแสดงพฤติกรรมทีต่อตานขัดกันไมลงรอยกัน หรือไปดวยกัน

ไมไดตอฝายตรงขาม ทัง้นี้สถานการณความขัดแยงนัน้เปนไปเพือ่ใหไดมาซึ่งผลประโยชนของแต

ละฝาย โดยผลลัพธอาจเกิดไดทัง้ในทางบวกและทางลบ ดังนัน้ แนวความคิดความขัดแยงจึงอาจ
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แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ ความขัดแยงในทางลบ หมายถึง ความขัดแยงที่ไมพึงปรารถนา กอใหเกิด

ผลเสีย จึงเปนสถานการณทีต่องหลีกเลีย่งหรือกําจัดใหหมดสิน้ไปจากสังคม และความขัดแยงใน

ทางบวก หมายถึง ความขัดแยงในเชิงสรางสรรค ซึ่งถือวาเปนสิ่งจําเปนในสังคม เพราะการมีความ

ขัดแยงในระดับที่เหมาะสมจะเปนประโยชนในการพฒันาได 

ในการศึกษาแนวคิดเกี ่ยวกับความขัดแยง ผู วิจัยไดใหความสําคัญประเด็นสําคัญ ไดแก 

สาเหตุของความขัดแยง ประเภทของความขัดแยง ระดับของความขัดแยง กระบวนการของความ

ขัดแยง ตลอดจนแนวคิดและหลักการในการจัดการความขัดแยง ซึ่งเมื ่อศึกษาถึงรายละเอียดที ่

เกี่ยวของกับความขัดแยงดังกลาว สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 

1. สาเหตุของความขัดแยง มีผู ใหขอสรุปสาเหตุของความขัดแยงไวอยางนาสนใจ คือ 

Duke (1976 อางถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2540, น. 45) ไดชี้ใหเห็นสาเหตุของความขัดแยงวา 

เปนผลมาจากทรัพยากร การมีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ตําแหนงฐานะ การควบคุม รวมทั้งความแตกตาง

ของคานิยม บทบาท และวัฒนธรรม สวนอุทัย  หิรัญโต (2523, น. 218) ชี้ใหเห็นสาเหตุของความ

ขดัแยงใน 3 ประการ คอื  

1) ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นที่ไมลงรอยกันระหวาง 2 ฝาย และฝายหนึ่งไม

ยอมรับความคิดเห็นของอีกฝายวาถูกตอง   

2) แนวทางปฏิบัติ ซึ่งคนที่มีความคิดเห็นตรงกันในหลักการอาจไมเห็นดวยกับวิธี

ปฏิบัติของอีกฝายก็ได และ 

3) ผลประโยชน อันเปนสิ่งที่ทุกคนตองการหรือพอใจ ผลประโยชนจึงเปนมูลเหตุที่

กอใหเกิดความขัดแยง โดยเฉพาะผลประโยชนในทางเศรษฐกิจและการเมือง 

นอกจากน้ี เฉลิมพล พิทักษสินพานิชย (2545, น. 21) ยังไดสรุปสาเหตุของความขัดแยง ทั้ง

ในสวนของความขัดแยงภายในตัวบุคคล ความขัดแยงระหวางบุคคล ความขัดแยงภายในองคการ

หรือระหวางกลุม และความขัดแยงทางการเมืองไววา อาจมีสาเหตุมาจาก 4F คอื  

1. Fear คือ ความกลัว เปนเหตุทําใหขาดเหตุผล การรับรูผิดพลาด และการสือ่สารที่

บดิเบอืน  

2. Force คือ หากมีการใชกําลัง ซึง่อาจรวมถึง กําลังทางคุณธรรม กําลังทางอารมณ 

และกําลังที่ทําใหเกิดความเจ็บปวด ทั้งแกบุคคล และระบบ ก็จะเปนจุดเร่ิมตนของความขัดแยง  

3. Fair คือ ความเปนธรรม ซึ่งบุคคลมีความรูสึกวาตนไมไดรับความเปนธรรม  

4. Fund คือ ทุน ซึ่งหมายถึง ทรัพยากรการบริหาร ไดแก คน เงิน วัสดุ อุปกรณ และ

การจัดการการบริหาร ที่มีอยูอยางจํากัด จึงตองมีการแขงขันแยงชิง  
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กลาวโดยสรุปจากทัศนะดังกลาวขางตน ความขัดแยงจึงมีที่มาจากหลายสาเหตุ ไดแก 

ความคิดเห็นและการรับรูทีไ่มตรงกัน ความไมเขาใจซึง่กันและกัน ความแตกตางกันในเปาหมาย

และวัตถุประสงค คานิยม ความเชือ่ แนวทางปฏิบัติ ความกลัว การใชกําลัง และการไมไดรับความ

เปนธรรม และทรัพยากรการบริหารที่มีอยูอยางจํากัด เปนตน 

 

2. ประเภทของความขัดแยง ไดมีนักวิชาการแบงประเภทของความขัดแยงไวหลาย

ลักษณะ อาทิ March & Simon (1958, pp. 112-113) แบงลักษณะของความขัดแยงออกเปน 3 

ลักษณะ กลาวคือ  

1. ความขัดแยงของบุคคล (Individual Conflict) เปนความขัดแยงทีบุ่คคลจะตอง

เผชิญกับภาวะแหงการตัดสินใจที่จะตองเลือกสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ตนเองพึงปรารถนามากที่สุด  

2. ความขัดแยงขององคการ (Organization Conflict) เปนความขัดแยงระหวางกลุม

บุคคลภายในองคการเดียวกัน   

3. ความขัดแยงระหวางองคการ (Inter organization Conflict) เปนความขัดแยง

ระหวางกลุมภายในองคการหน่ึงกับกลุมภายในอีกองคการหน่ึง 

 นอกจากนี ้Christopher Moore ไดแบงความขัดแยงออกเปน 5 ประเภท (วันชัย วัฒนศัพท,  

2549, น. 11) กลาวคือ   

1. ความขัดแยงดานขอมูล (Data Conflict) เปนปญหาพืน้ฐานของความขัดแยง 

อาจจะเกิดจากขอมูลนอยไป การแปรผลผิดพลาด การวิเคราะหออกมาดวยความเห็นตางกัน หรือ

แมแตปญหาความแตกตางในการรับรูขอมูล (Perception) บางคร้ังก็เปนปญหาขัดแยงกันได  

2. ความขัดแยงจากผลประโยชน (Interest Conflict) เปนเหตุผลของการแยง

ผลประโยชนในสิ ่งที ่ดูเหมือนมีหรือไมมีเพียงพอเปนเรื่องของทัง้ตัวเนือ้หา กระบวนการและ

จิตวิทยา เชน ความยุติธรรม เปนตน 

3. ความขัดแยงดานโครงสราง (Structure Conflict) เปนเรื่องของการแยงชิงและ

กระจายอํานาจ ปญหาโครงสรางรวมไปถึง กฎ ระเบียบ บทบาท ภูมิศาสตร ระยะเวลา และระบบ  

4. ความขัดแยงดานความสัมพันธ (Relationship Conflict) เปนปญหาดานบุคลิกภาพ 

พฤติกรรมตาง ๆ ในอดีต อารมณที่รุนแรง ความเขาใจผิด การสื่อสารที่บกพรอง  

5. ความขัดแยงดานคานิยม (Values Conflict) เปนปญหาระบบของความเชือ่ความ

แตกตางในคานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติการเลีย้งดูที่หลอหลอมมาระหวางกลุมภายใน

องคการหน่ึงกับกลุมภายในอีกองคการหน่ึง 
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ซึ่งสามารถอธิบายประเภทของความขัดแยงตามทัศนะของ Christopher Moore ไดดัง

แผนภาพที่ 2.1 ตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   

 

 

แผนภาพที่ 2.1: วงกลมความขัดแยงประเภทตาง ๆ ของ Christopher Moor (ที่มา: วันชัย วัฒนศัพท, 

2549) 

 

กลาวโดยสรุป ความขดัแยงอาจแบงไดเปน 3 ประเภท  ไดแก  

1. ความขัดแยงของบุคคล (Individual Conflict)  

2. ความขัดแยงขององคการ (Organization Conflict) และ  

3. ความขัดแยงระหวางองคการ (Inter organization Conflict)  

 

ซึ่งในแตละประเภทของความขัดแยงอาจเกีย่วของกับประเด็นสําคัญ คือ ดานขอมูล (Data) 

ดานผลประโยชน (Interest) และดานความสัมพันธ (Relationships) ซึง่จะงายตอการเจรจายุติความ

ขัดแยง สวนประเด็นดานโครงสราง (Structure) และดานคานิยม (Value) เปนประเด็นทีย่ากตอการ

เจรจายุติความขัดแยง เปนตน 

 

ขอมูลขาวสาร 

(Data) 

ยากตอการเจรจา 

(Hard to Negotioation) 

เจรจากันได 

(Negotioation) 
ผลประโยชน 

(Interest) 

คานิยม 

(Value) 

ความสัมพันธ 

(Relationships) 

โครงสราง 

(Structure) 
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3. ระดับความขัดแยง วันชัย วัฒนศัพท (2550, น. 244-245) ไดสรุประดับของความ

ขัดแยงไวดังตารางที่ 2.1 ตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 2.1  ระดับของความขัดแยงตามขอสรุปของวันชัย วัฒนศัพท 

ระดับ วัตถุประสงค   

ท่ีสําคัญ 

สมมุติฐานหลัก บรรยากาศ

แหงอารมณ 

วิธีการติดตอสื่อสาร 

1. การ       

แกปญหา 

การแกปญหา ส า ม า ร ถ ช ว ย กั น

หาทางออก 

  ความหวัง เ ป ด เ ผ ย  ต ร ง ไ ป ต ร ง ม า 

โป ร ง ใ ส แ ล ะ ไ ม บิ ด เ บื อ น 

ยอมรับความสนใจรวมกัน 

2. ความไม

ลงรอย 

 

ปกปองตัวเอง การประนีประนอม

เปนสิ่งจําเปน 

 ไมแนนอน แลกเปลี ่ยนขอมูลกันอยาง

ร ะ มั ด ร ะ วั ง  ใ ช ภ า ษ า ที่

คลุมเครือและกวางๆ ผาน

ความคิดที่ตองไตรตรอง 

3. การ

แขงขัน 

การเอาชนะ ไ ม มี ท รั พ ย า ก ร

เพียงพอที่จะดําเนิน

ไปเร่ือย ๆ 

มีความขัดแยง

แ ล ะ มี ค ว า ม

ไมพอใจ 

ใชยุทธศาสตรการตบแตง

ข อ มู ล  มี ก า ร สื่ อ ส า ร ไ ม

ตรงไปตรงมา เริม่ทีจ่ะโจมตี

ตัวบุคคล ไมมีใครที ่จะยอม

เปลีย่นแปลงเปนคนแรก 

4. การตอสู กล าวร ายตอ

คูกรณี 

ฝ า ย ต ร ง ข า ม ไ ม

ส า ม า ร ถ ไ ม ย อ ม

เปลี ่ยน ไมมีความ

จําเปนตองเปลี ่ยน

ในฝายของเรา 

ความรูสึกเปน

ปฏิปกษและ

การสรางกลุม

แยกขั้ว 

การแสดงออกทางวาจา ภาษา 

ท า ท า ง ที ่ไ ป ด วย กั นไ ม ไ ด  

ตํ า ห นิ  ติ เ ตี ย น  ก า ร รั บ รู ที ่

บิด เบือน  การปฏิ เสธที่ จะ

แสดงความรับผิดชอบ 

5. สงคราม กําจัดฝายตรง

ขาม 

ความสูญเสียของ

ก า ร ถ อ ย สู ง ก ว า

ความสูญเสียของ

การยืนหยัด 

หมดหวังและ

แกแคน 

มีอารมณ เ ดือดพลาน ไมมี

ค ว า ม เ ข า ใ จ แ จ ม ชั ด ใ น

ประเด็น มองเห็นวาตัวเอง

ถูกตอง  ความรูสึกบีบคัน้ไม

สามารถที่จะถอยได 

( ที่มา: วันชัย วัฒนศัพท, 2550) 
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4. กระบวนการของความขัดแยง เมือ่พิจารณาในประเด็นกระบวนการของความขัดแยง 

จะเห็นไดวา มีความหลากหลาย เชน Filley (1975, p. 8) มองวา กระบวนการของความขัดแยงมี 6 

ขั้นตอน ไดแก  

1) สภาพการณกอนการเกิดความขัดแยง (Antecedent Conditions of Conflict) เปน

สภาพที่ไมมีความขัดแยง แตจะเกิดความขัดแยง  

2) ความขัดแยงทีรั่บรูได (Perceived Conflict) คือ ตางฝายตางรูวามีความขัดแยงจาก

สภาพการณ  

3) ความขัดแยงทีรู่สึกได (Felt Conflict) เปนความรูสึกของบุคคลวา ถูกคุกคาม  ถูก

เกลียดชัง กลัว หรือไมไวใจ  

4) พฤติกรรมทีป่รากฏชัด (Manifest Behavior) เปนการแสดงออกของบุคคล เชน 

กาวราว แขงขัน โตเถียง แกปญหา  

5) การแกปญหาหรือระงับความขัดแยง (Conflict Resolution or Suppression) เปน

การที่ทําใหความขัดแยงสิ้นสุดลง โดยการตกลงกัน หรือชนะกัน  

6) ผลจากการแกปญหา (Resolution Aftermath) เปนผลทีต่ามมาจากการแกปญหาซึง่

สามารถอธิบายกระบวนการของความขัดแยง 6 ขั้นตอนได ดังแผนภาพที่ 2.2 ตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2.2: กระบวนการของความขัดแยงตามแนวคิดของ Alan Filley (ที่มา: Filley, 1975) 

 

สถานการณกอนการเกดิความขดัแยง 

 

ความขัดแยงที่รับรูได ความขัดแยงที่รูสึกได 

พฤติกรรมที่ปรากฏชัด 

การแกปญหาหรือการระงับความขัดแยง 

ผลจากการแกปญหา 
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นอกจากนี ้Robbins (1983, p. 340) ไดแบงกระบวนการของความขัดแยงออกเปน 4

ขั้นตอน คือ ศักยภาพของการเปนปรปกษกัน การรู พฤติกรรมที่แสดงออก และผลของความขัดแยง 

ซึ่งมีสวนคลายกับกระบวนการของความขัดแยง ตามขอเสนอของฟลเลย ดังแผนภาพที่ 2.3 ตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2.3:  กระบวนการของความขัดแยงตามแนวคิดของ Stephen P.  Robbins  

(ที่มา: Robbins, 1983) 

 

สวน Kenneth W. Thomas & Ralph H. Kilmann ไดแสดงใหเห็นวาความขัดแยงเปน

กระบวนการทีเ่กิดขึน้เปนตอน ๆ ในแตละตอนจะมีเหตุการณเกิดขึ้นตามลําดับ ดังนี ้ความขัดแยง

เกิดจาก ความคับของใจ (Frustration) ของฝายหน่ึงที่เกิดจากฝายหน่ึงกระทํา ผลของความคับของใจ

จะทําใหเกิดมโนทัศน (Conceptualization) โดยจะหาหลักฐานหรือเหตุผลมาประกอบวาการรับรู

ของตนที่มีตอความขัดแยงนัน้วาถูกตอง รวมทั้งคนหาวิธีการแกปญหาความขัดแยง ซึ่งคนสวนใหญ

จะหาทางออกดวยการเอาแพเอาชนะกันมากกวาอยางอื่น หลังจากนั้นก็จะมีการแสดงพฤติกรรม 

      สภาพการณนํา 

   * การสื่อสาร 

   * โครงสราง 

   * ตัวแปรสวนบคุคล 

ความขัดแยง 

ที่รับรูได 

ความขัดแยง 

ที่รูสึกได 

ความขัดแยงที่

เปดเผยได 

 เพิม่สมรรถนะ 

ของกลุม 

   ลดสมรรถนะ 

ของกลุม 

 
พฤติกรรมการจัดการ 

ความขัดแยง 

       * การแขงขัน 

       * การรวมมือ 

* การแบงปน 

   * การหลีกเลี่ยง 

       * การยอมให 

 

 

ข้ันท่ี 1 

ศักยภาพของการเปนปรปกษกัน 

ข้ันท่ี 2 

การรู 

ข้ันท่ี 3 

พฤติกรรมที่แสดงออก 

ข้ันท่ี 4 

ผลของความขัดแยง 
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(Behavior) ซึง่พฤติกรรมทีแ่สดงออกมา อาจเปนการเอาชนะ การแขงขัน การตอรอง การรวมมือ 

การหลีกเลี่ยง หรือการผอนปรนเขาหากัน และผลของความขัดแยง (Outcome) ถาหากทัง้สองฝาย

พอใจวิธีการจัดการกับความขัดแยง ความขัดแยงก็อาจสิ้นสุดลง ถาฝายใดฝายหนึง่ไมพอใจ ผลของ

ความขัดแยงจะทําใหเกิดความขัดแยงในตอนตอไปอีก (เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ, 2540, น. 94) 

ซึ่งสามารถอธิบายแนวคิดของ Thomas & Kilmann ดังแผนภาพที่ 2.4 ตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2.4: กระบวนการความขัดแยงของ Kenneth W. Thomas & Ralph H. Kilmann  

(ที่มา: Thomas & Kilmann, 1987 อางถึงใน เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ, 2540) 

กลาวโดยสรุป จากแนวคิดเกี่ยวกับระดับความขัดแยง และกระบวนการความขัดแยงตาม

ทัศนะขางตน อาจแบงระดับของความขัดแยงไดเปน 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เกิดการแกปญหา

รวมกัน ระดับที่ 2 เกิดความไมลงรอยกัน ระดับที ่3 เกิดการแขงขัน ระดับที ่4 เกิดการตอสู และ

ระดับที่ 5 เกิดสงคราม ซึง่ในแตละระดับจะมีบรรยากาศแหงอารมณทีแ่ตกตางกันและเกิด

ปฏิกิริยาของ 

อีกฝายหน่ึง 

ปฏิกิริยาของ 

อีกฝายหน่ึง 

ความคับของใจ 

 

มโนทัศน 

   สถานการณ์ที ่1 

พฤติกรรมที่แสดงออก 

 

ผลของความขัดแยง 

 

 

 

ความคับของใจ 

 

มโนทัศน 

   สถานการณ์ที ่2 

พฤติกรรมที่แสดงออก 

 

ผลของความขัดแยง 
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สถานการณที่รายแรงแตกตางกัน และจะมีวิธีการสื่อสารที่สอดรับกับบรรยากาศแหงอารมณนัน้ ซึง่

มีแนวโนมวาจะรุนแรงขึน้เรื่อย ๆ เชนกัน หากไมไดรับการแกไข สวนกระบวนการของความ

ขัดแยง อาจแบงไดเปน 5 กระบวนการ คือ  

1. สถานการณนํา  

2. ความคับของใจ  

3. ความคิดขัดแยง  

4. พฤติกรรมความขัดแยง และ  

5. ผลความขัดแยง  

ซึง่อธิบายไดวา เมือ่มีบรรยากาศของความขัดแยงเกิดขึน้ก็จะนําไปสูความคับของใจของ

ฝายที่ถูกกระทํา ทําใหเกิดพฤติกรรมตางๆ เชน การตองการเอาชนะ การแขงขัน การตอรอง การ

รวมมือ การหลีกเลี่ยง หรือการผอนปรนเขาหากัน ซึง่สวนใหญตองการเอาชนะมากกวาอยางอ่ืน ซึ่ง

หากทั้งสองฝายพอใจวิธีการจัดการกับความขัดแยง ความขัดแยงก็อาจสิ้นสุดลง แตหากฝายใดฝายหน่ึง

ไมพอใจ ผลของความขดัแยงจะทาํใหเกดิความขัดแยงตอไปอีก  

ซึ่ง ธงชัย สันติวงษ (2537, น. 295) ไดแสดงความแตกตางผลของความขัดแยงไวใน 2 

ลักษณะ คือ  

1. ผลในทางสรางสรรค และ  

2. ผลในทางทําลาย ดังตารางที่ 2.2 ตอไปน้ี 

ตารางท่ี 2.2 แสดงความแตกตางผลของความขัดแยงในทางสรางสรรคและในทางทําลายของ ธงชัย 

สนัติวงษ 

ผลในทางสรางสรรค ผลในทางทําลาย 

1. นําไปสูการเปลี่ยนแปลงเชิงสรางสรรค เกิด 

ความคิดริเร่ิม ปองกันการหยุดน่ิงอยูกับที่ 

1. องคกรขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพิ่มความสามัคคีของกลุมและองคการ 2. นําไปสูความเครียด มีผลตอสุขภาพจิตของ

คนในองคการ 

3. เพิ่มแรงจูงใจตองานของกลุม 3. สูญเสียทรัพยากรและเวลามากเกินไป 

4. ดึงดูดใหเกิดความสนใจ กระตุนใหมคีวาม 

อยากรูอยากเห็น 

4. แบงพรรคแบงพวก ทําลายความสัมพันธ 

ของสมาชิกภายในองคการ 

5. ขจัดปญหาทีเ่ลือ่นลอย และแสวงหาแนว

ทางแกไขที่ชัดเจน 

5. มุงเอาชนะมากกวามองถึงผลกระทบตอ 

เปาหมายองคการโดยรวม 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงความแตกตางผลของความขัดแยงในทางสรางสรรคและในทางทําลายของ ธงชัย 

สนัติวงษ (ตอ) 

ผลในทางสรางสรรค ผลในทางทําลาย 

6. ทําใหคุณภาพชีวิตในการทํางานดีขึ้น 6. ขัดขวางกิจกรรมมิใหดําเนินตอไปได 

7. ขจัดปญหา ขอขัดแยงที่รุนแรง 7. ลดการติดตอสื่อสาร ไมพูดจากัน 

8. เปดโอกาสใหคนไดตรวจสอบ

ความสามารถของตนเองอยูเสมอ 

8. เกิดการขยายตัวของขอขัดแยงแบบบาน

ปลายได 

(ที่มา: ธงชัย สันติวงษ, 2537) 

 

กลาวโดยสรุป ความขัดแยงมีทัง้ผลในทางสรางสรรค และผลในทางทําลาย ซึง่ผลในทาง

สรางสรรคจะออกมาในรูปของการยอมรับความคิดเห็นกันและกัน ความคิดริเริม่ ความสามัคคี 

ความรวมมือ การเรียนรูในการจัดการปญหารวมกัน เปนตน สวนผลในทางทําลายจะออกมาในรูป

ของความเห็นแกตัว ความเครียด ทําใหสูญเสียเวลา กําลังคน และทรัพยากร เกิดความแตกแยกใน

หมูคณะ เกิดการทําลายลาง สังคมวุนวาย อันเปนอุปสรรคตอการพัฒนา เปนตน ดังน้ัน จึงขึ้นอยูกับ

การจัดการความขัดแยงวาจะทําอยางไรที่จะใหความขัดแยงที่มีเกิดผลในทางสรางสรรคใหมากที่สุด 

ดังน้ัน  “แนวคดิและหลักการในการจัดการความขัดแยง” จึงมีความสําคัญอยางยิง่ที่จะทําใหผลของ

ความขัดแยงนั้นออกมาในทางสรางสรรคหรือในทางทําลาย 

 

5. แนวคิดและหลักการในการจัดการความขัดแยง (Managing Conflict) การจัดการความ

ขัดแยงเปนสิ่งทีส่ําคัญในสังคมปจจุบัน เพราะในบางสถานการณหากปลอยใหความขัดแยงยืดเยื้อ

อาจสงผลรายและความวุนวายขึ้นในสังคมได การจัดการความขัดแยงจึงมุงไปที่จุดประสงคเดียวกัน

คือ ความสามัคคี ปรองดอง ของคนในสังคม ดังพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานแกบุคคลที่เขาเฝาฯในโอกาสสําคัญ ตอไปน้ี 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกผูเขาเฝารับพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ณ ศาลาดุสิตดาลัย วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2517 ความวา 

“ความสามัคคีนัน้ อาจหมายความถึง เห็นชอบ เห็นพองกัน โดยไมแยงกัน ความจริงงาน

ทุกอยางหรือการอยูเปนสังคมยอมตองมีความขัดแยงกัน ความคิดตางกัน ซึง่ไมเสียหาย แตอยูที ่

จิตใจของเรา ถาเราใชหลักวิชาและความปรองดองดวยการใชปญญา การแยงตาง ๆ ยอมมี

ประโยชน ถามีรากฐานของความคิดอยางเดียวกัน รากฐานของความคิดนั้น คือ แตละคนจะตองทํา

ใหบานเมืองมีความสุข มีความเปนปกแผน” (สํานักราชเลขาธิการ, 2518) 
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วิธีการหรือแนวทางในการจัดการกับความขัดแยงจึงเปนเครือ่งมือสําคัญทีจ่ะชวยใหความ

ขัดแยงนั้นเปนประโยชนตอสังคมได ซึ่งในมุมมองของนักวิชาการไดใหทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการ

จัดการความขัดแยงไวหลายประการ ซึ่งจากการตรวจเอกสาร ผูวิจัยจึงไดพิจารณาถึงแนวทางในการ

จัดการความขัดแยงทีส่อดรับกับสถานการณความขัดแยงในสภาพของสังคมไทยปจจุบัน 

ดังตอไปน้ี 

 

1. แนวคิดการจัดการความขัดแยงของ Willem F.G. Mastenbrock   

จากแนวคิดการจัดการความขัดแยงของ Mastenbrock (1993) ไดสรุปแนวคิดในการจัดการ

ความขัดแยงไวในหนังสือ เรื่อง “Conflict management  organization Development” โดยได

กลาวถึง “ความขัดแยง” วา เปนความสัมพันธระหวางหนวยยอยทั้งหมดที่มีแนวโนมไปสูความ    

ตึงเครียดโดยความขัดแยงและสิ่งที่เกิดขึ้นเปนผลกระทบที่อาจเปนความผิดปกติระหวางกันสําหรับ

คนสองคนและสําหรับคนแตละกลุมในองคกร ผูเขียนไดแบงความแตกตางระหวางความขัดแยงที่

เกิดขึ้นเปนหลายลักษณะไดแก เกิดจากอํานาจ เกิดจากการเจรจาเกีย่วกับทรัพยากรที่ขาดแคลน เกิด

จากขอไดเปรียบ เกิดจากความสัมพันธ เกิดจากการประสานงาน และเกิดจากความสัมพันธทาง

สังคมและอารมณ ซึ่งแตละคนแตละฝายตางมีความตองการทีแ่ตกตางกัน โดยมุ งตองการเพิ ่ม

ประสิทธิภาพของแตละฝาย จึงอาจมีการแกไขโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหรือเทคโนโลยี ใหมี

การเจรจาตอรองดวยคานิยมบรรทัดฐานและทักษะทีส่ามารถเสริมสรางไดโดยมีตัวอยางการ     

โนมนาวใจและหนวยงานฝกอบรมการทํางานทีส่ามารถชวยใหคนเรามีเหตุผลและชี้แจงสังคมไดดี

ขึ ้น ซึ ่งเปนการแกไขปญหาความสัมพันธทางอารมณที ่อาจสงผลใหเกิดการสื ่อสารที ่ดีขึ ้นทั ้ง

ระหวางบุคคล และระหวางกลุม 

ทั้งนี้ ไดนําเสนอถึงประเภทของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธในการจัดการความขัดแยงวา

จะตองสอดคลองกับองคกรใน 4 ประการที่สําคัญ ไดแก   

1. เปนการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับเปาหมาย (Goals  Targets) ขององคการ  

2. เปนการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับความสัมพันธของอํานาจ (Power Relationships)   

3. เปนการพฒันาสมรรถนะในการเจรจาตอรอง (Negotiating Competencies) และ  

4. การจัดการความสัมพันธทางสังคมและอารมณ (The Management of Socio-Emotional 

Relationships) 

โดยการเปลี่ยนแปลงในเบื้องตนนั้น จะตองกําหนดและแปลงจากเปาหมายองคกรไปเปน

จุดมุงหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึน้ และมีการวางแผนพิจารณาความสัมพันธทีส่อดคลองกับองคกร

ใน 4 ประการดังกลาว โดยความสัมพันธของอํานาจที่ถือเปนแมบทของความสัมพันธ คือระหวาง
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ความเทาเทียมกันหรือเสมอภาค (Equals) ระหวางความไมเทาเทียมกัน (Unequals) ระหวางสายการ

บังคับบัญชา (hierarchical levels) ซึง่จะมีวิธีการในการเปลีย่นแปลงที่หลากหลายและแตกตางกัน

สําหรับการเปลีย่นแปลงในการพัฒนาสมรรถนะในการเจรจาตอรองและการจัดการความสัมพันธ

ทางสังคมและอารมณ ก็จะตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบาท หนาที่ และขอจํากัดที่มีอยู และมี

ความเปนมืออาชีพ ซึ่งหลักการขางตนจะเปนแนวทางในการประเมินเบือ้งตนในการเปลี่ยนแปลง

ไปสูความคิดใหม ๆ เพื่อนําองคกรไปสูสิ่งที่ดีขึ้น 

 

2. แนวคิดการจัดการความขัดแยง ของ วันชัย วัฒนศัพท 

วันชยั วัฒนศัพท (2547, น. 180-182) สรุปวา การทําความเขาใจในพฤติกรรมความขัดแยง 

(Conflict Behavior) จะเปนสิ่งที่ชวยใหเขาใจรากของปญหาที่แทจริง เพราะความขัดแยงจะเกิดจาก 

บริบทของความเปนปจเจกของบุคคลแตละคน และบริบทของโครงสราง ดังนัน้ การพิจารณาถึง

พฤติกรรมความขัดแยงนัน้จะตองพิจารณาทัง้สองดานประกอบกัน เพราะถาขาดดานใดดานหนึง่

อาจจะนําไปสูการยุติความขัดแยงทีผ่ิดพลาดได อันจะนําไปสูความขัดแยงที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

ในที่สุด 

สําหรับพฤติกรรมที่จะนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงน้ันจะเร่ิมจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการ

สื่อสารแลวแสดงออกโตตอบกันไปมาจนเกิดเกลียวแหงความขัดแยง (Spiral of Conflict) ที่ตางคน

ตางมีปฏิกิริยาตอบโตกัน โดยจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเร่ือย ๆ จนในที่สุดกลายเปนความขัดแยงที่

มีความรุนแรง ซึ่งพฤติกรรมเพื่อหาทางออกเมื่อเกิดความขัดแยงนั้น วันชัย วัฒนศัพท ไดจําแนก

วิธกีารในการจัดการความขดัแยงไว ดังน้ี 

1. การแขงขันหรือวิธีของฉัน (Competing or My Way) ซึ่งพฤติกรรมแนวนี้จะยึดถือ

ความพยายามที่จะเอาชนะ เปนวิธีการของผูที่มีอํานาจที่จะใชอํานาจทุกวิถีทางโดยไมคํานึงถึงผูอ่ืน  

2. การหลีกเลีย่งหรือยอมถอย (Avoiding or No Way) จะเปนพฤติกรรมทีพ่ยายาม  

หลีกเลี่ยงปญหาหรือยอมถอย ซึ่งจะพบมากในกลุมประเทศเอเชีย และกลุมประเทศลาตินอเมริกัน 

3. การประนีประนอมหรือแบงคนละครึ่ง (Compromising or Half War) เปนวิธีการทีจ่ะ

ประสานความรวมมืออยางหนึ่ง เปนลักษณะของ “การเดินสายกลาง”  

4. การยอมตามหรือแลวแตผูใหญ (Accommodating or Your Way) เปนพฤติกรรมที่

สังคมชอบปฏิบัติ คือ ยอมรับเชื่อฟงคําตัดสิน หรือคําสั่ง ของคนอ่ืน ยกเลิกความตองการของตนเอง 

5. การรวมมือกันหรือวิธีการของเรา (Collaborating or Our Way) เปนพฤติกรรมที่เปน

การประสานประโยชนทั้งสองฝายในลักษณะที่ตางฝายตางไดประโยชน 
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ซึ่งจะพบวาถาคูพิพาทเลือกใชความรุนแรงในการแกปญหาผลที่ไดจะตองมีฝายใดฝายหน่ึง

ชนะ และอีกฝายหนึ่งพายแพ ดังนั้น การนําสันติวิธีมาใชในการแกปญหาความขัดแยง จึงเปน

สิ่งจําเปน ทั้งนี้ แนวทางการแกปญหาความขัดแยงที่เหมาะสมที่สุด คือ การเจรจาไกลเกลี่ย และ การ

เจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง เพราะผลลัพธที่ไดนาจะเปนไปในลักษณะพึงประสงค คือ ทั้งสองฝายตางชนะ 

(Win-Win) โดยมกีระบวนการในการจัดการความขดัแยง นําเสนอไดดงัตารางที ่2.3 ตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 2.3  แสดงกระบวนการตัดสนิใจแกปญหาขอพพิาทและผลแหงการตัดสนิใจของ 

วันชัย วัฒนศัพท 

กระบวนการท่ีใช 

(Process) 

ผูตัดสิน 

(Decision-Making) 

ผลการตัดสินใจ 

(Result) 

1. ใชความรุนแรง (Violence/Fight) ผูชนะ (The Winner) แพ-ชนะ (Win-Loose) 

2. ใชการเผชิญหนาประทวงอยาง

สนัติ (Non-Violence Direct Action 

or Civil  Disobedience) 

ผูชนะ (The Winner) แพ-ชนะ (Win-Loose) 

3. ใชการบัญญัติกฎหมาย 

(Legislation) 

สภานิติบัญญัติ                 

(The Legislature) 

แพ-ชนะ (Win-Loose) 

4. ใชการฟองรอง (Litigation) ศาล (The Court) แพ-ชนะ (Win-Loose) 

5. ใชอนุญาโตตุลาการตัดสิน 

(Arbitration) 

อนุญาโตตุลาการ 

(Arbitrator) 

แพ-ชนะ (Win-Loose) 

6. ใชการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง 

(Mediation) 

คูกรณี (The Parties) ชนะ-ชนะ (Win-Win) 

7. ใชการเจรจาไกลเกลี่ย 

(Negotiation) 

คูกรณี (The Parties) ชนะ-ชนะ (Win-Win) 

8. ใชการหลกีหนีปญหา

(Avoidance/Fight)  

ไมมี คงสภาพเดิม (Statusquo) 

(ที่มา: วันชัย วัฒนศัพท, 2547) 

 

การไกลเกลี่ย (Mediation) จึงเปนรูปแบบหนึง่ของการแกปญหาความขัดแยง (Dispute 

Resolution) ซึ่งบุคคลทีส่ามทีไ่มฝกใฝฝายใดฝายหนึง่ (Impartial Third-Party) ประสานงานจัดใหมี

การเจรจาตอรองระหวางบุคคลคูกรณีสองฝายที่ขัดแยงกันขึ้น กระบวนการนี้เปนกระบวนการที่
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คูกรณีสามารถควบคุมอยูเหนือความขัดแยงและแสวงหาทางแกไขทีส่ามารถยอมรับไดทัง้สองฝาย

รวมกัน ทั ้งนี ้ วันชัย วัฒนศัพท (2547, น.  17)ไดใหขอสรุป “การเจรจาไกลเกลี ่ย” วา เปน

กระบวนการการระงับขอขัดแยง ทีม่ีบุคคลทีส่ามมาชวยเหลือใหคูกรณีตกลงกันไดสําเร็จ  โดยเปน

ผลิตผลซึ่งเกิดจากความลมเหลวของการเจรจาตอรอง แตมิใชเปนสิง่ทีจ่ะมาแทนที่การเจรจาตอรอง 

กระบวนการดังกลาวมีประโยชนในการชวยใหคู กรณีสามารถบรรลุขอตกลงรวมกัน จากกรณีที่มี

ความขัดแยงน้ันได ซึ่งการเจรจาไกลเกลี่ยน้ันมีหลายรูปแบบ แตที่พบเห็นไดบอยคร้ัง ไดแก การเจรจา

โดยยึดจุดยืน (Position-based Negotiation) และการเจรจาโดยยึดผลประโยชน (Interest-based 

Negotiation) ซึ่งอธิบายความแตกตางระหวางการเจรจาโดยยึดจุดยืนเปนหลักและการเจรจาโดยยึด

ผลประโยชนเปนหลักไดดังตารางที่ 2.4 ตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี  2.4  แสดงความแตกตางระหวางการเจรจาโดยยึดจุดยนืและการเจรจาโดยยดึผลประโยชน 

ของวันชัย วัฒนศัพท 

การเจรจาโดยยึดจุดยืนเปนหลัก การเจรจาโดยยึดถือผลประโยชนเปนหลัก 

1. ใหไดสวนแบงที่มากที่สุดเทาที่ทําไดจาก

ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด 

ไดความพึงพอใจจากทุกฝาย 

2. เปนผลลัพธแบบ แพ-ชนะ พยายามที่จะทําใหบรรลุตอความตองการของ

ทุกฝาย 

3. เกิดความสัมพันธแบบปฏิปกษ ชวยใหเกิดความสัมพันธที่ดีชวยเหลือซึ่งกันและ

กัน 

4. ผลประโยชนของแตละฝายถูกมองวา  

      เปนความขัดแยงอีกฝายหน่ึง 

มองหาจุดที่เห็น หรือมปีระโยชน 

5. พยายามยามเปดเผยของฝายตรงขามใหมาก 

      ที่สุด ในขณะเดียวกันพยายามที่จะปกปดของ 

      เราและทําใหฝายตรงขามเขาใจผิด 

แบงปนขอมูลและชวยกันสรางทางเลือก เพื่อให    

ผลประโยชนดวยกันทุกฝาย 

6. ผูมีสวนเกี่ยวของจะเร่ิมตนที่ การต้ังความ 

      ตองการไวสูง และเปลี่ยนจุดยืนอยางลังเล 

มุงผลประโยชนรวมไมใชจุดยืน 

7. ใชการคุกคาม ถกเถียงในการใหไดผลลัพธที่ดี ใชเหตุผลและประสบการณในการจัดการกับ

ปญหา 

(ที่มา: วันชัย วัฒนศัพท, 2547)  
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จากตารางที ่2.4 จะเห็นไดวาการเจรจาโดยยึดจุดยืน (Position-based Negotiation) จะเปน

การเจรจาที่จะเอาแพเอาชนะกัน ซึง่ตางฝายตางมีจุดยืนของตนเอง คูเจรจาจะปฏิบัติตอกันเหมือน

เปนศัตรูกัน ความเชื่อของการเจรจานี้จะเปนลักษณะ Zero Sum Game ตามแนวคิดในทฤษฏีเกม 

(Game Theory) ทีถ่าไมแพก็ตองชนะ ผลของการเจรจาเชนนีม้ักยอมรับครึง่ทาง (Compromise) แต

การเจรจาในลักษณะนี้ไมควรจะนํามาใชในกรณีของความขัดแยงในนโยบายสาธารณะ สวนการ

เจรจาโดยยึดผลประโยชน (Interest-based Negotiation) ซึ่งการเจรจาในลักษณะนี้ไมมองถึง

ประโยชนของตนฝายเดียว แตจะมองและทําความเขาใจความตองการ ความหวงกังวลของฝายอื่น 

การเจรจาลักษณะนี้จะเกิดจากคูเจรจาทุกฝายมารวมกัน แกปญหา เพือ่นําไปสูการตัดสินใจรวมกัน

โดยหวังใหความตองการของทุกฝายไดรับการตอบสนอง ทุกฝายจะไมระบุถึงจุดยืนของตนเอง แต

จะบอกถึง ความหวัง ความตองการ ความหวงกังวล ความหวาดระแวง 

อยางไรก็ตาม ผูทีจ่ะจัดการขอพิพาทหรือความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพจะตองมี

คุณสมบัติหลายประการ โดย James kho et al. กลาวถึง คุณสมบัติสวนบุคคลสําหรับการจัดการ   

ขอพิพาทอยางมีประสิทธิภาพไวหลายประการ ไดแก มีความเปนมิตรและเปนที่ยอมรับ มีความ

เคารพตอความคิดเห็นหรือทัศนคติหรือความจําเปนและคุณคาของผู อื ่น มีความรูเกี ่ยวกับ

กระบวนการการแกไขปญหาขอพิพาททางเลือก มีขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานการณในขณะนั้น มีความ

ชํานาญในการวิเคราะหสาเหตุความขัดแยง การอยูรวมกับคูกรณีเพื่อคนหาปญหาและการชวย

กระบวนการกลุมใหเกิดการสื่อสารที่ดีระหวางคู กรณี เพื ่อการจัดการแกไขปญหารวมกันเชิง

สรางสรรค มองโลกในแงดี เพื่อใหคูกรณีมีความเชือ่มัน่วากระบวนการนี้จะสามารถชวยในการหา

ทางออกที่ดีและเหมาะสมใหกับทั้ง 2 ฝาย มีความรูสึกรวม เพื่อที่จะเขาใจความรูสึกและชะตากรรม

ของคูกรณี มีความยืดหยุน สามารถทีจ่ะปรับใหเปนไปตามความจําเปนของกระบวนการ และกรณี

พิพาท โดยเฉพาะ สามารถคาดเดาปญหา ปรับวิธีการทีจ่ะเขาหาปญหา สามารถปรับปรุงวิธีการที่

จําเปน ระหวางการไกลเกลี่ยและเปลี่ยนไปใชยุทธวิธีอื่นเมื่อมีความจําเปน มีความอดทน ในการ

นําไปสูขอยุติของปญหา เพื่อใหคู กรณีมีความพรอมทางดานจิตใจทีจ่ะตกลง หรือไดมีการเจรจา 

พรอมทีจ่ะใหเวลาในการรับฟงคูกรณี และติดตามดูตลอดกระบวนการของการแกปญหาขอพิพาท

จนเสร็จสิน้ มีความใจกวาง ในการพิจารณาถึงทางเลือกอยางกวางขวาง เพือ่ทีจ่ะนําไปสูขอตกลง 

และพรอมที่จะยอมรับความคิดเห็นในการนําเสนอทางออกที่เหมาะสม มีความนาเชื ่อถือ มีวิถี

ปฏิบัติทีย่ึดมั่นในหลักคุณธรรม ที่ทําใหเกิดความนับถือและไววางใจจากคูพิพาท มีความยุติธรรม

และความเปนกลางตอคูกรณีทัง้หมด มีอารมณขัน  ที่สามารถที่จะลดความตึงเครียดและนําปญหา

ไปสูมุมมองที่มีความนับถือและความเห็นอกเห็นใจ มีไหวพริบดี และสามารถทีจ่ะพูดถึงประเด็นที่

อาจจะกอใหเกิดความหวั่นไหว และสามารถถามคูกรณีตาง ๆ ดวยคําถามทีล่งลึกโดยไมกอใหเกิด
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ความรูสึกวากําลังขู ดวยกิริยาที่สุภาพ  มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความเปนตัวของตัวเอง พรอมดวย

ความสามารถที่จะสัมพันธกับคนทุกอายุ   กับนักวิชาการ และทุกระดับที่อยูในชุมชน  (วันชัย วัฒน

ศัพท และคณะ, 2550, น. 33-34) 

จากการศึกษา สรุปไดวา แนวคิดและหลักการในการจัดการความขัดแยงมีหลายรูปแบบ 

เชน การแขงขัน การหลีกเลีย่ง การประนีประนอม การยอมตาม และการรวมมือกัน โดยคูกรณีควร

นําแนวทางสันติวิธีมาใชในการแกไขปญหา และใชการเจรจาไกลเกลีย่ และการเจรจาไกลเกลีย่คน

กลางเปนกระบวนการในการจัดการความขัดแยง เพราะเปนการใชเหตุผลในการประสานความ

ตองการและประโยชนรวมที่ผลของการเจรจาจะนํามาซึ่งความพึงพอใจของทั้งสองฝาย รวมทั้งชวย

ใหเกิดความสัมพันธที่ดีเกิดความเอื้ออาทรชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเปนผลดีตอสถานการณ

ความขัดแยง สวนผูจัดการความขัดแยงหรือเจรจาไกลเกลี่ยจะตองมีคุณสมบัติสําคัญ ไดแก  มีมนุษย

สัมพันธที่ดีตอทุกฝายที่เกี่ยวของทุกระดับ มีความเปนมิตร เคารพความคิดเห็นผูอื่น มีปฏิภาณไหว

พริบในการตัดสินใจตามสถานการณ สามารถสรางความไววางใจและนาเชื ่อถือตอคู พิพาท 

กระบวนการในการเจรจาตองยึดมั่นในหลักคุณธรรม มีความยุติธรรมและเปนกลาง มีความรูและ

ขอมูลในกระบวนการจัดการความขัดแยงหรือการเจรจาไกลเกลีย่ มองโลกในแงดีและสามารถ

วิเคราะหสถานการณตลอดจนปญหาความขัดแยงไดอยางถูกตอง สามารถปรับวิธีการ กระบวนการ

ไดสอดรับกับสถานการณ รวมถึงสามารถทําความเขาใจเพือ่ใหเกิดการสือ่สารทีดี่ระหวางคูกรณี

เพื่อการจัดการแกไขปญหารวมกันในเชิงสรางสรรค มีความยืดหยุนและอดทน เพื่อนําไปสูการ

ตัดสินใจที่ดีและเหมาะสมที่สุดของทั้งสองฝายในการยุติปญหาขอขัดแยง 

สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ไดศึกษาถึงปจจัยทีม่ีผลตอการจัดการความขัดแยงไวในประเด็น

ตาง ๆ จึงไดตรวจสอบเอกสาร และศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี ่ยวของกับปจจัยที่อาจมีผลตอการ

จัดการความขัดแยงใน 3 กรณีศึกษา ซึง่สรุปแนวคิดเกีย่วกับปจจัยทีม่ีผลตอการจัดการความขัดแยง

ไวแยกเปน 3 ดาน ดังน้ี  

1. ดานการบริหารการปกครอง มีปจจัยยอย 3 ปจจัย ไดแก  

1) กฎหมายและระเบียบทางราชการ  

2) ภาวะผูนําชุมชน  

3) ศักยภาพชุมชนดานการจัดการ  

2. ดานสังคม มีปจจัยยอย 7 ปจจัย ไดแก  

1) หลักศาสนา  

2) วัฒนธรรมชุมชน                      

3) ความสมัพนัธทีแ่นนแฟน  
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4) การรวมกลุม  

5) การมีสวนรวมของประชาชน  

6) การสือ่สาร  

7) ความรูของประชาชน 

3. ดานเศรษฐกิจ มีปจจัยยอย 2 ปจจัย ไดแก  

1) ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน–เอกชน  

2) ความทันสมัยของชุมชน 

โดยมีรายละเอียดแนวคิด ทฤษฎีที ่เกี ่ยวของกับปจจัยที ่มีผลตอการจัดการความขัดแยง

ดังตอไปน้ี 

 

ดานการบริหารการปกครอง ประกอบดวย 

2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบทางราชการกับการจัดการความขัดแยง 

 เนื่องจากการที่มนุษยอยูรวมกันในสังคม และมีการเคลื่อนไหวทางสังคมอยูตลอดเวลา  

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีบรรทัดฐานทางสังคมใหบุคคลยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ โดยการวาง

กฎเกณฑทีเ่ปนที่ยอมรับของสังคม กฎเกณฑที่สําคัญดังกลาว คือ “กฎหมาย” กฎหมายจึงเปนสิง่ที่

ควบคุมใหมนุษยอยูในสังคมไดอยางเปนระเบียบเรียบรอย มีความสงบสุขในสังคม  

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว พระราชทานแกผู แทนคณะนิติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคาร ที ่4 เมษายน 2532 ไดกลาวถึง

ความสําคัญของกฎหมายตอสังคมไว ความวา “สิ่งที่มีกฎเกณฑก็เรียกวาเปนกฎหมาย บุคคลนั้นก็

ตองอาศัยกฎเกณฑทีถู่กตองจึงจะมีความสุขได ถาไมมีกฎเกณฑที่ถูกตอง ทําใหอยูกันไมผาสุก 

เพราะวามีการเบียดเบียนกันบาง มีการเขาใจผิดกันบาง ฉะนั้น จึงตองมีกฎเกณฑ คือ กฎหมายที่ตรา

ขึ้นมาเพื่อความสงบเรียบรอย...” 

ดังนั้น ประชาชนจึงมีความจําเปนจะตองมีความรู ความเขาใจในกฎหมาย เพือ่อํานวยความ

สะดวกและรักษาสิทธิ ตลอดจนผลประโยชนทีค่วรจะไดรับ ซึง่กฎหมายสําคัญทีป่ระชาชนควรรู 

ไดแก กฎหมายการปกครอง กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม กฎหมาย

แพงและพาณิชยที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน กฎหมายอาญาที่เกีย่วกับชีวิตและทรัพยสิน กฎหมาย

เกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม กฎหมายภาษีอากร พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนตน ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาสาระสําคัญของกฎหมาย 3 ประเภท คือ 
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1. กฎหมายทั่วไป สุนีย มัลลิกะมาลย ไดกลาวถึง  “กฎหมาย” ไววา เปนบรรทัดฐานที่

กําหนดไวใหตองปฏิบัติ ไดแก กฎเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ ขอสั่งการทางราชการ ซึ่งผูมีอํานาจ

ทางการปกครองบานเมืองไดกําหนดขึน้ไวใหประชาชนปฏิบัติตามหรืองดเวนการกระทํา ถาผูใด 

ฝาฝนจะถูกลงโทษตามทีบ่ทบัญญัติระบุไว กฎหมายเปนบรรทัดฐานทีจํ่าเปนในสังคม โดยเฉพาะ

ในสังคมสมัยใหมที่ประกอบดวยผูคนจํานวนมาก และมาจากทองถิ่นทีต่างกัน มีความแตกตางกัน

ทางระดับการศึกษา รายได อาชีพ ทัศนคติ ความเชือ่ ฯลฯ ตางแขงขัน ตอสูดิ้นรนเพือ่ความอยูรอด 

ทําใหวิถีชาวบาน และจารีตไมเพียงพอจะรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม กฎหมายจึงเปนกลไก

หลักทีจ่ะกําหนดกรอบกติกาของสังคมโดยกําหนดบทบาทของประชาชน เนือ่งจากกฎหมายเปน

คําสั่ง คําบัญชาของรัฐที่สั่งใหราษฎรปฏิบัติตาม เพราะฉะนั้น กฎหมายจึงเปนฐานรองรับการใช

อํานาจรัฐที่สําคัญที่จะนํามาใชบังคับใหมีประสิทธิผลตอการควบคุมปญหาของสังคม(บุณยวัต    

เกิดกล่ํา, 2544, น. 7) 

สุรเกียรติ ์ เสถียรไทย (2542, น. 100-103) ชี้ใหเห็นความสําคัญของกฎหมายที่มีตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไว 5 ลักษณะ ไดแก  

1) กฎหมายในฐานะหลักและเครือ่งมือเรงเสริมความมีประสิทธิภาพขององคกรของรัฐ

ทั้งในดานการบริหารราชการแผนดินและดานการพัฒนาประชาธิปไตย    

2) กฎหมายในฐานะเปนปจจัยรับรองการมีสวนรวมของประชาชน โดยกฎหมายจะตอง

เปนกลไกที่กระตุนสํานึกของการมีสวนรวมของประชาชนหรือกลุมผลประโยชนในเร่ืองสําคัญตางๆ 

ที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศจากทกุระดับชั้นของสังคมอยางกวางขวางและจริงจัง รวมทั้งจะตองวาง

กลไกในการสรางความสมดุลระหวางประชาชนและกลุมผลประโยชนตางๆใหเกิดขึ้นในสังคม  

3) กฎหมายในฐานะปจจัยในการกําหนดกรอบนโยบาย เนื่องจากกฎหมายเปนสิง่กําหนด

บทบาทและอํานาจหนาที่ของประชาชนและองคกรของรัฐขณะเดียวกันกฎหมายก็เปนเครื่องมือใน

การนํานโยบายไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

4) กฎหมายในฐานะปจจัยในการจัดระเบียบราชการทางพฤตินัยโดยกลไกของสาธารณะ 

การพิจารณาความสัมพันธของกฎหมายกับสังคมในลักษณะนี้ เปนการมองบทบาทของกฎหมายใน

ลักษณะทีเ่ปนปจจัยในการใหโอกาสสาธารณชนเขามาจัดระเบียบหรือตรวจสอบการทํางานใน

ระบบราชการ เพื่อสรางใหเกิดความรับผิดชอบของผูที่ทําหนาที่บริการประชาชนที่มีตอสาธารณชน

อยางจริงจัง  

5) กฎหมายในฐานะกลไกในการกําหนดหนาทีข่องเอกชนและหนวยงานของรัฐ ซึง่

ความสัมพันธของกฎหมายกับสังคมในลักษณะเชนนี้ยอมเปนที่เขาใจและรับทราบกันโดยทั่วไป 
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2. กฎหมายปกครอง (จิรนิติ หะวานนท, 2554) กฎหมายปกครอง เปนกฎหมายมหาชน ที่

กําหนดสถานะและความสัมพันธระหวางรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาทีข่องรัฐกับเอกชน ใน

ฐานะที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐเปนผูปกครองมีอํานาจเหนือเอกชน หรือระหวางรัฐ หนวยงานของ

รัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกันเอง กฎหมายปกครอง จึงเปน กฎหมายมหาชน ที่วางหลักเกณฑ

เกี ่ยวกับการจัดระเบียบบริหารของรัฐ การดําเนินกิจกรรมของฝายปกครองในการจัดบริการ

สาธารณะ และวางหลักความเกีย่วพันในทางปกครองระหวางฝายปกครองกับเอกชน และฝาย

ปกครองดวยกนัเอง รวมทัง้กาํหนดสถานะและการกระทาํทางปกครองไว 

ในระบบการปกครองของประเทศไทยแบงองคกรทีใ่ชอํานาจเปน 3 ฝาย ไดแก ฝายนิติ

บัญญัติ  ฝายบริหาร และ ฝายตุลาการ โดยฝายปกครองเปนสวนหนึ่งทีอ่ยูในฝายบริหาร โดยแบง

งานเปน 2 สวน ไดแก งานทางการเมือง โดยมีพระมหากษัตริยใชอํานาจผานทางคณะรัฐมนตรี     

ซึ่งเปนรัฐบาล ทําหนาที่กําหนดนโยบายในการใชขอบังคับกฎหมายตางๆ และงานทางปกครอง ซึ่ง

เปนสวนทีเ่รียกวา ราชการประจํา มีหนาทีเ่ปนผูปฏิบัติตามนโยบายทีฝ่ายบริหารในสวนทีเ่ปน

การเมืองกําหนดขึน้ โดยราชการสวนกลาง คือ กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค คือ 

จังหวัด อําเภอ ราชการสวนทองถิ่น คือ องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล 

เทศบาล กรุงเทพมหานคร พัทยา รวมถึง รัฐวิสาหกิจ และองคกรอิสระ ซึ่งเปนองคกรของรัฐที่

ไมใชสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เปนองคกรที่อิสระจากการควบคุมของฝายบริหาร(รัฐบาล)

โดยตรง เนือ่งจากภารกิจของหนวยงาน เชน ธนาคารแหงประเทศไทย ตลอดจนคณะกรรมการ

ตางๆ 

แนวคิดพื้นฐานของกฎหมายปกครอง คือ ตองเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะกลาวคือ  รัฐ

โดยองคกรของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ เปนผูดูแลรักษาผลประโยชนสวนรวมของคนหมูมากใน

สังคมหรือประโยชนสาธารณะ และในกรณีที่ประโยชนสวนตัวของเอกชนสอดคลองกับประโยชน

สวนรวมหรือประโยชนสาธารณะ รัฐก็ใชนิติสัมพันธตามกฎหมายเอกชนได นอกจากนีใ้นกรณีที่

ประโยชนสวนตัวของเอกชนไมสอดคลองกับประโยชนสาธารณะจะตองใหประโยชนสาธารณะ

อยูเหนือประโยชนสวนตัวของเอกชน ทัง้นี้ถาเอกชนไมยินยอมที่จะสละประโยชนสวนตัวเพื่อ

ประโยชนสาธารณะ ก็จะตองใหรัฐโดยองคกรของรัฐหรือเจาหนาทีข่องรัฐ มีอํานาจบังคับเอกชน

เพื่อประโยชนสาธารณะได   

ทั้งน้ีกิจกรรมของฝายปกครองแบงเปน การกระทําทางแพง คือ สัญญาทางแพง เชน องคกร

ของรัฐซื้อคอมพิวเตอร และการกระทําทางปกครอง คือ ผลิตผลของการใชอํานาจรัฐตามกฎหมาย

ขององคกรหรือเจาหนาที่ของรัฐฝายปกครอง การกระทําทางปกครอง ไดแก 
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1) นิติกรรมทางปกครอง ซึง่ตองมีวัตถุประสงคทีเ่ปนไปเพือ่ประโยชนสาธารณะการใช

อํานาจรัฐตองเปนไปเพื ่อประโยชนสาธารณะ การกระทําของฝายปกครองก็ตองไมขัดตอ

วัตถุประสงคทีก่ฎหมายเฉพาะกําหนดถือวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ไดแก นิติกรรม

ฝายเดียว คือ กฎ คําสัง่ทางปกครอง และนิติกรรมหลายฝาย คือ สัญญาทางปกครอง สวนประเภท

ของนิติกรรมทางปกครอง เชน กฎ เปนบทบัญญัติที่มีผลเปนการบังคับเปนการทัว่ไป โดยไมมุง

หมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ เชน พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 

ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ นอกจากนีย้ังมี คําสัง่ทางปกครองทีเ่ปน

การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึน้ระหวางบุคคล ในอันที่

จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาทีข่องบุคคล 

ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว ที่มีผลบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 

2) ปฏิบัติการทางปกครอง โดยกิจการที ่เปนการกระทําทางปกครอง มี 2 ดาน  

คือ ดานแรก เปนกิจการในทางควบคุม เปนการวางกฎเกณฑและบังคับใหเปนไปตามกฎเกณฑเพื่อ

ความมั่นคง เพื่อการจัดการความเรียบรอย เปนการทีฝ่ายปกครองใชอํานาจฝายเดียวที่จะกําหนดให

ฝายเอกชนตองปฏิบัติตามและบังคับใหฝายเอกชนที่ฝาฝนตองปฏิบัติตาม เชน เจาพนักงานทองถิ่น 

ตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคารฯ มีอํานาจออกระเบียบ หามสรางอาคารสูงในลักษณะใดสูงไมเกิด

เทาใด เมื ่อมีการฝาฝนเจาพนักงานทองถิน่ที ่มีอํานาจก็บังคับ โดยเขารื้อถอนอาคาร การที่             

เจาพนักงานทองถิน่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกระเบียบ เปนนิติกรรมทางปกครอง

ประเภทกฎ เพราะมีผลบังคับเปนการทั่วไป การทีเ่จาพนักงานไปรือ้อาคารทีส่รางฝาฝนเปนการ

ปฏิบัติการทางปกครอง ดานที่ 2 เปนกิจการในทางบริการ เชน กิจกรรมเพือ่ความมั่นคงปลอดภัยใน

ชีวิต รางกาย ทรัพยสิน เชน การปองกันประเทศ  กิจการเพือ่ความสงบเรียบรอย เชน การ

สาธารณสุข การศึกษา กิจการเพื่อความสะดวกสบายของประชาชน เชน ไฟฟา ประปา ถนน 

โทรศัพท สัญญาจางกอสรางถนน วางทอประปา เปนสาธารณูปโภคอยางหนึ่ง และเปนไปเพื่อ

สาธารณประโยชน  เปนตน 

 

3. กฎหมายสิ่งแวดลอม 

บุณยวัต เกิดกล่ํา (2544, น. 8–9) ไดสรุปหลักการพื ้นฐานของกฎหมายสิ ่งแวดลอมใน

ปจจุบัน โดยวิเคราะหโครงสรางวามีสวนประกอบที่สําคัญ 4 สวน คือ 

1) แนวนโยบายแหงรัฐ เกี่ยวกับการพิทักษคุมครองสิง่แวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 

ถูกกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 เปนครัง้แรก ทัง้นีเ้นือ่งจาก 
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การต่ืนตัวและความเคลื่อนไหวของนานาประเทศ ใหตระหนักถึงสภาพความรุนแรงของปญหาและ

อันตรายที่จะเกิดขึ้นแกสภาพความเปนอยูของมนุษยเมื่อสภาพแวดลอมถูกทําลายไป  

สําหรับปจจุบันแนวนโยบายแหงรัฐในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไดกําหนดไว ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ซึง่มีบทบัญญัติ

ที เ่กีย่วกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมไวหลายมาตรา โดยยังคงหลักการเดิมตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แตเพิม่รายละเอียดใหครอบคลุมมากยิง่ขึ้น 

ซึ่งบัญญัติไวในมาตราตาง ๆ เชน 

มาตรา 57 บุคคลยอมมีสิทธิรับขอมูลคําชีแ้จงและเหตุผลจากหนวยราชการหนวยงานของ

รัฐ รัฐวิสากิจ หรือราชการสวนทองถิ่นกอนการอนุญาตหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี

ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอืน่ใดที่เกีย่วกับ

ตนหรือชุมชนทองถิน่ และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานทีเ่กี ่ยวของ เพื่อนําไป

ประกอบการพิจารณาในเร่ืองดังกลาว 

มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม ยอมมีสิทธิ

อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ 

และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน 

มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และ

การไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุมครอง 

สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่

จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง

ตามความเหมาะสม 

มาตรา 85 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานทีดิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิง่แวดลอม จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน รวมทัง้จัดใหมีแผนการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอืน่อยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอ

สวนรวม ทั ้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล นอกจากนีม้ีการสงเสริม 

บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัด

ภาวะมลพิษทีม่ีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน 

ชุมชนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทาง 
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2) มาตรการทางแพง เนือ่งจากเนือ้หาของกฎหมายแพง เปนกฎหมายที่มีหลักการในดาน

การบังคับใชแกปญหาระหวางเอกชนกับเอกชน เพื่อใหเกิดความเปนธรรม โดยอาจจะมีเรื่องของ

สิทธิหนาที่ตาง ๆ เกิดขึ้นตามความเหมาะสมของเร่ือง เชน ในเร่ืองอุตสาหกรรมที่รัฐกําหนดใหตอง

มีระบบบําบัดของเสียใหเปนไปตามที่กําหนด กอนจะปลอยทิง้ออกสูสภาวะแวดลอมได แตโรงงาน

น้ันยังไมไดสรางระบบบําบัดดังกลาว แลวพบวา ผลเสียจากการปลอยของเสียลงสูแหลงนํ้าทําใหนํ้า

มีสารพิษปนเปอน เมือ่ประชาชนนําไปอุปโภคบริโภคแลวเกิดเจ็บปวย หรือเกิดความเสียหายแก

พชืผลทางการเกษตร โรงงานน้ันกจ็าํตองรับผิดชดใชคาเสียหายทางแพงใหแกผูเสียหายได 

3) วิธีการทางรัฐศาสตร เปนการใชศาสตรและศิลป ของการผสมผสานกันระหวาง การ

ใชอํานาจตามกฎหมายทีเ่กี่ยวของ กับวิธีการสรางความรูสึกการมีสวนรวม ในกลุมของผูมีสวนได

เสียและชุมชน เพือ่มุงรักษาผลประโยชนของสังคมสวนรวม (Common Goods) การทีรั่ฐมุงรักษา

ผลประโยชนของสังคมสวนรวมดังกลาว ทําใหรัฐตองมีหนาที่หรือภารกิจหลายประการ  

4) กฎหมายเกีย่วกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งบังคับใชอยู เชน มาตรา 6 สรุปวา เพื่อประโยชน

ในการรวมกันสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมของชาติบุคคลอาจมีสิทธิหนาที่ในการไดรับ

ทราบขอมูลขาวสารทางราชการในเร่ืองเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมการไดรับ

ใชคาเสียหายหรือคาตอบแทนจากรัฐในกรณีทีไ่ดรับความเสียหาย อันตรายจากมลพิษ อันมีสาเหตุ

มาจากการดําเนินการของรัฐทัง้โดยตรงและเกี่ยวของ การรองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดตอเจา

พนักงานในกรณีที่ไดพบเห็นการกระทําใด ๆ อันเปนการละเมิด หรือฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การใหความรวมมือและชวยเหลือเจาพนักงาน ในการปฏิบัติหนาที่ที่

เกี่ยวของกับการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ กฎหมายที่

เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยเครงครัด  

จากการศึกษาและการตรวจสอบเอกสารดานกฎหมายทัว่ไป กฎหมายปกครอง และ

กฎหมายสิ่งแวดลอมขางตน ไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของกฎหมายและระเบียบทางราชการวา

สามารถเปนตัวอยางทีช่ัดเจนถึงประโยชนของกฎหมายและระเบียบทางราชการตอสังคม 

โดยเฉพาะจะเปนประโยชนตอการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยในกรณี

มีโครงการพัฒนาขนาดใหญของหนวยงานภาครัฐเขาไปดําเนินการในชุมชนได กลาวคือ 

1) หลักการของกฎหมายเปนบรรทัดฐานทางสังคมทีก่ําหนดใหบุคคลในสังคมไดยึดถือ 

และปฏิบัติตาม ดังนั้น หากเกิดความขัดแยงขึน้ ก็จะสามารถสรางความยุติธรรมใหเกิดกับทุกฝาย

ดวยความถูกตอง มีกฎเกณฑ และเปนที่ยอมรับได 
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2) กฎหมายที่บังคับใชและเกี่ยวของมีหลายฉบับ โดยเฉพาะกฎหมายปกครอง ไดกําหนด

แนวทาง และวางหลักเกณฑไวอยางชัดเจนวาผูเกี่ยวของจะตองแสดงบทบาทหนาทีอ่ยางไรเพือ่ให

ถูกตองตามระเบียบกฎหมายที ่กําหนด  เชน ไดกําหนดสถานะและความสัมพันธระหวางรัฐ 

หนวยงานของรัฐเอง หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน ไวอยางชัดเจน โดยเปนกฎหมายมหาชน ทีไ่ด

วางหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารของรัฐ การดําเนินกิจกรรมของฝายปกครองในการ

จัดบริการสาธารณะ รวมทั้งกําหนดสถานะและการกระทําทางปกครองไว เพือ่ใหรัฐโดยองคกรของ

รัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ เปนผู ดูแลรักษาผลประโยชนสวนรวมของคนหมูมากในสังคมหรือ

ประโยชนสาธารณะ ซึง่กฎหมายปกครองนีจ้ะเกีย่วของโดยตรงในการชวยคลีค่ลายสถานการณ

ความขัดแยง โดยเฉพาะในกรณีเกิดขอพิพาทระหวางภาครัฐและเอกชน  

3) ในสวนของกฎหมายที่เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอมโดยตรงก็ไดบัญญัติไว เปนการเฉพาะ

เพื่อไมใหเกิดโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขอนามัย และ

คุณภาพชีวิตของประชาชนได รวมทัง้ไดกําหนดใหมีการชดใชคาเสียหายหรือคาตอบแทนจากรัฐ

ในกรณีที่ประชาชนไดรับความเสียหาย อันตรายจากมลพิษ อันมีสาเหตุมาจากการดําเนินการของ

รัฐทัง้โดยตรงและเกีย่วของ  ทั้งนีป้ระชาชนเองก็มีสิทธิไดรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการ

ในเรื่องเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอม และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ การ

บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดลอม รวมทัง้ความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางสมดุลและยั ่งยืน รวมทั้งบุคคลยอมมีสิทธิรับขอมูลคําชีแ้จงและเหตุผลจากหนวย

ราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือราชการสวนทองถิ่นกอนการอนุญาตหรือดําเนินโครงการ 

เปนตน  

4) ทุกฝายทัง้หนวยงานทางราชการ กลุมผลประโยชนตาง ๆ ภาคเอกชน และประชาชน

ตองยึดถือกฎหมายโดยเสมอหนากัน หนวยงานภาครัฐเองก็จะตองใชอํานาจตามที่กฎหมายกําหนด 

และตองเปนคนกลางในการจัดการความขัดแยง ซึง่กฎหมายจะเปนเครือ่งมือสําคัญที่จะชวยใหเกิด

การจัดการที่เปนระบบ ชัดแจง รวมถึงมีวิธีการสรางความรูสึกการมีสวนรวมในกลุมของผูมีสวน 

ไดเสียและชุมชน เพื่อมุงรักษาผลประโยชนของสังคมสวนรวมไว เปนตน 

จากการศึกษาขอสรุปคุณลักษณะของกฎหมายและระเบียบทางราชการ ดังกลาวขางตน  

เห็นวา ปจจัยดานกฎหมายและระเบียบทางราชการนาจะเปนหลักการในการแกไขปญหาความ

ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาขนาดใหญของรัฐทีเ่ขาไปดําเนินการใน

ระดับพื้นที่ได เพราะ 

1. กฎหมายและระเบียบทางราชการเปนกลไกหลักทีจ่ะกําหนดกรอบกติกาของสังคม 

และไดบัญญัติไวมากมายในหลาย ๆ เร่ือง 
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2. หลักการสําคัญตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในกฎหมายจะเปนที่ยอมรับ และมีผลบังคับใชได

จริงในสังคม  ดังนั้น หากกฎหมายสามารถบังคับใชไดจริงตามที่บัญญัติไวโดยไมมีปญหาอุปสรรค

ใด ๆ กฎหมายก็จะชวยใหการจัดการปญหาตาง ๆ ในสังคมทําไดงายขึ้น ซึ่งยอมหมายรวมถึงการ

จัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมอันเนือ่งมาจากโครงการพัฒนาขนาดใหญของรัฐทีเ่ขาไป

ดําเนินการในระดับพื้นที่ดวยเชนกัน เพราะเมื่อมีหลักเกณฑทีช่ัดเจน สามารถอางอิงได คูกรณีที่มี

ความขัดแยงระหวางกันก็ยอมตองเคารพและยอมรับในกฎหมายและระเบียบทางราชการทีก่ําหนด

ดวยเชนกนั  

3. กฎหมายยอมกําหนดบทลงโทษในกรณีทีฝ่าฝนไมปฏิบัติตามไวอยางชัดแจง ดังนั้น

ผูฝาฝนยอมไดรับการดําเนินการตามบทลงโทษทีก่ําหนดไว จึงทําใหคนในสังคมมีความยําเกรงใน

การที่จะกระทําผิดหรือกอปญหาใหความขัดแยงรุนแรงบานปลายถึงขั้นเปนอันตรายตอชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

2.1.3 ภาวะผูนําชุมชนกับการจัดการความขัดแยง 

ภาวะผูนํา (Leadership) มาจากคําวา “Leader + Ship” แปลวา ความเปนหัวหนา ความเปน

ผูนํา ตําแหนงผูนํา การนํา ความสามารถในการนํา ภาวะผูนํา โดย สุเทพ พงศศรีวัฒน (2545, น. 2) 

ใหความหมายภาวะผู นําวา เปนกระบวนการของการใชอิทธิพลตอกิจกรรมตางๆของกลุ มทีม่ี

ผลกระทบตอบุคคลอื่นดวยการเหนี่ยวนําใหพฤติกรรมของบุคคลเหลานัน้เปนไปในทิศทางที ่

ตองการ  เพือ่การตั้งเปาหมายและบรรลุเปาหมายของกลุม และความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม

ของกลุม สวนประภาศรี พิทักษสินสุข (2532, น. 11-12) ไดใหคําจํากัดความภาวะผูนําวามี  2 ระดับ 

คือ คําจํากัดความในเชิงทฤษฎี หมายถึง การที่ผูนําใชอิทธิพลในความสัมพันธและกระบวนการ

ติดตอซึง่กันและกันปฏิบัติการอํานวยการเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และคําจํากัดความเชิง

ปฏิบัติการ หมายถึง การที่ผู นําทองถิน่ ไดแก กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล กรรมการ 

ผู ทรงคุณวุฒิประจําตําบล เปนตน ทําหนาทีส่ําหรับ อํานวยการ จูงใจ ประนีประนอม และ

ประสานงาน โดยอํานาจหนาที ่(Authority) และ อํานาจบารมี (Power) เปนเครือ่งมือในลักษณะที่

เปนพิธีการ (Formal) และไมเปนทางการ (Informal) ทั้งนี้เพื ่อกอใหเกิดพลังรวมของกลุมให

ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  นอกจากน้ี ติน  ปรัชญพฤทธิ์ (2534, น. 618) ไดกลาวถึง 

ภาวะผูนํา วาหมายถึง การที่บุคคลหนึ่งซึง่ในที่นี ้คือ ผูนํา ไดพยายามทีจ่ะใชกําลังสมอง กําลังกาย 

กําลังใจ เพือ่  จูงใจหรือดลใจใหผูตามกระทําการอยางใดอยางหนึ่งใหเปนไปตามประสงคของตน 

และเพือ่ประโยชนของสวนรวม และการจูงใจหรือดลใจเชนนั้น จะตองไมเปนการบังคับตลอดจน

ตองไดรับความยินยอมจากผูตามดวย  
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           จากความหมายดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา “ภาวะผูนํา” หมายถึง ความสามารถในการใช

อิทธิพลที ่หลากหลายกับบุคคลอืน่ใหไดมาถึงความสําเร็จของงานนั้นโดยคํานึงถึงวัฒนธรรม

ประโยชนสวนรวม และความยินยอมจากผู ตาม เปนสําคัญ เพือ่กอใหเกิดพลังรวมของกลุ มให

ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคที ่กําหนดไว โดยอาจแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ ใชอิทธิพลใน

ความสัมพันธและกระบวนการติดตอซึง่กันและกัน และการอํานวยการ จูงใจ ประนีประนอม และ

ประสานงาน โดยอํานาจหนาที ่(Authority) และ อํานาจบารมี (Power) เปนเครือ่งมือและเมือ่ศึกษา

ถึงภาวะผู นํา ผู วิจัยมีความสนใจในแนวทางการศึกษาเกี ่ยวกับภาวะผู นํา ประเภทของผู นํา  

คุณลักษณะผูนําโดยเฉพาะคุณลักษณะผูนําชุมชนซึ่งเกี่ยวของกับการจัดการความขัดแยงโดยตรง 

และสรุปภาวะผูนําชุมชนกับการจัดการความขัดแยง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1. แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนํา 

ชมพูนุช  ประจักษสุนทร (2549, น. 35) ไดสรุปใหเห็นวา ภาวะผูนําเปนหัวขอที่มีการศึกษา

กันมาชานาน ตั้งแตสมัยกรีกโบราณจนถึงปจจุบัน ซึ่งสามารถจัดแบงการศึกษาเกี่ยวกับผูนําตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบันไดเปน 3 กลุม ทั้งน้ีแตละกลุมมีแนวทางการศึกษาที่โดดเดนเปนเฉพาะ ดังน้ี 

 

กลุมท่ี 1 แนวทางการศึกษาคุณลักษณะผูนํา (Trait Approach) เปนแนวทางการศึกษาที่

เกิดขึ ้นกอน โดยนับยอนหลังไปตั้งแตสมัยกรีกโบราณจนถึงชวงป ค.ศ. 1940 เปนกลุ มที ่เนน

การศึกษาเกีย่วกับคุณลักษณะตาง ๆ ทีม่ีอยูในตัวผูนําในดานกายภาพ ซึง่วิภาดา คุปตานนท (2551, 

น. 260) ไดสรุปทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา : Trait theories of leadership วาเปนทฤษฎีทีม่องเห็น

ความสําคัญของ คุณสมบัติผูนํา เชน ทักษะ บุคลิกภาพ รูปรางหรือลักษณะทางกายภาพ โดยเชือ่วา 

บุคคลเปนผูนําโดยกําเนิด เนื่องจากเขามีคุณลักษณะที่ดีดานกายภาพหลายดาน เชน ความเฉลียว

ฉลาด ความมีไหวพริบ ความสามารถในการแกปญหา เปนตน อยางไรก็ตามจากการศึกษาหลาย ๆ

คร้ังยังไมปรากฏวามีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งที่มีผลเกิดภาวะผูนําทีม่ีประสิทธิผลได นอกจากนี้ 

มีการศึกษาพบวา คุณสมบัติผูนําไมสามารถใชไดกับทุกสถานการณ แตผูนําทีม่ีประสิทธิผลขึน้อยู

กับการจัดความสมดุลระหวางคุณสมบัติทางกายภาพกับทักษะในการทํางาน 

 

กลุมท่ี 2 แนวทางการศึกษาพฤติกรรมผูนํา (Behavioral Approach) ซึ่งเกิดขึ้นในชวงป ค.ศ. 

1940-1960 เปนกลุ มที ่ศึกษาเกี ่ยวกับพฤติกรรมของผู นําที ่แสดงออก มีการศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับ

พฤติกรรมผูนําหลายครัง้และหลายแหง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อจะหาคําตอบวาผูนําทีม่ีประสิทธิผล

ที่สุดควรมีพฤติกรรมอยางไร ซึ่งวิภาดา คุปตานนท (2551, น. 261-266) ไดสรุปการศึกษาไวดังน้ี 
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1. เปนแนวทางการศึกษาผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership) และ

แนวทางการศึกษาผูนําแบบเผด็จการ (Autocratic Leadership) ทัง้นีผู้นําแบบประชาธิปไตยนิยม

กระจายอํานาจ มอบหมายงานใหผูรวมงาน และเปดโอกาสใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ ในทางตรงขามผูนําแบบเผด็จการ มักนิยมใชดุลยพินิจและการตัดสินใจดวยตัวเอง และมัก

ไมเปดโอกาสใหผู รวมงานเขามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น จากการศึกษาของ Robert 

Tannenbaum และ Warren Schmidt อธิบายใหเห็นวา การใชอํานาจของผูนําแบบประชาธิปไตยและ

ผูนําแบบเผด็จการเปนแนวตอเนือ่งทีอ่ยูคนละขัว้กัน กลาวคือ ผูนําแบบเผด็จการจะใชอํานาจของ

ตนเองหรือรวมอํานาจการตัดสินใจ ในทางตรงขามผูนําแบบประชาธิปไตยจะใชอํานาจของตนเอง

นอย หรือเปดโอกาสใหผู ใตบังคับบัญชามีอิสระทางความคิด และมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน

มากกวาตาม  

2. เปนการศึกษาของ University of Michigan โดย Rensis Likert และกลุมนักวิจัยแหง

มหาวิทยาลัยมิชิแกน ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูนํากับผลการปฏิบัติงาน

ขององคการโดยรวม และศึกษาถึงภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลและไมมีประสิทธิผล โดยแจกแจงให

เห็นวา พฤติกรรมผูนํามี 2 ลักษณะที่แตกตางกันอยางเดนชัด คือ  

1) พฤติกรรมของผู นําทีมุ่ งคน (Employee-Centered Behavior) คือ ผู นําที ่ให

ความสําคัญตอคนงาน เขาใจในความแตกตางของคนงาน ยอมรับความสําคัญของ

คนงาน เปดโอกาสใหคนงานมีสวนรวม สนใจและเขาใจความตองการของคนงาน  

2) พฤติกรรมของผูนําที่มุงงาน (Job - Centered Behavior) คือ ผูนําทีเ่นนความสําเร็จ

ของการทํางาน เนนการสรางงานและผลผลิตที่มีมาตรฐานสูง เนนการใชกฎเกณฑ 

ระเบียบปฏิบัติเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย ผูนําทีม่ีพฤติกรรมแบบนีม้องคนงาน

หรือพนักงานวาเปนเพียงสวนหนึง่ที่ทําใหงานสําเร็จเทานั้น จากการศึกษา พบวา 

พฤติกรรมของผูนําทีมุ่งคนทําใหเกิดภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลมากกวาพฤติกรรม

ของผูนําที่มุงงาน เนื่องจากพฤติกรรมที่มุงคนทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ 

กระตือรือรน และสงผลตอประสิทธิผลในการทํางาน  

3. เปนการศึกษาของ Ohio State University มองมิติของพฤติกรรมผูนําเปน 2 มิติ คือ  

1) เปนพฤติกรรมที่มุงสรางโครงสราง (Initiation Structure) คือ ผูนําทิ่พิจารณาให

ความสําคัญกับการกําหนดกฎเกณฑ การใชสายการบังคับบัญชา การเนนบทบาท

หนาที่ตามตําแหนง และการเนนผลงานทีเ่กิดจากการทํางานตามโครงสราง  

2) เปนพฤติกรรมทีมุ่ งเนนความสัมพันธ (Consideration) คือ ผูนําที่พิจารณาให

ความสําคัญตอการมีความสัมพันธที ่ดีกับผู รวมงาน การเขามีสวนรวมในการ
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ทํางานของผูใตบังคับบัญชา โดยเมื่อมีพฤติกรรมที่มุ งสรางโครงสรางสูง ก็จะ

กอใหเกิดภาวะผูนําแบบเผด็จการ และเมื่อพฤติกรรมมุงเนนความสัมพันธสูง ก็จะ

เกิดภาวะผูนําแบบประชาธิปไตย ดังน้ัน ณ เวลาใดเวลาหน่ึงผูนําอาจมีพฤติกรรมที่

เนนพฤติกรรมทั้งสองดานสูงหรือทั้งสองดานต่ํา หรือมีพฤติกรรมอยางใดอยาง

หน่ึงสูงหรืออีกอยางตํ่าก็ได 

4. เปนแนวทางการศึกษาของ Blake Mouton’s Managerial Grid โดย Blake & Mouton 

ไดเสนอทฤษฎีภาวะผูนําแบบสองมิติ ทีเ่รียกวา ตาขายแบบภาวะผูนํา (The leadership Grid) โดย

วิเคราะหพฤติกรรมของผูนําจากมิติของพฤติกรรมสองดาน คือ การใหความสําคัญกับคนงาน หรือ

การมีพฤติกรรมมุงคนงาน (Employee-centered orientation) และพฤติกรรมที่ใหความสําคัญกับ

ผลผลิต หรือการมีพฤติกรรมมุงงาน (Job – centered orientation) Managerial Grid คือ การทํางาน

ของผูนําที่มีพฤติกรรมทั้งสองมิติผสมผสานกัน ทําใหเกิดสภาพการทํางาน และผลตอวัฒนธรรม

องคการ คือ สภาพการจัดการที่ดอยคุณภาพ ขาดความเอาใจใสในผูปฏิบัติงาน และขาดผลสําเร็จ

ของการดําเนินงาน  สภาพการจัดการที่สนใจเฉพาะเรื่องคนงานแตขาดความเอาใจใสเรื่องผลงาน  

สภาพการจัดการแบบเผด็จการ ที่ผูนําเนนการจัดการที่ใชตัวผูนําเองเปนศูนยกลางของการตัดสินใจ 

เพื่อใหเกิดผลการดําเนินงาน โดยขาดความเอาใจใสตอผูปฏิบัติงาน ทําใหคนงานขาดขวัญ และ

กําลังใจในการทํางาน สภาพการทํางานที่ผู นําเอาใจใสในตัวผูปฏิบัติงานและมุงการทํางานให

เกิดผลผลิต ผูใตบังคับบัญชามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน ผูนําและผูรวมงานมีความไววางใจ

กัน และกอใหเกิดผลผลิตสูง เปนสภาพการทํางานทีม่ีประสิทธิผลสูงสุด และ สภาพการจัดการที่

เดินสายกลาง และเรียบงาย ไมมุงเนนคน หรืองานเพียงดานใดดานหน่ึง 

 

กลุมท่ี 3 แนวทางการศึกษาดานสถานการณ (Situational or Contingency Approach)  

เกิดขึ้นในชวง ค.ศ. 1960 จนถึงปจจุบัน เปนกลุมที่มีการศึกษาสถานการณตาง ๆ โดยมีวิธีการศึกษา 

คือ อธิบายวาแทจริงแลว ผูนําแตละแบบที่แตกตางกันจะมีประสิทธิภาพเทาใดขึ้นอยูกับวาผูนําน้ันๆ

กําลังอยูในสถานการณใด ซึ่งวิภาดา คุปตานนท (2551, น. 267-270) ไดใหรายละเอียดถึงการศึกษา

ภาวะผูนําตามสถานการณเกิดขึ้นเน่ืองมาจาก แนวความคิดภาวะผูนําแบบ Trait และ Behavioral วา

ไมสามารถใหคําตอบถึงปจจัยทีม่ีผลตอภาวะผูนําทีม่ีประสิทธิผลได นักวิชาการจึงหันมาสนใจตัว

แปรทางสถานการณ และสิ่งแวดลอมทีส่งผลตอประสิทธิผลของภาวะผูนํา นักวิชาการคนสําคัญที่

ศึกษาเร่ืองน้ี มี ดังน้ี  

1. เปนการศึกษาของ Fiedler ซึ่ง Fiedler อธิบายวา บุคคลไมสามารถเปลีย่นแปลง

รูปแบบภาวะผูนําของตนเองได แตโมเดลของเขาจะชวยใหผูบริหารสามารถพิจารณาสถานการณที่
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เปนที่พึงพอใจมากทีสุ่ด สําหรับรูปแบบภาวะผูนําในสถานการณ จาก โมเดลของ Fiedler ศึกษาตัว

แปรสถานการณ 3 ตัวแปร และใชแบบสอบถามเพือ่ทดสอบและวัดสภาวะของความพึงพอใจของ

ผูปฏิบัติงานที่มีตอผูนําที่มุงคนและผูนําที่มุงงาน ภายใตสถานการณตางๆ โดยสถานการณเปนที่พึง

พอใจมากทีสุ่ด คือ ความสัมพันธระหวางผูนําและผูปฏิบัติงานดี โครงสรางของงานกําหนดชัดเจน 

อํานาจผูนํามีมากและเขมแข็ง ผูนําทีม่ีประสิทธิผลสูงทีสุ่ด ในสถานการณนี ้คือ ผูนําที่มีลักษณะมุง

งาน สวนสถานการณที่ผูปฏิบัติงานไมพึงพอใจมากที่สุด คือ เมื่อความสัมพันธระหวางผูนําและ

ผู ปฏิบัติงานไมดี ไมมีโครงสรางของงาน อํานาจหนาทีต่ามตําแหนงออนแอ ภาวะผู นําทีม่ี

ประสิทธิผลสูงสุดในสถานการณน้ี คือ ผูนําที่มุงงาน ทั้งน้ีมีสถานการณที่อยูตรงกลางระหวางความ

พึงพอใจมากที ่สุดและความไมพึงพอใจมากที ่สุด ซึ ่งจะพบวาผู นําที ่มีประสิทธิผลสูงสุดใน

สถานการณน้ี คือ ผูนําที่มุงคน หรือมุงเนนความสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน  

2. การศึกษาของ Hersey-Blanchard Hersey-Blanchard ซึง่นําเสนอแนวคิดภาวะผูนําที่

มีประสิทธิภาพทีต่องขึ ้นกับความพรอมของผู ตาม คือ ความสามารถและความเต็มใจในการ

ปฏิบัติงาน โดยปจจัยทั้งสองดานประกอบกันกอใหเกิดสถานการณ ของสภาวะผูตาม คือ  

1) ไมมีความสามารถและไมมีความเต็มใจ  

2) ไมมีความสามารถแตมีความเต็มใจ  

3) มีความสามารถแตไมเต็มใจ และ  

4) มีความสามารถและเต็มใจ  

และการศึกษาของ Hersey-Blanchard ไดนําแนวคิดของมหาวิทยาลัยโอไฮโอมาประยุกต 

คือ สภาวะผูนําที่มุงโครงสราง และภาวะผูนําที่มุงความสัมพันธ และอธิบายวา ในภาวะผูนําแบบ

ตาง ๆ  น้ัน ประกอบกับความพรอมของผูรวมปฏิบัติงาน ทําใหเกิดรูปแบบของการทํางานของผูนํา 4 แบบ คอื  

1. การบอกกลาว (Telling) คือ ผูนํามีการสัง่การในรายละเอียดของขั้นตอนการทํางาน 

ภาวะผูนําแบบน้ีมีประสิทธิผลสูงสุดเมื่อ ผูตามไมมีความสามารถและไมมีความเต็มใจในการทํางาน  

2. การนําเสนอความคิด (Selling) คือ ผูนําบอกทิศทางที่ตนตองการและสนับสนุนให

ผู ปฏิบัติงานทํางาน ภาวะผูนําแบบนีม้ีประสิทธิผลสูงสุดเมือ่ ผู ตามไมมีความสามารถแตมีความ  

เต็มใจในการทํางาน  

3. การมีสวนรวม (Participation) คือ ผูนําเปดโอกาสใหผูรวมปฏิบัติงาน โดยพยายามไม

ชี ้นําการตัดสินใจของผู รวมปฏิบั ติงาน ภาวะผู นําแบบนี ้มีประสิทธิผลสูงสุดเมื ่อ ผู ตามมี

ความสามารถแตไมมีความเต็มใจในการทํางาน  

4. การมอบหมายงาน (Delegation) คือ ผูนําที่เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานดําเนินการอยาง

อิสระ ไมชีนํ้าการดําเนินงานใด ๆ และไมตองชวยเหลือการทํางาน ภาวะผูนําแบบนี้มีประสิทธิผล
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สูงสุดเมื่อผูตามมีความสามารถและมีความเต็มใจในการทํางาน  

ซึ ่งจะเห็นไดวาแนวคิดเกี ่ยวกับผู นําไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื ่อง ซึ ่ง เมื ่อนํามา

เปรียบเทียบระหวางผูนําแบบด้ังเดิม และผูนําแบบใหม  Daft ไดสรุปไว ดังตารางที่ 2.5 ตอไปน้ี 

 

ตารางที ่2.5 แสดงการเปรียบเทียบระหวางผูนําแบบดัง้เดิม (Old Paradigm) และผูนําแบบใหม 

(New Paradigm) ของ Richard L. Daft  

ผูนําแบบดั้งเดิม (Old Paradigm) ผูนําแบบใหม (New Paradigm) 

1. ยุคอุตสาหกรรม (Industrial Age) 

2. ยึดถือความคงที่ (Stability) 

3. เปนผูนําที่ชอบควบคุม (Control) 

 

4. มุงการแขงขัน (Competition) 

5. มุงวัตถุนิยม (Things) 

 

6. ความเปนรูปแบบเดียวกัน (Uniform) 

1. ยุคขอมูลขาวสารสารสนเทศ (Information Age) 

2. ยึดถือการเปลี่ยนแปลง (Change) 

3. เ ป น ผู นํ า ที ่ก ร ะ จ า ย อํ า น า จ ห รื อ ม อ บ อํ า น า จ   

(Empowerment Formal Leader) 

4. มุ ง ค ว า ม ร ว ม มื อ จ า ก ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ช า

(Collaboration) 

5. มุ งที ่บุคคลและความสัมพันธ อันดีระหวางกัน   

(People  Relationships) 

6. มุงความหลากหลาย (Diversity) 

(ที่มา: Daft, 1999, p. 9) 

 

2. ประเภทของผูนํา 

Blake & Mouton (1964 อางถึงใน สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2545, น. 153-156) ไดแสดงใหเห็น

ถึงภาวะผูนําที่สําคัญ 5 แบบ คือ  

1. ผูนําแบบเอาแตงาน (Authority-Compliance) จะเนนหนักทีค่วามสําคัญของงานโดยจะ

ใหความสําคัญกับผูปฏิบัติงานนอยมาก 

2. ผูนําแบบชุมนุมสังสรรค (Country Club) เปนผูนําทีไ่มใหความสําคัญกับงาน แตจะให

ความสําคัญตอความสัมพันธระหวางบุคคลสูง  

3. ผูนําแบบย่ําแย (Impoverished) เปนผูนําที่ไมใสใจใหความสําคัญทั้งดานงานและคน 

ชอบแสดงตัววาเปนผูนํา แตไมมีพฤติกรรมแสดงออกใหเห็นถึงการเปนผูนํา ขาดความรับผิดชอบ 

เลี่ยงปญหา เลี่ยงพบปะคน เฉยเมย  
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4. ผูนําแบบพบกันครึ่งทาง (Middle of the Road) เปนผูนําที่มีลักษณะประนีประนอม      

มีเปาหมายของงานในระดับปานกลาง และความสัมพันธระหวางบุคคลก็อยูระดับปานกลาง เปนผู

พยายามหาจุดสมดุลระหวางคนกับงานใหเกิดความพอดีทั้งสองฝาย  

5. ผูนําแบบทํางานเปนทีม (Team Management) เปนผูนําที่มุงเนนความสําคัญทั้งดาน

งานและดานคน โดยสงเสริมสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานเขามามีสวนรวมในกระบวนการทํางานและ

การสรางวิธีการทํางานแบบทีมในองคการ  

และ Blake  Mouton ยังไดเสนอแบบภาวะผูนําเพิ่มเติมอีก 2 แบบ ซึ่งเกิดจากการผสมผสาน

ของตาขายภาวะผูนํา ไดแก 

1. ผู นําแบบพอแม (Paternalism/Materialism) เปนผู นําที ่มีพฤติกรรมเหมือนพอ/แม 

กลาวคือ จะใหรางวัลหรือแสดงการยอมรับเมื่อลูกเชื่อฟง แตในทางกลับกันถาประพฤติผิดไมเชื่อ

ฟงก็จะถูกลงโทษ  

2. ผู นําแบบฉกฉวยโอกาส (Opportunism) ซึ ่ง เปนผู นําที ่เลือกใชพฤติกรรมแบบ

ผสมผสานตามโอกาสที่จะกอใหเกิดประโยชนเพื่อสวนตัวของตน ซึ่งพฤติกรรมน้ีคอนขางเห็นแกตัว 

Lewin, Lippit & White (1939) ไดแบงพฤติกรรมของผูนําเปน 3 แบบคือ  

1. ผูนําแบบอัตตนิยม (Autocratic Style) เปนผูนําที่มีความคิดเห็นและความตองการของ

ตนเอง เปนการรวบรวมอํานาจการตัดสินใจ กําหนดเปาหมายและวิธีการทํางานดวยตนเอง และใช

สั่งการใหผูอ่ืนทําตาม จะควบคุมผูอยูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด การมอบอํานาจมีนอยมาก และไม

เปดโอกาสใหผูอ่ืนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

2. ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Style) เปนผูนําทีเ่ปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา

เขามามีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจดวยการรวมในการกําหนดการทํางานในเรื่องตางๆ และ

พยายามทําตัวใหเปนสวนหน่ึงของกลุม ผูนําแบบน้ีสมาชิกใหการยอมรับสูง  

3. ผูนําแบบเสรีนิยม (Laissez-faire Style) ผูนําแบบนี้จะใหเสรีภาพแกสมาชิกในกลุม

อยางเต็มที่ เขาจะทําหนาที่เปนเพียงผูนําใหคําแนะนําบอกวัตถุประสงค แนวทางและปลอยให

ผูใตบังคับบัญชากําหนดแนวทางการทํางานกันเอง 

 

3. คุณลักษณะผูนํา 

DuBrin (1998, p. 276) ไดเสนอคุณลักษณะผู นําเชิงสรางสรรค 4 ประการ คือ ความรู

ความสามารถทางเชาวปญญา บุคลิกภาพ และพฤติกรรมทางสังคมและการเลี ้ยงดู ซึง่สามารถ

อธิบายได ดังแผนภาพที่ 2.5 ตอไปน้ี 
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แผนภาพที่ 2.5: คุณลักษณะผูนําเชิงสรางสรรค ของ DuBrin (ที่มา: DuBrin, 1998) 

 

กิติ ตยัคคานนท (2532, น. 71-83 อางถึงใน สมศักดิ ์ขาวลาภ, 2544, น. 32-33) ไดกลาวถึง 

คุณลักษณะผูนําที่พึงประสงค วา ประกอบดวย  

1. ทางกาย คือ มีสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจสมบูรณแข็งแรงดีมีทาทาง มีบุคลิกดี เปนตน   

2. ทางวาจา ตองพูดเปนและพูดดี ทางจิตใจและความคิด มีความซือ่สัตยสุจริตตอตนเอง

และผูอ่ืน มีความรูดี มีความฉลาดรอบรู ไมเห็นแกตัว เปนตน  

3. ทางการงาน มีความสามารถในการวางแผนงาน สามารถสื่อความหมาย ฯลฯ และ

ทางดานสังคม จะตองเปนผูมีการสังคมดี มีการชวยเหลือสังคม เปนตน  

 

1. ความรู (Knowledge) เปนผูมี

ความรอบรูอยางกวางขวาง

ในดานขอมูลและประเดน็

ปญหา 

4. พฤติกรรมทางสังคมและการ

เลี้ยงดู (Social habits and 

upbringing) 

- ชอบเขาสังคม 

- เปนที่รักของคนอ่ืน 

- มีประสบการณวัยเด็กที่

ตองตอสู 

2. เชาวปญญา (Intellectual 

abilities) 

- มีสตปิญญา 

- แสวงหาส่ิงดี 

- ชอบคดิหลายแงหลายมุม 

3. บคุลิกภาพ (Personality) 

- ไมยึดแบบเกาโบราณ 

- ม่ันใจตัวเอง 

- ชอบความทาทาย 

- มีพลังที่จะตอสู 

- หนักแนน 

 

คุณลักษณะของผูนําเชิง

สรางสรรค (Characteristic 

Of Creative Leaders) 
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4. คุณลักษณะของผูนําชุมชนหรือผูนําทองถิ่น 

Keyes (1970 อางถึงใน วิวัฒนชัย บุญญานุพงศ, 2544, น. 25)) ไดกลาวไวในบทความ เรื่อง 

Local Leadership in Rural Thailand โดยระบุ วา ผูนําทองถิน่ ในสังคมชาวนา ไดแก กํานัน ผูใหญ 

พระ ครู เพราะ บุคคลเหลานี้มีบทบาทสําคัญในโครงสรางสังคมของชาวนา และ Keyes เห็นวา

บทบาทของผูนําทองถิ่น คือ ผูใหญบาน วามีลักษณะเปน “Synaptic Leader” หรือผูนําที่เปนคน

กลางระหวางชาวบาน กับ การติดตอภายนอกหมูบาน นอกจากนี้ Keyes ไดเสนอ ลักษณะผูนํา

ทองถิ่นวามีลักษณะกําหนดไดเปน 2 แบบ ไดแก  

1. ผูนําแบบไทยภาคกลาง (Central-Thai Type) ซึง่ผูใหญบาน หรือ กํานัน แบบนีม้ักมีอํานาจ

นอย ซึ่งหวังจะสรางความมั่งคั่งใหกับตัวเองมากกวาการทาํหนาทีเ่ปนตัวกลางทาํงานใหกบัชุมชน และ  

2. ผูนําแบบไทยภาคอีสาน (Northeastem Type) ซึง่ผูนําแบบนี ้มีลักษณะมีอํานาจตอคน

ในหมูบาน เปนตัวกลางเชื่อมโยงระหวางเจาหนาที่ของรัฐ กับประชาชน ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาหมูบาน

ก็จะกระทําผานผูใหญบานไดงาย 

ประยุทธ สุวรรณโกตา ( 2522, น. 33 อางถึงใน ชาคริต ตันพิรุฬห, 2543, น. 51-52)     

กลาววา ผูนําทองถิ่น หมายถึง บุคคลที่ชวยใหผูอ่ืนหรือชุมชนไดมีการตกลงกัน และพยายามหาทาง

ใหประสบผลสําเร็จตามจุดหมายที่วางไว พฤติกรรมของผูนําทองถิน่จะมีอิทธิพลเหนือประชาชน

ในทองถิ่นน้ัน อันจะกอใหเกิดการรวมมือกันทํางาน โดยมุงที่ความสําเร็จของชุมชนเปนสําคัญ หรือ

อาจกลาวไดงาย ๆ โดยสรุปวา ผูนําทองถิ่นก็คือ ผูมีอํานาจหรืออิทธิพล สามารถชักจูงคนในชุมชน

ได สวนคุณลักษณะของผูนําทองถิ่น ควรมีลักษณะในหลายประการ ไดแก  เปนผูมีนํ้าใจที่จะพัฒนา 

มีความมุงมั่นที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตในชุมชนใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง เปนผูที่มี

ความเชื่อมั่นในตนเองและประชาชน ซึง่ความเชือ่มัน่นีจ้ะนําไปสูการรูจักปกครองตนเองไดใน

ที่สุด เปนผูที่รักการทํางานรวมกับประชาชน เพราะการพัฒนาชุมชนเปนงานของชุมชน เปนผูที ่

อยากเรียนรูเรื่องใหมๆ พรอมทัง้ยอมรับแนวคิดและเทคโนโลยีใหมมาใชในการพัฒนาสภาพความ

เปนอยูของตนเองและชุมชนใหดีขึ้น เปนผูที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ผูนําจะตองมีบทบาทในการ

ริเริม่ทําสิง่ใหมซึ่งจะชวยใหชุมชนบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ผู นําเปนคนแรกที่ตองการริเริ่ม

กิจกรรมในชุมชน เปนผูแนะแนวทาง ชวยวิเคราะหปญหาความตองการและวิธีแกปญหาแกสมาชิก

ในชุมชน เพื่อใหสมาชิกเหลานัน้พัฒนาไปสูจุดหมายปลายทางอันพึงปรารถนา เปนผูเสียสละ 

มุงมัน่ทํางานเพือ่ประโยชนของชุมชน เปนผูที่มีทักษะในการสื่อสาร เชน การพูด การชี้แจง การ

โนมนาวชักจูงใจเพื่อใหสมาชิกในชุมชนไดเกิดความรูความเขาใจ เกิดทัศนคติทีดี่และทักษะอันพึง
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ประสงค เปนผูท่ีมีความสามารถในการรวมกลุมและพัฒนากลุมใหเจริญเติบโต และเคลือ่นไหวไป

ในทิศทางที่ตองการ เปนผูที่มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทีม่ีจุดมุงหมาย

ที่จะพัฒนาประชาชนในทองถิ่นน้ัน ๆ เปนผูที่มีความสนใจตอสวนรวม เปนผูทีเ่ขาใจกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง เปนผูท่ีมีทัศนคติแบบประชาธิปไตย และมีทักษะในกระบวนการกลุม  เปนผูที่มีความ

กลาไดกลาเสียอยางมีเหตุผล และมีความรอบคอบ เปนผูทีช่อบนําความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ไป

เผยแพรใหกับชาวบานเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี เปนตน 

จากการศึกษา สรุปไดวาปจจัยภาวะผู นําชุมชนทีจ่ะเปนประโยชนในการจัดการความ

ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน จากโครงการพัฒนาขนาดใหญของภาครัฐทีเ่ขาไปดําเนินการใน

ชุมชนได บุคคลนัน้จะตองมีภาวะผูนําที่สามารถนําความคิด และนําประชาชน ในการพัฒนา และ

การแกไขปญหาในชุมชนไดอยางมีประสิทธิผล ซึง่ลักษณะผูนําในชุมชนทีพ่ึงประสงคดังกลาว มี   

2 ลักษณะ คือ  

1. ผูนําชุมชนที่แทจริง มักเปนบุคคลที่มีบารมี สั่งสมความดี และความศรัทธามาเปน

เวลานาน สงผลใหชาวบานรัก เคารพ และยอมรับดวยคุณลักษณะทีถ่ึงพรอมดวยความดี ทัง้กาย 

วาจา และใจ เชน ผูนําศาสนา ปราชญชาวบาน  เปนตน  

2. ผู นําชุมชนโดยตําแหนง เชน กํานัน ผู ใหญบาน แพทยประจําตําบล กรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิประจําตําบล นายอําเภอ ฯลฯ  

ซึง่ผูนําทัง้ 2 ประเภทดังกลาวจะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม

ในชุมชนได ตองมีคุณลักษณะของภาวะผูนํา ดังน้ี 

1. เปนผูนําที่มุงคนและความสัมพันธอันดีระหวางกัน คือ ยึดชาวบานในชุมชน เปนหลัก

ในการทํางาน จะสามารถสรางความไววางใจใหกับคนในชุมชนไดทั้งในเรื่องการทํางาน และสราง

ใหชาวบานเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาวาผูนําจะสามารถนําชาวบานทางความคิดในดานตาง ๆ ซึ่ง

จะสงผลใหเกิดความรวมมือ และความกระตือรือรนในการทํางาน การพัฒนา และการแกไขปญหา

รวมกนัในดานตาง ๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เปนผูนําชุมชนที่ทําหนาที่ไดอยางครบถวน มีอํานาจตอคนในหมูบาน ทั้งอํานาจหนาที่ 

(Authority) และ อํานาจบารมี (Power) เปนเครื่องมือ เปนตัวกลางเชื่อมโยงระหวางเจาหนาที่ของรัฐ 

มีการประสานงานที่ดีกับหนวยงานตาง ๆ และมีการประนีประนอม รวมถึงการอํานวยการ และการ

จูงใจ ทั ้งนี ้เพื ่อกอใหเกิดพลังรวมของชุมชนในการดําเนินการแกไขปญหาใด  ๆใหบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว  
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3. เปนผู นําทีท่ันสมัยในยุคขอมูลขาวสารสารสนเทศ มีทัง้สติปญญา มีความรู และมี

ความคิดกาวหนา ชอบคิดหลายแงมุม โดยเฉพาะความรอบรูกวางขวางในดานขอมูลและประเด็น

ปญหา และความตองการของชุมชน  

4. มีความมั่นใจในตัวเอง  มีความกลาไดกลาเสียอยางมีเหตุผล กลาคิด กลาตัดสินใจ

รวมถึงมีพลังที่จะตอสูกับความถูกตอง เพื่อรักษาผลประโยชนของชาวบาน 

5. เปนผู นําที ่ดี ทั ้งทางวาจา คือ ตองพูดดี ทางการงาน คือ ตองวางแผนงาน และสื ่อ

ความหมายดี เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน และทางสังคม ตองเปนผูที่มีความสมัครใจที่จะชวยเหลือ

สังคม คือ มีความเสียสละ สนใจตอสวนรวม และมีความมุงมั่นทํางานเพื่อประโยชนของชุมชน 

6. เปนผู ทีม่ีทักษะในการสือ่สาร เชน การพูด การชีแ้จง การโนมนาวชักจูงใจเพื่อให

สมาชิกในชุมชนไดเกิดความรูความเขาใจ เกิดทัศนคติที่ดีและทักษะอันพึงประสงค 

ดังน้ัน คุณลักษณะของผูนํา ทั้ง 6 ประการขางตน จะมีประโยชนในการจัดการความขัดแยง

ดานสิ ่งแวดลอมในชุมชน จากโครงการพัฒนาขนาดใหญของภาครัฐที ่เขาไปดําเนินการใน       

ชุมชนได หากในชุมชนมีผูนําที่มีลักษณะดังกลาวเปนปริมาณมาก บุคคลในชุมชนจะใหการยอมรับ

และยอมปฏิบัติตามความคิดเห็นหรือคําสัง่ดวยความเต็มใจ การจัดการความขัดแยงก็จะสามารถ

ดําเนินการไดงายขึ้น 

 

2.1.4 ศักยภาพชุมชนดานการจัดการกับการจัดการความขัดแยง 

ศักยภาพชุมชนดานการจัดการจะเกิดขึน้ไดนั้น ชุมชนจะตองมีความเขมแข็งและสามารถ

พึ่งตนเองไดในทุก ๆ ดาน รวมถึงความสามารถในการจัดการปญหาตาง ๆโดยชุมชนเอง ซึ่งมี

นักวิชาการไดศึกษาถึงศักยภาพชุมชนดานการจัดการไวดังตอไปนี้ 

1. แนวความคิดความสามารถของชุมชนในการจัดการตนเอง สัญญา สัญญาวิวัฒน 

(2541, น. 14-15) ไดศึกษาถึงลักษณะของชุมชนทีม่ีความสามารถในการจัดการตนเองวา จะตองมี

การจัดการ (Management) ประกอบดวยกิจกรรม 4 ประการ คือ  

1. การวางแผน (Planning) โดยชุมชนตองมีโครงการ (Project) หรือมีแผน              

(Plan) ของชุมชนโดย ในโครงการหรือแผน จะตองระบุวา ชุมชนจะทําอะไร (What) ใครจะทํา 

(Who) ทําที่ไหน (Where) ทําเมื่อไร (When) และทําอยางไร (How) 

2. การจัดกระบวนการ (Organizing) ขัน้นี ้คือ การเตรียมการเพื่อดําเนินการตามแผน

ขอแรก ตองเตรียมคน เตรียมวัสดุ เตรียมเงิน ในสวนทีเ่กี่ยวกับคนจะตองมีการวางแผนวาใครจะทํา

อะไร ตอนไหน มีการฝกทักษะที่จําเปน และนัดหมายการลงมือทําไวใหเรียบรอย 
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3. การลงมือดําเนินการตามแผน (Implementing) ขัน้นี ้คือ การเอาแผนหรือโครงการ

มาวาง แลวปฏิบัติตามเปนขั้นตอน จนกวาจะเสร็จงาน 

4. การประเมิน (Evaluating) เมื่อการดําเนินงานเริ่มขึน้แลว สิ่งทีจ่ะตองดําเนินการ

ควบคูกันไปกับการดําเนินงานตามแผน คือ การกํากับงาน (Monitoring) เพือ่ใหแนใจวางานเริม่และ

ดําเนินการตามเปาหมายหรือไม มีปญหาอุปสรรคอยางไรหรือไม แกปญหาอุปสรรค สนับสนุน

สวนที่ดําเนินการไปดีแลวใหดียิ่งขึ้น และตอนทายเมื่องานเสร็จลง มีการประเมินผลงานอีกครัง้หนึ่ง

วา ไดมีการดําเนินงานครบถวนถูกตองตามที่วางแผนไวหรือไม สรุปปญหาและแนวทางทัว่ไป

รวมทั ้งบทเรียนที ่ไดจากการทํางานโครงการนั้นๆ และมีขอเสนอแนะตลอดจนแนวการใช

ประโยชนจากผลสําเร็จอันน้ีรวมกัน   

 

2. แนวความคิด เร่ืองกลุมผลประโยชน ของ Almond & Powell (1966, p. 75) ไดนําเสนอ

ในเรือ่ง “กลุมผลประโยชน” ใน “Comparative Politics: A Developmental Approach” ซึ่งกลุม

ผลประโยชนจะเปนพลังสําคัญที่จะแสดงศักยภาพในดานการจัดการความขัดแยงทีช่ัดเจน โดยเมือ่

มองถึง “ศักยภาพ” ชุมชนนัน้ ตองมองถึง “กลุมผลประโยชน” ในชุมชน ซึ่งแนวคิดของอัลมอนด

และเพาเวลล มคีวามเห็นวา “กลุมผลประโยชน” เปนกลุมของคนซึง่เชือ่มโยงเกีย่วพันกันดวยความ

มุ งหมายหรือผลประโยชนเฉพาะรวมกัน โดยโครงสรางของกลุ มผลประโยชนบางครัง้อาจมี

ลักษณะเปนองคกรทีช่ัดเจน มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนือ่งโดยสมาชิกทุกคนในกลุม หรืออาจ

เปนเพียงองคกรทีม่ีการดําเนินกิจกรรมตามโอกาสไมตอเนื่องสม่ําเสมอ (Intermittence) ขึ้นอยูกับ

ผลประโยชนของสมาชิกแตละคนในกลุม โดย Almond & Powell ไดแบงประเภทของกลุม

ผลประโยชน ออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี  

1. กลุมผลประโยชนที่รวมตัวกันชัว่คราว (Anomic Interest Groups) เปนลักษณะ

ของกลุมซึ่งเกิดขึ้นอยางกะทันหัน มีการรวมตัวกันของบุคคลอยางรวดเร็วเพื่อตอบโตปญหาที่เขามา

กระทบ แตก็จะสลายตัวไปอยางรวดเร็วเชนกัน อาทิ กลุมกอความไมสงบ กลุมเดินขบวน เปนตน  

มีวิธีจัดการโดยใชความรุนแรง และวิธีการเหนือกฎหมาย (Unconventional) เชน การทํารายตนเอง 

การอดอาหาร การนัดหยุดงาน การทําลายทรัพยสินสาธารณะ เปนตน กลุมนีแ้สดงความเปนกลุม

ผลประโยชนในแงทีว่า ใชวิธีการประทวงเพื่อใชอิทธิพลบีบใหผู กําหนดนโยบายเปลีย่นแปลง

นโยบาย หรือการตัดสินใจบางอยาง 

2. กลุมผลประโยชนทีไ่มไดอยูในรูปสมาคม (Non – Associational Interest Groups) 

เปนลักษณะของกลุ มเครือญาติ กลุ มชาติพันธ กลุ มภูมิภาค กลุ มศาสนา กลุ มชนชั ้น เปนตน 

โครงสรางของกลุมไมมีการจัดอยางชัดเจน แสดงออกซึ่งผลประโยชนอยางไมเปนทางการ และไม
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มีความสม่ําเสมอ โดยผานบุคคล กลุม หัวหนาครอบครัว หัวหนาศาสนา หรือผูนําประเภทเดียวกัน

น้ีบางคร้ังเรียกกลุมน้ีวา กลุมผลประโยชนด้ังเดิม (Traditional Groups) 

3. กลุมผลประโยชนในรูปของสถาบัน (Institutional Interest Groups) เปนลักษณะ

ของกลุมที่พบไดใน พรรคการเมือง สภานิติบัญญัติ กองทัพ กระทรวง ทบวง กรม และองคกร

ศาสนา เปนตน มีลักษณะการจัดองคกรที่เปนทางการ มีการดําเนินกิจกรรมตางๆอยางมีรูปแบบ 

เปนกลุ มของขาราชการหรือพนักงานของรัฐทีป่ฏิบัติงานไปตามนโยบายของรัฐ มากกวา การ

เรียกรองผลประโยชน แตบุคคลภายในกลุมนี้ก็ยังเปนตัวแทน หรือสมาชิกของกลุมอื่นๆ ดวย โดย

กลุมผลประโยชนในรูปของสถาบัน มักจะมีอิทธิพลสูงมากเพราะมีองคกรในระบบรองรับ เปน

สวนหนึ่งของกระบวนการปกครอง มีความชอบธรรมในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ 

4. กลุมผลประโยชนในรูปของสมาคม (Associational Interest Groups) เปนกลุมที่มี

ลักษณะสําคัญ คือ มีโครงสรางของกลุมเฉพาะเพื่อการเรียกรองผลประโยชน เชน สหภาพแรงงาน 

สมาคมนักธุรกิจ อุตสาหกรรม นิกายศาสนา และกลุมพลเรือนตาง ๆ เปนตน ลักษณะพิเศษของการ

รวมเปนสมาคม คือ การเปนตัวแทนทีช่ัดเจนของผูรวมกลุม มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานแนนอน และมี

การดําเนินการเพื ่อเรียกรองผลประโยชนอยางมีขัน้ตอนกลุ มผลประโยชนประเภทนีอ้าจเปน

แหลงทีม่าของนโยบายของรัฐบาลไดในหลายประเทศ เชน ประเทศไทย การจัดตัง้กลุ มในรูป

สมาคม ไดรับการรับรองทางกฎหมายและบางสมาคมไดรับมอบหมายเปนทางการใหคุมสมาชิก 

และเสนอนโยบาย ตลอดจนมีตัวแทนในคณะกรรมการของรัฐดวย กลุมสมาคมไดรับการยอมรับ

ในการดําเนินงานวาเปนการชอบธรรม 

 

3. ตัวแบบในการพัฒนาศักยภาพชุมชนชนบทในการจัดการ  

ศักยภาพของชุมชนจะเกิดได ชุมชนจะตองมีการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ

ของชุมชน ทั้งนี้ สัญญา สัญญาวิวัฒน (2541, น. 73) ไดนําเสนอตัวแบบในการพัฒนาชุมชนชนบท 

สมบูรณแบบ โดยจะตองมีการพัฒนาในดานตาง ๆ อยางครอบคลุมและสมบูรณ ดังนี้  

1. การพัฒนาดานการเมืองโดยสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรู จักสิทธิและ  

หนาที่ของตนในฐานะที่เปนพลเมืองของประเทศ  

2. การพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมายหลักในการเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายไดของ

ประชาชนใหสูงขึน้อยางทัว่ถึง เพิม่งานอาชีพและการทํางานใหประชาชนไดมีงานทํามากขึน้ จน

สามารถยกระดับการครองชีพของตนใหสูงขึ้น 

3. การพัฒนาทางการศึกษา โดยมีเปาหมายหลักทางเศรษฐกิจ การเมือง และ

วัฒนธรรม  
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4. การพัฒนาดานการศาสนา โดยมีเปาหมายหลัก ในการทําใหประชาชนยึดหลัก

เหตุผลมากขึ้น มีบรรทัดฐาน คานิยม ความเชือ่ และสัญลักษณที ่เหมาะสมสอดคลองกับสังคม

สมัยใหมมากขึ้น  

5. การพัฒนาสถาบันครอบครัว โดยมีเปาหมายหลักในการใหครอบครัวมีพลานามัย

ดี ปฏิบัติหนาที่ในครอบครัวดี เปนพลเมืองดี และมีความสามัคคีปรองดอง   

6. การพัฒนาดานสาธารณสุขโดยมีเปาหมายหลักที่ความมีพลานามัยดีของประชาชน 

และการที่ชุมชนสะอาดถูกสุขลักษณะไมเปนแหลงเพาะเชือ้โรค และบั่นทอนสุขภาพอนามัยของผู

อยูอาศัย 

7. การพัฒนาอ่ืน ๆ ไดแก การคมนาคม การขนสงสินคา การสื่อสารติดตอ 

 

จากการศึกษา สรุปไดวา ปจจัยศักยภาพของชุมชนดานการจัดการ เกิดขึน้จากความรวมมือ

จากบุคคลหลายฝายรวมถึงกลุมผลประโยชนตาง ๆ ทีจ่ะมีพลังในการพัฒนาและการระดมทุนทาง

สังคมในชุมชน เพือ่มาสนับสนุนการดําเนินงานในดานตาง ๆ อยางเต็มที ่ซึง่ทุนทางสังคมจะ

แตกตางจากทุนในองคกรทั่ว ๆ ไป เพราะทุนทางสังคมในชุมชนจะประกอบไปดวย ทุนคน ทุนภูมิ

ปญญา ทุนศาสนาและวัฒนธรรม ทุนธรรมชาติ คือ ดิน น้ํา ปา ลม ฟา อากาศ ทุนแรงงาน ทุนเวลา 

และทุนเงิน ฯลฯ สวนการระดมทุนตางๆเหลานี ้จะชวยผลักดันใหชุมชนสามารถพึง่ตนเองไดใน

ดานตาง ๆ ไดแก ดานการเมือง  ทําใหประชาชนในชุมชนไดรูจักสิทธิและหนาทีข่องตนในฐานะที่

เปนพลเมืองของประเทศ  ดานเศรษฐกิจ ก็สามารถเพิม่ผลผลิต เพิ่มรายไดของประชาชนใหสูงขึ้น

อยางทั่วถึง เพิ่มงานอาชีพและการทํางานใหประชาชนไดมีงานทํามากขึ้น จนสามารถยกระดับการ

ครองชีพของตนใหสูงขึ้น ดานการศึกษา เพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม  ดาน

การศาสนา ทีจ่ะทําใหประชาชนยึดหลักเหตุผลมากขึ ้น มีบรรทัดฐาน คานิยม ความเชือ่ และ

สัญลักษณที ่เหมาะสมสอดคลองกับสังคมสมัยใหมมากขึ ้น  ดานสถาบันครอบครัว ชวยให

ครอบครัวมีพลานามัยดี ปฏิบัติหนาที่ในครอบครัวดี เปนพลเมืองดี และมีความสามัคคีปรองดอง  

ดานสาธารณสุข ชวยใหคนในชุมชนมีพลานามัยดี และดานโครงสรางพืน้ฐานอืน่ ๆ เชน การ

คมนาคม การขนสงสินคา การสื่อสารติดตอ ไดรับการพัฒนาไดสอดรับกับสถานการณ เปนตน 

ดังนั้น ปจจัยดานศักยภาพชุมชนดานการจัดการจะเปนประโยชนในการจัดการความ

ขัดแยงดานสิง่แวดลอมจากโครงการพัฒนาขนาดใหญของภาครัฐทีไ่ปดําเนินการในชุมชนได หาก

ชุมชนมีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได มีกลุมผลประโยชนที่เขมแข็งที่มุงหมายการทํางานใน

เชิงสรางสรรค รวมถึงประชาชนในชุมชนจะตองมีความสามารถในการจัดการปญหาตางๆโดย

ชุมชนเองอยางเปนรูปธรรม 
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ข. ดานสังคม ประกอบดวย  

2.1.5 แนวคิดเกี่ยวกับหลักศาสนากับการจัดการความขัดแยง 

คําวา “ศาสนา” มาจากภาษาสันสกฤต วา “สาสนํ” มีความหมายตามรูปศัพทวา  “คําสั่ง

สอน” ในภาษาอังกฤษใชคําวา “Religion” ซึ่งมาจากภาษาละตินวา Religis คํานีนั้กปราชญทาง

ภาษาศาสตรไดสันนิษฐานวามาจากคํา 2 คํา คือ Relegere ซึง่แปลวา การปฏิบัติตอ หรือการ

เกีย่วของดวยความระมดัระวัง และ Religare ซึง่แปลวา ผูกพัน ดังนัน้ Religion จึงมีความหมายตาม

รูปศัพทวา การปฏิบัติตอ การเกี่ยวของ  

จากการศึกษาเกี่ยวกับหลักศาสนากับการจัดการความขัดแยงนัน้ ผูวิจัยไดศึกษาประเด็นที่

เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 

1. ความสําคัญของศาสนากับการจัดการความขัดแยง มีผูศึกษาถึงหลักการทางศานาไว

หลากหลาย โดยใหความสําคัญหลักศาสนาวาจะเปนประโยชนตอสังคมไดดังนี้ 

Durkheim (1971, pp. 28-36) ไดใหหลักการของศาสนาไววา เปนระบบความเชือ่และหลัก

ปฏิบัติซึง่แยกแยะระหวาง ความศักดิส์ิทธิ ์(Sacred) กับ ความเลวราย (Profane) ออกจากกันอยาง

ชัดเจน ความศักดิ์สิทธิ์จึงเปนที่มาของระบบความเชื่อ คานิยม จารีตประเพณีและบรรทัดฐานที่

สังคมยอมรับวาดีงามและถูกตอง ศาสนาจะเปนพลังในการสรางความสมานฉันท และเปนที่มาของ 

สํานึกรวม (Collective Consciousness) ดวยเหตุนี้ ศาสนา จึงเปนกลไกสําคัญในการควบคุมรักษา

กฎเกณฑกติกา และความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม 

พระพุทธทาส ภิกขุ ใหความสําคัญถึงศาสนา วาจะเปนความประพฤติหรือการประทําตาม

กฎของความเปนจริงแหงธรรมชาติอันเด็ดขาด อันทําใหเกิดความสัมพันธกันขึ้นระหวางมนุษยกับ

สภาพอันสูงสุด คือ ความไมมีทุกขเลย เมื่อไมมีทุกขเลย ก็ยอมทําใหความขัดแยงเกิดขึ้นไดยาก 

(นงเยาว ชาญณรงค, 2545, น. 4) 

สุจิราภรณ นอยเพิ่ม (2537, น. 26) มองวานอกจากนี้คําสอนของศาสนายังเปนพืน้ฐานของ

ศีลธรรมในสังคม กอใหเกิดพฤติกรรมที่เปนประโยชนแกมวลมนุษย เชน ความเอื้อเฟอเผือ่แผ 

ความเมตตากรุณา ตลอดจนความรักใครแลว มีความเห็นวาความเชื่อทางศาสนา เปนปจจัยหนึ่งทีม่ี

อิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของมนุษย ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม 

จากการศึกษา สรุปไดวา ศาสนามีความสําคัญตอสังคม เพราะเปนระบบความเชื่อและหลัก

ปฏิบัติของคนในสังคมทีใ่ชเปนเครื่องยึดเหนีย่วจิตใจ และเปนพืน้ฐานของศีลธรรมในสังคม 
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รวมถึงเปนพลังในการสรางสํานึกรวมและความสมานฉันทในสังคม ซึ่งหากคนในสังคมเปนผูที่

ประกอบดวยความมีศีลธรรม ก็ยอมไมคิดทําลายลางหรือทําลายชีวิตและทรัพยสินเพือ่นมนุษย

ดวยกัน ศาสนาจึงเขามาสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพราะจะกอใหเกิดความรัก ความสามัคคี 

และความตระหนักในสวนรวม 

 

2. หลักธรรมในศาสนากับการบริหารจัดการความขัดแยง ในราชวสดีธรรม ที่กลาวใน

วิธุรชาดก (เลม 64) ซึง่เปนหลักธรรมสําหรับการบริหารและการปกครอง ไดเสนอราชวสดีธรรม 

ซึง่สังคมไทยไดรับอิทธิพลจากคําสอนของพระพุทธศาสนาเกีย่วกับการบริหารและการปกครอง 

อันเปนธรรมในแงรัฐศาสตร คือ หลักแหงการบริหารและการปกครองกายและใจ เปนหลักปฏิบัติ

ราชการ 49 ประการ ของขาราชการ ซึ ่งสามารถนํามาประยุกตใชกับผู นํา หัวหนา นักบริหาร 

นักการเมืองระดับตาง ๆ และประชาชนโดยทั่วไปได โดยธรรมของขาราชการทั้ง 49 ขอนัน้ แบงได

เปน 3 สวนใหญ ๆ คือ  

1) เปนธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตอพระราชาโดยตรง แสดงวา พระพุทธเจาทรงคิดถึง

การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนสําคัญ 

2) เปนธรรมเกี่ยวกับการควบคุมตนเองของขาราชการ ซึง่มีธรรมทีส่ําคัญ คือ การให

มีสติดํารงตนเปนคนรอบคอบเสมอ ตองเปนคนมีปญญา มีความรูดี ฉลาดเฉลียว และเขาใจใน

วิธีการทั่วๆไปไดเปนอยางดี รูจักกาลสมัยที่ควรและไมควร ความไมหวั่นไหวตามโลกธรรม คือ

ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เมื่อไดรับการยกยองเชิดชู ก็อยางทะนงตัวอวดตัววาเปนนักปราชญราช

บัณฑิต เยอหยิ่ง ทะนงตน ควรมีจิตใจออนโยนไปในทางทีเ่หมาะทีค่วร ความไมเกียจคราน ไมพึง

เห็นแกการหลับนอนจนแสดงใหเห็นเปนการเกียจคราน ตองขยันขันแข็งในงาน ตองหมัน่ขยันใน

การปฏิบัติหนาที่ ไมเลินเลอหละหลวม ตองตรวจตราดูแลใหรอบคอบ ทํางานใหสําเร็จเสร็จสิน้ไป

โดยครบถวนดวยดีเสมอ ความไมเห็นแกได ไมยอมตกอยูในอํานาจของความอยาก ตองทําตัวให

เหมือนปลา คือ ทําเปนไมมีลิ้น ไมเจรจาหาเร่ืองใหเกิดความขุนเคืองใจตอผูอ่ืน การไมพึงด่ืมสุราจน

เมามาย และตองไมมัวเมาในสตรีเพราะจะทําใหเสือ่มอํานาจ และเกิดราคีโทษในหนาที ่ตอง

ประพฤติออนนอมถอมตน  มีความเคารพยําเกรงในผูใหญเหนือตน ประพฤติตนอยูในความดี และ

มุงมั่นทําแตความดี การมีความอดทน ไมโกรธงาย และไมฉุนเฉียว การพูดจาดี คือ ตองเปนคนมี

ความสัตยจริงตอคําพูดของตนเสมอ พูดจาใหนิ่มนวลและสุภาพ ไมสอเสียดยุยงใหเกิดความ

บาดหมางและแตกความสามัคคี ไมพึงกลาวถอยคําที่เพอเจอ เหลวไหล ไรประโยชน และตองไม

พูดหรือทํากระทบกระเทียบเปรียบเปรย เมื่อถึงคราวที่ตองพูด ใหพูดพอเหมาะพอควร และพูดอยาง

แจมแจง ชัดเจน และใหน่ิงเมือ่ถึงคราวทีต่องนิ่ง ไมควรพูดมากเกินพอดี แตก็ไมควรนิง่เสียเรือ่ยไป
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การละอายตอความชั ่ว เกรงกลัวตอความผิด ไมประพฤติละเมิดศีลธรรมและเปนมิตรที ่ดีใน

ครอบครัว การเลี้ยงดูบิดามารดาใหผาสุก เคารพนบนอม และเอือ้เฟอเกือ้กูลตอผูหลักผูใหญใน

ตระกูล พึงใฝใจเขาไปหาสมณะและพราหมณผูทรงศีล เปนนักปราชญหรือรูหลักนักปราชญดี เพือ่

รักษาศีล ฟงธรรมบาง บํารุงทานบาง ศึกษาถายทอดเอาความรูจากทานบาง ธรรมในสวนน้ี เมื่อ

พิจารณาดู จะเห็นวา ขอใหญ คือ การตัดตนเหตุแหงการฉอราษฎรบังหลวงคือ อบายมุขตาง ๆ 

ความโลภ และความชั่ว การปลูกฝงลักษณะที่จะทําใหทํางานไดดีและเขากับผูอืน่ได คือความมีสติ 

การใชปญญา ความอดทนและการพูดจาดี นอกจากนี ้ยังมีธรรมทีเ่ปนเครือ่งแสดงความเปนคนดี 

คือ การเลี้ยงดูบิดามารดาและธรรมที่แสดงความใฝรูคือ การไปหาสมณชีพราหมณ  ผูมีความรูและมี

ธรรม 

3) เปนธรรมเกีย่วกับการงานโดยตรง คือ ตองเปนผู มีศีลธรรมประจําตน มีความ

ซื่อสัตย ไมเห็นแกได ไมเขาขางคนผิด เปนคนซือ่ตรงจงรักภักดี ทั้งตอหนาและลับหลัง ความยินดี

ทํางานไมวาเวลาใด พึงปฏิบัติงานใหสําเร็จสมประสงค ไมพึงบิดพริว้หรือหวัน่ไหวไปตามอารมณ 

ความยึดถือระเบียบ ความไมยอทอตออุปสรรค ตองสอดสองรักษางานใหดี อยาใหผิดระเบียบ 

ประเพณี และกฎหมาย และตองตอสู กับอุปสรรค ขอขัดของและเหตุขัดขวางเสมอ ความไม

สุรุยสุราย ไรนาและปศุสัตว ขาวในยุงฉาง ควรตรวจตราดูอยูเปนประจํา ตลอดจนการใชจายใน

ครอบครัวก็พึงรูจักกําหนดประมาณ การทํางานใหสําเร็จโดยเร็ว มีศิลปะในการปฏิบัติงานใหดําเนิน

ไปดวยความรวดเร็ว และสําเร็จเปนผลดีเสมอ ความมีวินัยและสุภาพ ความออนนอม การพูดจาดี  

 ธรรมในสวนนี้พอสรุปไดวา ขาราชการพึงทํางานดวยความขยัน ซือ่สัตย ประหยัด ถูก

ระเบียบ รอบคอบ อดทน สุภาพออนนอม และรักงาน ยินดีทํางานเสมอ 

 ซึง่ราชวสดีธรรม ทัง้ 3 กลุมดังกลาว สามารถนํามาปรับใชในการแกไขปญหาความ

ขดัแยงในชมุชนได เพราะหลกัการเบื้องตนของธรรมนั้น เปนการชวยใหชีวิตดําเนินไปในแนวทาง

ที่ถูกตองและกอใหเกิดประโยชนสุขทั้งแกตนเองและสังคม โดยเฉพาะหลักธรรมในกลุมที ่2 และ

กลุมที่ 3   

 

3. ทฤษฎีการพัฒนาสังคมแนวพุทธ ทฤษฎีการพัฒนาสังคมแนวพุทธ (ชาย สัญญาวิวัฒน 

และสัญญา สัญญาวิวัฒน, 2551, น. 91-95) ใชตัวแปร (สังกัป) ของไตรสิกขา ประกอบดวยสังกัป 3 

ประการ คือ  

1) ศีล เปนตัวรวมของกรรมสามประการ คือ การพูดชอบ ไดแก  การไมพูดเท็จการ

ไมพูดเสื่อมเสีย การไมพูดคําหยาบ และการไมพูดเพอเจอ การกระทําชอบ หมายถึง การเวนจากการ

ปลงชีวิต เวนจากการลักขโมย และเวนจากการผิดประเวณี การเลีย้งชีพชอบ คือ การประกอบอาชีพ
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สุจริตไมประกอบอาชีพที่เปนโทษ ศีลทําใหสังคมเกิดการพัฒนา หมายความวา สังคมใดสมาชิก

สังคมลวนพูดดี ทําแตความดี และประกอบสัมมาอาชีวะ ยอมทําใหสังคมพัฒนากาวหนา เพราะการ

พูดดี ทําดี ยอมกอผลดี การประกอบอาชีพสุจริต ทําใหเกิดความสงบในสังคม สังคมมีความเปน

มิตร มีความสามัคคีปรองดองและมีความสงบสุข 

2) สมาธิ ประกอบดวย การกระทํา 3 ประการ คือ ความพยายามชอบ หมายถึง ปธาน 

4 (ความเพียร) คือ เพียรปดกั้นการกระทําไดดี ไมใหเกิดขึ้น เพียรกําจัดการกระทําไมดีทีเ่กิดแลวให

หมดไป เพียรสรางกรรมดี และเพียรรักษากรรมดีที่ทําไวแลวใหคงอยูและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น  

ระลึกชอบไดแก สติปฏฐาน 4 (ทีตั่ง้ของสติ) คือ การพิจารณากาย การพิจารณาเวทนา การพิจารณา

สติ และการพิจารณาธรรม (สิง่ของ) จิตตั้งมัน่ชอบ ไดแก ฌาน 4 (ระดับแหงความสงบของจิต) คือ 

ฌานขัน้ตน มีองค 5 คือ วิตก วิจารณ ปติ สุข เอกัคคตา ฌานชัน้ 2 มีองค 3 คือ ปติ สุข เอกัคคตา 

ฌานชัน้ 3 มีองค 2 คือ สุข เอกัคคตา และฌานชั้น 4 มีองค 2 คือ อุเบกขา เอกัคคตา 

สมาธิ ทําใหสังคมเกิดการพัฒนา หมายความวา สังคมใดสมาชิกของสังคมมีความเพียร

และกรรมดี หนีความชัว่ รักษาความดีและเพิ่มพูนความดี มีสติรูตัวเสมอ มีระดับความสงบแหงจิต

สูง ยอมจะประกอบกรรมดี มีประสิทธิภาพ ทําใหสังคมมีผลิตผลคุณภาพ ปริมาณมาก เกิดความ

อุดมสมบูรณ ทุกคนก็อยูเย็นเปนสุข 

3) ปญญา ประกอบดวยกิจกรรมสองประการ คือ เห็นชอบ ไดแก ความรู อริยสัจ 4 

หรือไตรลักษณ หรือปฏิจจสมุปบาท หรือรูกุศลและกุตาลมูล อกุศล และอกุตาลมูล และคิดชอบ 

หรือดําริชอบ คือ การคิดออกบวช การคิดไมพยาบาท การคิดไมเบียดเบียน (กุศลวิตก 3 คือ ความไม

โลภ ความไมโกรธ และความไมหลง)  

ปญญา ทําใหสังคมเกิดการพัฒนา หมายความวา ยิ่งสังคมใด สมาชิกของสังคม ยิง่มี

ปญญา มีความฉลาดเฉลียวมากเพียงไร สังคมนัน้ก็จะยิง่มีการพัฒนามากขึน้เพียงนัน้ ทัง้นี้เพราะ

ปญญา หมายถึงความรูความสามารถในการประกอบกิจการงานใหสําเร็จไปดวยดี แกปญหา

อุปสรรคที่ขัดขวางการดําเนินไปสูเปาหมายไดและยิ่งเปนปญญาทางธรรมในมรรค 8 จะหมายถึง 

ความรูความเขาใจอริยสัจ คือ การรูสัจธรรมของชีวิตโลก ยิง่จะทําใหสังคมนัน้มีความสงบสุขใน

ระดับสูงยิ่งขึน้ถึงขั้น นิพพาน หากเปรียบ ทางโลก นิพพาน คือ สังคมพัฒนา สังคมปราศจากทุกข 

สังคมสงบสุข นั่นเอง  

จะเห็นไดวา ไตรสิกขา เปนตัวเหตุทําใหเกิดการพัฒนาของสังคม นัน่คือ ทําใหสังคมมี

ลักษณะ 4 ประการ คือ สังคมมีสันติภาพ สังคมมีคนพัฒนา สังคมมีครอบครัวมัน่คง ชุมชนเขมแข็ง 

และสังคมรักษาสมดุลของธรรมชาติ  
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4. แนวทางของการจัดการความขัดแยงดวยหลักศาสนา ของ Johan Galtung ไดสรุป

ทัศนะของศาสนาตางๆในการทําหนาทีด่านการจัดการความขัดแยง ซึ่งเปนวิธีการกาวขามความ

ขัดแยงของผูทํางานดานความขัดแยงไว ดังนี ้(เดชา ต้ังสีฟา, 2550, น. 38-41) 

ฐานคติที่ 1 ทัศนะของศาสนาฮินดู : ความขัดแยงในฐานะผูทําลายกับความขัดแยงในฐานะ

ผูสราง หมายถึง ความขัดแยงในฐานะบอเกิดของความรุนแรงกับความขัดแยงในฐานะบอเกิดของ

การพัฒนา เมื่อพิจารณาดังนี้แลว เราสามารถกลาวไดวา คนทํางานดานความขัดแยงมีบทบาทและ

ทําหนาที่จัดการความขัดแยงนี้ไดโดยการเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนความขัดแยงดวยการหลีกเลี่ยง

ความรุนแรง รวมทั้งสงเสริมการพัฒนา 

ฐานคติที่ 2 ทัศนะของศาสนาพุทธ : ปฏิจจสมุปบาท คือ ทุกสิ่งทุกอยางเจริญเติบโตไป

ดวยกันในลักษณะที่เปนมูลเหตุของกันและกัน ความขัดแยงไมมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด ทุกคน

รับผิดชอบรวมกัน ไมมีผูใดที่ผิดคนเดียวและแบกรับความรับผิดชอบไวทั้งหมด  

ฐานคติที่ 3 ทัศนะของศาสนาคริสต : ถึงทีสุ่ดแลวความรับผิดชอบตอการเปลี่ยนแปลง

ขับเคลือ่นความขัดแยงขึน้อยู กับปจเจกบุคคล นัน่คือ ขึน้อยู กับการตัดสินใจของแตละคนทีจ่ะ

กระทําการเพื่อสนับสนุนสันติภาพมากกวาความรุนแรง 

ฐานคติที ่4 ทัศนะของลัทธิเตา : ทุกอยางเปนทั้งหยินกับหยาง และดีกับเลว สิง่ทีบุ่คคล

เลือกกระทํานั้นจึงเปนไปไดมากวามีผลดานลบดวย ขณะที่การกระทําทีไ่มไดเลือกก็อาจมีผลดาน

บวก ดังน้ัน จึงจําเปนตองกลับไปแกไขสิ่งที่ทําไปแลว 

ฐานคติที่ 5 ทัศนะของศาสนาอิสลาม : ความเขมแข็งมาจากการยอมจํานนตอเปาหมายที่

สมาชิกทุกคนมีรวมกัน รวมทั้งตอความรับผิดชอบเพื่อความผาสุกของทุกคน 

ฐานคติที่ 6 ทัศนะของศาสนายิว : สัจจะมิไดอยูที่สูตรสําเร็จซึ่งมาจากถอยคํา แตอยูที่การ

สานเสวนาซึ่งนําไปสูสูตรสําเร็จน้ัน การสานเสวนาน้ีปราศจากทั้งจุดเร่ิมตนและจุดจบ 

ฐานคติที่ 7 จงดําเนินรอยตามทัศนะทั้งหมดนี้ แตเนนทีห่ลักอหิงสา ตามแนวของศาสนา

พุทธกับศาสนาฮินดู ซึ่งหมายถึงการใหความสําคัญกับความศักด์ิสิทธิ์ของชีวิต 

จากการศึกษา สรุปไดวา ศาสนาทุกศาสนาสอนใหคนเปนคนดี และการนําหลักธรรมทาง

ศาสนามาปรับใชในชีวิตประจําวันอยางถูกตอง และเหมาะสมจะเปนประโยชนตอสังคมได ดัง

ตัวอยางธรรมในราชวัสดีธรรม  กลาวคือ 

ธรรมแหงความขยันหมั่นเพียร มีสติและความรอบคอบ ชวยใหเปนผูมีความกระตือรือรน

ในกิจกรรม การงาน และพิจารณาไตรตรองการดําเนินการใดๆอยางรอบคอบถวนถีช่วยใหการ

ดําเนินงานไมเกิดความผิดพลาดหรือมีโอกาสผิดพลาดนอย        
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ธรรมแหงการมีปญญาและความรูจะชวยใหเปนผูคิดเปนดวยหลักการของเหตุและผลโดย

นําความรูท่ีมีอยูมาเปนขอมูลและประโยชนประกอบการตัดสินใจไดอยางถูกตอง  

ธรรมแหงการรูจักกาลสมัยที่ควรและไมควร จะชวยใหเปนคนไมกาวราวใหเกียรติกันและ

กัน ดังน้ัน การกระทําการใด ๆ ที่จะไปลวงเกินผูอ่ืนก็ยอมไมกระทํา 

ธรรมแหงความไมหวัน่ไหวตามโลกธรรม คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทําใหไมมีความ

คาดหวังวาจะไดสิ ่งนั ้นสิ ่งนี ้ จึงไมไปแสวงหา ไมไปอยากไดใครดีในสิ ่งตาง ๆ ทําใหไมไป

เบียดเบียนชีวิตและทรัพยสินของผูอ่ืนเพื่อใหไดมาซึ่งลาภ ยศ สรรเสริญ สุข 

ธรรมแหงการมีจิตใจออนโยนไปในทางทีเ่หมาะที่ควร ก็จะชวยใหจิตเปนกุศล มีเมตตาตอ

เพื่อนมนุษย คือ ปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข ยอมชวยใหเปนผูคิดดี และทําดีตอบุคคลรอบขาง 

ธรรมแหงการพูดจาทีเ่ปนมงคล สุภาพนิ่มนวล พูดอยางแจมแจง ชัดเจน เปนประโยชน 

การไมเจรจาหาเรือ่งใหเกิดความขุนเคืองใจตอผูอื่น ซือ่สัตยตอคําพูด ไมพูดสอเสียดยุยงใหเกิดการ

บาดหมางหรือแตกความสามัคคี ยอมสรางมิตรมากกวาศัตรู  

ธรรมแหงการละอายตอความชัว่ เกรงกลัวตอความผิด ไมประพฤติละเมิดศีลธรรม จะชวย

ใหละอายที ่จะทํารายผู อื ่น หรือหากมีความขัดแยงเกิดขึ ้นก็ยอมไมรุนแรงถึงขั ้นเสียชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ธรรมแหงการใฝใจเขาไปหาสมณะและพราหมณผูทรงศีล จะชวยขัดเกลาจิตใจใหบริสุทธิ์

อยูเสมอ หากเมื่อใดที่จิตใจเร่ิมตกตํ่าสมณะจะชวยฉุดขึ้นมาใหเปนคนคิดดีทําดีได 

ธรรมแหงความเปนผูมีศีลธรรมประจําตน มีความซื่อสัตย ไมเห็นแกได ไมเขาขางคนผิด 

เปนคนซื่อตรงจงรักภักดี ทัง้ตอหนาและลับหลัง จะชวยใหทุกฝายทํางานดวยความตรงไปตรงมา 

ไมลําเอียง มีความเปนธรรมตอทุกฝาย ขอนี ้เปนธรรมทีเ่ปนคุณสมบัติสําคัญเหมาะสําหรับ

หนวยงานที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยหรือจัดการความขัดแยง 

ธรรมแหงความเสยีสละ ชวยใหเกดิความสาํนึกตอสวนรวม ดังน้ัน การดําเนินกิจกรรมใดก็

ตามจะเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน เปนตน 

หรือในทัศนะของศาสนาตาง ๆ เชน ศาสนาคริสต มุงใหการตัดสินใจของแตละคนที่จะ

กระทําการเพื่อสนับสนุนสันติภาพมากกวาความรุนแรง ศาสนาพุทธมุงใหทุกฝายรับผิดชอบ

รวมกันหากเกิดการขัดแยง ศาสนาอิสลามที่ยอมปฏิบัติตามเปาหมายของสวนรวมเพือ่ความผาสุก

ของคนในสังคมทุกคน ศาสนาฮินดูทีส่นับสนุนการจัดการความขัดแยงดวยการหลีกเลีย่งความ

รุนแรง รวมทั้งสงเสริมการพัฒนา เปนตน 

ปจจุบันชุมชนชนบทไทยยังคงเครงครัดตอหลักธรรมคําสอนทางศาสนามากกวาชุมชน

เมือง เพราะวิถีชีวิตในชนบทยังคงความรักและความใกลชิดตอกันอยูมาก หลักการทางศาสนาจึง
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เปนหลักการทีเ่อื้อใหกับความเปนชุมชน เนือ่งจากชุมชนมีขนาดเล็ก มีการรวมตัว รวมคิด รวมทํา

ไดงาย โดยสามารถเลือกหลักธรรมมาเปนเครือ่งมือในการแกไขปญหาไดทุกชนิด โดยเฉพาะ

ปญหาความขัดแยงในสังคม หากทุกคนยึดมั่นในหลักศาสนาก็จะชวยใหจิตใจดี มีสติ คิดดี พูดดี 

และทําดี ก็ยอมเปนที่เจริญทั้งกาย วาจา และใจ ก็ยอมจะไดรับความเมตตาจากบุคคลรอบขาง ดังน้ัน 

เมื่อคนในชุมชนมีความเมตตาตอกัน ความขัดใจหรือคับของใจก็จะเกิดขึน้ยาก ความขัดแยงก็จะมี

นอยลง หรือแมหากมีความขัดแยงเกิดขึน้แลว คนทีย่ึดมัน่ในหลักธรรมก็จะมีสติระลึกชอบ ยึดมั่น

แนวทางทีถู่กตอง ชอบธรรมในการจัดการความขัดแยง ก็จะชวยใหการจัดการความขัดแยงมี

ประสิทธิภาพ และเมื ่อการจัดการความขัดแยงมีประสิทธิภาพก็จะทําใหความขัดแยงนั้นเปน

ประโยชนตอชุมชนได ดังน้ัน ปจจัยดานหลักศาสนานาจะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยง

ดานสิ ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนาขนาดใหญของภาครัฐที ่ไปดําเนินการในชุมชนได หาก

ประชาชนในชุมชนประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของหลักศาสนาและนํามาเปนแนวทางในการ

แกปญหาความขัดแยงในชุมชนอยางจริงจัง  

 

2.1.6 วัฒนธรรมชุมชนกับการจัดการความขัดแยง 

จากการศึกษาเกี ่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนกับการจัดการความขัดแยงนั้น ผู วิจัยไดศึกษา

ประเด็นที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 

1. ความหมายของวัฒนธรรม ซึ่งไดมีนักวิชาการใหคําจํากัดความคําวา  “วัฒนธรรม” 

หรือ Culture ไวหลากหลาย ดังน้ี 

Reese (1980 อางถึงใน ประยงค สุวรรณบุปผา, 2539, น. 5) สรุปวา วัฒนธรรม “culture” 

มาจากภาษาลาตินวา “colere” แปลวา “to till or to cultivate” ที่ตรงกับภาษาไทยวา “การเพาะ     

การเลี้ยง การเพาะกาย การเพาะใจ การอบรม วัฒนธรรม และพฤติกรรม”  

Bidney & Cuber ใหความหมาย วัฒนธรรม วา หมายถึง สิ่งที่มนุษยไดมาจากการเรียนรู 

หรือเปนพฤติกรรมทีเ่กิดจากการอบรมสั่งสอน รวมทั้งความคิดของปจเจกชนตาง ๆ ภายในสังคม

นั้น ความเฉลียวฉลาด ศิลปะ ความคิดทางสังคม สถาบันทีส่มาชิกของสังคมยอมรับรวมกันและที่

สมาชิกพยายามปฏิบัติตาม วัฒนธรรมจึงเปนแบบแผนพฤติกรรมทีเ่กิดจากการเรียนรู เชน ทัศนคติ 

คานิยม สิ่งของตาง ๆ ทีค่นทําขึน้ และความรูทีอ่ยูรวมกันในชนกลุมหนึง่ รวมทั้งมีการถายทอดไป

ยังสมาชิกอ่ืน ๆ ในสงัคมอีกดวย (ปทมาภรณ ธรรมทัต, 2543, น. 22) 

เสนห จามริก (2542, น. 217-218) กลาววา วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตที่คนในสังคมได 

สั่งสม เลือกสรร ปรับปรุงแกไข จนถือวาเปนสิ่งทีดี่งามเหมาะสมกับสภาพแวดลอม เปนมรดกทาง

วัฒนธรรมทีไ่ดรับการสืบทอดมายาวนาน กอใหเกิดความภาคภูมิใจรวมกัน และสามารถ
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ประยุกตใชเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตในปจจุบัน (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) วัฒนธรรมมีความสําคัญตอการพัฒนาในอนาคตของสังคมไทย ทัง้ใน

แงของความสําเร็จ และความลมเหลว ซึ่งความลมเหลว หมายถึง การพัฒนาของสังคมถูกครอบงํา

และทําลายจากวัฒนธรรมอุตสาหกรรมสมัยใหม สวนความสําเร็จ หมายถึง สังคมไทยมีจุดยืนไมถูก

ครอบงําทําลายจากภายนอก และไดมีโอกาสบูรณะฟ นฟู  และพัฒนาภูมิปญญาที ่ไดจาก

ประสบการณในวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนทองถิ่นใหเทาทันกระแสของโลกสมัยใหม จาก

การศึกษา จึงสรุปไดวา วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งดีงามที่สังคมไดสั่งสมและสืบทอดมาอยางยาวนาน 

ควรคาในการนํามาประยุกตใชเพื่อเปนพื้นฐานและแบบแผนที่ดีในการดํารงชีวิต  

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน  

แนวคิดเกีย่วกับวัฒนธรรมองคกรใน Gods of Management ของ Charles Handy (1991) 

ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรโดย Gods of Management หรือเทพนักบริหาร       

เปนแนวคิดเกีย่วกับการจัดการบริหารองคกรตามลักษณะวัฒนธรรมภายใตการนําของผูนํา 4 แบบ 

ไดแก เทพ Zeus เทพ Apollo เทพ Athena และ เทพ Dionysus ทั้งนี้รูปแบบองคกรมนุษย จะปรับ

เปนรูปแบบ "หมูบาน" แหงชีวิตแทนอีกดวย ซึ ่งแนวคิดนี้สามารถปรับไดกับองคกรทั ้งระดับ

ครอบครัว กลุม ชุมชน ไปจนถึงหนวยงานตาง ๆ ฯลฯ ซึง่มีแนวคิดของวัฒนธรรมแบงเปน 4 แบบ 

ดังน้ี  

1) วัฒนธรรมที่มีเทพซุส (Zeus) เปนผูนํา ซึ่งเทพซุสเปนกษัตริยของเหลาเทพปกครอง

ภูเขาโอลิมปสโดยการใชสายฟาฟาด ยามเมือ่โกรธ และโปรยทองลงมาเมือ่ยินดี เขาจึงเปนผูนําอัน

เปนทีเ่กรงกลัว เคารพ และเปนที่รักในบางครั้ง โดยมีสัญลักษณ คือ Club Culture คือ "โครงขาย   

ใยแมงมุม" วัฒนธรรมที่เกิดจากผูนําแบบนี้ จึงเหมือนชุมชนที่ไดมีการแบงการทํางานตามหนาที่ 

กระจายงานออกจากผู นําชุมชน โดยความสําคัญลดลงตามระยะทางทีห่างออกไปจากตัวผู นํา

วัฒนธรรมชุมชนที่มีผู นําลักษณะนี้จะเปนวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพในสถานการณทีมุ่ งความ

รวดเร็วเปนสิ ่งสําคัญกวาความถูกตองของรายละเอียด และวัฒนธรรมนี้จะอาศัยเครือขายของ

มิตรภาพและความสัมพันธที่มีตอกันมายาวนานในการทํางาน 

2) วัฒนธรรมที่มีเทพอพอลโลเปนผูนํา ซึ่งเทพอพอลโล เปนเทพอุปถัมภ เปนเทพแหง

กฎระเบียบ และการปกครอง สมมติฐานของวัฒนธรรมชุมชนนี ้คือ มนุษยมีเหตุและผล และสิ่ง

ตางๆ สามารถและควรจะวิเคราะหไดดวยหลักตรรกวิทยา สัญลักษณของวัฒนธรรม คือ "วิหาร

กรีก" ซึง่แข็งแกรงและสวยงาม สรางขึน้มาจากเสาหินทีเ่ปนตัวแทนของหนาทีแ่ละงานตาง ๆ ใน

ชุมชน ซึง่จะเห็นวาจุดสูงสุดของเสาหินมาพบกันทีป่ลายสามเหลีย่มดานบน อันเปนตัวแทนของ
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ผูนําชุมชน ทัง้นี้แตละเสาหินก็ยึดกันไวดวยกฎและกระบวนการของชุมชน หนาทีพ่ืน้ฐานของคน

ในชุมชน  คือ การทํางานเพื่อขึน้ไปสูจุดสูงสุด หรือบางครั้ง ก็อาจขยายฐานของชุมชนไปยังชุมชน

อ่ืน ๆ อพอลโลเปนเทพทีใ่จดี เปนผูปกปองคุมครองประชาชน และเปนผูคุมกฎ ดังนัน้ เมือ่ใดที่

ทํางานกับชุมชนที่มีวัฒนธรรมแบบนีก้็สามารถมั่นใจไดวาจะอยูในชุมชนไดตลอดชีวิต ชุมชนจะยึด

ครองชีวิตการทํางานของประชาชนเพือ่ตัวประชาชนเอง บอกประชาชนวาตองทําอะไร ไปที่ไหน 

และจะไดรับอะไร ชุมชนจะทําสิ ่งตาง ๆ เหลานี ้ให โดยเห็นวาอนาคตเปนสิ ่งที ่คาดการณได  

ประชาชนจะไมชอบการเปลีย่นแปลง และมักตอบสนองดวยการเพิกเฉยเปนอยางแรก จากนั้นจะ

พยายามทําสิง่ทีท่ําอยูแลวใหมากขึน้ การตอบสนองมีแนวโนมทีจ่ะเปนแบบแผน วิหารกรีกสราง

บนพืน้ที่ทีม่ัน่คง ถาพืน้เริ่มสัน่ เสาหินคลอนก็ตองยึดเสาหินเขาไวดวยกัน เพราะไมเชนนัน้หลังคา

จะพังลงมา อุปมาเหมือนวัฒนธรรมนีต้อบสนองตอการเปลี ย่นแปลงอยาง รุนแรงของ

สภาพแวดลอม เชน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคหรือเทคโนโลยี ดวยการสรางกลุม

ของความรวมมือระหวางผูทําหนาที่ตางๆในชุมชน เพื่อยึดโครงสรางไวดวยกัน ถาวิธีนี้ไมไดผล 

การบริหารก็ลมเหลว ชุมชนยอมมีปญหาหรือตองจัดโครงสรางตาง ๆ ในชุมชนใหม เปนตน 

3) วัฒนธรรมที่มีเทพ Athena เปนผู นํา โดยเปนเทพตัวแทนของวัฒนธรรมที ่เปน     

ผูหญิงสาว คือ อะธีนา ซึง่ เปนเทพีนักรบและเปนคนอุปการะโอดิสซุสซึง่เปนนักแกปญหาจอม   

เจาเลหของเหลากัปตันและคนงาน วัฒนธรรมนีม้องวาความรูความชํานาญ คือ รากฐานของอํานาจ 

สัญลักษณของวัฒนธรรม คือ "ตาขาย" อํานาจจะอยู ตามชองของตาขาย ไมใชขางบนเหมือน

วัฒนธรรมของเทพอพอลโล และไมใชที่ศูนยกลางเหมือนของเทพซุส ชุมชนที่มีวัฒนธรรมแบบนี้

เปนเครือขายของชุมชนทีเ่ชื ่อมตอกันอยางหลวม ๆ โดยแตละหนวยในเครือขายจะดูแลตัวเอง 

ภายใตกลยุทธโดยรวมของชุมชน ชุมชนแบบนี้นิยมคนหนุมสาวทีม่ีความสามารถและความคิด

สรางสรรค เพราะเมื่อนํามาผนวกเขากับผูบริหารแบบอะธีนาแลว จะเสริมกันไดดี ความเปนผูนําใน

วัฒนธรรมนี ้มักไมคอยเปนประเด็นสําคัญ แตที่สําคัญ คือ ความเอาใจใสในสิง่เดียวกัน ความเปน

กองกําลังที่มีเปาหมาย หรือ เรียกวา "ทีม" วัฒนธรรมนี้ใชไดผลดีมาก เมือ่เนนผลลัพธทีจ่ะเกิดกับ

ชุมชนเปนหลัก คือ แนวทางแกปญหาทีเ่หมาะจะใชในชวงของการเติบโตของชุมชนทีก่ําลังเขาสู

ระบบเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงสูสิ่งใหมที่ทันสมยั 

4) วัฒนธรรมที่มีเทพ Dionysus เปนผูนํา โดยดิโอนีซุส เทพแหงไวนและเสียงเพลง โดย

ในบรรดาเทพทั้งมวล เขา คือ ตัวแทนที่แสดงถึงลัทธิ Existential ในทัง้ 3 วัฒนธรรมที่กลาวมากอน

หนานี ้ในวัฒนธรรมนี ้ชุมชนจะทําหนาทีช่วยประชาชนใหบรรลุเปาหมายของตนเอง จึงเปน

วัฒนธรรมที่ใหคุณคากับทักษะหรือความชํานาญของประชาชนในชุมชนวาเปนทรัพยสินทีส่ําคัญ

ของชุมชน วัฒนธรรมแบบนีจ้ะทําใหไมตองรูสึกวามีใครเปนเจาของใคร และประชาชนก็สามารถ



60 

 

 

เปนสวนหนึ่งของชุมชนโดยมีเพือ่นบาน ทีม่ีความยืดหยุนและไดรับการสนับสนุน ตลอดจนถึง

อํานาจในการเจรจาตอรองจากชุมชน  

 

แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนตามแนวคิดวัฒนธรรมองคการของ Denial R. Denison 

Denison (1990, p. 5) วัฒนธรรมชุมชนทีม่ีลักษณะแนวคิดวัฒนธรรมองคการของ Denial 

R. Denison จะมองถึงวัฒนธรรมของชุมชนกับประสิทธิผลของชุมชน โดยชีใ้หเห็นวา ประสิทธิผล 

เปนผลของการปฏิบัติที่เกิดจากคานิยมและความเชือ่ของประชาชนภายในชุมชน คานิยมเฉพาะ

บางอยางมีอิทธิพลตอประสิทธิผล การเกิดความเชือ่อยางแรงกลา การตระหนักตอภารกิจหรือการ

ยึดมั่นจากความเชื่อและคานิยมทําใหเกิดพืน้ฐานของการรวมมือในชุมชน การปฏิบัติบางอยาง เชน 

การบริหารทรัพยากรมนุษย วิธีการแกปญหาความขัดแยง กลยุทธในการวางแผน การออกแบบงาน

หรือการตกลงใจ ลวนแลวแตมีผลตอการดําเนินกิจกรรมในชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง

สามารถอธิบายปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมชุมชนกับประสิทธิผลของชุมชนตามแนวคิดวัฒนธรรม

องคการของ Denial R. Denison ไดดังแผนภาพที่ 2.6 ตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2.6: ปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมกับประสิทธิผลองคการของ Denial R. Denison  

(ที่มา: Denison, 1990) 

สภาพแวดลอม 

ประวัติศาสตร อนาคต 

สภาพแวดลอม 

ความเชื่อ 

และคานิยม 
ผลลัพธที่มี

ประสิทธิผล 
นโยบายและ

การปฏิบัติ 
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จากแผนภาพที่ 2.6 อธิบายไดวานโยบายและการปฏิบัติ มีลักษณะสอดคลองกับความเชื่อ

และคานิยม การแปลงวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติและการมีวัฒนธรรมที่เขมแข็งบอกเปนนัยวาคานิยม

และการปฏิบัติมีความผูกพันตอกัน ซึ่งความผูกพันก็จะเปนที่มาของความเขมแข็งของชุมชน และ

เปนวิถีทางในการปรับปรุงผลการปฏิบั ติงานและประสิทธิผลให ดีขึ ้น และในระยะยาว

สภาพแวดลอมบางอยางจะทําใหเกิดวัฒนธรรมเฉพาะ หรือชุมชนอาจตองการวัฒนธรรมบางอยาง

เพื่อใหสามารถอยูรอดไดในสังคม 

 

แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ของ James C. Scott  

Scott (1976 อางถึงใน อริยา เศวตามร, 2542, น. 13) เห็นวา ในประเทศไทยการพัฒนาแนว

วัฒนธรรมชุมชน ทีเ่นนความเชือ่มัน่และสงเสริมศักยภาพชาวบานในการพัฒนาตนเองบนพืน้ฐาน

วัฒนธรรมชุมชน ซึง่แกนกลางของวัฒนธรรมชุมชน คือ การใหความสําคัญกับคน และความผสม

กลมกลืนกันในชุมชน อาทิ การชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน กระแสความคิดวัฒนธรรมชุมชน เปน

การเสนอแนวทางการพัฒนาสังคมทีเ่นนความเทาเทียมกันในการควบคุมและจัดการทรัพยากร ที่

สอดคลองกับแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบมีศีลธรรมของ Scott ที่วา หลัก 2 ขอทีช่าวนาใชวัดความ

ยุติธรรมของสังคมและคนในสังคม ไดแก สิทธิที่จะมีพอกิน (Rights to Subsistence) และการ

เอื้อเฟอซึง่กันและกัน (Norm of Reciprocity) อันเปนความสํานึกในสิทธิพืน้ฐานที่สังคมและเพือ่น

รวมสังคมที่มีจริยธรรมควรใหหลักประกันขั้นต่ําเพือ่ใหชาวนาประทังชีวิตอยูได โดยแสดงออกใน

รูปของสถาบันตาง ๆ ของการชวยเหลอืกนัและกนั  

 

แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนโดย ฉัตรทิพย นาถสุภา 

ฉัตรทิพย นาถสุภา (2534, น. 172-183) ไดแบงวัฒนธรรมชุมชนออกเปน 4 แนวคดิ ไดแก 

1. เปนแนวคิดชุมชนมีวัฒนธรรมของตนเองอยูแลว วัฒนธรรมนี้ใหคุณคาแกความเปน

คนและแกชุมชนที่มีความผสมกลมกลืน และวัฒนธรรมชุมชนเปนพลังผลักดันการพัฒนาชุมชนที่

สําคัญที ่สุด ซึ ่งจะใชเปนประโยชนไดเมื ่อมีการปลุกใหสมาชิกแหงชุมชนมีจิตสํานึกรับรูใน

วัฒนธรรมของตน  

2. เปนแนวคิดการดํารงอยู ของวัฒนธรรมสองกระแส คือ วัฒนธรรมชาวบานและ

วัฒนธรรมทุนนิยม โดยวัฒนธรรมของชาวบานมีความเปนอิสระ เนือ่งจากผูกพันอยูกับความเปน

ชุมชนหรือหมูบานทีเ่ปนรูปแบบสังคมทีม่ีความคงทนยืนนาน จึงเสนอใหเปลีย่นแนวทางในการ

พัฒนาไปเปนการพึง่ตนเองอยางในอดีต และเสนอบทบาทของคนชัน้กลางในการแลกเปลีย่น
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วัฒนธรรมกับชาวบาน นําทรัพยากรจากสังคมเมืองไปใหกับชนบทมากขึ้นและคัดคานการบีบ

บังคับของรัฐตอหมูบาน  

3. เปนแนวคิดที่เนนลักษณะคุณคาทางจริยธรรมของวัฒนธรรมพื้นบานที่เปนอิสระ และ

ยังดํารงอยูในปจจุบันในสถาบันหมูบาน มากกวาการเสนอใหตอตานวัฒนธรรมของรัฐและระบบ

ทุนนิยม การพัฒนา คือ การสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนอันดีงามและการพึง่ตนเองที่เคยมีมาแตอดีต

แตกําลังสูญเสียไป  

4. เปนแนวคิด การตอตานกระแสการพัฒนาของรัฐและสงเสริมชุมชนใหเขมแข็งบน

พืน้ฐานศาสนธรรม 

 

แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน โดยนิพจน  เทียนวิหาร  

นิพจน  เทียนวิหาร กลาววา วัฒนธรรมชุมชน น้ัน มีหลักสําคัญ 2 ประการ คือ ประการที ่1 

ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนเองอยูแลว คือ มีระบบคุณคาที่รวบรวมมาไดจากประวัติศาสตร เปน

บทสรุปของความคิดและการปฏิบัติของชุมชนน้ัน ๆ เปนวิถีชีวิตและทิศทางของการพัฒนาชุมชนที่

ชาวบานสรุปขึน้มา แกนกลางของวัฒนธรรมชุมชน คือ การใหความสําคัญแกความเปนคนและ

ความผสมกลมกลืนกันในชุมชน ทั้งในปจจุบันระหวางสมาชิกดวยกันและหากทําการนับยอน     

ขึน้ไปสมาชิกก็ยังมีบรรพบุรุษรวมกันอีกดวย การพัฒนาชุมชนจึงตองเริม่จากรากฐานของ

วัฒนธรรมชุมชน ซึง่เปนปราการทีแ่ข็งแกรงที่สุดของชาวบาน ถามีวัฒนธรรมชุมชนที่เขมแข็งการ

รวมกลุ มเพือ่ทํากิจกรรมของชาวบานอาจสําเร็จไดไมยาก การตอตานการเอารัดเอาเปรียบจาก

ภายนอกอาจทําได และเชื ่อวาวัฒนธรรมชุมชนยังคงอยู  เพราะชุมชนมีกลไกการผลิตซ้าํทาง

วัฒนธรรม ซึง่แมวาจะมีปจจัยใหมเขามาสิ่งเดิมก็ยังคงอยู และเมื่อปฏิบัติไปนานเขาก็จะกลายเปน

พิธีกรรมคงอยูคูกับชุมชนเปนระยะเวลายาวนาน ประการที ่2 วัฒนธรรมชุมชน เปนพลังผลักดัน

การพัฒนาชุมชนทีส่ําคัญทีสุ่ด เพราะเปนสิ่งทีป่ระชาชนสรางขึน้มาเอง การจะเขาใจและปฏิบัติให

สอดคลองกับชาวบานนั้น ตองเขาใจวัฒนธรรมชุมชน ตองศึกษาประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของ

ชาวบานในแตละชุมชนที่แตกตางกันและสามารถผลักดันการพัฒนาชุมชนใหมีพลังมากขึ้น โดย

การรวมกับชาวบานวิเคราะหและใหชาวบานมีจิตสํานึกที่แจมชัดในวัฒนธรรมของเขา เพราะสิง่ที่

ชาวบานปฏิบัติมาเปนเวลาชานาน เมื ่อนานเขาจะกลายเปนเรื ่องของจิตสํานึก การวิเคราะห

ประวัติศาสตรชุมชนจะสามารถชวยรือ้ฟนคนหาไดวาการปฏิบัติและพิธีกรรมมีทีม่าอยางไร ทําให

ชาวบานตื่นตัวและรับรูเอกลักษณและคุณคาของตนเอง คนพบสํานึกอิสระของชุมชนเห็นคุณคา

ของการรวมตัวกันเปนชุมชนและซาบซึ้งในการมีวัฒนธรรมตอสูรวมกันมาตลอด เห็นภัยของการ
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ครอบงําของวัฒนธรรมแปลกปลอมจากภายนอกทีมุ่งเอารัดเอาเปรียบชาวบาน(ฉัตรทิพย นาถสุภา, 

2540, น. 172-175) 

แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน โดยศรีศักร  วัลลิโภดม  

ศรีศักร  วัลลิโภดม (2543)  มองวัฒนธรรมชุมชนวาเปนสิ่งที่ชุมชนทุกชุมชนในทองถิ่น

เดียวกันดูแลและใชประโยชนรวมกัน มีผลทําใหเกิดกฎเกณฑ ประเพณี หรือจารีตที่ปองกันมิให    

มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน รวมทั้งปองกันการรุกล้ําจากกลุมบุคคลภายนอกดวย การปรับตัวของ

คนในชุมชนเขากับสภาพแวดลอมทองถิน่ ตลอดจนการใชพืน้ทีส่าธารณะรวมกันนั้น ทําใหเกิด

รูปแบบในการดํารงชีวิตและวิถีชีวิตที่เหมือนกัน รูปแบบดังกลาวนี้เรียกวา “วัฒนธรรมทองถิ่น” 

และสิ่งที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมทองถิน่ที่เดนชัด คือ ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม และจารีต

ที่ทุกคนในชุมชนของทองถิ่นเหมือนกัน นิทาน นิยายทองถิ่น รวมทั้งภาษาทองถิ่นที่สื่อกันได ใน

บริเวณพืน้ที่สาธารณะมักจะมีการสรางศาลผี ศาลเจา หรือวัด ใหผูคนในทองถิน่ไดกราบไหว และ

ประกอบพิธีกรรมดูแลรวมกัน ผูคนในชุมชนตาง ๆ ของทองถิ่นมักมีประสบการณรวมกันในทาง

ประวัติศาสตรที่ทําใหเกิดสํานึกในความเปนคนในทองถิ่นเดียวกันขึ้น  

จากการศึกษา สรุปไดวา ปจจัยวัฒนธรรม เปนสิง่ที่มนุษยสรางขึน้เพือ่สนองความตองการ 

และเปนทีย่อมรับรวมกันของสมาชิกในสังคม ทําใหสมาชิกไดเรียนรูจากการถายทอดของสังคม 

วัฒนธรรมในแตละสังคมยอมแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของสังคมนั้น ซึ่งหากไมมีการ

ถายทอดก็อาจจะเปลี่ยนแปลงและสลายไปได ประเทศไทยเปนชาติที่มีความรุงเรืองทางวัฒนธรรม 

และมีการพัฒนารูปแบบเฉพาะตนเรือ่ยมา มีขนบธรรมเนียมประเพณีเปนเครือ่งเชื่อมโยงผูกพันกัน

และกัน การอยูรวมกันเปนสังคมตองอาศัย กฎเกณฑ ลัทธิ ธรรมเนียม ความเชือ่ถือ ความเลื่อมใส

ศรัทธามาเปนเครื่องกําหนดกฎเกณฑการอยูรวมกัน ขนบธรรมเนียมประเพณีนับเปนมรดกทาง

วัฒนธรรมที่ตกทอดมาสูชนรุนหลังและไดปฏิบัติตอเนื่องกันมาอยางไมขาดสายจนถึงปจจุบัน 

วัฒนธรรมจึงมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตมนุษย เนือ่งจากเปนสิง่ทีจ่ะทําใหเกิดการสราง

สัญลักษณของหมู คณะ ที ่หลอหลอมใหคนในชาติมีลักษณะเฉพาะ ซึง่แตกตางจากการสราง

วัฒนธรรมอื่น ๆ การสรางศักดิ์ศรี ความมั ่นคง และความสามัคคี ทําใหสังคมไทยมีระเบียบ       

แบบแผน มีการเชื่อมโยงจิตใจคนในสังคม ยอมแสดงถึงความสํานึกในชาติและวัฒนธรรมของ

ตนเอง ซึง่ในวัฒนธรรมใหญก็จะมีวัฒนธรรมยอย หรือวัฒนธรรมเฉพาะที่ใชในกลุมคนบางกลุม

เทานั้น โดยอาจมีความเหมือนหรือแตกตางจากวัฒนธรรมทั่วไป 

วัฒนธรรมชุมชน เปนหัวใจของความสําเร็จในการอยูรวมกันของคนในชุมชนชนบทไทย 

เนื่องจากเกีย่วกับความเชือ่ คานิยมของสมาชิกในชุมชน ที่ยึดถือรวมกัน เปนวิถีชีวิตที่ดีงามเปน

เครื่องยึดเหนีย่วจิตใจคนในชุมชน ใหเกิดความรัก ความสามัคคี และเปนมรดกทางวัฒนธรรมที ่  
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สั่งสมมาเปนเวลานาน เชน การมีพิธีกรรม หรือกิจกรรมที่สําคัญในชุมชนหากปฏิบัติตอเนือ่งมาเปน

เวลานานจนเกิดการยอมรับ และศรัทธา ก็จะกลายเปนวัฒนธรรมชุมชนทีจ่ะชวยสรางความผูกพัน

ของคนในชุมชน เมือ่ชุมชนมีความรัก ความสามัคคีและมีวัฒนธรรมชุมชนที่เขมแข็งก็ยอมจะงาย

ตอการพูดคุย และเจรจากันดวยเหตุและผล อันจะชวยลดความขัดแยงที่เกิดขึน้ในสังคมไดในระดับ

หนึ่ง และในขณะเดียวกันหากชุมชนมีวัฒนธรรมชุมชนทีอ่อนแอ ขาดความรัก ความสามัคคีตอกัน

ก็จะเปนอุปสรรคตอการสรางความรวมมือกันในการทํางานหรือผลักดันใหชุมชนบรรลุเปาหมาย

ในดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผลเชนกัน  

ดังน้ัน ปจจัยดานวัฒนธรรมชุมชนจะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยงดาน

สิ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนาขนาดใหญของภาครัฐทีไ่ปดําเนินการในชุมชนได เพราะจะชวยให

ประชาชนในชุมชนไดใชพลังจากความรัก ความสามัคคี ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมชุมชน 

มาเปนฐานในการจัดการความขัดแยงและปองกันความขัดแยงในเชิงทําลายลาง 

 

2.1.7 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธท่ีแนนแฟนในชุมชนกับการจัดการความขัดแยง 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธที่แนนแฟน ผูวิจัยไดศึกษาถึงประเด็นตาง ๆ 

ดังน้ี 

1. ความหมายความสัมพันธ คําวา ความสัมพันธ (Relationship) มาจาก “Relation +ship” 

Relation ตรงกับภาษาอังกฤษวา Relate แปลวา เกี่ยวพันกัน บอกเลา เทียบเคียง สัมพันธ กระหนาบ

คาบเกี่ยว ของเกี่ยว ตอปาก สัมพันธเลาขาน เทาความ เกี่ยวเนื่อง โดยมีนักวิชาการใหคําจํากัดความ

ไวหลายทาน ไดแก 

อคิน รพีพัฒน (2527, น. 320 อางถึงใน นเรศ สงเคราะหสุข, 2540, น. 25) เห็นวา 

ความสัมพันธของคนในชุมชน หมายถึง กลุ มของความสัมพันธทีบุ่คคลกลุ มหนึง่มีตอกันโดย

คุณลักษณะของความสัมพันธที่เกิดขึ้น สามารถนํามาใชอธิบายพฤติกรรมของบุคคลเหลานี้ได 

เครือขายสังคมนี้ประกอบขึ ้นดวยความสัมพันธทางสังคมทั ้งหมดของคนในสังคม เครือขาย

ความสัมพันธสวนตัวที่บุคคลมีตอกันนั้น มีอิทธิพลในการกําหนดแนวทางพฤติกรรมของบุคคล  

ธนา  ประมุขกุล (2544, น. 104-112) มอง ความสัมพันธของคนในชุมชนเปนการเชือ่มโยง

อยางมีเปาหมาย การเชือ่มโยงนีอ้าจเปนการเชือ่มโยงระหวางระบบที่ปฏิบัติการอยูเขาดวยกัน หรือ

อาจเปนการเชื่อมโยงระหวางบทบาทของบุคคลและองคกรตาง ๆ ภายใตวัตถุประสงครวมใดๆ ของ

ภาคีสมาชิก ซึ่งหากพิจารณาลึกลงไปในความเปนบุคคลและองคกร ก็จะพบความแตกตางของ

ระบบความคิด (ของบุคคล) และความแตกตางของระบบการทํางาน (ขององคกร) ที่ปรากฏออกมา

ตามการปฏิบั ติตัวและตามบทบาทภารกิจที ่มีลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลและองคกร              
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การเชือ่มโยงเปนเครือขาย จึงเทากับการเชือ่มโยงหลาย ๆ ระบบยอย (ที่ตางมีลักษณะจําเพาะของ

ระบบ) ใหรวมกันขึ้นมาใหมอีกหนึง่ระบบของหนวยสมาชิกทุกหนวยทีเ่ขามารวมกัน จากนัน้ฐาน

ของการเชื่อมโยงระหวางบุคคลและองคกรเปนเครือขายก็คือ การรวบรวมความหลากหลายเขามา

เปนหนึ่งเดียวกันใหเกิดความเปนเอกภาพ เพื ่อนําไปสูความเขาใจในกระบวนการดําเนินงาน

เครือขาย เปนตนวา การมีเปาหมายรวมกัน ซึ่งเปาหมายทีต่รงกันนี่เองทีท่ําใหความหลากหลายมา

บรรจบเชื ่อมโยงกันได ผลจากการรวมกันนี้ยอมกอใหเกิดพลังในการดําเนินการเพื ่อใหบรรลุ

เปาหมายไดโดยเร็ว  

องคกรพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตําบลน้ําเกี๋ยน (2546, น. 42) เห็นวา ความสัมพันธของ

คนในชุมชน กอใหเกิดความผูกพันในชุมชน องคกรพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตําบลน้าํเกีย๋น  

อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ไดกลาวถึงความผูกพันของคนในชุมชนไววา  เปนลักษณะธรรมชาติทาง

สังคมของมนุษยที่มีการอยูรวมกัน ความผูกพันมีหลายลักษณะ จะแนนแฟนหรือผูกพันกันอยาง

หลวม ๆ ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ความเปนเครือญาติ กิจกรรมรวมกันในชุมชน กฎกติกา

ของชุมชน ประเพณีวัฒนธรรมชุมชน ดังนั้น มักพบวา สังคมชนบทจะมีความผูกพันของคนใน

ชุมชน มากกวาสังคมเมือง ที่มีลักษณะตางคนตางอยู ทั้งนี้ความผูกพันของคนในชุมชน จะสงผลถึง

ความรวมมือในการทํากิจกรรมเพื่อสวนรวมดวย  ความผูกพันในชุมชน สามารถสรางใหเกิดขึน้ได 

จากกฎ กติกา รวมกันของชุมชน จากความศรัทธา นับถือในสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมกันหรือจาก

กิจกรรมในชุมชน เชน การแขงกีฬา  หรือการรวมกลุมกันจัดตัง้เปนองคกรตางๆหรือประชาคม

หมูบาน เปนตน นอกจากนี ้วัฒนธรรมประเพณียังสามารถหลอมรวมจิตใจ ความผูกพันของคนใน

ชุมชนไดเปนอยางดี  

จากการศึกษา สรุปไดวา ความสัมพันธทีแ่นนแฟนของคน หมายถึง ความสัมพันธทีบุ่คคล

กลุมหน่ึงมีตอกันในเชิงบวก และสรางสรรค จนกอใหเกิดความรูสึกผูกพันขึ้น 

 

2. แนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธท่ีแนนแฟน  

มีนักวิชาการไดใหแนวคิดเกีย่วกับความสัมพันธที่แนนแฟนที่จะเปนประโยชนตอการ

จัดการความขดัแยงไว ดังน้ี 

 

แนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ ของ Wolf 

Wolf (1962 อางถึงใน อมรา พงศาพิชญ และปรีชา คุวินทรพันธ, 2543, น. 365 – 376) มอง

ความสัมพันธวา เปนสิ่งทีเ่กิดขึ้นในชุมชน สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมตางๆในชุมชน รวมทัง้

สามารถสงผลทัง้ทางตรงและทางออมตอการดําเนินกิจกรรมในชุมชน เพราะอาจทําใหเกิดความ
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รวมมือและความไมรวมมือในการดําเนินการกิจกรรมอยางใดอยางหนึง่ก็ได โดยสามารถจําแนก

ประเภทของความสัมพันธสําคัญที่มีในชุมชนได ดังนี้ 

แบบท่ี 1 ความสัมพันธแบบเครือญาติ เปนรากฐานของความสัมพันธทีเ่กิดในครอบครัว

เปนหลัก หนาทีโ่ดยปกติของครอบครัวในแงความเปนสถาบัน คือ การตอบสนองทางเศรษฐกิจ   

ใหการอบรมระเบียบทางสังคม การตอบสนองทางเพศ การใหความใกลชิดอบอุน แตละครอบครัว

ทําหนาที่เหลาน้ีโดยไมไดแสดงออกทางพฤติกรรมอยางชัดเจน  

 

แบบท่ี 2 ความสัมพันธแบบเพื่อน เห็นวา ขอผูกพันแบบปฐมภูมิในคูความสัมพันธระหวาง

เพื่อนเปนสิ่งตองขวนขวายใหไดมาดวยแตละบุคคล หากวิเคราะหความเปนเพื่อนในแงสังคมวิทยา

แลว สามารถแยกความสัมพันธนี้เปน 2 ชนิดดวยกัน คือ ความเปนเพือ่นทางความรูสึกหรืออารมณ 

(Expressive or Emotional Friendship) กับความเปนเพือ่นเชิงกลไก (Instrumental Friendship)      

ในแงความสัมพันธทั ้งสองฝายนัน้ ความเปนเพือ่นในทางอารมณเปนเรื่องของความสัมพันธ

ระหวางตนเอง (Ego) กับบุคคลที่สอง (Alter) โดยแตละบุคคลในคูความสัมพันธมีศักยภาพทีจ่ะมี

ความสัมพันธกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากคูความสัมพันธไดอีก กลาวไดวา มีความผูกพันกันโดยมี

ผลประโยชนทีม่ากกวา ความพึงพอใจทางดานอารมณมาเกีย่วของดวย โดยความสัมพันธไมจํากัด

ขอบเขตเฉพาะในชุดของความสัมพันธที่ดําเนินอยู แตละบุคคลประสงคที่จะสรางชุดของตนเองขึ้น

ใหมเร่ือย ๆ 

 

แบบท่ี 3 ความสัมพันธแบบอุปถัมภ พฤติกรรมอุปถัมภครั้งหนึง่เคยเปนเครือ่งมือสําคัญใน

การจัดกิจกรรมของสังคมโบราณ ทัง้ในแงของการบริหารงานและในกิจกรรมเพือ่การยังชีพหรือ

การผลิตเพื่อบริโภคอ่ืนๆ สังคมเกษตรกรรมโบราณที่ระบบเศรษฐกิจเดนเปนการผลิตเพื่อการยังชีพ 

ลักษณะโครงสรางสังคมและองคกรยังไมสลับซับซอน ผู คนมีความสมานฉันท การอุปถัมภ

ชวยเหลือเปนภาวะปกติทีทุ่กคนคาดหวัง สภาพสังคมไทยโบราณ ดวยเหตุผลดานความหางไกล

และความโดดเดีย่วของสถานทีตั่ง้ ความไมแนนอนของสภาพดินฟาอากาศ ระดับการพัฒนาของ

เทคโนโลยี จํานวนประชากร และโครงสรางทางสังคม ตางชีใ้หเห็นถึงความจําเปนของพฤติกรรม

อุปถัมภ กลาวคือ ชุมชนไทยโบราณมักตัง้เปนหยอมกระจุกตัวตามบริเวณทีดิ่นอุดมสมบูรณตามที่

ราบชายน้ําหรือแหลงน้ ํา ซึ ่งมักหางไกลกับชุมชนอืน่ ๆ ประกอบกับความไมสะดวกในการ

คมนาคมทําใหมีความจําเปนตองชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกันเองในหมูสมาชิก 
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ทฤษฎีการพึ่งตนเองแบบพัฒนาของชุมชนชนบท (Double-tiered TERMS MODEL of 

Rural Community Self-Reliance) โดย สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

ผลการวิจัยที่สภาวิจัยแหงชาติมอบหมายใหสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทยเปนผูจัดทํา ไดนําเสนอทฤษฎีการพึง่ตนเองแบบพัฒนาของชุมชนชนบท (Double-

tiered TERMS MODEL of Rural Community Self-Reliance) โดยเปนความสัมพันธระหวางวงใน 

คือ การพึง่พาตนเองและวงนอก คือ การพัฒนา (สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2549, น. 99-107) ซึง่อธิบาย

ไดดังแผนภาพที่ 2.7 ตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2.7: ความสัมพันธระหวางวงใน ซึ่งเปนการพึ่งตนเอง และวงนอกซึ่งเปนการพัฒนา 

จากทฤษฎี TERMS MODEL (ที่มา: สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2549) 

                     

การพึง่ตนเองของชุมชนเกิดจาก TERMS คือ Technology, Economic, Natural resource, 

Mental และ Socio-cultural ซึง่ลวนเปนปจจัยสําคัญ คือ เทคโนโลยีเปนเครื่องมือการทํางานใดๆ 

รวมทัง้การพึ่งตนเองหรือการสรางสมดุล เศรษฐกิจ เปนเรือ่งปากทองหรือเรื่องการดํารงชีวิตอยูได 

ทรัพยากรธรรมชาติก็เปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตของชุมชน จึงตองมีและมีมากพอสมควร จิตใจ

เปนเร่ืองสําคัญเพราะจะชวยสรางความเชื่อตัวเองวาจะสามารถพึ่งตนเองได สามารถทํางานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ และสังคมวัฒนธรรมเปนเรื่องของกลุมคนและระเบียบวินัยทีเ่อื้ออํานวยตอการ

M 

E 
S 

R 

T 

M 

E S 

R 

T 

การ พัฒนา 

Development 

การพึ่งตนเอง 

Self- Reliance 
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ทํางาน เชน ความขยัน ความประหยัด จะชวยใหชุมชนพึง่ตนเองได ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ

เชิงหนาที่ของ TERMS ไดดังตารางที่ 2.6 ตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 2.6   ความสัมพันธเชิงหนาที่ของ TERMS (Functional Matrix of Terms) 

การ 

พึง่ตนเอง 

บทบาท 

(1) เทคโนโลยี 

T 

(2) เศรษฐกิจ 

E 

(3) ทรัพยากร 

R 

(4) คน (จิตใจ) 

M 

(5) สงัคม 

S 

(1) เทคโน 

โลยี 

T 

 

(1.1)  

- เหมาะสม

ในสภาพ

ชนบท 

- ทนัสมยัและ

ควบคุมได  

- วิจัยและ

พัฒนาใน

ประเทศ 

(1.2)   

- ฐานการ

ผลิต 

- ปจจัยการ

ผลิต 

- เพิ่มความ 

สามารถใน

การแขงขัน 

- ฐานการ

พฒันา

มั่นคง 

(1.3) 

- เพิ่มมูลคา

ทรัพยากร 

- อนุรักษ

สิง่แวดลอม 

- ฟนฟู

ทรัพยากร 

(1.4) 

- สรางจิตสํานึก

ทาง

วิทยาศาสตร 

- เพิ่มอนุภาพ

และผลิตภาพ

คน โดยวิธี

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี 

(1.5) 

- ฐานการ

พัฒนาสังคม 

- ปจจัย

เปลีย่นแปลง

สังคม ความ

มั่นคงทาง

สังคม  

- รักษา

เสถียรภาพ

และความ

มั่นคงทาง

สังคม 
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ตารางท่ี 2.6   ความสัมพันธเชิงหนาที่ของ TERMS (Functional Matrix of Terms) (ตอ) 

การ 

พึง่ตนเอง 

บทบาท 

(1) เทคโนโลยี 

T 

(2) เศรษฐกิจ 

E 

(3) ทรัพยากร 

R 

(4) คน (จิตใจ) 

M 

(5) สงัคม 

S 

(2) 

เศรษฐกิจ 

E 

(2.1) 

- เลอืกใช

เทคโนโลยี

เปาหมาย 

- เอ้ืออํานวย

ความกาว 

หนาทาง

เทคโนโลยี 

- สนับสนุน

การ

พึ่งตนเอง

ทาง

เทคโนโลยี 

- กระจาย

เทคโนโลยี

อยางทั่วถึง 

(2.2) 

- สรางภาวะ

สมดุล 

- พัฒนาการ

อยาง

ตอเน่ือง 

- มีประสิทธิ 

ภาพแขงขัน

กนัภายนอก 

- สามารถใน

การออม

และการ

ลงทุน 

- รวมกลุม

การผลิต

และ

การตลาด 

(2.3) 

- ใช

ประโยชน

ทรัพยากร

ทองถิ่น 

- เพิ่มมูลคา

ทาง

เศรษฐกจิใน

ทรัพยากร 

- ใช

ทรัพยากร

อยางมีประ

สิทธ ิ

ภาพและ

ดุลยภาพ 

- ฟนฟูและ

นํากลับมา

ใชใหม 

(2.4) 

- สราง

จิตสํานึกใน

การ

ประกอบการ

ทางเศรษฐกิจ 

- สราง

จิตสํานึกใน

การพฒันา

คุณภาพชีวิต 

- สราง

จิตสํานึกใน

ความเปน

ธรรม 

- สราง

จิตสํานึกใน

การออมและ

การลงทุนที่

เหมาะสม 

(2.5) 

- สรางงานและ

รายได 

- ฐานความ

มั่นคงและ

ความสมดุล

ทางสังคม 

- สราง

เสถียรภาพ

และความเปน

ธรรมทาง

เศรษฐกิจ 

- ผสาน

ประโยชนทาง

เศรษฐกิจ 
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ตารางท่ี 2.6  ความสัมพันธเชิงหนาที่ของ TERMS (Functional Matrix of Terms) (ตอ) 

การ 

พึง่ตนเอง 

บทบาท 

(1) 

เทคโนโลยี 

T 

(2) เศรษฐกิจ 

E 

(3) ทรัพยากร 

R 

(4) คน (จิตใจ) 

M 

(5) สงัคม 

S 

(3) 

ทรัพยากร 

R 

 

(3.1) 

- ฐานการ

พฒันา

เทคโนโลยี 

- สรางความ

หลากหลาย

ในการใช

เทคโนโลยี 

- กอใหเกิด

การคิดคน

เทคโนโลยี 

(3.2) 

- ฐานการ 

ผลิตและ

การ

ประกอบ 

การที่หมาะ

สม 

- ปจจัยการ

ผลิต 

- ฐานการ

พัฒนาที่

สืบเน่ือง 

(3.3) 

- อุดม

สมบูรณ

หรือ

สามารถใช 

ประโยชน

ภาพของ

ระบบนิเวศ 

- อยูในสภาพ

ฟนฟูได 

(3.4) 

- สรางจิตสํานึก

ในภาวะ

สมดุลทาง

ธรรมชาติ 

- สรางจิตสํานึก

ในการพฒันา

เศรษฐกิจ 

- เอ้ืออํานวย

การคุณภาพ

ชีวิต 

 

(3.5) 

- สรางการ

รวมกลุมทาง

สังคม 

- ฐานการรักษา

และสืบทอด

ประเพณีและ

วัฒนธรรม 

- สรางระเบียบ

วินยัในการ

จัดสรร

ทรัพยากร 

- ฐานความมั่นคง

ทางสังคม 
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ตารางท่ี 2.6  ความสัมพันธเชิงหนาที่ของ TERMS (Functional Matrix of Terms) (ตอ) 

การ 

พึง่ตนเอง 

บทบาท 

(1) 

เทคโนโลยี 

T 

(2) เศรษฐกิจ 

E 

(3) ทรัพยากร 

R 

(4) คน (จิตใจ) 

M 

(5) สงัคม 

S 

(4) 

คน  

(จิตใจ) 

M 

(4.1) 

- สรางขีด

ความ 

สามารถใน

การใช

เทคโนโลยี 

- สรางนวต 

กรรมทาง

เทคโนโลยี 

- ควบคุม

และกํากับ

การมีการ

ใช

เทคโนโลยี 

 

(4.2) 

- ปจจัยผลิต

ดาน

แรงงาน 

- ผูประกอบ

การผลิต 

- ผูบริโภค

และรูจัก

ประหยัด

ผลผลิต 

- ใชโอกาส

ทาง

เศรษฐกิจ 

- ผูสราง

องคกรทาง

เศรษฐกิจ 

(4.3) 

- เราใจและ

สามารถใช

ประโยชน 

- รูจักรักษา

และอนุรักษ

ทรัพยากร

ใหอยูใน

สภาพดี 

- สามารถ

ฟนฟู

ทรัพยากร 

- จิตสํานึกรัก

ธรรมชาติ 

 

(4.4) 

- มีจิตสํานึกใน

การพึ่งตนเอง 

- มจีติใจใฝ

พฒันา 

- มีความรูและ

ความสามารถ

ประยุกต 

- มีคุณภาพ 

- ละอบายมุข 

- ขยันหมั่น 

เพยีร 

 

 

(4.5) 

- มีจิตสํานึกการ

เปนสมาชิก 

- มสีวนรวมใน

กิจกรรมทาง

สังคม 

- แรงกระตุนและ

ผลกัดันทางให

กาวหนา 

- เปนผูสราง

องคกรทาง

สังคม 

- มีความสามัคคี 
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ตารางท่ี 2.6  ความสัมพันธเชิงหนาที่ของ TERMS (Functional Matrix of Terms) (ตอ) 

การ 

พึง่ตนเอง 

บทบาท 

(1) เทคโนโลยี 

T 

(2) 

เศรษฐกจิ 

E 

(3) ทรัพยากร 

R 

(4) คน (จิตใจ) 

M 

(5) สงัคม 

S 

(5)  

สังคม 

S 

 

(5.1) 

- สรางความ

ตองการทาง

เทคโนโลยี 

- สนับสนุน

การพฒันา

เทคโนโลยี 

- กาํหนด

ประเภท

และรูปแบบ 

 

(5.2)  

- สรางอุป

สงคสินคา

และ

บริการ 

- สราง

องคกร

ทางสังคม 

- สราง

คานิยม

และ

บรรทัด

ฐานทาง

เศรษฐกิจ

เพื่อ

พึ่งตนเอง

ทาง

เศรษฐกิจ 

- อํานวย 

การผลิต

และ

การตลาด 

 

(5.3) 

- รวมใชและ

รักษา

ทรัพยากร 

- รวมฟนฟู

ทรัพยากร 

- รวมรักษา

สิง่แวดลอม

ชุมชนและ

พื้นที่

โดยรอบ 

 

 

(5.4) 

- สรางระเบียบ

วินยัใหแกคน 

- รักษาระเบียบ

วินยัและ

กติกาสังคม 

- สราง

จิตสํานึกและ

ความเปน

อันหน่ึง 

อันเดียวกนั 

- สรางคนให

มุงใน

ประโยชน

สวนรวม 

 

 

(5.5) 

- มีภาวะผูนํา 

มีสวนรวมสูง 

- มีความเปน

ปกแผนทาง

สังคม 

- องคการสังคม 

- ความรูและ

ขาวสารที ่     

เทาทันโลก 

 

 

(ที่มา: สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2549) 
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จากการศึกษา สรุปไดวา ปจจัยความสัมพันธที่แนนแฟนของคนในชุมชน เปนสัมพันธภาพ

ที่ดีระหวางกัน อาจแสดงออกในรูปแบบของ ความเปนเครือญาติ การชวยเหลือพึง่พาอาศัยกัน

ตลอดจนการเปนเครือขายของกลุมตาง ๆ ในชุมชนในการทํางานเพื่อชุมชน ทีก่อใหเกิดความ   

แนนแฟนทางดานความคิด และการปฏิบัติตนที ่ชวยใหเกิดพลังในการขับเคลื ่อนชุมชนที ่มี

ประสิทธิภาพได ความสัมพันธดังกลาวจะเปนจุดเชือ่มโยงบทบาทของบุคคลหรือกลุมบุคคลใหอยู

ในวัตถุประสงครวมกัน โดยจะมีการระดมสรรพกําลัง สติปญญา ความสามารถ และทรัพยากร เพือ่

แกไขปญหา รับมือสถานการณ กําจัดจุดออน เสริมความเขมแข็ง ของชุมชน ใหสามารถปรับตัวเขา

กับสภาพแวดลอมทีเ่ปลี่ยนแปลงไปไดอยางมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น สวนสัมพันธภาพที่ดีของคนใน

ชุมชนกับภายนอกชุมชนไมวาจะกลุ มอาชีพเดียวกัน สังคมที ่คลายคลึงกัน หรือกับหนวยงาน 

ภาครัฐ ฯลฯ ก็จะชวยสงเสริมการพัฒนาในชุมชนดวย เชนเดียวกัน  

ดังนั้น ปจจัยดานความสัมพันธที ่แนนแฟนในรูปแบบตาง ๆ จะเปนประโยชนในการ

จัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมจากโครงการพัฒนาขนาดใหญของภาครัฐที่ไปดําเนินการใน

ชุมชนได หากประชาชนในชุมชนนําพลังแหงความผูกพันทีเ่กิดจากความสัมพันธทีแ่นนแฟน 

ดังกลาว มาใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน และใชในการปองกันและแกไขปญหาความ

ขัดแยงในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2.1.8 การรวมกลุมกับการจัดการความขัดแยง  

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการรวมกลุมกับการจัดการความขัดแยง ผู วิจัยไดศึกษาถึง

ประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

1. ความหมายการรวมกลุ ม จากการศึกษาไดมีผู ใหความหมายการรวมกลุ มไว อาทิ

ราชบัณฑิตยสถาน (2538, น. 63) ใหความหมาย คําวา กลุม (Group) ตามพจนานุกรมศัพทสังคม

วิทยา วา ประกอบดวย บุคคลตัง้แต 2 คนขึน้ไปทีไ่ดสรางแบบอยางของการกระทําระหวางกันทาง

จิตขึ้น กลุมหรือหมูคณะเปนที่ยอมรับวาเปนองคการอยางหนึ่งทั้งโดยสมาชิกของกลุ มเองและ

ตามปกติโดยผูอืน่ ทั้งนี้เพราะกลุมมีพฤติกรรมรวมกันในแบบฉบับเฉพาะของตนเอง สุณี จีระ

สมบูรณยิ่ง (2544, น. 13-14)  มองวา กลุมมีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของคนอยางมากมายตัง้แต

แรกเกิดจนตาย กลุ มเปนสถาบันที ่สนับสนุนการเรียนรู การคิด และการแกปญหาของบุคคล        

เปนสถาบันทีฝ่กและกําหนดบุคลิกภาพของบุคคล เปนเครื่องสะทอนใหบุคคลรูจักตนเองไดดีข้ึน 

ชวยในการสรางแรงจูงใจใหบุคคลไดดี สามารถทีจ่ะกอใหเกิดพลังมหาศาลไดทั้งดีและเสีย ชวยให

คนพัฒนาหรือเจริญเติบโตทางดานจิตใจ คนเรามักจะมีความคิดมากขึ้น และมีเหตุผลดีขึ้นเมื่ออยู

รวมกันเปนกลุม สวน Johan Galtung แสดงใหเห็นถึงเงือ่นไขของการรวมกลุมไววา เปนการรวม
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คุณคา (Value Integration) ซึ่งการแกปญหาทําได  โดยการเลือกคุณคาทีม่ีลําดับชัน้สูงที่สุด เปนการ

รวมผูกระทํา (Actor Integration) เปนการรวมกันเปนกระบวนการซึ่งมีการพึง่พาระหวางกันดาน

เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมระหวางผู กระทําที ่เพิม่ขึน้ และเปนการรวมกันเปนการ

แลกเปลีย่นระหวางสวนตางๆ กบัสวนทัง้หมด (Parts& Whole) ดังนั้นการคงอยูของหนวยทีร่วมกัน

จึงขึ้นอยูกับความสามารถของตนเองในการที่จะใหปจจัยนําออก (Output) แกสวนตาง ๆ ของตน

(นรัตว  ยุวนะเตมีย, 2541, น. 21) 

 

2. แนวคิดการรวมกลุม ผูวิจัยไดศกึษาแนวคดิดังตอไปน้ี 

1) แนวคดิ Prismatic-Sala Model ของ Fred W. Riggs   

เมือ่พิจารณา Prismatic-Sala Model Poly ของ Riggs (1961) ใน The Ecology of 

Public Administration นั้น จะเห็นไดวาการพัฒนาสังคมของประเทศตาง ๆ จะเริม่จากการรวมกลุม

เปนสังคม ตั้งแตเปนสังคมแบบดั้งเดิม (Fused Society) ไปสูสังคมเปลี่ยนผาน (Prismatic Society) 

และสิ้นสุดที่สังคมที่พัฒนาแลว แบบสังคมตะวันตก (Diffracted Society) 

สังคมแบบฟวส (Fused Society) เปนสังคมแบบดัง้เดิม โดยมีพืน้ฐานของจารีต

ประเพณีเปนหลักเรียบงาย ระบบความสัมพันธ ทีป่ฏิบัติตอกันในสังคมมีความผสมกลมกลืนกันดี 

เปนไปตามวัฒนธรรมด้ังเดิม 

สงัคมดิฟแฟรด (Diffracted Society) เปนสังคมที่มีรูปแบบโครงสรางหนาทีต่าง ๆ 

จํานวนมาก มีความสลับซับซอน มีสถาบันทางสังคมที่หลากหลาย ความสัมพันธระหวางโครงสราง

กับหนาที ่ของกลุ มตาง ๆ สามารถดําเนินไปไดอยางประสานกลมกลืนกันอยางดี อยู ในกรอบ     

ของตนเปนลักษณะของสังคมของประเทศพัฒนาแลว 

สังคม Prismatic คือ สังคมซึ่งอยูระหวางการเปลี่ยนผานจากสังคมแบบฟวสไปสู

สังคมดิฟแฟรด ซึง่จะปรากฎในประเทศโลกทีส่าม และประเทศไทยก็อยูในสังคม Prismatic ซึ่ง

ลักษณะเดนของสังคมนี ้คือ มีการกําหนดโครงสราง และหนาที่ของสถาบันตาง ๆ ในสังคม ขึน้มา

มากมาย แตสถาบันเหลานั้นไมทําหนาทีอ่ยางที่เปน ผลก็คือ ทําใหเกิดการกาวกายบทบาท อํานาจ

หนาที่ของกันและกันเกิดขึ้นเสมอ เปนสังคมที่เต็มไปดวยคนที่เห็นแกตัว เห็นแกอํานาจ ตองการ

แสวงหาอํานาจและผลประโยชนมาใหแกตนเอง ในสวนของประเทศไทยเปนสังคม Prismatic โดย

เปนลักษณะของอํามาตยาธิปไตย ที ่บงบอกถึงความเปนใหญของระบบราชการในระบบ             

การเมืองไทย มี 2 ลักษณะ คือ  

1) ความเปนใหญของขาราชการไทยในเชิงรูปแบบ ขาราชการไทยสามารถ

ดําเนินการทางการเมืองไดโดยไมตองหวั่นเกรงตอการตอตาน จากกลุ มสังคมอื่น ๆ เพราะ
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ขาราชการเปนกลุมที่มีการรวมตัวอยางเปนระบบมากที่สุดในขณะที่การรวมตัวของกลุมอ่ืน ๆ ยังไม

ปรากฏ ประกอบกับสภาพการเมืองทีย่ังมีภัยคุมคามจากคอมมิวนิสตในยุคสงครามเย็น เปนปจจัย

เสริมใหขาราชการฝายความมัน่คงมีบทบาทมากภาพสะทอนทีป่รากฎ คือ วงจรอุบาทว (Vicious 

Cycle) ซึง่ไดแก การกอการรัฐประหารบอย ตามดวยระบบเผด็จการอันยาวนาน กอนทีจ่ะมีความ

ขัดแยงระหวางผู มี อํานาจ อาจมีการเขาหาประชาชนเปนบางครั ้ง  และตามมาดวยระบบ

ประชาธิปไตยสั้น ๆ กอนที่จะมีการปฏิวัติอีก เปนวัฏจักรทางการเมืองของไทยในอดีต  

2) ความเปนใหญของขาราชการในเชิงสาระ หมายถึง บทบาทของขาราชการ

ไทย ในการกําหนดนโยบายสาธารณะและการนํานโยบายไปปฏิบัติเชน การดําเนินนโยบายทาง

เศรษฐกิจจะอยูในอํานาจของขาราชการในกระทรวงการคลัง สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ

ธนาคารแหงประเทศ  โดยที ่กลุ มอื ่นในสังคม ไมวาจะภาคธุรกิจเอกชน พรรคการเมือง ซึ ่ง

ประชาชนทั่วไปไมไดมีสวนรวมเลย ซึ่งสังคมการเมืองไทยในปจจุบันอยูในชวงรอยตอแหงการ

เปลีย่นผานจากระบบอํามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity) ไปสูระบบประชาธิปไตยพหุนิยม 

(Pluralistic Democracy) 

สาเหตุที่สังคมไทยสามารถกาวออกมาจากระบบอํามาตยาธิปไตยได เนื่องจาก การ

เปลีย่นแปลงในทางเศรษฐกิจสังคมไทยตัง้แตทศวรรษที่ 1980 สังคมไทยไดพัฒนาจากสังคมที่

พึ ง่พิ งภาคเกษตรมาสู สั งคมที พ่ึ ง่ พิ ง อุตสาหกรรมและ บริการ ทํ าใหมีการรวมตัวของ                   

กลุมผลประโยชนตาง ๆ ขึน้ ทําใหมีการถวงดุลอํานาจระหวางกลุมตาง ๆ มากขึ้น  กลุมขาราชการ 

จึงตองลดบทบาทลงไมสามารถผูกขาดอํานาจไดตอไป นอกจากนีป้ระเทศไทยไมเปดโอกาสใหมี

การปฎิวัติไดงายเหมือนในอดีต ทําใหการปกครองแบบเผด็จการเกิดขึ้นยากปรากฏการณทีพ่บเห็น

จึงมีลักษณะของการสรางพันธมิตร  ระหวางนักธุรกิจ นายทุนกับขาราชการ การเกิดพันธมิตร

ระหวาง พรรคการเมือง หรือกลุมการเมืองสายธุรกิจกับขาราชการ เพื่อรวมมือกันในการแสวงหา

ผลประโยชนรวมกัน เกิดปรากฏการณแหงการคอรัปชั ่น ขนานใหญในทุกวงการ เกิดขึ ้นใน

สังคมไทยจนเหมือนกับเปนเรื อ่งปกติวิสัย บนพื ้นฐานของพันธมิตรของกลุ มนักธุรกิจ               

กลุมขาราชการ กลุมนักธุรกิจการเมือง รวมทัง้เกิดการขยายตัวของธุรกิจการเมืองในยุคปจจุบัน ยัง

สะทอนออกมาในรูปของการขายซื้อเสียงขนานใหญของนักการเมือง การซือ้ตําแหนง เพื่อเขาสู

อํานาจของขาราชการการเมือง และขาราชการประจําในระดับสูง จะเห็นไดวาสังคมการเมืองไทย

ในปจจุบันเปนการเมืองแบบธนาธิปไตยอยางเต็มรูปแบบ ถูกครอบงําโดยนักธุรกิจการเมืองอยาง

แทจริง เพราะรัฐบาลที่ทําการปกครองบริหารประเทศในปจจุบันคือกลุมทุนขนาดใหญที่ผูกขาด

อํานาจรัฐอยู เปนรัฐบาลที่ประกอบดวยนักธุรกิจการเมืองเปนสวนใหญ ซึ่งหากการรวมกลุมมีความ
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เหนียวแนน กลุมจะสามารถชวยใหความตองการของบุคคลบรรลุถึงวัตถุประสงค สามารถชวยงาน

และแกปญหาตาง ๆ ของกลุมได เกิดบรรยากาศของการรวมมือ มากกวาการแขงขันกัน 

 

2) แนวความคิดเกี่ยวกับการรวมกลุมตามหลัก WAKON YOSAI 

สัญญา สัญญาวิวัฒน (2549, น. 34-62)  ไดนําเสนอถึงการพัฒนาของประเทศญีปุ่นที่

สามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็ว อันเนือ่งมาจาก ปจจัยภายใน (ภาษาญี่ปุน เรียกวา WAKON) และ

ปจจัยภายนอก (ภาษาญี่ปุน เรียกวา YOSAI) ซึ่งปจจัยภายในของญี่ปุน ในที่นี้หมายถึง Japanese 

Spirit คือ ลักษณะของคน ของสังคม และการทํางานของญีปุ่น ซึง่สรุปสาระสําคัญทีเ่กีย่วของไว

หลายประการ เชน การทํางานเปนกลุ ม ความขยัน ความเอาจริงเอาจัง ความไมยอทอตอความ

ยากลําบากและความประหยัด บทบาทของสตรี ความมีระเบียบวินัย ความพรอมเพรียง และความ

ซื่อสัตย คติปฏิบัตินิยม ความละเอียดแมนตรง ชาตินิยม ความนิยมการศึกษาและวิทยาศาสตร     

เปนตน 

การทํางานเปนกลุม (Group Mindedness) เปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ในการ

ผลักดันใหญ่ีปุนมีความเจริญกาวหนาและพัฒนาอยางรวดเร็ว  ลักษณะเดนของการทํางานเปนกลุม 

คือ เปนการทํางานรวมกันหลายคน โดยคนญีปุ่นทํางานอยางหนึง่อยางใดรวมกันหลายคน มีการ

ปรึกษาหารือ ประสานงาน หวังความสําเร็จรวมกัน ไมเอาดีเอาเดนคนเดียว ไมยึดความคิดเอา

ความคิดของตนเองเปนหลัก และหากงานใดสําเร็จก็ใหถือเปนความสําเร็จของสวนรวม นอกจากนี้

สมาชิกกลุมยังมีความจงรักภักดีตอกลุม ซึ่งเปนความรูสึกทั่วไปของสมาชิกทุกคนหรือสวนใหญใน

กลุม คือ ความจงรักภักดี ซื่อสัตยตอกลุม แตละคนจะรูจักฐานะของตนและยอมรับฐานะของตน

และฐานะของผูอ่ืน ลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชาจะเคารพเชื่อฟงและภักดีซื่อสัตยตอนาย สวนนายก็

จะมีความหวงใยและเอาใจใสความเปนอยูของลูกนอง รวมถึงครอบครัว มักจะถือกันเสมือนญาติ 

การทํางานเปนกลุมยังมีการใหความสําคัญตอสวนรวมยิ่งกวาสวนตน โดยถือวา งาน เปนเรื่อง

สวนรวม ภาระหนาที่และความผูกพันที่มีตองาน (กิริ-giri) มีความสําคัญเหนือความรูสึกหรือ

อารมณชอบ รัก สนุกสนานสวนตัว (นินโจ-ninjo) ระบบญีปุ่นจึงเปนระบบทีส่งเสริมกลุม ความ

สามัคคี และความรวมมือในกลุ ม และสังคมญีปุ่ นไดปลูกฝงใหคนในสังคม มีความอุตสาหะ 

พากเพียร เอาจริง เอาจัง และไมเกรงกลัวตอความยากลําบาก ชาวญี่ปุนมีคุณลักษณะสําคัญในการ

สงเสริมการทํางานเปนกลุม คือ ความมีระเบียบวินัย ความพรอมเพรียง ความซือ่สัตย ความละเอียด

แมนตรงยึดคติปฏิบัตินิยม โดยมุ งนําเอาความรูวิชาการตางๆที ่ไดรับจากสังคมอื่นมาใชงาน 

ปฏิบัติการแกไขปญหาตาง ๆ หรือปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ใหดีขึ้น ในลักษณะการประยุกตวิทยา โดย
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ปรับใชสวนที่สามารถใชงานไดมาใชกอน หากตองเรียนรูเพิม่ก็เรียนเทาทีจํ่าเปนแกการเขาใจและ

การใชประโยชน 

 

3) แนวความคิดผูนํากลุม โดย วรเดช จันทรศร 

 วรเดช จันทรศร กลาววา ผู นํากลุ ม จะตองเปนผู รับผิดชอบสูงสุดของกลุ ม             

มีความสําคัญมากตอการสรางความผูกพัน และการยอมรับใหเกิดกับผูปฏิบัติงานในโครงการหรือ

กลุม (สุณี จีระสมบูรณยิ่ง, 2544, น. 17) ซึ่งสามารถอธิบายไดดังแผนภาพที่ 2.8 ตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2.8:  ลักษณะผูนําที่มีอิทธิพลตอความคงอยูของกลุมของวรเดช จันทรศร 

 

จากแผนภาพที ่2.8  จะเห็นไดวาผู นํากลุ มสามารถทําใหเกิดไดโดยเนนการมีสวนรวม 

(Participation) ของสมาชิกเปนสําคัญ ซึ่งโครงการหรือกลุมจะพัฒนาขึ้นได ประกอบดวย การใช

ผูนํากลุมทีเ่หมาะสมเปนประชาธิปไตย ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอืน่ การมีสิง่จูงใจ การใหการ

ยอมรับ ชมเชย ยกยอง สิง่ตอบแทน สวัสดิการ การสรางการมีสวนรวม ความผูกพัน และการ

ยอมรับของสมาชิก การรวมทํางานเปนหมูคณะ ใหสมาชิกตระหนักในความสําคัญของกลุม ใหมี

สวนรวมแสดงความคิดเห็น รวมทํางาน และการรวมกลุมจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ไดหรือไมน้ัน ผูนํากลุม คือผูมีบทบาทสําคัญ เพราะ เปนบุคคลที่ชาวบานในทองถิ่นน้ัน ๆ ใหความ

ยอมรับ นับถือ เคารพ และเชื ่อฟง เมือ่ชาวบานมีปญหา เดือดรอนเรือ่งอะไรก็มักจะไปปรึกษา       

ผูนํากลุม 

ความผกูพัน และการยอมรบั 

การทาํงานเปนหมูคณะ 

ความคงอยูของกลุม 

การจงูใจ การมีสวนรวม 
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ขอคําแนะนํา เพราะผูนํากลุมสวนใหญจะเปนผูมีประสบการณ ไดรูไดเห็นสิง่ตาง ๆ มามาก จึงทํา

ใหเปนผูมีความคิดกวางไกล 

จากการศึกษาสรุปไดวา  ปจจัยการรวมกลุมจะทําใหคนในสังคมไดมีการประชุมพบปะ

สังสรรคกันอยางตอเน่ือง ซึ่งการรวมกลุมจะกอใหเกิด 

1. การสงเสริมใหคนในสังคมไดใหความสําคัญตอสวนรวมยิ่งกวาสวนตน  จึง เปนระบบ

ที่สงเสริมใหสมาชิกมีความสามัคคี และความรวมมือในสังคม 

2. ชวยปลูกฝงใหคนในสังคมได มีความอุตสาหะ พากเพียร เอาจริงเอาจัง และไมเกรง

กลัวหรือยอทอตอความยากลําบาก และมีระเบียบวินัยในการคิด ตัดสินใจ  

3. เปนปจจัยที ่สําคัญยิง่ในการขับเคลื ่อนองคกร ซึ ่งประเทศญี่ปุ นเปนตัวอยางที ่ดีที ่

สามารถพัฒนาไปไดอยางรวดเร็ว โดยยึดหลักการทํางานรวมกันหลายคน ทุกคนมีความจงรักภักดี 

และซื่อสัตยตอกลุม รูจักฐานะของตนและยอมรับฐานะของตนและฐานะของผูอ่ืนในกลุม 

4. สามารถสรางพลังในการเจรจาตอรอง เพือ่สนองตอบตอความตองการของสมาชิกได

สูง อยางมีระบบ และสามารถสรางการยอมรับจากสังคมได 

5. ระบบการรวมกลุมชวยใหเกิดการสราง ผู นํากลุม ซึ่งเปนทีย่อมรับของกลุม โดยทํา

หนาที่เปนนักประสานงานทีดี่ สามารถจูงใจ และสรางการมีสวนรวม ความผูกพัน และการทํางาน

เปนทีม 

6. การรวมกลุมในปจจุบันซึ่งเปนการรวมตัวของกลุมผลประโยชนตาง ๆ ทําใหมีการ

ถวงดุลอํานาจระหวางกลุมตาง ๆ มากขึน้ และเกิดการสรางพันธมิตรระหวางกัน เชน ระหวาง     

นักธุรกิจ ระหวางกลุมองคกรประชาชน เพือ่แสวงหาผลประโยชนรวมกัน สมาชิกจึงมีโอกาสไดมี

สวนรวมในการวางนโยบาย รวมตัดสินใจ รวมลงทุนในกิจกรรมของกลุม 

ซึง่เมือ่พิจารณาถึงประโยชนทีเ่กิดจากการรวมกลุมดังกลาวขางตนยอมชวยสนับสนุนให

การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนาขนาดใหญของภาครัฐที่ไปดําเนินการ

ในชุมชนสามารถดําเนินการไดงายขึ้น โดยการรวมกลุมในชุมชนจะเปนลักษณะการรวมกลุมอาชีพ

หรือกลุ มกิจกรรมตาง ๆ แลวใหแตละกลุ มชวยกันคิดหาแนวทางแกไขปญหาในชุมชน การ

รวมกลุมประชาชนผูไดรับผลกระทบเสียหายจากโครงการมาประชุมปรึกษาหารือกับเจาหนาทีท่าง

ราชการและผูนําชาวบานอยางตอเน่ือง เปนตน 

 

2.1.9 การมีสวนรวมของประชาชนกับการจัดการความขัดแยง 

มีสวนรวม (Participate) หมายถึง Partner แปลวา พันธมิตร หุนสวน ผูรวมมือ ผูรวมหุน   

โดยมีนักวิชาการและหนวยงานไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไวหลากหลาย 
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อาทิ สภาเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ (อางถึงใน แสวง รัตนมงคลมาศ, 2543, น. 1) ให

ความหมายการมีสวนรวมวา หมายถึง การที่สมาชิกทุกคนในชุมชนสามารถมีโอกาสเขาดําเนินการ

และมีอิทธิพลในกิจกรรมและกระบวนการพัฒนาทัง้ยังไดรับผลแหงการพัฒนาเสมอกันอีกดวย 

โดยมีลักษณะที่สําคัญ คือ  

1. เขารวมดําเนินการในความพยายามในการพัฒนา  

2. ไดรับสวนแบงผลประโยชนของการกระทําตามที่ควรจะเปน  

3. การมสีวนรวมในการตัดสนิใจและกาํหนดเปาหมายนโยบาย  

การวางแผนรวมทัง้กิจกรรมในโครงการ   วันชัย วัฒนศัพท และคณะ (2551, น. 3) มองถึง

การมีสวนรวมของประชาชนวา เปนกระบวนการที่รวบรวมเอาความหวงกังวล ความตองการและ

คานิยมตาง ๆ ของสาธารณชนไวอยูในกระบวนการตัดสินใจของรัฐและเอกชน เปนการสื่อสาร 

สองทาง และเปนการมีปฏิสัมพันธทีม่ีเปาหมายเพื่อการตัดสินใจทีดี่กวาและที่ไดรับการสนับสนุน

จากสาธารณชน นอกจากนี ้ยุวัฒน วุฒิเมธี (2526, น. 20) ไดใหความหมาย การมีสวนรวมของ

ประชาชน วา เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเริม่ การพิจารณาตัดสินใจ 

การรวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในเร่ืองตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การที่สามารถ

ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชนบท เพื่อแกไขปญหาและนํามาซึง่สภาพความ

เปนอยูของประชาชนทีดี่ขึน้ไดนัน้ ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองยอมรับปรัชญาการพัฒนาชุมชนที่วา 

มนุษยทุกคนตางมีความสามารถที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม

และเปนที่ยอมรับของผูอ่ืนและพรอมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกันตองยอมรับ

ดวยความบริสุทธิ์ใจวา มนุษยสามารถพัฒนาไดถามีโอกาสและไดรับการชี้แนะอยางถูกตอง 

จากความหมายของ การมีสวนรวมของประชาชน ดังกลาวขางตน จึงสรุปไดวา การมี  

สวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวม

ปฏิบัติ และรวมรับผิดชอบในเรื่องที ่จะกระทบตอตัวประชาชนเอง ภายใตฐานความคิดทีว่า 

ประชาชนสามารถพัฒนาไดถามีโอกาสและไดรับการชี้แนะอยางถูกตอง 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนกับการจัดการความขัดแยง 

ผูวิจัยไดศึกษาถึงประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

1. หลักการมีสวนรวมของประชาชน สุนีย มัลลิกะมาลย (2545, น. 56-62) ไดกลาวถึง 

หลักการมีสวนรวมของประชาชนไว 6 ประการ ไดแก   

1) ประชาชนตองไดรับขอมูลขาวสาร เพือ่ใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในเรื่อง

ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ประชาชนจึงควรไดรับขาวสารที่เกีย่วของกับโครงการหรือกิจกรรม

ใด ๆ ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดอยางชัดเจน ถูกตอง รวดเร็วภายใตระยะเวลาที่เหมาะสม  
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2) ประชาชนมีสวนรวมในการคิด และแสดงความคิดเห็น ภายหลังจากทีป่ระชาชนมี

ความรูจากการศึกษาและทําความเขาใจในขอมูลขาวสารที่ไดมาแลว ประชาชนจึงควรมีสวนรวมใน

การคนหาปญหา สาเหตุของปญหา และแสดงความคิดเห็นเพือ่ใหผูดําเนินโครงการหรือกิจกรรม 

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะไปใชประกอบการพิจารณาตอไป  

3) ประชาชนมีสวนรวมพิจารณาและตัดสินใจ ซึ ่งเปนการใหประชาชนไดรวม

พิจารณาในดานตาง ๆ เชน เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับตัวโครงการหรือกิจกรรม การเลือกพืน้ที่ตัง้

โครงการหรือมาตรการที่ใชลดผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนตน  

4) ประชาชนมีสวนรวมดําเนินการ เชน ในการจัดการปาลุมน้ํา ที่สามารถใชภูมิปญญา

ชาวบานก็ควรใหชาวบานในทองถิ่นสามารถเขารวมได แตในกรณีที่ตองใชความรูเฉพาะดาน ความ

ชํานาญการพิเศษ หรือเกี ่ยวของกับเทคโนโลยีชั ้นสูงอาจไมเหมาะสมที่จะใหประชาชนเขารวมใน

ขั้นตอนน้ี  

5) ประชาชนควรมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เปนการใหประชาชน

ไดรวมทําหนาทีเ่ฝาระมัดระวัง และเตือนภัยทีอ่าจเกิดขึ้นกับการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมฯ 

เพื่อใหสามารถปองกันและแกไขปญหาไดอยางทันเวลากอนที่จะเกิดผลรายขึ้น  

6) ประชาชนมีสวนรวมรับผล เปนการที่ประชาชนตองรวมรับผลกระทบทั้งในดานดี

และดานเสียจากการดําเนินโครงการ 

 

2. แนวคดิการมีสวนรวมของประชาชนท่ีสําคัญ ไดศกึษาแนวคดิ ดังน้ี 

1. แนวคดิการมสีวนรวมของประชาชนของ Sherry R. Arnstein 

Arnstein (1969, pp. 216-224) ไดเสนอแนวความคิดบันไดการมีสวนรวม ใน “A 

Ladder of Citizen Participation” ซึง่ Arnstein ชีใ้หเห็นการมีสวนรวมที่มีลักษณะเปนรูปของบันได

การมสีวนรวม (Participation Ladder) 8 ขั้น ดังแผนภาพที่ 2.9 ตอไปน้ี 
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แผนภาพที่ 2.9:  ระดับการมีสวนรวมของประชาชนจัดในรูปแบบขั้นบันไดของ Sherry R. Arnstein 

(ที่มา: Arnstein, 1969) 

 

จากแผนภาพที่ 2.9  จะเห็นไดวาการมสีวนรวมจําแนกเปนระดับขัน้บนัได ไดดังน้ี 

บันไดข้ันท่ี 1 เปนขั้นตํ่าของบันได หมายถึง ขั้นถูกจัดกระทํา (Manipulation) 

บันไดข้ันท่ี 2 หมายถึง ขั้นชี้แจง (Therapy)  

ซึ่งระดับการมีสวนรวม 2 ระดับดังกลาว เรียกวา การมีสวนรวมเทียมหรือไมมีสวนรวม 

(Nonparticipation) เปนขั้นที่ประชาชนเขาไมถึงการมีสวนรวมที่แทจริงในการตัดสินใจ ในกรณีน้ีจะมี
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กลุมบุคคลจํานวนนอยทีอ่ยูในอํานาจเทานั้นทําหนาที่ตัดสินใจ โดยไมมีการพูดถึงเนื้อหา วิธีการ

ของการตัดสินใจหรือตําแหนงและอํานาจหนาทีข่องผูมีอํานาจตัดสินใจนัน้ ขั้นที่สองนีส้รางขึน้มา

เพื่อที่จะทดแทนการมีสวนรวมทีแ่ทจริง วัตถุประสงคที่แทจริงของสองขั้นนี้ไมใชเปนการทําให

ประชาชนเขาถึงการมีสวนรวมในการวางแผนหรือควบคุมโครงการ แตจะชวยใหผูกุมอํานาจอยู

ดําเนินการใหการศึกษา (Educate) หรือการชี้แจงแกผูที่เขามารวม 

บันไดข้ันท่ี 3 หมายถึง ขั้นใหขอมูลขาวสาร (Informing) 

บันไดข้ันท่ี 4 หมายถึง ขั้นการปลอบโยน (Consultation)  

บันไดข้ันท่ี 5 หมายถึง ขั้นแสดงความคิดเห็น (Placation) 

บันไดขั้นที่ 3 ถึง ขั้นที่ 5 กาวหนาถึงระดับที่เรียกวา การมีสวนรวมแบบพิธีกรรมหรือการมี

สวนรวมบางสวน (Tokenism) โดยขั้นที่ 3 ขัน้ใหขอมูลขาวสาร และขัน้ที ่4 ขัน้การปลอบโยนนัน้ 

ความเห็นหรือขอคิดของประชาชนจะไดรับการรับฟงจากผูกุมอํานาจอยูมากขึน้ แตภายใตเงือ่นไข

เหลานีพ้วกเขาไมมีอํานาจที่จะรับประกันไดวา ความคิดเห็นของประชาชนจะไดรับการเอาใจใส

จากผูมีอํานาจเต็ม เมื่อการมีสวนรวมถูกจํากัดอยูทีร่ะดับเหลานี้ จึงไมมีทางทีจ่ะทําการเปลีย่นแปลง

สภาพตามขอเรียกรองของผูมีสวนรวมบางสวนนี้ คือ ยอมใหคนไรอํานาจ (Have-nots) ให

คาํแนะนําได แตก็ยังคงไวซึ่งสิทธิในการตัดสินใจของผูมีอํานาจตอไป 

บันไดข้ันท่ี 6 หมายถึง ขั้นเปนหุนสวน (Partnership) 

บันไดข้ันท่ี 7 หมายถึง ขั้นใชอํานาจผานตัวแทน (Delegated Power) 

บันไดข้ันท่ี 8 หมายถึง ขั้นสูงสุด เปนขั้นควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) 

บันไดลําดับสูงขึน้ไปเปนระดับที่เรียกวา อํานาจเปนของประชาชน (Degree of Citizen 

Power) ซึง่เพิม่ระดับของการมีสวนรวมในการตัดสินใจมากขึน้ ประชาชนสามารถเขาไปสูขัน้ที ่6 

ขั้นเปนหุนสวน ซึ่งจะทําใหสามารถเขารวมในการเจรจาเพื่อผลไดผลเสีย (Trade-offs) กับผูมี

อํานาจดัง้เดิม สวนในขัน้ที ่7 ขัน้ใชอํานาจผานตัวแทน และขั้นที่ 8 ขัน้ควบคุมโดยประชาชน เปน

การใชอํานาจตัดสินใจของประชาชนโดยผานตัวแทนหรือประชาชนเปนผูใชอํานาจนั้นเอง 

แนวคิดการมีสวนรวมของ Arnstein น้ี มองความเขมของการมีสวนรวมในแงของการมี

อํานาจในการตัดสินใจของประชาชน ซึง่มีพิสัยของความเขมตัง้แตการไมมีอํานาจในการตัดสินใจ

เลยไปจนถึงการมีอํานาจในการตัดสินใจอยางเต็มที 
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2. แนวความคิดการมีสวนรวมแบบ PAR 

สัญญา สัญญาวิวัฒน (2549, น . 85-86) ไดนําเสนอวิธีการพัฒนาแบบสามรวม 

(Participatory Action Research : PAR) ซึง่ หมายถึง ทั้งการพึง่ตนเอง และการพัฒนาของชุมชน 

จะตองมีกิจกรรมหลัก 2 ประเภทควบคูกันไป คือ การสรางความสามารถในการพึ่งตนเองและ

พฒันา (Action) และการทําวิจัย เชน การประเมินผลงานอยูตลอดเวลา เพือ่ปรับปรุงการทํางานใหดี

ขึน้อยู เสมอ คําวา ความรวมมือ (Participation) หมายถึง ทัง้นักพัฒนา นักวิชาการ ไมวาจะเปน

ราชการหรือเอกชน รวมทัง้ประชาชนชาวบาน จะตองเขารวมกันทํางานพัฒนาและพึง่ตนเอง คือ  

ทั้ง ปรึกษาหารือ วางแผน ดําเนินการประเมินผลไปดวยกันตลอดเวลา 

วิธีการพัฒนาแบบสามรวมแบบ PAR เปนวิธีการที ่ทั ้งนักพัฒนาและชาวบานผู ถูก

พัฒนาเองจะตองรวมกันปฏิบัติหนาที่อยางจริงจัง ตองคลุกคลีรวมมือกันอยางใกลชิด สนิทสนม วิธี

นี้เปนวิธีการทํางานที่มีคุณภาพสูง ซึ่งนักพัฒนาไมวาจะเปน พัฒนากร ครู นักสงเสริมการเกษตร  

เจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาทีอ่งคการพัฒนาเอกชน (Non - governmental organization : NGO) 

ดําเนินการพัฒนาในชุมชน พรอมกับการศึกษาวิจัยงานพัฒนาชุมชนประเภทตาง ๆไปดวย โดยมี

ประชาชนในโครงการหรือชาวบานเขารวมกระบวนการพัฒนาทั้งในฐานะผูถูกพัฒนา (Target 

System) ฐานะนักพัฒนา (Change Agent) และฐานะนักวิจัย (Researcher) ดังนัน้ นักพัฒนาใน

กระบวนการนี้ จึงเปนทั้งนักปฏิบัติ (Practitioner) คือ เปนผูกระทําการพัฒนา และขณะเดียวกันก็

เปนนักวิจัย (Researcher) คือ การเปนผู รวบรวมขอมูลเกี ่ยวกับโครงการนั ้นไวตลอดเวลา              

จัดระเบียบขอมูล หาแนวทางแกไขขอบกพรอง เปนนักศึกษา วิเคราะห วิจารณทีค่อยจับตาดูความ

เปนไปของโครงการตลอดเวลา  

ในกระบวนวิธีการพัฒนาแบบนี ้ชาวบานก็มีบทบาทสําคัญ คือ มีสามฐานะ

เชนเดียวกัน คือ ในฐานะผู ถูกพัฒนา ซึ ่งจะพยายามศึกษาและทําความเขาใจเรื ่องที ่จะมีการ

เปลี ่ยนแปลง พัฒนาอยางจริงจังจะตองรูบทบาทหนาที ่ของตนในกระบวนการเปลี ่ยนแปลง 

ตลอดจนตองปรับปรุงเปลีย่นแปลงตนเอง ทัง้ทางกายภาพ ทางสังคม และทางจิตใจ ในฐานะ

นักพัฒนา ซึ่งชาวบานเองจะมีประสบการณชีวิตรอบดาน มีความรูพื ้นบาน และมีความรูความ

ชํานาญในวิชาการสมัยใหมบาง จึงสามารถเปนนักพัฒนาพื้นบาน (Folk Developer) รวมกับ

เจาหนาที่พัฒนาได 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเห็นความสําคัญของวิธีการเชนนี ้จึงทรงสงเสริมให

นํามาใชในโครงการที่สามารถจะนํามาใชได อาทิ  

1. โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวัน ที่ครู (นักพัฒนา)  และนักเรียน (ผูถูกพัฒนา) 

จะตองรวมมือกันปลูกผักสวนครัว หรือเลี้ยงสัตว เลี้ยงปลา มาทําอาหารบํารุงรางกาย  
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2. โครงการพัฒนาโรงเรียนคนหูหนวก ตาบอด เด็กกําพรา ตางก็ใชวิธีสามรวมครู

และนักเรียนตองรวมมือกันพัฒนา  

3. โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครู นักเรียน ผูปกครองเด็ก ก็จะตองมีสวนรวมในการ

ดําเนินการ เชน ในสวนของผูปกครองเด็กอาจมาชวยดูแลเด็กทําอาหารวาง อาหารกลางวันตามเวร 

ที่จัดไว เปนตน  

4. โครงการหองสมุดโรงเรียน ครู โรงเรียน นักเรียน และผูชวยเหลือภายนอก เชน 

สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยที่จะตองรวมมือกัน เปนทั้งนักพัฒนาและนักวิจัยในขณะเดียวกัน 

 

3. รูปแบบและข้ันตอนและกระบวนการของการมีสวนรวม 

Cohen & Uphoff (1977, pp. 59-76) ไดแบงรูปแบบของการมีสวนรวมออกเปน 4 รูปแบบ 

โดยแตละรูปแบบมีขั้นตอน ดังน้ี 

1. การมสีวนรวมในการตัดสนิใจ (Dicision Making) เปนการมีสวนรวมที่เปนการ 

แสดงออกดานความคิดเกี่ยวกับการจัดระบบ หรือกําหนดระบบของโครงการ เปนการประเมิน

ปญหาหรือทางเลือกที่สามารถเปนไปไดทีจ่ะนําไปปฏิบัติหรือพัฒนา โดยการประเมินสภาพที่

เปนอยูและสาเหตุของปญหา ซึ่งในขั้นตอนน้ีแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

1) การมีสวนรวมในขั ้นตน(Initial Decision) เปนการคนหาความตองการที ่

แทจริงของวิธีการที่จะเขาไปมีสวนรวมของโครงการ 

2) การมีสวนรวมในขั้นเตรียมการ (Ongoing Decision)เปนการหาโอกาสหรือ

ชองทางในการแกปญหา รวมทัง้ลําดับความสําคัญของโครงการทีจ่ะตอง

ดําเนินการ 

3) การมีสวนรวมในขั้นตัดสินใจปฏิบัติการ (Operating Decision) เปนการหา

บุคลากรเขามาปฏิบัติการ ไดแก  อาสาสมัคร ผู ประสานงานเพื ่อที ่จะมี       

สวนรวมในกิจกรรม โดยการเปนสมาชิกรวมดําเนินการ การคัดเลือกผูนํา 

และการสรางพลังอํานาจแกองคกร 

 

2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) เปนการดําเนินงานตาม

โครงการและแผนงาน และเปนการกอใหเกิดความรูสึกมีสวนรวมในการเปนเจาของกิจการ และ

ผลงานที่ปรากฏ ซึ่งแบงเปน 3 สวน คือ 
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1) การมีสวนรวมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) ไดแก การมี

สวนรวมสละแรงกาย การสละเงิน การใหวัสดุอุปกรณ และการใหคําแนะนํา 

ซึ่งทรัพยากรเหลาน้ีจะใหดวยความเต็มใจ 

2) การมีสวนรวมในการบริหาร และการประสานงาน (Administration  Co-

ordination) จะมีสวนรวมโดยวิธีการจางบุคคลเขามามีสวนรวมดําเนินการการ

ฝกอบรมผูที่จะเขาปฏิบัติในโครงการ หรือการใหคําปรึกษาในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับโครงการ และเปนผูประสานงานในโครงการดวย 

3) การมีสวนรวมในการเขาเปนผูปฏิบัติในโครงการ (Programmer Enlistment 

Activities) เปนการเขามีสวนรวมโดยการเขาเปนผูปฏิบัติในโครงการ พบวามี

ลักษณะเปนการบังคับใหเขาปฏิบัติในโครงการมากทีสุ่ด การมีสวนรวมโดย

การบังคับใหปฏิบัติจะตางจากการใหความรวมมือ เพราะการบังคับใหทํานั้น

ผลประโยชนจะไมใชเปนสิ่งสําคัญ แตถาเปนการมีสวนรวมดวยความเต็มใจ 

จะมีการคํานึงถึงผลประโยชนที่จะไดรับหลังการมีสวนรวมดวย 

 

3. การมสีวนรวมในผลประโยชน (Benefits) แบงเปน 3 สวน คือ 

1) การมีสวนรวมรับผลประโยชนในดานวัตถุ (Material Benefits) ไดแก การมี

สวนรวมการเพิ่มผลผลิต รายได หรือทรัพยสิน 

2) การมีสวนรวมรับผลประโยชนในดานสังคม (Social Benefits) ไดแก  

ผลประโยชนที ่เกิดขึ ้นแกสังคม เชน โรงเรียน สถานทีส่าธารณะ หรือ

สวนกลางของชุมชน เชน การเพิ่มคุณภาพชีวิต เปนตน 

3) การมีสวนรวมรับผลประโยชนดานบุคคล (Personal Benefits) ไดแก ความ

นับถือตนเอง พลังอํานาจทางการเมือง และความคุมคาของผลประโยชน 

 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การมีสวนรวมในการ

วัดผลและวิเคราะหผลของการดําเนินงาน รวมทั้งเปนการหาขอดีและขอบกพรอง เพือ่หาแนว

ทางแกไขการทํางานใหมีประสิทธิภาพตอไป และเปนการประเมินผลความสําเร็จหรือความ

ลมเหลวเปนระยะ ๆ 

วันชัย วัฒนศัพท (2550, น. 159-161) ไดสรุปถึงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

วา เปนกระบวนการทีป่ระชาชนมีสวนรวมตั้งแต นอยที่สุด คือ การใหขอมูลขาวสารไปจนถึงมาก

ที่สุด คือ การลงประชามติ ซึ่งแบงได ดังน้ี 
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1) การมีสวนรวมโดยการทีผู่มีอํานาจตัดสินใจแลวแจงใหทราบ มักใชในกรณีที่

การดําเนินการหรือการตัดสินใจนั้นไมมีผลกระทบโดยตรงตอประชาชนหรือ

สิง่แวดลอม  

2) การมีสวนรวมใหความคิดเห็นในกระบวนการรับฟงความคิดเห็นใน

กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หรือ ประชาพิจารณ จะเปน

การมีสวนรวมระดับสูงขึน้มา จะใชเมื่อโครงการหรือการตัดสินใจนั้น ๆ มี

ผลกระทบตอประชาชน หรือสิ่งแวดลอม ประชาชนตองการมีสวนรวมในการ

ใหขอคิดเห็นวาความตองการ ความกลัว ความหวงกังวล ทีม่ีตอโครงการมี

อะไรบาง และหวังวาจะไดมีการนําขอหวงใยหรือความตองการที่ประชาชน

เสนอไปพิจารณาหาคําตอบหรือหามาตรการในการลดผลกระทบ และหากจะ

ตัดสินใจอยางไร นําความคิดเห็นประชาชนไปประกอบการพิจารณาและแจง

หรือประกาศใหทราบดวยวาไดใชความคิดเห็นของประชาชนไปพิจารณา

ประกอบอยางไร 

3) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ เปนกระบวนการที่มากกวาการรับฟงความ

คิดเห็น นั่นคือ ผู มีสวนไดสวนเสียรูสึกถึงผลกระทบอยางมากโดยเฉพาะ

ผลกระทบตอวิถีชีวิต เชน ตองเปลี่ยนอาชีพ และประชาชนตองการมีสวนรวม

มากกวาการใหความคิดเห็น เพราะไมแนใจวาใหความคิดเห็นไปแลวจะมีผล

ตอการตัดสินใจหรือไม จึงตองการที่จะไปเปน ผูรวมตัดสินใจ กระบวนการ

ตัดสินใจสวนน้ีจึงเปนกระบวนการที่เรียกวา ฉันทามติ (Consensus) ในการหา

ขอยุติไมใชใชเสียงขางมากชนะ (Majority Rules) เหมือนการประชุมทั่วไป 

 

4. ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน  

James L. Creighton เห็นวา ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน มีหลายประการ 

ไดแก คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้นใชตนทุนนอยและลดความลาชาลง เปนการสรางฉันทามติและ

หลีกเลีย่งการเผชิญหนาที่เลวรายที่สุด และเปนการคงไวซึง่ความนาเชือ่ถือและความชอบธรรม 

ตลอดจนชวยใหเกิดการพัฒนาภาคประชาสังคมในเรื่องของการเรียนรู เปนตน (วันชัย วัฒนศัพท 

และคณะ, 2551, น. 21-24) 

จากการศึกษา สรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชน จะเปนปจจัยที่เปนประโยชนในการ

จัดการความขดัแยงไดนัน้ จะตองเปนกระบวนการทีป่ระชาชนในชมุชนไดมโีอกาสรวมคิด รวมตัดสินใจ 

รวมปฏิบัติ และรวมรับผิดชอบในเรือ่งทีจ่ะกระทบตอตัวประชาชนเอง ซึ ่งจะทําใหผลกระทบ
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เสียหาย ตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความเปนอยูของประชาชนในชุมชนมีนอยลง และ

หากมีปญหาขอขัดแยงใดๆจากกิจกรรมตางๆที่เกิดในชุมชน ประชาชนก็จะเปนสวนหนึ่งในการ

รวมคิด และตัดสินใจแกไขปญหาขอขัดแยงน้ัน อันจะเปนความชอบธรรมนําไปสูการยุติปญหาและ

สามารถเปนที่ยอมรับในชุมชนได ทั้งน้ี การมีสวนรวมจะตองครอบคลุมในประเด็นตอไปน้ี 

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Dicision Making) ซึง่หากประชาชนในชุมชนได

เขามีสวนรวม จะสงเสริมใหมีการแสดงออกทางดานความคิดเกีย่วกับการจัดระบบ หรือกําหนด

ระบบของโครงการ เปนการประเมินปญหาหรือทางเลือกที่สามารถเปนไปไดที่จะนําไปปฏิบัติหรือ

พัฒนา โดยการประเมินสภาพทีเ่ปนอยูและสาเหตุของปญหาในพืน้ที ่ซึง่กระบวนการนี้ชุมชนจะมี

สวนชวยในการตัดสินใจไดวากิจกรรมใดหรือโครงการใดเหมาะสมหรือไมเหมาะสมที ่จะ

ดําเนินการในชุมชน 

2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) เปนการดําเนินงานตาม

โครงการและแผนงาน หากประชาชนในชุมชนไดเขามีสวนรวมสละแรงกาย สละเงิน วัสดุอุปกรณ 

และใหคําแนะนํา ไดมีสวนรวมในการบริหาร และการประสานงาน จะกอใหเกิดความรูสึกเปน

เจาของและใหความรวมมือดวยความเต็มใจ 

3. การมีสวนรวมรับผลประโยชนตาง ๆ ทัง้ดานวัตถุ (Material Benefits) เชน การ

เพิ่มผลผลิต รายได หรือทรัพยสิน ดานสังคม (Social Benefits) เชน การเพิ่มคุณภาพชีวิต และการมี

สวนรวมรับผลประโยชนดานบุคคล (Personal Benefits) ไดแก ความนับถือตนเอง พลังอํานาจทาง

การเมือง และความคุ มคาของผลประโยชน ทําใหประชาชนไดเห็นถึงความชอบธรรมของ

ผลประโยชนที่ไมไดตกไปอยูในกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) จะชวยใหประชาชนไดมีสวนรวม

ในการวัดผลและวิเคราะหผลของการดําเนินงาน ซึ่งหากโครงการใดทีส่งผลกระทบตอชุมชน 

ประชาชนในชุมชนก็จะไดใหความรวมมือในการคนหาขอบกพรอง เพื่อรวมหาแนวทางแกไข ทั้งน้ี 

เพราะประชาชนในชุมชนเองไดมีสวนรวมมาตลอดกระบวนการ ผลกระทบจึงเปนเหตุการณทีทุ่ก

ฝายตองยอมรับและหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน 

 

2.1.10 การสื่อสารกับการจัดการความขัดแยง  

ไดศึกษาประเด็นสําคัญ ดังตอไปน้ี 

1. ความสําคัญและความหมายของการสื่อสาร มีผูใหความหมายการสื่อสารไว อาทิ 

Devito (1991, pp. 6-8) เปรียบการสือ่สารเปนแรงจูงใจทีก่อใหเกิดการสื่อสารระหวาง

คนเรา วา เพื่อคนพบและเรียนรูเกี่ยวกับโลกภายนอก เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน เพื่อเปนการ
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โนมนาวทัศนคติและพฤติกรรมของอีกฝายหนึ่งใหคลอยตาม และเห็นดวยกับตน รวมทั้งเพื่อลด

ความตึงเครียดและสรางความเพลิดเพลิน สวนเกศินี จุฑาวิจิตร (2542, น. 3) มองการสื่อสารเปรียบ

ไดกับเสนใยของสังคม เพราะการสื่อสารเปนเครือ่งมือสําคัญของปจเจกบุคคลและสังคมทัง้ในดาน

ขาวสาร ดานการอยูรวมกัน ดานแรงผลักดัน ดานการอภิปรายปญหาและการหาแนวทางแกไข

ปญหา ดานการศึกษา ดานความกาวหนา ดานความบันเทิง และดานความสามัคคี อันสงผลให

บุคคลและสังคมดํารงอยูได ทั ้งนี้ Wilmot (1987, p. 6) อธิบายวา การสือ่สาร มีลักษณะที่เปน

กระบวนการ กลาวคือ การสือ่สารเปนกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นอยางตอเนือ่งกันระหวางผูสงสารกับผูรับ

สาร โดยที่องคประกอบของการสื่อสารแตละองคประกอบมีความสัมพันธและเกี่ยวของกัน เชน ถา

ไมมีผู สงสารก็ไมมีผู รับสาร ถาไมมีผู รับสารก็ไมมีปฏิกิริยาตอบกลับ และเมือ่องคประกอบใด

องคประกอบหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง ก็จะสงผลกระทบตอองคประกอบอ่ืน ๆ ดวยนอกจากน้ี  

จากการศึกษา สรุปไดวาการสื่อสารเปนกิจกรรมทีเ่กิดขึน้อยางตอเนือ่งระหวางผูสงสาร

และผูรับสาร ซึง่กิจกรรมดังกลาวเปนความพยายามของมนุษยทีต่องการแลกเปลีย่นขาวสาร และ

ความคิดระหวางกัน ในดานตางๆ อาทิ ดานการอยูรวมกัน ดานแรงผลักดัน ดานการอภิปรายปญหา

และการหาแนวทางแกไขปญหา ดานการศึกษา ดานความกาวหนา ดานความบันเทิง และดานความ

สามัคคี เปนตน 

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารที่จะเปนประโยชนตอการจัดการความขัดแยงในชุมชน 

ทั้งน้ีไดมีนักวิชาการเสนอแนวคิดไว ดังน้ี 

แนวคิดเร่ืองการสื่อสารเพื่อชุมชน ของ J. Servaes   

Servaes (1996) มองวาเมื่อการพัฒนาในชุมชนเปลี่ยนการสื่อสารในชุมชนก็จะเปลีย่นไป

ดวย โดยไดเปรียบเทียบองคประกอบของการพัฒนาและการสือ่สารระหวาง Dominant Paradigm 

(การเนนการพัฒนาประเทศโลกที่สามใหมีความทันสมัยแบบตะวันตกในชวงทศวรรษ 1960-1970) 

กับ Alternative Paradigm (ปฏิเสธ Dominant Paradigm) และมีการนําเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลง

รากฐานและคํานิยามของการพัฒนา รวมทั้งนําเสนอทัศนะใหมที่วา การพัฒนาไมจําเปนตองมีเพียง

กระบวนทัศนเดียวที ่ใชกันอยางเปนสากลทั่วโลก แตละแหงอาจจะมีกระบวนทัศนเฉพาะของ

ตนเองกไ็ด) ไว ดังตารางที่ 2.7 ตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 2.7    เปรียบเทียบองคประกอบของการพัฒนาและการสื่อสารระหวาง Dominant และ 

Alternative Paradigm ของ J.Servaes 

เกณฑ Dominant Paradigm 

Top to Bottom 

Alternative Paradigm 

Bottom to Top 

แหลงขาวสาร กลุมผูปกครอง/กลุมคนชั้นสูง คนทุกกลุมในสังคม 

สื่อ อยูภายใตการผูกขาดเปนเจาของของ

กลุมเล็กๆไมกี่กลุม/มีอยูรูปแบบเดียว 

มีรูปแบบหลากหลาย มีลักษณะการ

เปนเจาของหลายแบบ 

โครงสราง มีลําดับชั้น ทํางานแบบขาราชการ เปนการสื่อสารแนวนอน มีลักษณะ

เสมอภาค 

การผลิต ตองไดมาตรฐาน ทําเปนกิจวัตร ถูก

ควบคุมในทุกขั้นตอนการผลิต 

ผูผลิตมีเสรีภาพและใชความคิดริเร่ิม

สรางสรรคไดอยางเต็มที่ 

เน้ือหาและอุดมการณ ถูกคัดเลือกและถูกตัดสินจาก  

“ขางบน” เปนไปในลักษณะทาง

เดียวกนัหมด 

มีเนื้อหาที่หลากหลาย นานาทัศนะ

และถกูตัดสนิจาก “ขางลาง” 

ผูรับสาร Passive ตองพึ่งพาขาวสาร สามารถ

ถูกทําใหมีทัศนะคลายๆกันไปหมด 

รับสารอยาง Active และมีปฏิกิริยา

โตตอบ มีความแตกตางระหวาง

กลุมตางๆ 

ผลกระทบ สือ่สรางผลกระทบไดอยางมากและ

เปนไ ปตา มที ่ผู มี อํ านาจในสังค ม

ตองการ 

ผ ล ก ร ะ ท บ มี ห ล า ย รู ป แ บ บ  ไ ม

แนนอน ไมอาจคาดเดาผลกระทบที่

จะเกดิไดอยางแนนอน 

(ที่มา: Servaes, 1996) 

 

ทฤษฎีความทันสมัยดวยการสื่อสาร ของ Daniel Lerner 

Lerner (1964 อางถึงใน สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2549, น. 19-23) ไดเสนอทฤษฎีความ

ทันสมัยดวยการสื่อสาร (Communication Theory of Modernization) ซึ่งเปนทฤษฎีตะวันตก โดยให

ความหมาย คําวา “ทันสมัย” หมายถึง การพัฒนา หรือความเจริญ โดยทฤษฎีไดอธิบายวา ความ

ทันสมัยเกิดจากการสือ่สารสมัยใหม ซึง่กอใหเกิดการขัดเกลาทางสังคม เปนตัวทําใหเกิดการ

ปลูกฝงจินตภาพสมัยใหม ซึ่งเปนตัวกระตุนใหเกิดการเคลื่อนตาง ๆ อันนําไปสูการเปลีย่นแปลง

ทางสังคม อันนําความทันสมัยมาสูสังคม ซึ่งสาระสําคัญประกอบดวย 5 ประการ คือ 
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1. การสื่อสาร กอใหเกิดการขัดเกลาทางสังคมใหม หมายถึง การสื่อสารมวลชน (Mass 

Communications) สมัยใหม จะเปนสือ่หรือตัวนําเอาความรู ความคิด ขาวสารเกี่ยวกับชีวิตสังคม

สมัยใหม ทั้งในสวนทีเ่ปนวัตถุและไมใชวัตถุ มาจากสังคมการแพรกระจายสิง่ตาง ๆ เหลานีไ้ปทั่ว

สังคมตามชองทางตาง ๆ ทั้งวิทยุ หนังสือพิมพ โทรทัศน ฯลฯ ผูรับสารทีเ่ปนผูใหญก็จะรับรู 

ประเมินคา และอาจนํามาใช ซึ่งถือเปนการขัดเกลาทางสังคมแบบหนึง่ คือ เมื่อผูใหญเรียนรูและรับ

เอาความคิดความรูสมัยใหมเขาไวแลว ถึงเวลาอบรมสัง่สอนลูกหลานก็จะถายทอดความรู ขาวสาร

ใหม ๆ เหลาน้ีตอไปใหลูกหลานรับชวงตอ  

2. การขัดเกลาทางสังคมสมัยใหม ทําใหสามารถปลูกฝงจินตภาพสมัยใหม หมายถึง การ

ขัดเกลาทางสังคมสมัยใหม อันเปนกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมจากคนชัว่อายุหนึง่ไปยังคนอีก

ชัว่อายุหนึ่ง เชนเดียวกับการขัดเกลาทางสังคมโดยทัว่ไป จะเปนตัวการปลูกฝงความรู ความคิด 

รวมทั้งแบบชีวิตสังคมสมัยใหมใหกับอนุชนรุนใหม ทําใหเปนชองทางในการสรางสังคมสมัยใหม 

3. จินตภาพสมัยใหม กระตุนใหเกิดการเคลื่อนท่ีประเภทตาง ๆ หมายถึง ความรู ความคิด

ใหมๆ ความใฝฝนถึงสังคมสมัยใหมจะผลักดันใหคนในสังคมที่ไดรับหรือใชสื ่อสารมวลชน

สมัยใหม มีการเคลื่อนที ่(Mobilities) ประเภทตาง ๆ ไดแก มีการยายถิน่ (Physical Mobilities) ทํา

ใหเขาพนจากอํานาจประเพณีเดิม รวมทัง้ผูมีอํานาจประเพณี มีการเปลีย่น “สถานภาพ” จาก เชน 

ชาวนา ชาวชนบท มาเปน เชน กรรมกร พอคา และมีการเปลี่ยน “ตัว” อันหมายถึง แบบการคิดเรือ่ง

ใด ๆ เชน เปลี่ยนจากการคิดแบบชาวนาซึง่มีการผลิตเพียงพอกิน มาเปนการคิดแบบพอคามุง

แสวงหากําไร ซึ่ง น่ันคือ เขาไดกลายเปนคนใหมเต็มตัวแลว 

4. การเคลื่อนท่ีตาง ๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

หมายถึง การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ในสังคมทัง้สังคม ซึง่เปนกระบวนการเปลีย่นแปลงรวมทีเ่กิด

ขึน้กับประชากรจํานวนมากของสังคมที ่อยู ในภาวะไหลเลื ่อนจากสังคมประเพณีไปสู สังคม

สมัยใหม การเคลื่อนที่ทางสังคมนีก้ับการเคลือ่นไหวทางกายภาพ (Physical Mobility) และการ

เคลื่อนที่ทางจิต (Psychic Mobility) เกิดจากแรงผลักดันของสื่อสารมวลชนสมัยใหม ทั้งนี้หมาย

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน ขนาด ลักษณะ และสถานภาพบทบาท และการเปลี่ยนแปลง

ทางวัฒนธรรม ทั้งทางวัตถุและไมใชวัตถุ 

5. การเปลีย่นแปลงทางสังคม ทําใหเกิดภาวะความเปนสมัยใหม หมายถึง ในสังคมทีใ่ช

การสื่อสารสมัยใหม เปาหมายของการเปลี่ยนแปลงทีค่นในสังคมมุงหวัง คือ ภาวะนสมัยหรือภาวะ

สมัยใหม (Modernity) โดยมีเปาหมายที่ความเจริญกาวหนาของสังคม 
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จากทฤษฎี จะเห็นไดวา สิ ่งที ่ทําใหเกิดการพัฒนาสังคม คือ การสื ่อสารสมัยใหม การ       

ขัดเกลาทางสังคมสมัยใหม จินตภาพสมัยใหม การเคลือ่นที่ทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม  

นอกจากนี้ กาญจนา แกวเทพ (2543, น. 48-51) ได นําเสนอคุณลักษณะสําคัญของการ

สื่อสารชุมชนจากทัศนะของนักคิดทานตาง ๆ ซึ่งสรุปได ดังน้ี 

กระบวนการสือ่สารชุมชน เปนการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ที่ผู

สงสารและผูรับสารสามารถมีปฏิกิริยาโตตอบสามารถมีปฏิกิริยาโตตอบ (Interactivity) กันอยู

ตลอดเวลาทัง้ในลักษณะเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได ลักษณะการสื่อสารแบบสองทางทํา

ใหสถานะของผูสงสารและผูรับสารไมตายตัว แตจะมีการผลัดเปลี่ยนบทบาทอยูตลอดเวลา 

ทิศทางการไหลของขาวสาร ทิศทางการไหลของขาวสาร (Flow of Information) การไหล

ของขาวสารจะมีทิศทางทีห่ลากหลาย มาจากทุกทิศทาง ทัง้แบบจากบนลงลาง (Top-down) แบบ

จากลางสู บน (Bottom-up) และแบบแนวนอน (Horizontal) ดังนั ้น ขาวสารจึงอาจจะไหลจาก       

นักวางแผนพัฒนาไปสูชาวบาน จากสื่อมวลชนไปสูผูรับสารในชนบท ขณะเดียวกัน ชาวบานอาจ

สงขาวสารขึน้ไปยังเจาหนาทีข่องรัฐ หรือมีการแลกเปลีย่นติดตอสงขาวสารระหวางกลุมชาวบาน

ดวยกัน ทําใหมองเห็นทิศทางการไหลของขาวสารใน 3 ทิศทาง คือ  

1. การไหลของขาวสารจากสื่อภายนอกเขามาสูชุมชน  

2. การใชสื่อเพื่อสงสารเร่ืองราวของชุมชนออกไปยังบุคคลภายนอก และ  

3. การใชการสื่อสารเพื่อกระตุนใหเกิดการสื่อสารภายในชุมชนกันเอง 

เปาหมายของการสื่อสารชุมชน มีวิธีการและแงมุมหลายแงมุมที่จะกําหนดเปาหมายของ

การสื่อสารเพื่อชุมชน เชน การกําหนดเปาหมายโดยการใชระดับผูที่เกี่ยวของตาง ๆ ดังน้ี  

1. ระดับชุมชน เปนการสื่อสารที่มีเปาหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  

2. ระดับหนวยงานนอกชุมชน เปนการสื่อสารที่นําไปสูการเปลีย่นแปลงองคกรหรือ

หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและการสื่อสาร  

3. ระดับสังคมสวนรวม เปนการสือ่สารทีจ่ะนําไปสู การเปลีย่นแปลงทางสังคม และ

วัฒนธรรมในระดับกวาง หรือการกําหนดเปาหมายโดยสอดรับกับทิศทางการไหลของขาวสาร อาจ

กําหนดเปนเปาหมายของการสื่อสารชุมชน ไดดังนี้ 

1) เพื่อทําการถายทอดขาวสารขอมูลและโนมนาวชักจูงใจ 

2) เพือ่เปนชองทางแสดงออกซึง่ตัวตนของชุมชน อันอาจจะหมายรวมตัง้แตการ

แสดงออกซึ่งสิทธิ ศักด์ิศรี ภูมิปญญาของชุมชนดวย 



92 

 

 

3) เพื่อพัฒนาความเปนตัวเองของบุคคล ในหนวยที่เล็กลงมากวาชุมชน การสือ่สาร

ชุมชนจะทําหนาทีค่ลาย ๆ เปนเวทีแหงการศึกษาเรียนรูที่ชวยใหศักยภาพของ

ปจเจกบุคคลไดพัฒนาสรางสรรคอยางเต็มที่ 

ดังนั้นจุดประสงคของการสือ่สารชุมชน  จึงเปนการสื่อสารทีเ่กิดขึน้และดําเนินการเพือ่

ตอบสนองความตองการของประชาชน ซึง่สอดคลองกับคุณลักษณะประการสําคัญของกระบวน

ทศันการพฒันาแนวใหมแทนการพฒันาทีแ่ตเดิมเคยตอบสนองความตองการของรัฐเปนหลัก 

หนาท่ีของการสื่อสารชุมชน ประกอบดวย 

1. หนาที่ในการแสดงออก (Expressive Function) คือ ทั้งบุคคลและกลุมสามารถแสดง

ความเปนตัวของตัวเองออกมาเพือ่สรางเอกลกัษณของตนเอง 

2. หนาทีท่างสังคม (Social Function) คือ การเขามีสวนรวมในการสือ่สารเพือ่จะสราง

ความรูสึกรวมเปนชุมชนเดียวกัน 

3. หนาที่ในการใหขอมูลขาวสาร (Information Function) อันเปนหนาทีพ่ืน้ฐานของการ

สือ่สารโดยทัว่ไป หากทวาในการสือ่สารชุมชนนัน้ ทิศทางการไหลของขาวสารตองเปนไปอยาง

รอบดาน ดังน้ัน ผูเขารวมกระบวนการสื่อสารทุกคนจึงไดแลกเปลี่ยนขอมูลและความรูเพื่อยกระดับ

ความเขาใจและความรูในเรื่องการสื่อสารและทักษะการถายทอดไปยังบุคคลอื่นที่เกีย่วของกับ

กิจกรรมการพัฒนาชุมชน 

4. หนาที่ในการควบคุมการปฏิบัติการ (Control Activation Function) การสื่อสารจะเปน

ชองทางนําไปสูการปฏิบัติเพือ่ปรับปรุงหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นของบุคคลและชุมชนได เน่ืองจาก

การสื ่อสารชุมชนมีลักษณะเปนการสื ่อสารแบบสองทางที ่มีขั ้นตอนของปฏิกิริยาปอนกลับ 

(Feedback) 

 

คุณสมบัติของสื่อชุมชนท่ีควรมี 

1. สือ่ของชุมชน เนนการปรับปรุงสื่อใหเหมาะสําหรับประโยชนการใชงานของชุมชน 

ไมวาชุมชนจะต้ังวัตถุประสงคการใชเอาไวเชนใดก็ตาม  

2. สือ่ชุมชนตองเปนสือ่ทีค่นในชุมชนสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา เพือ่นําไปใชเพือ่หา

ขาวสาร เพื่อความรูหรือเพื่อความบันเทิง  

3. สื่อชุมชนเปนสื่อที่ชุมชนตองเขามามีสวนรวมในหลาย ๆ บทบาท ไมวาจะเปนผู     

วางแผนการใชสื่อ ผูผลิต ผูแสดง ฯลฯ  

4. สื่อชุมชนตองเปนสื่อทีแ่สดงออกของชุมชน  ซึ่งหมายถึง ตัวตนของชุมชนที่แสดง

ออกไปนั้นตองมาจากการกําหนดของชุมชนเอง มิใชผูอ่ืนมากําหนดใหชุมชน  
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5. สือ่ชุมชนจะปรับเปลีย่นลักษณะของการเปนเครื่องมือถายทอดขาวสารจากทีห่นึง่ไป

ยังอีกที่หนึ่ง มาเปนเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนขาวสารและทัศนะของคนทุกคน 

 

แนวคิดการสื่อสารกับการแกไขปญหาความขัดแยง ของ วันชัย วัฒนศัพท 

วันชัย วัฒนศัพท (2550, น. 214-241) ไดเสนอเครือ่งมือสําคัญที่นําไปสูการบรรลุเปาหมาย

ของการแกปญหาความขัดแยง คือ “การสือ่สาร” เพราะการสือ่สารกอใหเกิดความเขาใจ แตการ

สื่อสารที่ดีก็ไมไดเปนหลักประกันวา จะทําใหความขัดแยงหมดสิ้นไป แตที่แนนอน คือ การมี

กระบวนการสื่อสารที่ไมดี จะยิ่งเพิ่มปญหาใหกับความขัดแยงที่จะดําเนินตอไปหรือแมแตทําให

เลวรายยิ่งขึ้นไปอีก จะเห็นไดวา เราทําการสือ่สารกับตัวเราเองกับคนรอบ ๆ ขาง โดยเครือ่งมือ

ตางๆ เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล หากการสื่อสารไมดีก็เกิดความขัดแยงได หรือเมื่อเกิดความ

ขัดแยงแลวก็ตองใชกระบวนการสื่อสารในการแกปญหาความขัดแยง 

การสื่อสารเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหคนเราเขาใจกัน ขณะเดียวกันถาสือ่สารไมดีก็ทํา

ใหไมเขาใจกัน กลายเปนความขัดแยง และเมื่อขัดแยงแลวก็ตองอาศัยการสือ่สารมาทําความเขาใจ

เพื่อหาทางออกและแกไขปญหาเพื่อยุติความขัดแยง ดังนั้น การสื่อสารจึงเปนเรื่องสําคัญทีจ่ะตอง

เรียนรูและปฏิบัติ  ซึ่งองคประกอบเดิมทั่วไป ประกอบดวย การพูด การฟง ภาษาทาทาง ภาษาเขียน 

เครื ่องมือที ่ใชสื ่อสารกัน สิ ่งแวดลอมในระหวางสือ่สาร เนือ้หาของการสื ่อสาร ซึ ่งแตละ

องคประกอบมีความสําคัญที่ผู สื ่อจะตองใสใจในการฝกและใชทักษะใหถูกตองเหมาะสม และ 

“การพดู” เปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะถายทอดเนื้อหาจากคนหนึง่ไปยังอีกคนหนึ่งหรือหลาย ๆ คน ซึ่ง

ผูฟงจะชอบหรือไมชอบขึน้อยูกับคําพูดที่พูดออกไป ในมงคลชีวิต 38 ประการ ซึง่เปนคําสอนของ

พระพุทธเจา ไดกลาวไวใน มงคลที ่10 เร่ือง “วาจาสุภาษิต” จะเปนมงคลชีวิตที่จะชวยลดปญหา

ความขัดแยงแตกแยกในหมูคณะในสังคม ประเทศชาติได ซึ่งมี 5 ขอ คือ พูดถูกกาลเทศะ พูดความ

จริง พูดคําสุภาพ ใชคําพูดใหเปนประโยชน และพูดดวยความหวังดี 

สวนหลักการแกปญหาการสือ่สารทีผ่ิดพลาด นัน้ ควรพิจารณาถึงผูฟงวาจะตีความออกมา

อยางไร เพราะความขัดแยงทั้งหลาย ประกอบดวย ลักษณะเบื้องตน คือ พฤติกรรมกิริยาการสือ่สาร

ทีแ่สดงออกของแตละบุคคล  และความหมายหรือการใหเหตุผลของพฤติกรรมของแตละคนที่มี

มุมมองตางกัน คือ มุมมองตอตนเอง และมุมมองตอคนอื่น ซึง่อาจมองคนละดาน ดังนัน้ ผูสื่อตอง 

ใชวิธีการพูดซ้ําหลาย ๆ คร้ัง เอาใจใสในรูปแบบของการสื่อเนื้อความออกไป สวนผูฟงตองพยายาม

เขาใจถึงเจตนารมยในความหมายของคูเจรจาทีก่ําลังพูดออกมา ดังนั้น การจะสื่อสารอะไรการ

สื่อสารจะตองนึกถึงมุมมองของผูรับสารอยูเสมอ นอกจากน้ีผูฟงจะตองเปนผูฟงที่มีความต้ังใจ และ



94 

 

 

ตองสรางสถานการณที่เอื้อใหเกิดการสือ่สารอยางมีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อเกิดความรวมมือก็จะ

นําไปสูบริบทอ่ืน ๆ ตามมา                                                                                                                                                                                                                            

จากการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยดานการสื่อสารจะเปนปจจัยที่เปนประโยชนในการจัดการ

ความขดัแยงไดน้ัน จะตองมีลักษณะการบงชีว้าเปนลักษณะของการแลกเปลีย่นสาร (ขอมูล ขาวสาร 

ความรู ฯลฯ) ซึง่กันและกัน และหากสามารถควบคุมใหเกิดการสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพ ก็จะชวย

ใหสมาชิกในชุมชนไดรับทราบขอมูลขาวสารที่เปนจริง และตรงกันทุกฝาย เกิดความรูความเขาใจที่

ตอเน่ืองเปนระบบ อันจะชวยใหเกิดการตัดสินใจที่ถูกตองจากการสื่อสาร และชวยใหชุมชนมีความ

เขมแข็งและพึ่งตนเองไดโดยอาศัยเคร่ืองมือการสื่อสารใหเปนประโยชน และปจจัยดานการสือ่สารจะ

เปนประโยชนในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนาขนาดใหญของภาครัฐที่ไป

ดําเนินการในชุมชนได จะตองมีรูปแบบการสื่อสารที่ครอบคลุมในหลายลักษณะ เชน การพูดคุย 

ประชุม เสียงตามสาย วิทยุชุมชน ฯลฯ ที่ถูกตอง รวดเร็ว ทันเหตุการณ เพื่อสรางความเขาใจที่

ตรงกัน และตอเนื่อง ดวยเหตุผลดังกลาวปจจัยการสื่อสารจะเปนประโยชนตอการจัดการความ

ขัดแยงในชุมชนในลักษณะตอไปน้ี 

1. รูปแบบของการสือ่สารดวยการพูดคุย การแสดง การประชุม การทองเทีย่ว จะชวยให

เกิดสัมพันธภาพที่ดี และเกิดความสนิทสนมระหวางกันมากขึ้น ชวยใหเกิดสังคมแหงมิตรไมตรีได

งายจากการสื่อสาร ชวยลดขอขัดแยงตาง ๆ เพราะไดมีการพูดคุย ทําความเขาใจกันโดยเสมอ  

2. การสื่อสารเปนองคประกอบสําคัญในสังคมที่ทําใหคนเราเขาใจกัน ขณะเดียวกันถา

สื่อสารไมดีก็ทําใหไมเขาใจกัน กลายเปนความขัดแยง และเมื่อขัดแยงแลวก็ตองอาศัยการสื่อสารมา

ทําความเขาใจเพือ่หาทางออกและแกไขปญหาเพือ่ยุติความขัดแยง ดังนัน้ การสือ่สารจึงเปนเรือ่ง

สําคัญที่จะตองเรียนรูและปฏิบัติ เพื่อใชในการจัดการความขัดแยงในสังคม 

3. เนื่องจากประชาชนสวนใหญของประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ ดังนั้นมงคลชีวิต 38 

ประการ ซึง่เปนคําสอนของพระพุทธเจาในมงคลที่ 10 เรื่อง “วาจาสุภาษิต” จะเปนมงคลชีวิตที่จะ

ชวยลดปญหาความขัดแยงแตกแยกในหมูคณะในสังคม ประเทศชาติได ซึง่มี 5 ขอ คือ พูดถูก

กาลเทศะ พูดความจริง พูดคําสุภาพ ใชคําพูดใหเปนประโยชน และพูดดวยความหวังดี 

4. เมื่อการพัฒนาในชุมชนเปลี่ยน การสื่อสารในชุมชนก็จะเปลี่ยนดวย ดังนัน้การสือ่สาร

สมัยใหม จึงมีความจําเปนที่จะตองนํามาปรับใชเพือ่ กอใหเกิดการขัดเกลาทางสังคม เปนตัวทําให

เกิดการปลูกฝงจินตภาพสมัยใหม ซึง่เปนตัวกระตุนใหเกิดการเคลื ่อนตาง ๆ อันนําไปสู การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม สูความทันสมัยอยางมีคุณภาพ  
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2.1.11 ความรูของประชาชนกับการจัดการความขัดแยง  

ไดศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับความรู ดังน้ี 

แนวคิดการจัดการความรู (Knowledge Management – KM) 

การจะไดมาซึ่งความรูท่ีจะเปนประโยชนตอชุมชนนัน้ จําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองมีการจัดการ

ความรูที ่เหมาะสม ซึ่งไดมีนักวิชาการใหความสําคัญการจัดการความรูไวหลากหลาย กลาวคือ 

Ryoko Toyama มองถึงประโยชนของการจัดการความรูวาเปนการเอือ้ใหเกิดความรูใหม โดยใช

ความรูทีม่ีอยู และประสบการณของคนในองคกรใหเปนระบบ เพือ่พัฒนานวัตกรรมทีจ่ะทําใหมี

ความไดเปรียบเหนือคู แขงทางธุรกิจ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2547, น. 20)  สวนคารลา 

และแจ็คสัน (อางถึงใน สถาบันเพิม่ผลผลิตแหงชาติ, 2547, น. 21) มองถึงการจัดการความรูวาจะ

เปนกลยุทธในการที่จะทําใหคนไดรับความรูทีต่องการภายในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งชวยใหเกิด

การแลกเปลี่ยนและนําความรูไปปฏิบัติเพื่อยกระดับและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร ทั้งนี้ 

การจัดการความรูไมใชเครือ่งมือทีจั่ดการกับตัวของความรูโดยตรง แตเปนวิธีการทีท่ําใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนความรูที่มีระหวางกันได 

และจากการศึกษาของ Nonaka & Takeuchi (1995) ทําใหทราบวา การจัดการความรู เปน

กระบวนการในการนําความรูทีม่ีอยูหรือไดเรียนรู มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร โดยผาน

กระบวนการตาง ๆ เชน การสราง รวบรวม แลกเปลี่ยนและใชความรู เปนตน 

ในสวนของความรูในชุมชนก็สามารถนําหลักการดังกลาวมาปรับใชโดยจําเปนตองมีหลัก

สําคัญในการสรางความรู คือ การสังเคราะหหรือหลอมรวมความรูที ่ชัดแจง กับความรูที ่ฝงลึก 

ยกระดับขึ้นไปเปนความรูที่สูงขึ้น ลึกซึ้งขึ้น เปนองครวมยิ่งขึ้น โดยสามารถนําทฤษฎีเกลียวความรู

ผานกระบวนการ 4 สวน ทีเ่รียกวา เซกิ (SECI) ของ Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi มาปรับ

ใชกับชุมชนได ดังแผนภาพที่ 2.10 ตอไปน้ี 
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แผนภาพที่ 2.10:  SECI Model ของ Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi (ที่มา: Nonaka & 

Takeuchi, 1995) 

 

จาก แผนภาพที่ 2.10  อธิบายไดดังน้ี 

1. Socialization เปนกระบวนการทีก่อใหเกิดการเรียนรูขึ ้น เปนรูปแบบการถายทอด

ประสบการณและความรูดานใดดานหนึง่โดยเฉพาะ โดยอยูในกรอบของการถายทอดแลกเปลีย่น

ความรูและประสบการณทีเ่ปน Tacit Knowledge (ความรูทีฝ่งอยูในตัวคน : เปนความรูทีเ่กิดจาก

ประสบการณ ความสามารถพิเศษ และการเรียนรูฝกฝนสวนบุคคลทีจ่ะทําความเขาใจสิง่ตางๆ เปน

ความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย) จากบุคคลหนึง่ไปสู

อีกบุคคลหรือใหกับชุมชน เปนการชวยใหแตละบุคคลหรือชุมชนมีการเรียนรูสิ่งใหม ๆ โดยอาจอยู

ไดทั้งในรูปของการใชภาษาในการสื่อ หรือไมใชภาษาในการสือ่สารก็ได กระบวนการนีต้องอาศัย

บรรยากาศทีเ่หมาะสม การจัดการทีดี่มีการจูงใจจึงจะชวยใหเกิดการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนความรู

กนัได 

Externalization 

เปนกระบวนการเปลี่ยนลึกเปน

แจงถูก Codefied และเหตุผล

สําหรับ Actions หรือตัดสินใจ ทํา

ใหคนเขาถึงความรู ได (Expert 

System, Discussion Forum, การ

เขยีน Case Study)  

 

Socialization 

เปนกระบวนการของการแลกเปล่ียน

ความรู ฝงลึกผานการแลกเปลี ่ยน

ประสบการณ CoP เปนตัวขับ

เคลื ่อนที ่สําคัญในกระบวนการนี้ 

(F2F, B2B, OJT, Mentoring) 

Internalization 

กระบวนการนํา แจง ฝงเขาเปน ลึก 

เปนการเรียนรูที่ แจง ไดนําไปสูการ

ปฏิบัติ (AAR, role play, การอาน, 

การฝกงาน)  

 

Combination 

กระบวนการเปลี่ยน แจง ใหเขา

ระบบความรูแจงที่กําหนดเอาไว

แลว และมีการแลกเปล่ียนหรือเพ่ิม

เ ข า ใ น ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล ข อ ง

องคการ (Web forum, best 

practice database 

Tacit Knowledge 

Explicit Knowledge 

Tacit.K 

 

Explicit 
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2. Externalization เปนกระบวนการแปลงความรูทีเ่ปน Tacit Knowledge ของแตละ

บุคคล ใหเปน Explicit Knowledge (ความรูที ่ชัดแจง : ความรูทีไ่ดมีการถายทอด และทําการ

รวบรวมไว โดยผานวิธีการตางๆ เชน กําหนดเปนทฤษฎี คูมือตาง ๆ) เพือ่ใหชุมชนมีขอมูล ความรู

ดานตางๆทีเ่ปนรูปธรรม สามารถนําไปศึกษาและถายทอดไดงายขึน้ อาจใชการอุปมาอุปไมย การ

เปรียบเทียบใหเห็นและเขาใจในความรูดานตาง ๆ การเขียนเปนตัวอักษรหรือใชภาพในการสื่อ

ความคิดของแตละบุคคลออกมา 

3. Combination เปนกระบวนการการนําเอาความรูทีแ่ปลงเปน Explicit Knowledge แลว 

มาจัดเรียงและรวบรวมใหเปนหมวดหมู ทําใหเกิดองคความรูที่เปนระบบมากยิง่ขึ้น จากการนํามา

ตอติดเชือ่มโยงเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดผลในแงการจัดการชุมชนออกมาเปนการเชื่อมโยงวิสัยทัศน

ใหไปอยูในรูปแบบของการคิดใหมหรือพัฒนาจากองคความรูในดานตาง ๆ ของชุมชน 

4. Internalization เปนกระบวนการการนําความรูจากที่มีอยู ภายนอกกลับเขามาสูตัว

บุคคล และจัดการตอยอดจากความรูเดิมใหอยูในรูปแบบของความเชื่อ และประสบการณของแตละ

บุคคล จึงถือเปนกระบวนการที่เปนจุดเชื่อมตอสําคัญของวงรอบการเรียนรู และกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม

ใหกับบุคคลและชุมชน หากไดนํามาใชประโยชนเพื่อพัฒนาหรือสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  

ในวิธีการจัดการความรู Nonaka และ Takeuchi เสนอกิจกรรม 6 ประการในการดําเนินการ

จัดการความรู ซึ่งนํามาปรับใชกับชุมชนได กลาวคือ  

1. การสรางวิสัยทัศนเกีย่วกับความรู ผู นํามีหนาที่สรางวิสัยทัศนเกี ่ยวกับความรูที ่เปน

ความรูแหงชีวิตหรือความรูหลักของชุมชน สําหรับใชเปนเข็มทิศในการจัดการความรูของชุมชน 

การจัดการวิสัยทัศนเกีย่วกับความรูตองไมใชเพียงแคสราง แตจะตองเปนคําที่กินใจ และเขาใจได

งายแลวสื ่อสารใหเปนที ่รับรูและซาบซึ้ง จนเกิดเปนความเชื ่อและคานิยมรวมกันทั ่วทัง้ชุมชน 

วิสัยทัศนดังกลาวตองมีความชัดเจนในระดับทีเ่หมาะสม คือ ชัดเจนในระดับที่มองเห็นทิศทางและ

ขอบเขตรวมกันได แตไมควรชัดหรือมีรายละเอียดมากเกินไปจนทําใหปดกัน้ความคิดสรางสรรค

ของสมาชิกในชุมชน วิสัยทัศนดังกลาว จะตองเปดโอกาสใหสมาชิกในแตละชุมชนยอยๆรวมกัน

ตีความนําไปสูวิสัยทัศนและพันธกิจของหนวยยอยภายใตวิสัยทัศนของภาพรวมทําใหเกิดความรูสึก

ผูกพันทุมเทที่จะทํางานรวมกันเพื่อบรรลุวิสัยทัศนน้ัน  

2. การสรางทีมจัดการความรู การจัดการความรูเริ ่มที ่ตัวบุคคล แตในที ่สุดแลวตอง

ดําเนินการเปนทีม และเห็นระบบทัว่ทัง้ชุมชน จึงจะเกิดพลังของการจัดการความรูอยางเต็มที ่ 

สมาชิกของชุมชนจะตองเขาใจบทบาทของตนเองในดานการจัดการความรู การสรางทีมจัดการ

ความรูของชุมชนประกอบดวยบุคคล 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 ไดแก ผูปฏิบัติจัดการความรู ไดแก 

สมาชิกชุมชนทัว่ ๆ ไป กลุมที่ 2 ไดแก วิศวกรความรู ไดแก ผูนําชุมชนทัว่ ๆ ไป กลุมที ่ 3 ไดแก 
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ผูบริหารความรู ไดแก ผูนําชุมชนสูงสุด ซึ่งแตละกลุมก็จะมีบทบาทหนาที่ที่แตกตางกัน  

3. การสรางบรรยากาศของการแลกเปลีย่นเรียนรู บรรยากาศทีส่ําคัญทีสุ่ดคือ สภาพที่

สมาชิกในชุมชนสามารถหาประสบการณตรงสําหรับใชในการทํางาน คือ เนนทีค่วามรูจาก

ประสบการณตรง โดยไมปฏิเสธหรือละเลยความรูจากตํารา แตเนนความรูจากประสบการณตรง

มากกวา ประสบการณตรงมาจากการสัมผัสโดยตรงดวยตนเอง เชน การไปดูงาน การไปพูดคุย

แลกเปลี่ยนประสบการณ และที่สําคัญที่สุด การทดลองหรือฝกปฏิบัติดวยตนเอง ดังนัน้ ความรูที่

แลกเปลีย่นเรียนรูที่ตองเนนเปนพิเศษ คือ ความรูฝงลึก ความรูทีเ่กิดจากการติดตอสือ่สารภายนอก

ชุมชนเปนความรูท่ีสําคัญตอความสามารถในการแขงขันและการดํารงอยูของชุมชน จึงเปนความรูจาก

ประสบการณตรงที่สําคัญยิ่ง  

4. การจัดการความรูควบคู ไปกับการพัฒนารูปแบบการทํางาน การจัดการความรูใน

ชุมชนที่มีเปาหมายเชิงสังคม หรือดานการบริการ การจัดการความรูควรควบคูหรือแนบแนนอยูกับ

การพัฒนาคุณภาพงานหรือพัฒนาประสิทธิผล (Effectiveness) ของงาน ซึง่ในการจัดการสมัยใหม

เรานิยามคําวาประสิทธิผลวา หมายถึง เปาหมาย 4 ประการ คือ ตอบสนองตรงเปาหมาย 

(Responsiveness) ของลูกคา และตรงเปาหมายของชุมชน มีนวัตกรรม (Innovation) มีการพัฒนา

และใชศักยภาพ (Competency) อยางเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  

5. การจัดการชุมชนโดยใหสมาชิกชุมชนที่เปนผูนําแตไมใชผูนําระดับสูงในชุมชนเปน

พลังขับเคลือ่น ในตําราดานการจัดการมักเอยถึงวิธีการจัดการแบบ “บนลงลาง” (Top-down) กับ

แบบ “ลางขึน้บน” (Bottom-up) แต Nonaka  Takeuchi (1995) แนะนําไววา รูปแบบของการจัดการ

องคกรที่เหมาะสมตอการจัดการความรูคือ แบบ “กลาง-ขึ้น-ลง” (Middle-up-Down) เนนการใช

สมาชิกชุมชนที่เปนผูนําแตไมใชผูนําระดับสูงในชุมชนเปนพลังขับเคลื่อน โดยที่สมาชิกชุมชนที่

เปนผูนําเหลาน้ันจะเปนผูเชื่อมโยงวิสัยทัศนหรือความฝนของผูนําชุมชนระดับสูง เขากับความเปน

จริงหรือการปฏิบัติของสมาชิกชุมชนทั่ว ๆไป  

6. การสรางเครือขายความรูกับโลกภายนอก  การสรางเครือขายความรูกับโลกภายนอก

ในเรื่องที่เกี ่ยวกับงานหลักของชุมชน ควรจะมีระบบการรับรู ระบบการตรวจสอบขาวสารและ

ความกาวหนาของความรู การแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับภาคีหรือเครือขายที่มุงทําประโยชนหรือ 

ทําความดีใหแกสังคมมีการเชื่อมโยงและ“สกัด”ความรูจากผูที่ติดตอสัมพันธดวย  
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แนวคิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเรียนรูของ Benjamin S. Bloom 

Bloom (1956, pp. 123-126) ชี้ใหเห็นวา การเรียนรูที ่แทจริง ควรมีการเปลี ่ยนแปลง

พฤติกรรมที่สมบูรณแบบทัง้ดานสติปญญาและดานจิตใจควบคูกัน เชน พฤติกรรมการเรียนรูตาม

ทฤษฎีของ Bloom, Benjamin S. ไดจําแนกพฤติกรรมที่ผานการเรียนรูมาแลวเปน 3 ดานใหญๆ คือ  

1. ดานสติปญญา (Cognitive Domain) เปนความสามารถทางดานสมองในการคิด

เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ซึ่งเปนพฤติกรรมแยกยอยเปน 6 ชั้น คือ ความรู ความเขาใจ การนําไปใช การ

วิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินผล  

2. ดานจิตใจหรือความรูสึก (Affective Domain) เปนความสามารถในการรูสึกตอสิ่ง

ตางๆ รวมทั้ง ทัศนคติ ความเชื่อถือ หรือคานิยม มีพฤติกรรมแยกยอยเปน 5 ขัน้ คือ การรับรู การให

ความสนใจและตอบสนอง การประเมินคา และสรางคุณคา การจัดระบบและการสรางลักษณะนิสัย   

3. ดานทักษะหรือการปฏิบัติ (Psychomoter Domain) เปนความสามารถในดานการ

ปฏิบัติหรือการเคลื่อนไหวทางรางกาย แยกเปนพฤติกรรมยอย 5 ขัน้ คือ การเลียนแบบ การทําตาม

แบบ การหาความถูกตอง การทําอยางตอเนื่อง และการทําโดยธรรมชาติ  

 

แนวคิดการเปนชุมชนเรียนรู 

สัญญา สัญญาวิวัฒน (2541, น. 10-11) ไดอธิบายไววา หนึ่งในสีป่ระการสําคัญที่ทําให

ชุมชนเขมแข็ง คือ การเปนชุมชนเรียนรู (Learning Organization) คือ สมาชิก หรือ ประชากรของ

ชุมชนนั่นเองเรียนรู หากเปนสมาชิกกลุมใหญ หรือสมาชิกทั้งหมดของชุมชนชวยกันเรียนรู (ทั้ง

เรียน และทั้งรู) นั่นหมายความวา ชุมชนพัฒนาจะตองตืน่ตัวอยูตลอดเวลา ตอความเปนไปไดของ

โลก รูขาวคราวทัง้ดานเศรษฐกิจ สังคม สิง่แวดลอม และการเมืองของประเทศ รวมทั้งการเพิม่พูน

ความรูบางดานทีจํ่าเปน เชน ดานการอาชีพ การเมือง การปกครอง กฎหมาย ใหกับชุมชนอยาง

ครอบคลุม และลึก การเรียนรูตรงนี้ไมไดหมายถึงการฟงการอานแลวก็จํา ซึง่อาจไมเขาใจแจมแจง 

การเรียนรูตรงนี้จึงเนนวา ตองเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติ ซึ่งเปนความรูจริง เปนความรูชั้นสูง 

หรือเรียกอีกอยางวา “ปญญา” (ทางพระเรียกวา ภาวนามยปญญา) ซึง่ปญญาจะสามารถใชแกปญหา

ตางๆของชุมชน หรือสามารถสรางการพัฒนาชุมชนของตนใหเจริญกาวหนาอยางยัง่ยืนถาวรตอไป  

ทั้งน้ีเพราะปญญาเชนน้ีจะเปนเสมือนพลังผลักดันชุมชนอยูตลอดเวลา  

ยรรยงค  อินทรมวง และคณะ (2546, น. 20-21) มองถึงชุมชนเรียนรู วาถือเปนเครือ่งมือที่

จะทําใหเกิดสถานการณการเสริมสรางศักยภาพชุมชน (Capacity Building) ได มีองคกรนานาชาติ

และระดับประเทศหลายหนวยงานไดใชการสรางกระบวนการเรียนรูชุมชนเปนเคร่ืองมือผลักดันให

เกิดการพัฒนาและเปลีย่นแปลงสังคมไปในทางทีย่ั ่งยืน ตัวอยางเชน IRC Internatonal Water  
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Sanitation Centre (2003) ซึ่งเปนองคกรนานาชาติที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนานํ้าสะอาดและการ

สุขาภิบาล (Water  Sanitation) ไดพัฒนาแนวคิดและเครือ่งมือในการสรางกระบวนการเรียนรูเชิง

ปฏิบัติการ (Action-Learning Procedures) ซึ่ง IRC ไดพัฒนาขั้นตอนขึ้นประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ 

1. กระบวนการแกปญหา (Problem - Solving Process) 

2. การตรวจสอบและประเมินโดยชุมชน(Community Monitoring  Evaluation) 

3. การประชุมเพื่อเรียนรูรวมกัน (Participatory Learning Meeting) 

4. การระดมทรัพยากร (Pooling Resources) 

5. การรวมกันฝกหัดเรียนรู (Participatory Demonstrations) 

6. การอบรมกันเองในชุมชน (Community Self - Training)  

 

พัฒนะพงษ สุขมะดัน และคณะ (2541, น. 16)ไดชี้ใหเห็น ชุมชนเรียนรู ที่ทําใหครอบครัว

และชุมชนมีความสามารถในการดําเนินงานเพื่อการพึ่งตนเอง และตอบสนองความตองการใน   

การพัฒนาอยางตอเนื ่องได กระบวนการเรียนรู ของครอบครัวและชุมชน มีลักษณะสําคัญ                

4 ประการ คือ เปนกระบวนการกลุม สมาชิกในครอบครัวหรือชุมชนรวมกันคิดรวมกันทํา เปนการ

เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง สมาชิกนําไปปฏิบัติรวมกัน เปนการเรียนรูและทํางานรวมกันใน

ลักษณะเปนเครือขาย เพื ่อแลกเปลี ่ยน เชื ่อมโยงกัน มีการชวยเหลือเอื ้ออาทรตอกัน มีการ

ติดตอสื่อสารถึงกัน ภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน  

พิชชา บวัแยม (2547, น. 37-39) กลาวถึง ชุมชนแหงการเรียนรูไววา เปนวิธีทีเ่หมาะกับการ

เสริมสรางชีวิตสาธารณะของชุมชน คือ การแสวงหาวิธีตาง ๆ ทีก่ระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู

ของชุมชน ซึง่กระบวนการเรียนรูของชุมชนโดยปกติมักเกิดจากการดําเนินกิจการเฉพาะบาง

ประการ เชน กิจกรรมที ่เปดโอกาสใหความสัมพันธของผู คนกลายมาเปนความสัมพันธเชิง

สาธารณะ  โดยเฉพาะใหคนทีค่อนขางแปลกหนาไดมาพบปะและรวมแกไขปญหาสาธารณะ

รวมกัน สิ่งที่นาสนใจอยางยิ่ง คือ กิจกรรมตางๆที่กระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชน 

มักจะเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดความสัมพันธเชิงสาธารณะ (Public Relationships) ที่ประกอบไปดวย 

กระบวนการ ดังน้ี 

1. การกําหนดประเด็นปญหาโดยการมีสวนรวมของชุมชน คือ การเปดโอกาสให

ประชาชนคิดปญหาทั้งจากแงมุมผลประโยชนของตนและผูอ่ืน 

2. การสรางทางเลือกใหกับชุมชน โดยผานกระบวนการสนทนาแบบพินิจพิเคราะหเวที

การสนทนานีจ้ะทําหนาทีค่ลายกับการนําเอาผูเขารวมคนหนึง่เขาไปสัมผัสกับประสบการณชีวิต

ของอีกคนหนึ่ง การเรียนรูประสบการณของอีกคน การเรียนรูประสบการณ หรือรับทัศนะของคน
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อื่นเขามาในสมองก็เทากับการเริ่มเปลีย่นแปลงทัศนคติเดิมของตน พรอมกับเริ่มมองเห็นความ

เปนไปไดที่จะรวมทํางานกับคนอ่ืน 

3. การดําเนินกิจกรรมสาธารณะ เปนกิจกรรมที่ระดมพลังรวมหมูของประชาชน  มีความ

หลากหลาย และเกีย่วของกับประชาชนจํานวนมาก ซึง่กิจกรรมสาธารณะมิไดเกิดจากผลการ

วางแผนบริหารจัดการ หรือเกิดเองตามธรรมชาติ แตเกิดจากกระบวนการสนทนาแบบพินิจ

พิเคราะห และนํามาซึ่งการกําหนดแนวทางทั่วไปของการดําเนินกจิกรรม 

4. การประเมินผลกิจกรรมโดยสาธารณะ คือ การเปดโอกาสใหประชาชนมามีสวนรวม

ในการประเมินผลกิจกรรมที่ดําเนินการในชุมชน โดยใหประชาชนเปนฝายตัดสินวาความพยายาม

และกิจกรรมที่ดําเนินการใดที่มีประโยชน และมีคุณคาอยางแทจริงตอชุมชนของพวกเขา 

 

แนวคดิการเรียนรูแบบมีสวนรวมในชุมชน ของ บัณฑร ออนดํา 

บัณฑร ออนดํา (2544, น. 26-31) เห็นวา ลักษณะการเรียนรูแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 

1. การเรียนรูท่ีสรางจิตสํานึกทางอุดมการณ สํานึกของคุณคา ศักดิศ์รีของมนุษยและพลัง

ของการรวมกลุมพลังชุมชน ซึ่งเปนกระบวนการนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน 

2. การเรียนรูแบบองครวมเชือ่มโยงสัมพันธกัน เปนการเรียนรูที ่ไมแยกสวนระหวาง

ความเปนชุมชนกับสถานการณความเปลีย่นแปลงภายนอกชุมชน โดยการเรียนรูจําเปนตองคนหา

คุณคาเดิมทีม่ีอยู ในชุมชนซึ ่งเปนสิ ่งที ่ชุมชนสรางขึ ้นเอง สั ่งสมและสืบทอดกันมา เพือ่คนหา

แนวทางหรือกระบวนการปรับตัว 

3. การเรียนรูทีป่ระสานระหวางการเรียนรูเชิงประจักษรวมกับทฤษฎี เปนกระบวนการ

เรียนรูทีม่ีประสิทธิภาพทีสุ่ดและเปนประโยชนตอการเปลีย่นแปลงทางสังคม สามารถสรางการ

เรียนรูไดเอง และเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ การวิเคราะหรวมกับผูอืน่ ซึง่สงผลใหเกิด

องคความรูใหม ๆ ในชุมชน ไดแก กระบวนการเรียนรูแบบสรุปบทเรียน ซึ่งประกอบดวย 

1) การเรียนรูโดยตรงจากการเห็นของจริงหรือการแลกเปลี่ยนประสบการณตรงเปน

การเรียนรูทีไ่ดพบเห็นของจริง จับตอง สัมผัสได หรือไดแลกเปลี่ยนความรูกับประสบการณตรง

ดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูตรงจะทําใหประชาชนไดเรียนรู วิเคราะห เลือก และตัดสินใจจาก

การพบเห็น และประสบการณที่ไดรับการเรียนรูไดดวยตนเอง 

2) ใหประชาชนเขารวมการเรียนรูซึ่งจัดเปนหัวใจสําคัญของการเรียนรู เปนการเปด

โอกาสใหประชาชนผูเขารวมการเรียนรูเปนผูคนหาขอมูล ประเมินปญหา ความตองการ และความ

จําเปนของการจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ประชาชนควรไดเรียนรูดวยตนเองและจาก

ประสบการณของกันและกันเปนหลัก เพราะธรรมชาติของการเรียนรูของมนุษยนัน้ตองการมีสวน
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รวมในกจิกรรมการเรียนรูอยางมีความคิดที่เปนอิสระมากกวาการพึ่งพิงและการถูกครอบงํา ผลที่ได

จากการเรียนรูจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

3) ใชกระบวนการกลุมที่เนนความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะความ

รวมมือจะเสริมการเรียนรูและสรางสํานึกของการมีสวนรวมแกประชาชนในชุมชน เพื ่อให

ประชาชนไดยอมรับฟงความคิดเห็นทีแ่ตกตาง กระตุนใหเกิดความเชือ่มัน่ ความไววางใจซึง่กัน

และกัน มีความพรอม ความมัน่ใจในการแสดงความคิดเห็น การเสนอประสบการณของตนเองที่

เปนประโยชนตอการดําเนินงาน 

4) เนนกระบวนการมากกวาเนื้อหา ไมมีรูปแบบตายตัว เปดโอกาสใหเรียนรูตาม

สถานการณ เนื้อหาและกระบวนการกําหนดขึ้นมาจากวัตถุประสงคที่มาจากความตองการของ

ประชาชนที่เขามามีสวนรวมในการเรียนรู 

5) กระบวนการเรียนรูที่ตอเนื่อง  ซึ่งควรมีการวางแผนการจัดการเรียนรูที่จะสงผล

ระยะยาว 

6) เนนการสรางบรรยากาศเรียนรูแบบไมเปนทางการ เพือ่ใหประชาชนมีความเปน

กันเองมากที ่สุด และจะชวยสรางความรู สึกไวเนื ้อเชือ่ใจกัน และสรางใหเกิดความรวมมือ       

สามัคคีกันในการทํางาน ซึ่งแสดงใหเห็นดังแผนภาพที่ 2.11 ตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2.11: กระบวนการเรียนรูแบบสรุปบทเรียนของบัณฑร ออนดํา (ที่มา: บัณฑร ออนดํา, 

2544) 

ปฏิบตัิงาน 

(เรียนรูระหวางการทํางาน) 

ทบทวน 

(จากการแลกเปล่ียนประสบการณ) 

วิเคราะห สรุปบทเรียน 

(เรยีนรูจากการวิพากษ ยอมรบัความผดิพลาด) 

ปรับปรุง 

(นําผลจากการเรียนรูไปปรบั

 

เกิดองคความรูใหม 
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จากการศึกษา สรุปไดวา ปจจัยดานความรูจะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยงไดน้ัน 

เพราะ ความรูมคีวามจําเปนในสงัคม และโลกยคุปจจุบนั เปนโลกยคุขอมลูขาวสาร ดังน้ัน หากสมาชิกของ

ชุมชนมีความรูใหม ๆ ที่ทันสมัย และเปนประโยชนในการพัฒนาชุมชนมาชวยเสริมความรูที่มีอยูและ

ประสบการณที่มีอยู  จะชวยใหเกิดการพัฒนาสิง่ใหมที่เปนประโยชนใหกับชุมชนได และชวยใหการ

ตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ รวมถึงการจัดการความขัดแยงในชุมชนต้ังอยูบนฐานของความรู และยิ่ง

ประชาชนในชุมชนไดมีความรูความเขาใจเกีย่วกับขอมูลทีเ่กีย่วของกับโครงการที่จะมาดําเนินการ

ในพื้นทีม่ากเพียงพอก็จะสงผลตอการจะตัดสินใจในสวนที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและเหมาะสม

มากขึน้ดวย ดวยเหตุผลดังกลาวปจจัยความรูของประชาชนจะเปนประโยชนตอการจัดการความ

ขดัแยงในชมุชนไดควรมีลักษณะตอไปน้ี 

1. ความรูจะชวยใหคนในชุมชนไดมีความเขาใจและมีขอมูลในการยกระดับและปรับปรุง

การดําเนินงานพัฒนาชุมชนในดานตาง ๆ ซึง่จะเปนประโยชนในการยกระดับในการจัดการความ

ขดัแยงในชมุชนดวย 

2. คนในชุมชนจะมีความรูได ตองมีการจัดการความรู หรือการเสริมสรางความรู ซึง่มี

กิจกรรมทีเ่กีย่วของหลายประการ อาทิ การสรางวิสัยทัศนเกีย่วกับความรู การสรางทีมจัดการ

ความรู การสรางบรรยากาศของการแลกเปลีย่นเรียนรู  การจัดการความรูควบคูไปกับการพัฒนา

รูปแบบการทํางาน การจัดการชุมชนโดยใหสมาชิกชุมชนที่เปนผูนําแตไมใชผูนําระดับสูงในชุมชน

เปนพลังขับเคลือ่น การสรางเครือขายความรูกับโลกภายนอก ฯลฯ  ดังนัน้ กระบวนการในการ

จัดการความรูจะชวยใหเกิด การเรียนรูรวมกัน การรวมคิด รวมทํา ในสิ่งที่สรางสรรคและแสดงออก

ในเชิงเหตุและผล และชวยสรางบรรยากาศทีดี่ สัมพันธภาพทีดี่ระหวางกัน ซึ่งจะสามารถสกัดกั้น

ความขัดแยงในเชิงทําลายไดระดับหนึ่ง 

3. ความรูจะชวยใหคนในชุมชน มีความมั่นใจที่จะแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง หากชุมชนมี

สมาชิกที่เปนผูมีความรูอยูปริมาณมากก็จะเปนกําลังสําคัญของชุมชนในการคลีค่ลายปญหาตาง ๆ

ซึ่งรวมถึงปญหาความขัดแยงในชุมชนดวย 

4. ความรู ที ่เกิดจากการเรียนรู แบบมีสวนรวมในชุมชน จะชวยสรางจิตสํานึกทาง

อุดมการณ สํานึกของคุณคา ศักดิ ์ศรีของมนุษยและพลังของการรวมกลุ มพลังชุมชน ซึ ่งเปน

กระบวนการนําไปสูการผนึกกําลังเพื่อความเขมแข็งของชุมชนได 

5. ความรูจะชวยใหคนในชุมชนมีความคิดที่กวางขึน้ ไมมองเฉพาะภายในชุมชน แตมอง

สิง่ตาง ๆ ทีอ่ยูภายนอกชุมชนดวย วาจะตองมีการปรับตัวทีเ่หมาะสมตามสถานการณทีเ่ปลีย่นไป

อยางไร ซึง่หากประชาชนในชุมชนมีความรูก็จะชวยใหชุมชนมองความขัดแยงวาไมใชสิ่งเลวราย

เพียงแตจะสามารถจัดการความขัดแยงใหเหมาะสมไดอยางไร 
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ค. ดานเศรษฐกิจ  

2.1.12 ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน-เอกชนกับการจัดการความขัดแยง 

Gittinger (1982, pp. 58–59) มองผลประโยชนวามี 2 ลักษณะ คือ ผลประโยชนที่ไมมี

ตัวตน คือ ผลประโยชนทีวั่ดไมไดจากแงของปริมาณ หรือในแงของมูลคาในรูปตัวเงิน และ

ผลประโยชนทีม่ีตัวตน คือ ผลตอบแทนทีวั่ดมูลคาเปนจํานวนเงินได การแบงผลประโยชนตาม

ลักษณะนีอ้าศัยมาตรการวัดคาทีย่อมรับทัว่ ๆ ไป คือ ตีคาเปนจํานวนเงินได และผลประโยชนบาง

ชนิดซึ ่งอาจวัดไมไดในเวลาหนึ่งกลายเปนผลประโยชนที ่วัดไดในเวลาตอมาก็ได นอกจากนี้

ผลประโยชนของสังคมบางอยางก็ไมสามารถวัดได เชน ผลประโยชนจากโครงการ โครงการ

ปองกันประเทศก็จะทําใหประเทศชาติมีเอกราช อธิปไตย และมีความมัน่คง ผลประโยชนดังกลาว 

เปนผลตอบแทนที่วัดคาไดยาก  หรือโครงการดานการศึกษา ซึ่งจะทําใหเกิดความเจริญทางดาน

วัฒนธรรมและทําใหมีการพัฒนาระบบประชาธิปไตยใหเจริญกาวหนา ในเวลาเดียวกัน โครงการ

ดานการศึกษา อาจกอใหเกิดผลประโยชนที่มีตัวตนดวย เชน เปนการเพิม่รายไดใหกับนักศึกษาที่ 

เขารวมโครงการ และในบางโครงการผลประโยชนทีเ่พิม่ขึน้ไมไดมาจากการเพิม่ขึน้ของผลผลิต 

แตมาจากการหลีกเลี่ยงการสูญเสีย สวนมนูญ รัตนอุบล (2545, น. 15-17) ชีใ้หเห็นวา การวิเคราะห

ผลประโยชนระหวางโครงการของภาครัฐบาล และภาคเอกชน วาจะมีความแตกตางกัน โดยที่

ภาคเอกชนจะเนนผลกําไรในรูปตัวเงิน (Money Profit) ทีไ่ดจากโครงการ ในขณะทีภ่าครัฐบาลจะ

เนนการวิเคราะหไปในรูปของเศรษฐกิจ โดยเนนผลกําไรทางสังคม (Social Profit) เปนสวนรวม 

แตอยางไรก็ตาม ปจจุบันไดมีการกําหนดใหตองทําการวิเคราะหผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมใน

โครงการตาง ๆ วาจะกอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอมอยางไร หรือไมหากเกิดผลเสียจะมี

มาตรการและวิธีการปองกันอยางไร ทั้งนีไ้ดศึกษาทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับปจจัยดานผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจ ดังตอไปน้ี 

ทฤษฎีแลกเปลี่ยน (Exchange Theory)  

สัญญา สัญญาวิวัฒน (2549, น. 35-38) ไดสรุปใหเห็นถึงทฤษฎีการแลกเปลีย่น (Exchange 

Theory) วาเปนการเนนความสําคัญของคูสัมพันธในการสนองความตองการของกันและกัน โดยมี

สาระสําคัญ ดังน้ี 

ความหมายของการแลกเปลี่ยน (Exchange)  

ความหมายทีใ่ชในทฤษฎีนี ้หมายถึง คนหนึง่มีความตองการ “ของ” อยางหนึง่จากอีกคน

หนึ่ง คือ ติดตอกับคนทีม่ีของทีค่นนัน้ตองการ คนที่มีของจะติดตอดวยก็ตอเมื่อพิจารณาเห็นวา เขา

จะไดประโยชน (Benefit) จากการแลกเปลี่ยนน้ัน 
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ทั้งน้ี “ของ” สําหรับการแลกเปลีย่น นั้น อาจเปนไดหลายอยาง เชน วัตถุสิ่งของ เงินทอง 

หรือไมใชวัตถุ เชน ความเปนเพื่อน คะแนนเลือกตั้ง หรือการสนับสนุนการแขงขันรูปแบบตางๆ 

ตลอดจนความรัก ความเห็นใจ และความอบอุน เปนตน  

การแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นได โดยไมจําเปนตองแลกเปลี่ยนของประเภทเดียวกัน หรือตองมี

ราคาเทา ๆ กัน เพียงแตผูถูกติดตอรูสึกวาไดกําไรหรือไดประโยชนคุมคาคูควรกันทางใดทางหนึง่ 

เชน ผูหนึง่อยากไดคะแนนเสียงเลือกตัง้ จึงเสนอใหเงินหรือสิ่งของแลกเปลี่ยน ผูหนึง่อยากได

ความรู จึงเสนอตําแหนงให ถาฝายถูกเสนอพอใจ การแลกเปลี่ยนก็เกิดขึ้น 

เน้ือหาสําคัญ 

เมื ่อทั ้งสองฝายที ่จะทําการแลกเปลี ่ยนของกัน ตกลงแลกเปลี ่ยนกันความสัมพันธ

แลกเปลีย่น (Exchange Relation) จะเกิดขึ้น เมื่อความสัมพันธแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น องคการและสังคม

ก็จะเกิดขึ้น เพราะองคการสังคม คือ ความสัมพันธทางสังคม เพียงแตเปนความสัมพันธทางสังคมที่

ยืนยาว มีแบบแผนพฤติกรรม หรือวัฒนธรรม มีหนาทีอ่ยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง และมีองค

วัตถุสนับสนุนการดําเนินชีวิตขององคการ ความสัมพันธแลกเปลีย่นจึงเปนจุดเริ่มตนขององคการ

สังคม เมือ่ ดํา เนินการแลกเปลี ย่นนานออกไป ก็จะเกิดกฎเกณฑการแลกเปลี ย่นและเกิด

องคประกอบองคการสังคมอ่ืนตามมา โดยมีหลักการสําคัญ 3 ประการ ดังน้ี 

หลักการท่ีหน่ึง จะตองมีปรากฏการณทีว่า ฝายหนึง่ตองการสินคา (Commodity) จากอีก

ฝายหน่ึง และมีความเชื่อวาผูถูกติดตอจะยินดีแลกเปลีย่นกับสินคาของผูติดตอ ทัง้นีผู้ริเริม่ติดตอไม

จําเปนตองรูความตองการของผูถูกติดตอ  

หลักการท่ีสอง จะตองเปนปรากฏการณที่วา สินคาที่ตองการจะตองไดมาโดยผานผูมีสินคา

นัน้ โดยในกระบวนการแลกเปลีย่นอาจมีการขูกรรโชกหรือโกงกัน ถาเกิดมีปรากฏการณเชนนั้น

ขึน้ ความสัมพันธแลกเปลีย่นและองคการสังคมก็ยอมไมเกิด องคการสังคมจะเกิดไดเฉพาะกรณี

การแลกเปลีย่นมีความยุติธรรม และจะคงอยูตราบเทาทีท่ัง้สองฝายตางรูสึกวามีความยุติธรรมใน

การแลกเปลี่ยน 

หลักการที่สาม ขอนี้มีความสําคัญมาก กลาวคือ ทัง้สองฝายจะตองไมแลกเปลีย่นสิง่ของ

หรือสินคาที่ไมคูควรหรือเหมาะสมกัน เชน ฝายหนึ่งตองการคาแรงจากงานที่อีกฝายขอใหทํา แต

ฝายขอใหทําเพียงกลาวขอบคุณ เชนนี้ ก็ไมตรงกับความคาดหมายของผู ทํางาน กรณีเชนนี้ 

ความสัมพันธแลกเปลี่ยนก็จะมีอุปสรรคและหยุดลง  

จากหลักการทัง้สามประการ สามารถมีกรอบความคิดสําหรับวิเคราะหความสัมพันธ

แลกเปลี่ยนได โดยการวิเคราะหไปที่ 4 เร่ือง คือ  
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1. คูแลกเปลี่ยนเปนใคร  

2. แลกเปลี่ยนอะไรกัน ปริมาณเทาใด  

3. ขอตกลงการแลกเปลี่ยนหรือสัญญา หรือวัฒนธรรมที่ควบคุมการแลกเปลี่ยน และ  

4. เงือ่นไขหรือสภาพแวดลอมทีส่นับสนุนการดํารงรักษาความสัมพันธแลกเปลีย่นเปน

อยางไร 

 

ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระดับบุคคล (Individualistic Exchange) โดย Talcott Parsons & 

George C. Homans 

 Turk & Simpson (1971) ไดนําเสนอทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระดับบุคคล (Individualistic 

Exchange) ของ Talcott Parsons และ George C. Homans ซึง่เปนทฤษฎีที่เกีย่วของกับการแลกเปลี่ยน

ระหวางคนสองคนหรือกลุมคนขนาดเล็ก โดยไดศึกษาใน 3 กรณีศึกษา คือ กรณีศึกษาโรงไฟฟา

ตะวันตกของ Hawthorne กรณีศึกษา Norton Street Gang และกรณีศึกษา Tikopia Family ซึง่ไดมี  

ผูศึกษาไวแลวและพบวาการแลกเปลี่ยนระหวางบุคคลมีลักษณะ 10 ประการ ไดแก             

1. ถาความถี่ของการกระทําระหวางกันของบุคคล 2 คน หรือมากกวา 2 คน เพิ่มขึ้นระดับ

ความชอบพอกันก็จะสูงขึ้นหรือกลับตรงกันขาม 

2. การเพิม่ขึน้ของความรูสึกชอบพอของบุคคลจะแสดงออกดวยการเพิม่การกระทํา

ระหวางกันหรือกลับตรงกันขาม 

3. การกระทําระหวางกันของบุคคลยิ่งบอยมากขึ้นเพียงใด ความคลายคลึงของการกระทํา

และความรูสึกก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น หรือกลับตรงกันขาม 

4. บุคคลมีตําแหนงในกลุมสูงเพียงใด ก็จะยิง่กระทําตามบรรทัดฐานของกลุมมากขึ้น

เพียงน้ัน หรือกลับตรงกันขาม 

5. บุคคลยิง่มีตําแหนงทางสังคมสูงมากเพียงใด ก็จะยิง่มีขอบเขตของการกระทํา

กวางขวางมากขึ้นเพียงนั้น 

6. บุคคลยิ่งมีตําแหนงทางสังคมสูงมากเพียงใด จํานวนคนที่จะเปนผูริเริ่มการกระทําให

เขาไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมก็ตาม ก็จะยิ่งมีมากขึ้นเพียงน้ัน 

7. ยิ่งบุคคลมีตําแหนงทางสังคมสูงมากเพียงใด จํานวนคนที่เขาจะตองริเร่ิมกิจการใหโดย

ทางตรงหรือทางออมก็ตามจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้น 

8. บุคคลยิง่มีตําแหนงทางสังคมใกลเคียงกันมากเพียงใด ก็จะยิง่มีการกระทําระหวางกัน

บอยมากขึ้นเพียงน้ัน 
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9. บุคคลยิ่งมีการกระทําระหวางกันถี่มากขึน้เพียงใด ขณะทีไ่มมีบุคคลใดบุคคลหนึง่เปน

ผูริเร่ิมการกระทําระหวางกันมากกวาใคร ความชอบพอกันก็จะยิ่งมีมากขึ้น และจะมีความสะดวกใจ

ในการที่คนเหลาน้ีจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 

10. เมื่อบุคคลสองคนมีการกระทําระหวางกัน หากคนหนึ่งในสองยิ่งเปนผูริเร่ิมการกระทํา

ระหวางกันใหอีกคนหนึ่งมากเพียงใด อีกคนหนึ่งจะยิง่เพิ่มความเคารพ (ศัตรู) มากขึ้นเพียงนัน้และ

จะยิ่งพยายามลดความถี่ของการกระทําระหวางกันใหนอยลงเพียงนั้น 

 

ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนเชิงโครงสราง (Exchange Structuralism Theory)  

Blau (1964) ไดเสนอทฤษฎีการแลกเปลีย่นเชิงโครงสราง (Exchange Structuralism 

Theory) ซึ่งเปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการแลกเปลีย่นระหวางคนหมูมาก คูแลกเปลีย่นไมจําเปนตอง

เห็นหนากันก็ได เรียกอีกอยางวา การแลกเปลี่ยนรวมหมู (Collective Exchange Theory) ซึ่งเปน

ทฤษฎีทีพ่ัฒนามาจากทฤษฎีทางมานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร โดยมีแนวความคิดที ่สําคัญ           

2 ประการ คือ หลักการแลกเปลีย่นรวมหมูเบือ้งตน และทฤษฎีอํานาจ ในที่นี้ไดศึกษาเฉพาะ

หลักการแลกเปลี่ยนรวมหมูเบื้องตน ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

หลักการแลกเปลี่ยนรวมหมูเบื้องตน (Basic Exchange Principles) หลักการแลกเปลี่ยนรวม

หมูเบื้องตน ซึ่งมีหลักการเบื้องตน 7 ประการ ไดแก 

1. ยิง่บุคคลคาดหวังวาจะไดกําไรจากการกระทํากิจกรรมเฉพาะใด เขาก็ยิง่มีแนวโนมจะ

กระทํากิจกรรมน้ันมากขึ้น ทําใหบุคคลเลือกทํากิจกรรมที่เขาคาดวาจะไดรับรางวัลจากกิจกรรมน้ัน 

ยิ่งหวังวาจะไดมากเทาไร ก็ยิ่งทํากิจกรรมน้ันมากขึ้นเทาน้ัน 

2. ยิง่บุคคลไดทําการแลกเปลี่ยนรางวัลกับบุคคลอืน่บอยครั้งมากขึ้นเพียงใด โอกาสที่

ความผูกพันระหวางกันจะเกิดมากยิง่ขึ้น และความผูกพันนี้จะกําหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของเขา

ทั้งสองที่จะติดตามมา รางวัลตางตอบแทนกันนี้ไมจําเปนตองเปนสิ่งเดียวกัน อาจจะแตกตางกันได

แตทั้งสองฝายตองเห็นวาเปนสิ่งคูควรกันเมื่อแลกเปลี่ยนรางวัลกันนาน และบอยคร้ังก็จะสรางความ

ผูกพันระหวางกันหรือความผูกพันตางตอบแทนขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปในสังคมจะมีบรรทัดฐานแหงการ

ตอบแทนกัน (Norm of Reciprocity) ที่บังคับใหบุคคลตอบแทนสิ่งที ่ผู อื ่นใหอยู แลว ทําให

ความสัมพันธน้ียืนยาวยิ่งขึ้น 

3. ยิ่งความผูกพันตางตอบแทนถูกฝาฝนมากยิง่ขึ้นเพียงใด คูสัมพันธผูเสียประโยชนก็จะ

ยิง่แสดงสิทธานุมัติทางลบมากยิ่งขึน้เพียงนั้น กลาวคือ ในความผูกพันตางตอบแทนนี้ ถาหากคู

สัมพันธฝายหนึ่งไมไดตอบแทนใหแกอีกฝายหนึ่ง ฝายที่ไมไดรับตอบแทนก็จะแสดงสิทธานุมัติ
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ทางลบ (Negative Sanction) มากยิ่งขึน้เพียงนัน้ เชน แสดงความไมเปนมิตร แสดงความไมพอใจ 

ลดผลประโยชนลง เลิกสัมพันธแลกเปลี่ยนหรืออาจกลายเปนศัตรูคูแขงกันก็ได 

4. บุคคลยิ่งไดรับรางวัลที่คาดหวังไวจากการกระทําเฉพาะใดบอยมากขึ้นเพียงใด บุคคลก็

ยิง่ลดคุณคาของกิจกรรมเฉพาะนั้นลง พรอมทั้งยิง่ลดการกระทํากิจกรรมเฉพาะนั้นลงดวย เปน

ความสัมพันธทีเ่กีย่วของกับคุณคาหรือราคาของกิจกรรมทีข่ึน้ลงตามความถีข่องการไดรับรางวัล 

อันเนื่องมาจากกิจกรรมเฉพาะนัน้ๆ ซึ่งเปนไปตามหลักเศรษฐศาสตร เรื่องกฎอรรถประโยชน

หนวยสุดทาย (Law of Marginal Utility) ที่วายิง่บุคคลไดรับรางวัลใดมากขึน้ บุคคลก็จะยิ่งรูสึกอิม่ 

(Satiate) กับรางวัลนั้น คุณคาของรางวัลนั้นก็จะคอยๆ ลดลง แตจะเริม่หารางวัลอื่นมาทดแทน ใน

ขณะเดียวกันถาหากวาเขาไดรับรางวัลนอยก็จะถึงจุดอ่ิมตัวอีกเชนเดียวกัน 

5. ยิง่ความสัมพันธแลกเปลีย่นมีความมั ่นคงมากขึน้เพียงใด ความเปนไปไดที ่จะใช

บรรทัดฐานแหงการแลกเปลีย่นอยางอยุติธรรมก็จะยิ่งมากขึ้นเพียงนัน้ ความสัมพันธแลกเปลีย่นที่

มั่นคง หมายถึง ความสัมพันธแลกเปลี่ยนที่คูสัมพันธไมวาจะเปนเพียงสองคน หรือมากกวายอมรับ

วามีอยูตางไดทดแทนแลกเปลี่ยนรางวัลตอกันเปนเวลานาน จนกลายเปนเรื่องปกติ ความสัมพันธ

แบบนี้จะทําใหเกิดบรรทัดฐานหรือมาตรฐานสังคมในการแลกเปลี่ยนอยางยุติธรรมมากขึ้น 

6. ยิ่งมีการปฏิบัติตามบรรทัดฐานแหงความยุติธรรมในการแลกเปลี่ยนนอยลงไปเทาใด คู

สัมพันธทีไ่มไดรับความยุติธรรมในการแลกเปลีย่นก็จะยิง่ใชสิทธานุมัติทางลบตออีกฝายมากขึน้ 

ซึ่งเปนลักษณะที่ตอเน่ืองจากหลักการในขอที่ 3 

7. ยิง่ความสัมพันธแลกเปลีย่นเกิดความสมดุล และความมั่นคงขึ้นในบางหนวยสังคม ก็

ยิ่งเปนไปไดมากวาความสัมพันธแลกเปลี่ยนในหนวยสังคมอ่ืนจะไมสมดุลและมั่นคง เปนหลักการ

ที่ตอเนื่องจากหลักการขอที ่6 กลาวคือ หากความสัมพันธแลกเปลี่ยนของบางหนวยสังคม เชน 

สถาบันการเมืองการปกครอง มีความสมดุลและมัน่คง ความสัมพันธแลกเปลีย่นของอีกบางหนวย

สังคมในสังคมเดียวกัน เชน เศรษฐกิจ ครอบครัว ศาสนาจะไมสมดุลและมัน่คง ทั ้งนี ้อาจจะ

เนื่องจากการทุมเททรัพยากรและความเอาใจใสนอยกวาสถาบันการเมืองการปกครอง 

สรุปไดวา จากการศกึษา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ  ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ เปนลักษณะ

ของการแลกเปลีย่น คอื การกระทาํตอกนัในลกัษณะของผลประโยชนตางตอบแทน ซึ่งหากสังคมที่มีความ

ขัดแยงสูงและปจจัยดานเศรษฐกิจมีความสําคัญตอประชาชนในชุมชนในหวงที่มีความขัดแยง การให

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจตอบแทนก็จะทําใหประชาชนมีความพอใจในระดับหน่ึงซึ่งหากมีความพอใจ

มากก็จะชวยชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึน้ได ก็จะชวยลดความขัดแยงได และจะเกิดความรวมมือระหวาง

กันมากขึ้นแทนที่ความขัดแยงนั้น ผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่จะชวยคลี่คลายสถานการณความ

ขัดแยงไดจะตองเปนผลประโยชนทางเศรษฐกิจทีไ่มขัดตอกฎหมาย และไมผิดจริยธรรม และ
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ศีลธรรม เพราะมีหลาย ๆ คนเลือกผลตอบแทนมหาศาล มากกวาทีจ่ะเลือกความมีจริยธรรม ความมี

ศีลธรรม หรือสิ่งที่ควรทํา ผลประโยชนจึงกลายเปนสาเหตุสําคัญทีก่อใหเกิดความขัดแยงตางๆ 

เกิดขึ้นตามมาอีก  

ดังน้ัน ปจจัยดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน-เอกชน จะเปนประโยชนในการจัดการ

ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนาขนาดใหญของภาครัฐที่ไปดําเนินการในชุมชนได 

จะตองมีลักษณะ ดังน้ี 

1. ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชนและเอกชนจะตองไดรับความเปนธรรม 

2. การทํากิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน ประชาชนตองมีผลประโยชนบางตามสมควร 

3. โครงการหรือกิจกรรมที ่จัดขึน้ในชุมชนตองไมกระทบหรือเกิดความเสียหายตอ

ทรัพยสิน สิ่งของของชาวบานและชุมชน รวมทั้งไมเปนการกระทบรายไดที่ชาวบานมีอยูกอนแลว 

4. ความเสียหายสวนบุคคลหรือแตละครอบครัว และความเสียหายของชุมชนโดยรวมที่

เกิดจากการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมในชุมชนจะตองไดรับการชดเชยหรือดูแลเปนกรณี

พเิศษ 

 

2.1.13 ความทันสมัยของชุมชนกบัการจดัการความขัดแยง 

ไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

ทฤษฎีภาวะทันสมัย (Modernization Theory) 

พัชรินทร สิรสุนทร (2547, น. 92) ไดเสนอ ทฤษฎีภาวะทันสมัยซึ่งมีลักษณะทีส่ําคัญของ

สังคมประกอบดวย  

1. การเปลีย่นแปลงวิถีชีวิตและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิตจากแบบเรียบงายในสังคม

จารีต ไปสูการดํารงชีวิตที่อาศัยความรูและเทคโนโลยีระดับสูง และมีความเปนวิทยาศาสตรมากขึ้น 

2. เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจากเกษตรกรรมแบบยังชีพ หรือการทําการเกษตรในทีดิ่น

แปลงเล็กเพื ่อบริโภคในครัวเรือน เปนการผลิตขนาดใหญเพื ่อขาย มีการจางแรงงานภายนอก

ครอบครัวหรือชุมชนแทนการใชแรงงานในครอบครัว 

3. มีระบบอุตสาหกรรมในโรงงานและการใชเคร่ืองจักรกลเพิ่มมากขึ้น 

4. วิถีชีวิตของคนเปลี ่ยนแปลงจากความสัมพันธแบบไมเปนทางการเปนแบบเปน

ทางการ 

5. เกดิเมอืงเพิม่ขึ้นและมีการขยายตัวของสังคมเมือง 

6. มีการสรางโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน สาธารณูปโภค โรงเรียน โรงพยาบาล 

7. เกิดชนชั้นกลางและผูประกอบการ (Entrepreneur) เพิ่มขึ้น 
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8. มีการเปลี่ยนแปลงระบบความเชื่อของคนจากอํานาจเหนือธรรมชาติ ครอบครัวและ

ชุมชนนิยม เปนความคิดเชิงเหตุผล ปจเจกชนนิยมและวัตถนุยิม 

9. โครงสรางของครอบครัวเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเปนครอบครัวเด่ียว 

10. สถาบันทางสังคมตาง ๆ มีความสลับซับซอนเพิ่มมากขึ้น 

11. การจัดระเบียบทางสังคมใชกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เปนลายลักษณอักษรมากขึ้น 

แทนที่บรรทัดฐานและวิถีประชาที่ใชกันในสังคมจารีต 

แนวคิดทฤษฎีภาวะทันสมัยแบงสังคมออกเปนสองรูปแบบ กลาวคือ สังคมประเพณีทีด่อย

พัฒนากับสังคมทันสมัยที่พัฒนาแลว ดังนั้น การพัฒนาจึงเปนกระบวนการสรางความทันสมัย 

(Modernization) เปนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะทางเดียว และเปลีย่นอยางคอยเปนคอยไป เพือ่ให

ระบบตางๆในสังคมมีโอกาสไดปรับตัวไปพรอมกับการรักษาสมดุลยภาพ (Equilibrium) และความ

มั่นคง (Stability) ของสังคม ซึ่งรูปจําลองของการพัฒนา (Development equates economic growth) 

โดยใชดัชนีชีวั้ดที่สําคัญของการพัฒนา (Development Indicators) คือ รายไดประชาชาติ สังคมมี

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแตเฉพาะการเปลีย่นแปลงที่ดีขึน้ (Change for the better) เทานัน้ จึงจะ

เรียกวา การพัฒนา ซึ่งตองเกิดมาจากการวางแผน และการกําหนดทิศทางการเปลีย่นที่พึงประสงค 

และจะตองสอดคลองกับคานิยมของสังคมดวย การพัฒนาเศรษฐกิจจะเกิดขึน้ไดตองอาศัย

กระบวนการสรางความทันสมัย (Modernization Process) โดยมุงสรางการเปลีย่นแปลงใหเกิดขึ้น

สองระดับ คือ ระดับสังคมและระดับบุคคล 

การพัฒนาไปสูความทันสมัยนั้น อาจกลาวไดวา มีทัง้ขอดีและขอเสีย ประเทศดอยพัฒนา

ทั้งหลายทีไ่ดรับอิทธิพลจากการแผขยายอํานาจของประเทศตะวันตก เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก

สังคมเกษตรกรรมไปสูสังคมอุตสาหกรรม มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางรวดเร็ว เชน ถนน 

สาธารณูปโภคตาง ๆ โรงพยาบาล และโรงเรียน การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นอยางรวดเร็วนี้ไม

สอดคลองกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพของทองถิน่ ปญหาที่ตามมา คือ 

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอยและไมเห็น

คุณคา การเกิดมลภาวะ ปญหาเศรษฐกิจ และปญหาสังคมตาง ๆ อีกมากมาย 

ความทันสมัย (Modernization) สามารถจัดกลุมออกได เปน 3 กลุม คือ ความทันสมัยดาน

เศรษฐกิจ ความทันสมัยดานมานุษยวิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยา และความทันสมัยดานการเมือง 

 

ดานเศรษฐกิจ 

Smelser (1967, pp. 29-48) แสดงใหเห็นวา ความทันสมัยเกีย่วพันกับกระบวนการการ

เปลี่ยนแปลงในเร่ือง ตอไปน้ี 
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1. การเปลีย่นแปลงดานเทคโนโลยี คือ การเปลีย่นแปลงจากเทคนิคแบบดัง้เดิมงาย ๆ 

ไปสูการประยุกตความรูทางวิทยาศาสตร 

2. การเปลี่ยนแปลงดานเกษตรกรรม คือ วิวัฒนาการจากการผลิตเพื่อบริโภคไปสูการผลิต

เพื่อการคา 

3. การเปลีย่นแปลงดานอุตสาหกรรม คือ เปลีย่นแปลงจากสภาพการใชแรงงานคนและ

สัตวไปใชเคร่ืองจักร มนุษยเปนผูควบคุมเคร่ืองจักร มีคาจางแรงงานเปนสิ่งแลกเปลี่ยนตอบแทน 

4. การเปลี่ยนแปลงดานสภาพแวดลอม คือ ประชาชนจะอพยพจากไรนาในชนบทเขาไป

อาศยัในเมอืง 

Nash (1967) ไดใหทัศนะ ความทันสมัยทางเศรษฐกิจ วาจะตองพัฒนาไปสูความรูความ

ชํานาญที่มากยิ่งขึ้น โดยเอกชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพิ่มขึ้น สวนเศรษฐกิจแบบครอบครัวดั้งเดิมถูก

แปรเปลี่ยนไปสูเศรษฐกิจแบบตลาด คลายความเห็นแกทองถิ่นนิยมไปสูภายนอกชุมชนที่กวางไกล

กวา ประชาชนนิยมอาศัยอยูในเมืองเพิ่มมากขึ้น แปรเปลี่ยนไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีใหมๆ

มากขึ้น วิถีชีวิตความเปนอยูเปลี่ยนสูสมัยใหมยิ่งขึ้น 

กลาวโดยสรุป จากทัศนะดังกลาวขางตน ความทันสมัยในทางเศรษฐกิจจึงเปนลักษณะของ 

การมีชีวิตความเปนอยูดวยความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีระบบเศรษฐกิจเพือ่การคา มี

การแบงแยกแรงงานตามสาขาความเชีย่วชาญ มีการผลิตในระบบอุตสาหกรรม และมีสภาพความ

เปนเมอืง 

 

ดานมานุษยวิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยา 

Steward (1967, pp. 7-10) เห็นวา ความทันสมัยประกอบดวยวัฒนธรรมทีตั่้งอยูบนพืน้ฐาน

ทางวิทยาศาสตร มีการใชเทคโนโลยีประยุกตวิทยาในดานอุตสาหกรรม การขนสง การสื่อสาร 

สุขภาพอนามัยและสาขาอื่น ๆ มีการสงเสริมใหเอกชนประกอบการโดยอิสระ รวมถึงจํานวน

คนงานที่ประกอบอาชีพดวยรายไดเปนเงินเดือนเพิ่มขึ้น 

Valenzuela & Valenzuela (1979, pp. 31-55) มอง ความทันสมัยวา เปนกระบวนการ

เปลีย่นแปลงทางสังคมทีส่ังคมดัง้เดิมยอมรับความเชือ่ คานิยม ทัศนคติ และเทคโนโลยีบางอยาง

จากสังคมสมัยใหม โดยเฉพาะจากประเทศทางยุโรปตะวันตกและจากสหรัฐอเมริกา ซึง่เปน

วัฒนธรรมที่เดนและถายทอดไปยังประเทศโลกที่สาม 

Hoogvelt (1982, pp. 113-119) กลาวถึง ความทันสมัยในแงสังคมและวัฒนธรรม วา จะอยู

บนพืน้ฐานของคานิยมและปทัสถานของความเสมอภาคทางสังคม มีองคกรอาสาสมัครในรูปของ
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สถาบัน มีการควบคุมทางสังคม ใชกฎหมายแบบเปนทางการ ระบบครอบครัวเปนแบบครอบครัว

เด่ียว มีระดับการเคลื่อนยายทางสังคมสูง และเอกชนมอีสิรเสรี 

Inkeles & Smith (1974, pp.15-35) มองความทันสมัยวา เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงใน

วิถีทางของการมองเห็นการณไกล การแสดงออกและการเห็นคุณคาของบุคคล ในสิง่ตอไปนี ้คือ มี

การเปดรับสิ่งใหม พรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีทัศนะที่กาวหนา มีขาวสารที่ดี ให

ความสําคัญตอเวลา คํานึงถึงประสิทธิภาพ มีการวางแผน สามารถคิดคํานวณคาได มีทักษะความ

ชํานาญทีตี่คาได มีความทะเยอทะยาน มีระดับการศึกษาดีและมีวิชาชีพมีเกียรติ และเขาใจถึงการ

ผลิต 

กลาวโดยสรุป จากทัศนะดังกลาวขางตน ความทันสมัยดานมานุษยวิทยา จิตวิทยา และสังคม

วิทยา เปนกระบวนการ การเปลีย่นแปลงทางสงัคมจากสงัคมด้ังเดิมไปสูสังคมทันสมัย โดยอาจมีตัวบงชี ้

คอื ความเชือ่ ปทสัถาน วิถชีวีติ สถาบนัทางสงัคม ความเสมอภาคทางสังคม การอานออกเขียนได การใช

ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระบบคมนาคมและสื่อสารมวลชน สุขภาพอนามัย การประดิษฐ

คิดคนสิ่งใหม ๆ การใชเหตุผล ฯลฯ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่กาวหนาและดีขึ้นกวาเดิม 

 

ดานการเมือง  

Huntington (1969, pp. 34-39) ใหทัศนะความทันสมัยดานการเมือง วา เปนพัฒนาการทาง

การเมืองทั้งดานทฤษฎีและดานปฏิบัติ กลาวคือ 

1. ดานทฤษฎ ีเปนการเปลีย่นแปลงระบบการเมอืงแบบด้ังเดิมไปสูระบบการเมืองสมัยใหมใน 

ลักษณะของการเปนระบบการเมืองที่ใชอํานาจหนาที่อยางมีเหตุผล กิจกรรมทางการเมืองที่พัฒนาจะ

เปลี่ยนแปลงไปจากแบบด้ังเดิมที่ผูกพันอยูกับความเชื่อทางศาสนาของระบบเครือญาติ หรืออํานาจของ

เผาพันธุไปสูรัฐบาลแหงชาติ รวมทั้งมีการจําแนกแจกจายหนาที่ทางการเมืองออกไปสูสถาบันตาง ๆ ตาม

ความสามารถ และความชาํนาญเฉพาะดาน และเปนการเปดโอกาสใหมวลชนไดเขามามีสวนรวมทางการ

เมอืงในรูปแบบตาง ๆ 

2. ดานปฏิบัติ เปนกระบวนการที่สถาบันทางการเมืองแบบเกาถูกทําลายลง และสถาบันทาง

การเมืองแบบใหมถูกสรางมาแทนที่ แตระบบการเมืองใหมคํานึงถึงการมีเสถียรภาพ  

Huntington  (1993) ไดใหทัศนะ เกี่ยวกับ “ความขัดแยง” กับความทันสมัยและอารยธรรม ใน

วารสาร Foreign Affaire เรื่อง The Clash of Civilization ไววา  รากฐานของความขัดแยงในปจจุบัน

ไมไดเกิดจาก อุดมการณ หรือเศรษฐกิจ แตความขัดแยงระหวางมนุษยชาตินั้น จะเกิดมาจากวัฒนธรรม 

มนุษยชาติจะถูกแบงเปนกลุมตามอารยธรรม รัฐ-ชาติ (Nation-States) จะยังคงมีบทบาทสําคัญในกิจการ

ความสัมพันธระหวางประเทศ แตความขัดแยงของการเมืองระดับโลกจะเกิดขึ้นระหวางประเทศและกลุม
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ประเทศที่มีความแตกตางกันทางอารยธรรม โดยอารยธรรมที่เปนปฏิปกษกันจะเปนตัวแสดงสําคัญใน

การเมืองระดับโลก เพราะความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางอารยธรรมที่แตกตางกันจะนําไปสูการสูรบกัน

ดวยสงครามในอนาคต 

ดังนั้นเมื่อมีการนําเสนอแนวคิดที่วาอารยธรรมกลายมาเปนบอเกิดของความขัดแยง การทํา

ความเขาใจในอารยธรรมจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง คําวาอารยธรรมจะมาจากคําศัพทใน

ภาษาอังกฤษคือ Civilization ซึ่งมีรากศัพทมาจากภาษาลาตินที่วา CIVITAS ที่มีความหมายโดยรวม

วาสภาพแหงเมือง หรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา เร่ืองที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบอันดีงามของสังคม เปน

สังคมที่ตัง้อยู บนพื้นฐานของศีลธรรม ความยุติธรรม ความซือ่สัตย และเปนสังคมแหงสันติสุข 

สวนความหมายของคําวา อารยธรรม นัน้ในระบบเครือขายพจนานุกรม ราชบัณฑิตสถาน ไดให

ความหมายไววา อารยธรรม – ความเจริญดวยขนบธรรมเนียมอันดี และคําวาอารยธรรมนีพ้ึง่มีการ

บัญญัติใชมาไมนานนักคาดวานาจะเปนชวงรัชสมัยของรัชกาลที ่7 จนถึงสมัยสงครามโลก         

ครัง้ที่ 2  ในยุคแรก ๆ ของคําวาอารยธรรมนัน้เราจะใชคําวา “ศิวิไลซ” ซึง่เปนคําทับศัพทมาจากคํา

วา “Civilize” และในภาษาอังกฤษเองเพิ่งมีการบัญญัติศัพท “Civilize หรือ Civilization” ในชวง

ศตวรรษที ่18 ซึ่งหมายถึงวา ความทันสมัยจะชวยการจัดการความขัดแยงได เพราะ ความหมายของ 

Huntington เมืองที่ทันสมัย คือ เมืองที่สังคมตั้งอยูบนพื้นฐานของศีลธรรม ความยุติธรรม ความ

ซื่อสัตย และเปนสังคมแหงสันติสุข 

กลาวโดยสรุป ความทันสมัยในดานการเมือง เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจาก

ระบบสงัคมที่กาวหนานอยไปสูระบบสังคมที่กาวหนามาก โดยสวนใหญใชเกณฑการวัดความทันสมัย

วามมีากนอยเพยีงใดจากประเทศตะวันตก 

จากการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ สรุปไดวา ความทันสมัยของชุมชนทีจ่ะเปน

ประโยชนในการจัดการความขัดแยงน้ัน จะตองต้ังอยูบนพื้นฐานของศีลธรรม ความยุติธรรม ความ

ซือ่สัตย และเปนสังคมแหงสันติสุข สังคม ประเพณีของชุมชนมีการปรับเปลี่ยนสูความทันสมัยที่

เหมาะสมก็คือ การเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไป เพื่อใหระบบตาง ๆ  ในสงัคม มโีอกาสไดปรับตัวไป

พรอมกับการรักษาสมดุลยภาพและความมั่นคง ของสังคม เปนความทันสมัยที่กอใหเกิดการผสมผสาน

ระหวางความขัดแยงในอารยธรรมควบคูกันไป โดยประสานใหเปนเนื้อเดียวกันเพือ่ใหเกิดความรวมมือ

ระหวางอารยธรรม  

ดังน้ัน ปจจัยดานความทันสมัยในชุมชน จะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมจากโครงการพฒันาขนาดใหญของภาครัฐทีไ่ปดําเนินการในชมุชนได จะตองมีลักษณะ ดังน้ี 

1. เทคนิควิธีการสมัยใหมในการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม ในชุมชน ตองไมเปน

การทําลายสภาพแวดลอมที่ดีและวิถีชีวิตของชุมชน  
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2. ความทันสมัยที่ชวยใหคนในชุมชนมีความรู มีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของกัน

และกนัมากขึ้น  

 

2.2 ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ผลงานวจิยัในประเทศ 

ฉัตราภรณ วิวัฒนวานิช (2553) ไดทําการศึกษา รัฐธรรมนูญกับการบริหารจัดการดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมของไทย ซึ่งผลการวิจัยไดสนับสนุนความสําคัญของกฎหมาย

และระเบียบทางราชการที่มีตอชุมชน การศึกษาชี้ใหเห็นถึงความสําคัญในการบังคับใชกฎหมาย 

เกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมขององคกรภาครัฐทัง้ในสวนกลาง สวนภูมิภาค และ

สวนทองถิ่น ทีย่ังใชไมไดผลอยางเต็มที ่อันเนือ่งมาจากปญหาดานกฎหมาย และบางครัง้ กฎหมาย

ยังกอใหเกิดความขัดแยงระหวางเจาหนาที่รัฐและประชาชนในทองถิน่อีกดวย นอกจากนี้การบังคับ

ใชกฎหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบไมมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการขาดมาตรการในการจูงใจให

เกิดความรวมมือกันในชุมชน เปนตน ถึงแมจะมีความถี่ของการรวมตัวเคลื่อนไหวคัดคานโครงการ

ตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอตนเองและชุมชนเพิ่มมากขึ้นก็ตาม แตสวนใหญเพราะมีแรงผลักดันที่

สําคัญจากองคกรเอกชน (NGO) ดังนั้นภาครัฐโดยฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ หรือภาคประชาชน 

จะตองใหความสําคัญกับปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนปญหาสําคัญอันดับตนของ

ประเทศไมนอยไปกวาปญหาดานเศรษฐกิจหรือดานอื่น ๆ และนี่ก็เปนสิง่ที่แสดงใหเห็นวา หาก

ประชาชนมีความรูความเขาใจในหลักการของกฎหมาย และกฎหมายสามารถบังคับใชไดผลในทาง

ปฏิบัติก็จะชวยใหการทําลายสิ่งแวดลอมมีนอยลง ความขัดแยงก็จะลดนอยลงดวย 

สุกรี  พืชผักหวาน (2541) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง ปญหาความขัดแยงการจัดการปาชายเลนพืน้ที่

ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึง่ผลการวิจัยไดสนับสนุนความสําคัญของภาวะผูนํา

ชุมชนที่มีตอชุมชน ทําใหทราบถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดความขัดแยง คือ นโยบายการพัฒนาของรัฐ ไม

สามารถตอบสนองความตองการของชาวบานได เพราะชาวบานมีความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติใน

ทองถิ่น แตฐานคติของนโยบายตองการรักษาไวซึง่ทรัพยากรธรรมชาติ จึงเปนความตองการทีส่วน

ทางกัน นอกจากนีก้ารปฏิบัติงานของเจาหนาที ่มุ งเนนการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบมาก

เกินไป ขาดความยืดหยุน สิ่งสําคัญ คือ ขาดขอมูลเชิงพฤติกรรมของชาวบานจึงทําใหเกิดผลกระทบ

ตอชาวบานจนกระทั ่งนําไปสู การที ่ชาวบานไมยอมรับบทบาทของเจาหนาที ่ โดยการวิจัยนี้ 

ชี้ใหเห็นวา ความลมเหลวของผูนําชุมชนและผูนําหนวยงานภาครัฐในการนํานโยบายไปปฏิบัติ เปน

สาเหตุสําคัญทีก่อใหเกิดความขัดแยงขึน้ในชุมชน ภาวะผูนําชุมชนทัง้ในสวนของภาครัฐ และใน

ชุมชนเองจึงมีความจําเปนทีจ่ะตองสรางภาวะผูนําใหเกิดกับผูนําองคกรปกครองสวนทองถิน่และ
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ผู นําชุมชนใหเกิดในชุมชนนี ้โดยหนวยงานภาครัฐก็ตองพัฒนาขีดความสามารถขององคกร

ปกครองสวนทองถิน่ใหเกิดความเขาใจ มีความตระหนักดี และเฝาระวังในการอนุรักษฟนฟูสภาพ

ปาชายเลนทีเ่สือ่มโทรม รวมทั้งสิ่งแวดลอมอื่นๆใหอยูคูกับชุมชนตลอดไป นอกจากนี้เจาหนาที่ที่

ปฏิบัติตามโครงการ ควรปรับเปลีย่นบทบาทในการประสานความรวมมือกับสวนราชการอื่นที่

เกี่ยวของใหมากขึน้ เพือ่เปนการเพิม่ประสิทธิภาพในการอนุรักษและการใชทรัพยากรปาชายเลน

ตอไป และในสวนของชุมชนเองรัฐควรใหผู นําเขามาขับเคลือ่นในการสรางความเขมแข็งใหแก

ชุมชนในการชวยดูแลรักษาและใชประโยชนปาชายเลน ตลอดจนแสวงหากระบวนการในการ

แบงปนผลประโยชนรวมกันอยางเปนธรรมในชุมชน  

สมยศ ศิลปโยดม (2540) ไดทําการวิจัย เรื่อง ผูนําชุมชนกับการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชน  

ซึง่ผลการวิจัยไดสนับสนุนความสําคัญของภาวะผู นําชุมชนทีม่ีตอชุมชน การวิจัยนี้ชี ้ใหเห็น 

ความสําคัญของภาวะผูนําที่จะชวยใหการจัดการความขัดแยงประสบความสําเร็จได โดยเฉพาะ 

ปจจัยภาวะความเปนผูนําของผูนําชุมชนบางตัวแปร ไดแก ความเขาใจปญหาในชุมชน ลักษณะการ

ไดมาซึ่งตําแหนง การเปนที่พึ่งและไววางใจจากประชาชน และความเปนผูทันตอขาวสารปจจุบัน มี

ความสัมพันธกับความคาดหวังตอผลทีเ่กิดขึน้ภายหลังเขาแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชน 

นอกจากน้ี ยังพบวา ผูนําชุมชนสวนใหญเห็นวา การเกิดปญหาความขัดแยงในชุมชนเปนเรือ่ง

ธรรมดา และผูนําชุมชนสวนใหญจะเลือกใชวิธีการแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นโดยการเจรจา

ไกลเกลี่ยและแจงใหคณะกรรมการหมูบานพิจารณาหรือตั้งตัวแทนเปนคนกลางไกลเกลี่ย จะไม

ตัดสนิเด็ดขาดดวยตัวเอง  

ปทุมรัตน  ตอวงศ (2538) ไดศึกษา การจัดการความขัดแยงของชุมชนชนบทเชียงใหม ซึ่ง

ผลการวิจัยไดสนับสนุนความสําคัญของศักยภาพชุมชนดานการจัดการที ่มีตอชุมชน ซึ ่งความ

ขัดแยงที ป่รากฏในชุมชนมี เกือบทุกดาน โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ แตความขัดแยงที่พบวามีความรุนแรงที่กอใหเกิดความเสียหายทั้งตอรางกาย

และทรัพยสินและสงผลกระทบตอความเปนอยูของชาวบานมากทีสุ่ด ไดแก ความขัดแยงในเรื่องที่

ทํากินระหวางชาวบานกับองคกรภายนอก การวิจัยนี้ชีใ้หเห็น ศักยภาพของชุมชนในการจัดการ

ความขัดแยงโดยชุมชนเอง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได หากประชาชนไดมีการเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง

ในการจัดการความขัดแยง ในการวิจัยนี ้ชาวบานในชุมชนไดรวมมือกันคิดหาวิธีการจัดการกับ

ความขัดแยงดังกลาวอยางเปนกระบวนการ โดยไดพยายามเรียนรูจากแหลงความรูทั้งในชุมชนและ

จากแหลงความรูอ่ืน ๆ ซึ่งในระยะแรกชาวบานมิไดใชกระบวนการจัดการกับความขัดแยงอยางเต็ม

รูปแบบทุกขั้นตอน แตใชวิธีลองผิดลองถูก จนกระทัง่ไดมีบุคคลและองคกรภายนอกเขามาให
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ความรู และบางสวนชาวบานก็ไดแสวงหาความรูจากแหลงความรูภายนอกชุมชน จึงทําใหชาวบาน

มจีุดเร่ิมตนในการจัดการกับความขัดแยงอยางเปนกระบวนการแบบเต็มรูปแบบทุกขั้นตอน  

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2548) ไดทําการวิจัย รูปแบบการจัดการความ

ขัดแยงโดยพุทธสันติวิธีกรณีลุมแมน้ําตาชาง จ.เชียงใหม ซึ่งผลการวิจัยไดสนับสนุนความสําคัญ

ของศักยภาพชุมชนดานการจัดการที่มีตอชุมชน ซึ่งความขัดแยงในลุมน้ําแมตาชางนั้น เปนความ

ขัดแยงที่เกี่ยวกับการแยงชิงทรัพยากรน้ํา การสรางสิ่งกอสรางบุกรุกลําน้ําซึ่งเปนพื้นที่สาธารณะ 

การทิง้ขยะ และของเนาเสียลงในลําน้ําสาเหตุเกิดจากการขยายตัวของพืน้ทีท่ํากิน การเพิม่ขึน้ของ

จํานวนประชากรในลุมน้าํ และการขยายตัวของรีสอรท ผนวกกับความตองการของมนุษยโดยไร

ขีดจํากัด โดยการวิจัยนี้ไดชี้ใหเห็นถึงศักยภาพชุมชนดานการจัดการ โดยชุมชนไดใชการจัดการ

ความขัดแยงดวยการเจรจาของชุมชนเอง การเจราจาไกลเกลีย่คนกลาง และสรางการมีสวนรวม

ระหวางประชาชนลุมน้าํ จนทําไหการแยงชิงน้าํดําเนินไปสูการแบงปน และการยึดมั่นในความ

เปนอัตลักษณไปสูการสลายและทําลายความเปนอัตลักษณโดยวิธีการ ทีส่ามารถนําไปจัดการความ

ขัดแยงประกอบดวย การเจรจากันเอง การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง การไตสวน การมีสวนรวม การ

ใชอนุญาโตตุลาการ การใชกระบวนการทางศาล และการออกกฎหมาย ซึง่ชุดวิธีเหลานีจํ้าเปนที่

จะตองใชกลยุทธตาง ๆ เชน การประนีประนอม การโนมนาว การโอนออนผอนตาม และการ

เผชิญหนา รวมดวย  เปนตน 

นฐพงศ  เทพจารี (2534) ไดทําการศึกษา ความยึดมัน่ผูกมัน่ในศาสนาอิสลามของคนไทย

มุสลิมชนบทจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีผลตอพฤติกรรมดานสังคม เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  ซึ่ง

ผลการวิจัยไดสนับสนุนความสําคัญของศาสนาทีม่ีตอชุมชน ซึ่งการศึกษาชีใ้หเห็นวา ความยึดมั่น

ผูกพันในศาสนาอิสลามของคนไทยมุสลิมชนบทในจังหวัดชายแดนภาคใตมีผลตอพฤติกรรมทาง

สังคม โดยความยึดมั่นผูกพันในศาสนาอิสลามมีผลสงเสริมตอการพัฒนาทัง้สิน้ ซึง่หากสามารถหา

กลวิธีที่จะนําความยึดมั่นผูกพันในศาสนาอิสลามไปมีสวนชวยในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

แลวยอมจะมีผลใหการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตไปสูการพัฒนาระดับพื้นฐานไดอยางดียิง่อีก

ทางหน่ึง ซึ่งผลการศึกษาน้ี จะเปนประโยชนตอชุมชนในการใชความยึดมั่นผูกพันในศาสนาชวยใน

การพัฒนา ซึ่งก็หมายรวมถึงการพัฒนาใหเกิดความขัดแยงในเชิงสรางสรรคดวย 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2547) ไดศึกษา รูปแบบการจัดการความขัดแยง

โดยพุทธสันติวิธีลุมแมนํ้าตาชาง จ.เชียงใหม ซึ่งผลการวิจัยไดสนับสนุนความสําคัญของศาสนาทีม่ี

ตอชุมชน ซึ่งการศึกษาวิจัยน้ี ชี้ใหเห็นวา ศาสนาเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยในการจัดการความขัดแยง 

โดยเริม่จากการศึกษาวิเคราะหความขัดแยง และรูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี

ตามทีป่รากฏในคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถา พบวาในระดับโลกิยวิสัยนัน้ พระพุทธศาสนา
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มองวาความขัดแยงจัดไดวาเปนทุกข หรือเปนธรรมชาติทีถ่ือวาเปนสิ่งจําเปน (Necessity) ของ

บุคคลและสังคมประการหนึง่ สําหรับปจจัยที่กอใหเกิดความขัดแยงพระพุทธศาสนายอมรับวาเกิด

จากการทํางานรวมกันระหวางปจจัยภายใน คือ กุศลมูล และอกุศลมูล รวมถึง ตัณหา ทิฎฐิ และ

มานะ ผนวกกับปจจัยภายนอก คือ ขอเท็จจริง ความสัมพันธ ผลประโยชน คานิยม และโครงสรางที่

บิดเบีย้ว ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาไดนําเสนอชุดของสันติวิธีในการจัดการความขัดแยงซึ่งประกอบ

ไปดวยการเจรจากันเอง การไกลเกลี่ยคนกลาง การตั้งคณะกรรมการไตสวน การพิจารณาตัดสิน

โดยสังฆสภา ซึ่งกลยุทธประกอบดวยการตัดสินโดยการเงียบ การใชเสียงขางมาก การโนมนาวการ

ประนีประนอม เปนตน และจากการบูรณาการรูปแบบการจัดการความขัดแยงมิติตาง ๆ ไมวาจะ

เปนรูปแบบตามปรากฏในประเทศตะวันตก ตะวันออก ประเทศไทย พระพุทธศาสนา และลุมน้าํ

แมตาชางทําใหพบรูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธีเชิงบูรณาการที่มีชื ่อวา “ธัม

มิกมัชฌิมวิธี” หมายถึง วิธีแบบกลาง ๆ หรือขอปฏิบัติแบบกลาง (มัชฌิมวิธี) ที่ประสานสอดคลอง 

พอเหมาะพอดี โดยการวิเคราะห และการประเมินจากการเลือกหลาย ๆ ทางที่ผูมีสวนไดสวนเสีย

รวมกันหาทางออกและมีฉันทามติรวมกันวา เปนทางเลือกที่ดีทีสุ่ด โดยมี “ความชอบธรรม” (ธัม

มิกวิธี) เปนแกนหลักกลาวคือ ดําเนินการตอหนาของผูที่มีสวนไดสวนเสีย ดําเนินการดวยความ

โปรงใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได รับผิดชอบตอผลดี หรือผลเสียที่เกิดขึน้ถูกตองทุกฝาย

สามารถปฏิบัติรวมกันไดจริง เหมาะสมกับสถานการณและเหตุปจจัยไดประโยชนทุกฝาย และ

เคารพในสิทธิของผูอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน  

นิตินันท พันทวี (2544)  ไดศึกษา  พิธีกรรมทองถิ่นในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน 

ไดแก พิธีกรรมบายศรีสู ขวัญอีสาน ในชุมชนบานหมูมน ตําบลหมูมน กิ ่งอําเภอเชียงขวัญ จังหวัด

รอยเอ็ด  ซึ่งผลการวิจัยไดสนับสนุนความสําคัญของวัฒนธรรมที่มีตอชุมชน ซึ่งการวิจัยนี้ชีใ้หเห็นวาทุน

ทางวัฒนธรรม ในที่น้ี คือ พิธีกรรมบายศรีสูขวัญ จะเปนสัญลักษณสือ่ความหมายแหงความดีงาม มีคุณคาตอ

บคุคล โดยชวยใหมีสมาธิ ความสบายใจ ความกตัญูกตเวที ความออนนอมถอมตนมีสัมมาคารวะ และความมี

นํ้าใจงาม สวนคุณคาตอชุมชน คือ เปนกระจกเงาสะทอนวัฒนธรรมทางภาษา และใหความบันเทิงแกชุมชน 

คุณคาในฐานะที่ทําหนาที่ควบคุมรักษาแบบแผนทางสังคมของชุมชน คุณคาในฐานะที่ทําหนาที่ขัดเกลาทาง

สังคม และคุณคาในการสรางความเปนน้าํหนึ่งใจเดียวกันของชุมชน และเมื่อชุมชนเรียนรูคุณคาของพิธีกรรม

บายศรีสูขวัญ โดยการเชื่อมโยงกับภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน กอใหเกิดความเขาใจ ความ

มัน่ใจ ความภูมิใจและความมีเกียรติภูมิ จะสงผลใหเกิดทัศนคติในเชิงบวก และเมื่อชุมชนเกิดความคุนเคยกับ

แบบแผนทางสังคมของชุมชน กอใหเกิดความเชื่อมั่น การยอมรับ การปรับตัวตอพฤติกรรมภายในชุมชนได 

เกิดความรูสึกพึงพอใจและความรูสึกเปนเจาของชุมชน สงผลใหเกิดความผูกพันกับชุมชนมาก พิธีกรรม

ทองถิ่นจึงเปนเคร่ืองมือที่คนในชุมชน ใชเปนทุนทางวัฒนธรรมในการสรางสัมพันธภาพ ที่ถูกตองสรางสรรค
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และสอดคลองกัน ระหวางคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ คนกับสิ่งแวดลอม คนกับคน และคนสรางทัศนคติตอ

ตนเอง พรอมกันกับความผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนซึ่งเปนการสรางพลังชุมชนในการ

พัฒนาใหเกิดดุลยภาพโดยใชปญญาเปนตัวเชื่อม  

พระสุธรรม ธรรมทัศนานนท (2542) ไดทําการศึกษา เรื่อง เครือขายความสัมพันธทาง

สังคมขององคกรปาชุมชน ซึ่งผลการวิจัยไดสนับสนุนความสําคัญของความสัมพันธในสังคมที่มี

ตอชุมชน พบวา อุดมการณในการสรางเครือขายความสัมพันธทางสังคมขององคกรปาชุมชน คือ 

การพึง่พาอาศัยกันของคนในชุมชนดานตาง ๆ ซึ่งมีหลายชุมชนเกีย่วของ มีการเชื่อมโยงกันเปน

เครือขายชวยเหลือกันไมเฉพาะแตกลุมอนุรักษปาไมเทาน้ัน แตยังรวมถึงองคกรและกลุมอืน่ ๆ ดวย 

เครือขายความสัมพันธทางสังคมขององคกรปาชุมชนมีปฏิสัมพันธ วิถีปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยน

ความรู ระหวางกันโดยผานกิจกรรมทางสังคม เชน พิธีกรรม ประเพณี และการสือ่สารใน

สถานการณตาง ๆ ทีท่ําใหความสัมพันธเปนไปอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนกลไก เงือ่นไข ทีส่งเสริม

ความสัมพันธทางสังคมขององคกรปาชุมชน ไดแก  ความสัมพันธระหวางผูนํา กลุม/องคกร เครือ

ญาติ กลุมอาชีพ และความสัมพันธกับภายนอก เชน หนวยงานราชการและองคกรพัฒนาเอกชน 

เพื่อการแลกเปลี่ยนความรูและเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึง่การวิจัยนี ้ชีใ้หเห็นถึง 

ความสําคัญของความสัมพันธของคนในชุมชนในการสรางความผูกพันในชุมชน อันไดแก การ

พึง่พาอาศัยซึ่งกันและกัน การทํากิจกรรม พิธีกรรม ประเพณี รวมกัน ซึง่สิ่งตาง ๆ เหลานีจ้ะชวย

หนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และศักยภาพในชุมชน 

อโนชา วิปุลากร (2544) ไดศึกษาความเขมแข็งของชุมชนทองถิน่ในการกําจัดมูลฝอย 

ภายใตแนวคิดประชาสังคม ของชุมชนกําแพงเมือง เทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง ซึ่ง

ผลการวิจัยไดสนับสนุนความสําคัญของการรวมกลุมคนที่มีตอชุมชน ซึง่การวิจัยน้ี ไดชี้ใหเห็นวา 

องคประกอบของความเปนประชาสังคมนั้น ไดแก ความหลากหลายของกลุมคนทีเ่ขามารวมตัวกัน 

ความเปนชุมชนที่ผูคนไดแสดงความรูสึกรวมกันวาเปนพวกเดียวกัน ความเอือ้อาทรตอกัน รวมถึง

ความสนใจและเห็นผลประโยชนของชุมชนรวมกัน มีจิตสํานึกสาธารณะโดยเขารวมเปนสมาชิกใน

การจัดการมูลฝอยของชุมชน เกิดเปนกิจกรรมที่มีการจัดการมูลฝอยอยางตอเนือ่งตลอดจนมี

เครือขายความรวมมือและติดตอสื่อสารระหวางกัน 

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน (2540) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน

และการแกปญหาขอขัดแยง ซึ่งผลการวิจัยไดสนับสนุนความสําคัญของการมีสวนรวมที่มีตอชุมชน 

โดยไดชี้ใหเห็นถึงความจําเปนและประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชนไววา ความขัดแยงที่

เกิดขึน้ในระยะเวลาทีผ่านมาไดกอใหเกิดกระแสความตองการของประชาชนที่จะมีสวนรวมในการ

ตัดสนิใจตาง ๆ ของรัฐ ซึง่เห็นไดจากการจัดประชาพจิารณในกระบวนการตัดสินใจในโครงการใหมๆ 
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และความพยายามผลักดันใหเกิดประชาคมจังหวัด ขึน้ในจังหวัดหลักของภูมิภาคตาง ๆ เพื่อให

ประชาคมจังหวัดดําเนินการสรางการมีสวนรวม โดยหวังที่จะใหโครงการตาง ๆ หรือนโยบายของ

รัฐเปนที ่ยอมรับและไมเกิดปญหาหรือเกิดปญหานอยที ่สุด ทั ้งนี้ กระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชน จะชวยใหเกิดการสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ วาชุมชนมีความเห็นดวย รวมทั้ง

ยังเปนการหาทางออกที่เหมาะสมสําหรับปญหาที่อาจเกิดขึ้น และที่สําคัญก็คือ มีความเปนธรรม

และยุติธรรมในการตัดสินใจนัน้ๆหรืออยางนอยทีสุ่ดจะสรางความรูสึกทีดี่ขึ้นกับผูเกี่ยวของหรือผู

ที่ถูกผลกระทบวาปญหาของเขาไดมีการรับฟง และผูที่ไดรับผลกระทบก็มีโอกาสไดรับขอมูลที่

ชัดเจนโปรงใส และไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึง่จะทําใหขอขัดแยงหรือขอพิพาทตาง ๆ ไมมี

โอกาสเกิดขึ้นหรือขยายตัว 

ศาศวัต เพงแพ (2543) ไดทําการวิจัย ความขัดแยงและการแกไขความขัดแยงในโครงการ

กอสรางทอสงกาซยาดานา พบวา เปนความขัดแยงในผลประโยชนของฝายตางๆซึ่งผลการวิจัยได

สนับสนุนความสําคัญของการสือ่สารทีม่ีตอชุมชน ซึง่การวิจัยนี้ชีใ้หเห็น ถึงการใชสื่อมวลชนหรือ

การสือ่สารในสถานการณความขัดแยงอยูสองระดับคือ สือ่มวลชนระดับชาติและสือ่มวลชนระดับ

ทองถิ่น โดยรัฐสามารถปดกั้นไมใหกลุมผูคัดคานเขาไปมีบทบาทในการใชสื่อทั้งในระดับชาติและ

ระดับทองถิน่ไดเปนสวนใหญ ขณะที่กลุมผูคัดคานใชเวทีของหนังสือพิมพประชานิยมเปนเวที

หลักในการตอสู โดยมีขอสังเกตวาการที่รัฐเปนผูควบคุมสื่อ และมีศักยภาพทางดานการเงินและ

บุคลากรที่เหนือกวา ทําใหรัฐสามารถถายทอดแนวความคิดและกิจกรรมของกลุมตนใหเขาถึงกลุม

ตาง ๆ ในสังคมโดยผานสื่อมวลชน เพื่อสรางความเขาใจและการยอมรับไดมากกวาฝายผูตอตาน

คัดคานโครงการ การจัดการความขัดแยงจึงประสบความสําเร็จ 

ชาคริต  ตันพิรุฬห (2543) ไดทําการวิจัย ในผลกระทบทางการเมืองของโครงการทอสง

กาซธรรมชาติจากแหลงยาดานา ตําบลวังกระแจะ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึง่ผลการวิจัย

ไดสนับสนุนความสําคัญของความรู ความเขาใจที่มีตอชุมชน โดยภายหลังจากมีโครงการทอสง

กาซธรรมชาติจากแหลงยาดานา มีการรวมกลุมผลประโยชนที่ตองการเรียกรองคาชดเชยหรือ

คาเสียหายเกิดขึ ้น และไดมีความขัดแยงเกิดขึน้ในชุมชนวังกระแจะ แตความขัดแยงมีผลตอ

เนือ่งมาจากการรวมกลุมผลประโยชนเพือ่เรียกรองคาเสียหายจากการดําเนินโครงการทอสงกาซ

ธรรมชาติจากแหลงยาดานา ลักษณะความขัดแยงเปนความขัดแยงระหวางกลุมผูเรียกรองคาชดเชย

จากโครงการฯ กับกลุมผูรับเหมาจายคาชดเชยหรือเจาหนาที่โครงการ และผลการศึกษาชีใ้หเห็นวา

ความรู ความเขาใจเกีย่วกับรายละเอียดในการดําเนินโครงการฯในชุมชน เปนปจจัยสําคัญทีจ่ะลด

ปญหาความขัดแยง รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีปฏิสัมพันธอันดีระหวางกลุม

ผลประโยชน จะชวยปองกันความขัดแยงในดานตางๆที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนได  
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คณะนักวิจัยไทบานสมัชชาคนจนกรณีปากมูนรวมกับเครือขายแมน้ําเอเชียตะวันออกเฉียง

ใตประเทศไทย (SEARIN Thail) (2545) ไดศึกษา เรื่อง แมมูนการกลับมาของคนหาปลาซึ่ง

ผลการวิจัยไดสนับสนุนความสําคัญของผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่มีตอชุมชน ซึ่งการเปดประตู         

เขื ่อนปากมูลมีผลดีมากกวาผลเสียในทุกดานและผลดีนี้เกิดขึ้นอยางกวางขวางทั้งในระดับ 

ชุมชน ทองถ่ิน และสังคม โดยทําใหความขัดแยงระหวางชาวบานภายในชุมชนสองฝงแมน้ํามูนและ

ระหวางชาวบานปากมูนกับเจาหนาทีรั่ฐลดลงหรือบางกรณีก็ทําใหความขัดแยงหมดไป สวนใน

กรณีความขัดแยงภายในชุมชน พบวา ทุกชุมชนมีความขัดแยงลดลงอยางเห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบ

กับในชวงที่มีการปดเขื่อน และชี้ใหเห็นวาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชนเปนปจจัยที่

สําคัญอีกประการหน่ึงที่ชวยใหปญหาความขัดแยงบรรเทาเบาบางลงได การเปดประตูเขื่อนอีกคร้ังทาํให

ประชาชนไดเขาทําประโยชนดวยการลงหาปลา รับซื้อปลา หรือไมก็จากการทองเที ่ยวในชวง

เทศกาลสงกรานต ซึง่การทําประโยชนดังกลาวชวยเพิ ่มรายไดใหกับชาวบานในชุมชนซึ่งเกิดขึ้น                      

อยางกวางขวางรวมถงึผูท่ีคัดคานการเปดประตูเข่ือนก็ยังไดรับประโยชนเชนกัน 

 

ผลงานวิจัยตางประเทศ 

Inkeles & Smith (1974) ซึ่งเปนผูศึกษาความทันสมัยมากที่สุดคนหนึ่ง ไดศึกษาคนใน

ประเทศตางๆถึง 6 ประเทศ คือ อารเจนตินา ชิลี อินเดีย อิสราเอล ไนจีเรีย และบังคลาเทศ โดยใช

กลุมตัวอยางประเทศละ 1,000 คน โดยกลุมตัวอยางมีการกระจายตามลักษณะวัฒนธรรม ศาสนา 

ระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของแตละประเทศ และกระจายตามความเจริญของเมือง การรับ

การศึกษา และประสบการณที่ไดรับ ซึง่ผลการวิจัยไดสนับสนุนความสําคัญของความทันสมัยที่มี

ตอชุมชน โดยคุณลักษณะความทันสมัย (Modernity) ที่คนพบ ไดแก  

1. การยอมรับประสบการณใหม ๆ (Readiness for New Experience) คือ ความพรอมทีจ่ะ

ทําสิ่งตาง ๆ ดวยวิธกีารใหม ๆ เปนผูยอมรับสิ่งแปลกใหมในชีวิต 

2. การยอมรับในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Openness to Innovation  Change) มีความรู

ในความกาวหนาของการเปลีย่นแปลงทางสังคมรอบ ๆ ตัว มีความคิด ความรูสึก เจตคติตอการ

เปลีย่นแปลงตาง ๆ อยางมีคุณคา 

3. มีความคิดในทางกาวหนา (Growth of Opinion) มีความสามารถในการจัดระบบ

ความคิด สามารถคิดสิง่ซับซอน เขาใจเหตุการณตางๆทีเ่กิดขึน้นอกสังคม และมีความคิดกวางไกล

ออกไป 

4. มีความรูเกีย่วกับเหตุการณภายนอก (Interest of Fact  Information) มีความสนใจ

ขาวสารตาง ๆ มีความกระตือรือรนที่จะรับขาวสารเสมอ สนใจขาวสารทั้งที่อยูใกลและไกล 
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5. มีความสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพปจจุบันและอนาคต (Valuing of Time) จะให

ความสําคัญแกเวลาที่ใชไป เปนคนตรงตอเวลา มีแนวโนมที่จะมองปจจุบันหรืออนาคตมากกวา

อดีต 

6. เชื่อถือในความสามารถของมนุษย (Sense of Efficacy) มีความเชื่อวา มนุษยสามารถ

ควบคุมสิ่งแวดลอมได ทุกสิ่งทุกอยางสามารถปรับปรุงใหดีกวาที่เปนอยู มีเปาหมายในชีวิตเปนของ

ตนเอง มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเมื่ออยูกับบุคคลอ่ืน 

7. การวางแผนในการทํางาน (Planning) มีแนวโนมของการวางแผนระยะยาวทั้งในกิจกรรม

ของชมุชนและสวนตัว 

8. ความเชื่อในหลักเหตุผลและมองโลกในแงดี (Calcability) คนทันสมัยเชื่อในสิ่งที่สามารถ

พิสูจนไดอยางมีเหตุผลโดยไมงมงายโดยปราศจากขออางอิง 

9. สนใจและใหความสําคัญในคุณคา เทคนิค และวิธีการใหม ๆ (Faith in Science  

Technology) สนใจคณุคาของเทคนิคและวิธกีารใหม ๆ  

10. กระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหม (Education  Occupation  

Aspiration) จะเห็นคุณคาทางการศึกษา มีแรงจูงใจที่จะผลักดันตนเองหรือคนในปกครองใหไดรับ

การศกึษาสงู ๆ  

11. มีความเคารพและใหเกียรติผูอืน่ (Awareness of Dignity of Others) จะเปนผูทีรู่จักใหเกียรติ

ผูอ่ืน ยอมรับและใหความสําคัญกับบุคคลอ่ืน ไมหมิ่นศักด์ิศรีผูอ่ืนไมวาบุคคลน้ันจะอยูในฐานะใด 

12. การยอมรับการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่สังคมวางไว (Belief in Distributive Justice) จะตองมี

ความยุติธรรม เที่ยงตรง ไมโนมเอียงในความคิดและการกระทําในเร่ืองตางๆ ยึดกฎเกณฑมากกวาตัว

บคุคลหรือความสมัพนัธ 

ในความเปนชุมชน ชาวบานแมวาจะอยูในชนบทแตใชวาจะเปนผูมีการดํารงชีวิตที่ลาหลัง 

ปจจุบันชนบทไทยมีความทันสมัยกวาเดิมมาก ดังน้ัน หากประชาชนจะนําคุณลักษณะความทันสมัยมา

ปรับใชในการดํารงชีวิตก็นาจะเปนประโยชนมากกวาโทษ เพราะความทันสมัยขางตนไมไดมีลักษณะ

ในเชิงทําลาย หากแตจะชวยใหเปนคนที่มีความต่ืนตัวทั้งทางดานความคิด ความรู ขาวสาร และยอมรับ

การพัฒนาในสิ่งที่ดีกวา ซึ่งหากไมดีกวาก็ไมจําเปนตองรับ  

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี ่ยวของกับความขัดแยงทีไ่ดศึกษาขางตน  

ผูวิจัยจึงนําไปสูขอสรุปที่วา เมือ่มีบุคคลตั้งแต 2 คน ขึ้นไปมาปฏิสัมพันธตอกันเพือ่ทํากิจกรรม

รวมกันทั้งในลักษณะทีเ่ปนทางการและไมเปนทางการ อาจกอใหเกิดความขัดแยงไดเสมอ สาเหตุ

โดยทั่วไปที่ทําใหเกิดความขัดแยงก็คือ ความแตกตางของบุคคลในดานตางๆ เชน อายุ เพศ ทัศนคติ 

ความเชื่อ และคานิยม เปนตน  นอกจากนี้ความแตกตางของกลุมบุคคลทัง้ในดานเปาหมายและ
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ผลประโยชนที่ตรงกันขามกันก็สงผลใหเกิดการตอตานและเปนปฏิปกษตอกันและกอใหเกิดความ

ขัดแยงไดในที่สุด มีผูทําการศึกษาเกีย่วกับเรื่องความขัดแยงไวมาก ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 กลุม

หลกั ๆ คือ 

1. แนวความคิดวาความขัดแยงเปนสิ ่งทีค่วรหลีกเลี ่ยง ไมควรใหเกิดมีขึ ้นเพราะจะ

กอใหเกิดผลทางลบ  

2. แนวความคิดวาความขัดแยง เปนสิ่งที่เกิดขึน้โดยธรรมชาติ ทุกกลุม ทุกสังคม ไมอาจ

หลีกเลีย่งปญหาที่เกิดจากความขัดแยงได ความขัดแยงไมใชสิ่งเลวราย แตเปนสิ่งทีอ่าจนําไปสูผล

ทางบวกตอการพัฒนา  

3. แนวความคิดวาความขัดแยงมีผลในทางบวกและเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนา

และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการบริหาร อยางไรก็ตาม ความขัดแยงมีทั้งผลลัพธที่เปนผลดี

และผลเสีย ดังนั้น ผูนําจะตองทราบกระบวนการของความขัดแยง ซึง่จะเริ่มดวยปจจัยสําคัญตาง ๆ 

ทีจ่ะนําไปสูการกอตัวของความขัดแยง เชน การสือ่สารที ่ไรประสิทธิภาพ ขอมูลขาวสารที ่ไม

ชัดเจน คานิยมสวนบุคคล ฯลฯ และเมื่อเกิดความคับของใจมากขึ้นก็จะกลายเปนความขัดแยง ซึ่ง

ผู นําจะตองติดตามสถานการณอยู ตลอดเวลาเพื ่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยงขึ ้น แตหากไม

สามารถปองกันได ก็จะตองเปนหลักในการจัดการโดยจะตองมีความรูเกี ่ยวกับการจัดการความ

ขัดแยงที ่เหมาะสม ตองทราบถึงการเจรจาตอรองและหาวิธีการแกไขปญหาทีเ่ปนทางออกที ่

สรางสรรค โดยมีการสอดแทรกหรือตัดสินใจเพื่อลดความขัดแยง ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี คือ 

วิธีการแขงขัน วิธีรวมมือรวมใจกัน วิธีการหลีกเลี่ยง วิธีเอ้ือเฟอเสียสละ และวิธีการประนีประนอม 

เปนตน ดังนัน้ ความขัดแยงจึงเปนทัง้สถานการณทีเ่ปนประโยชนและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา

ทัง้ในระดับบุคคล หนวยงาน ชุมชน และประเทศชาติ โดยเฉพาะในชุมชนชนบทไทย ซึง่เปน

รากฐานของการพัฒนาประเทศ จะตองรวมกันในการแกไขปญหา ซึง่จากงานวิจัยเกีย่วกับความ

ขัดแยงดานสิ ่งแวดลอมในชุมชนดังกลาวขางตน ทุกคนทั้งตัวผู นําและประชาชนในชุมชนเอง

จะตองมีความเขาใจและสามารถรวมกันในการจัดการใหความขัดแยงทีเ่กิดขึน้เอือ้อํานวยตอการ

พัฒนา ซึ่งวิธีการที่ใชเพื่อการลดความขัดแยงทีไ่ดผลดี คือ การเจรจาตอรอง โดยผูทีเ่ปนตัวกลางใน

การเจรจาจะตองมีทักษะที่เอ้ือหลายประการในการประสานประโยชนและสรางความรวมมือใหเกิด

เปาหมายที่ตองการรวมกัน ใหได โดยใชทางสายกลางในการแกปญหาที่ไมตึงหรือหยอนจนเกินไป 

ทั้งน้ีตองเนนสันติวิธีในการจัดการ 

จากการศึกษาขอมูลที่เกี ่ยวของ นักวิชาการไมไดใหขอสรุปอยางชัดเจนวาปจจัยทั้ง 12 

ปจจัยมีผลตอการจัดการความขัดแยงในชุมชนชนบทไทย แตจากการศึกษาและตรวจสอบขอมูลทํา
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ใหผูวิจัยไดมองเห็นถึงความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ทั้ง 12 ปจจัยวานาจะเปนประโยชนตอการ

จัดการความขัดแยง จึงขอสรุปพอสังเขปดังนี้ 

 

ปจจัยดานการบริหารการปกครอง ประกอบดวย 

1. ปจจัยกฎหมายและระเบียบทางราชการ ซึง่เปนกฎเกณฑ กติกา ทางสังคมที่ทุกฝายจะ

ใหการยอมรับ และยอมปฏิบัติตาม จึงสามารถเปนหลักการในการแกปญหาความขัดแยงในชุมชน

ได 

2. ปจจัยภาวะผูนําชุมชน ซึ่งไดแก ผูนําของหนวยงานราชการ เชน ผูวาราชการจังหวัด 

นายอําเภอ หัวหนาสวนราชการตาง ๆ ในจังหวัด สามารถเปนผูนําทําความเขาใจในการแกไขปญหา

ความขัดแยงในชุมชนได นอกจากน้ีผูนําในชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน และผูนํากลุมประชาชน 

จะสามารถนําความคิดในการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได 

3. ปจจัยศักยภาพของชุมชนดานการจัดการ โดยเฉพาะความสามารถในการจัดการ

ปญหาตาง ๆโดยชุมชนเอง จะชวยใหชุมชนสามารถจัดการความขัดแยงในชุมชนไดงายขึน้ เพราะ

ชุมชนจะมีประสบการณในการแกไขปญหาทีห่ลากหลาย และไดใชวิธีการลองผิดลองถูกในการ

แกไขปญหาที่มีความแตกตางกัน ทําใหมีความเขาใจในหลักการแกไขปญหา 

  

ปจจัยดานสังคม ประกอบดวย 

1. ปจจัยหลักศาสนา โดยชุมชนสามารถใชหลักธรรม คําสอนจากศาสนาตาง ๆ เปนสิง่ที่

เปนมงคลกับชีวิต เพราะศาสนาทุกศาสนาสอนใหคนเปนคนดี หากทุกคนยึดมั่นในหลักธรรม      

คําสอนของศาสนา ความรุนแรงจากความขัดแยงยอมไมเกิดขึน้หรือเกิดขึ้นไดยาก ดังนั้น หลัก

ศาสนาจึงสามารถเปนแนวทางในการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได  

2. ปจจัยวัฒนธรรมชุมชน และประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ ในชุมชนสามารถใชเปน

แนวทางในการแกไขปญหาความขัดแยงได เพราะชวยใหคนในชุมชนมีความผูกพันในคุณคาและ

ชวยใหเกิดความรวมมือ ความปรองดอง และความสามัคคี 

3. ปจจัยความสัมพันธที่แนนแฟนของคนในชุมชนในรูปแบบตาง ๆ จะสามารถชวย

แกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได เพราะความสัมพันธที่แนนแฟนชวยใหเกิดความคุนเคยถอยที

ถอยอาศัยในการอยูรวมกันในสังคม และเกดิการใหอภัยกันและกนัได 

4. ปจจัยการรวมกลุม ไมวาจะเปนการรวมกลุมอาชีพหรือกลุมกิจกรรมตาง ๆ แลวใหแต

ละกลุมชวยกันคิดหาแนวทางแกไขปญหาในชุมชน จะสามารถแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชน

ได นอกจากนีก้ารรวมกลุมประชาชนผูไดรับผลกระทบเสียหายจากโครงการพัฒนาตาง ๆ มา
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ประชุม ปรีกษาหารือกับเจาหนาทีท่างราชการ และผูนําชาวบาน จะชวยในการแกไขปญหาความ

ขดัแยงในชมุชนได 

5. ปจจัยการมีสวนรวมของประชาชน สรุปไดวาหากประชาชนไดมีสวนรวมพิจารณา 

และตัดสินใจในโครงการ ผลกระทบเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความเปนอยู

ของประชาชนในชุมชนจะนอยลง การแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนก็จะทําไดงาย 

6. ปจจัยการสื่อสาร สรุปไดวารูปแบบการสื่อสาร เชน การพูดคุย ประชุม เสียงตามสาย 

วิทยุชุมชน ฯลฯ ที่ถูกตองรวดเร็ว ทันเหตุการณ จะชวยในการแกปญหาความขัดแยงในชุมชนได 

เพราะเปนการสื่อความเขาใจระหวางกันอยางเปนรูปธรรมดวยการปฏิบัติจริง และอยูในบรรยากาศ

ในเชิงประจักษ 

7. ปจจัยความรูของประชาชน สรุปไดวา ความรูเปนสิ่งที่มีความจําเปนในโลกยุคปจจุบัน 

เพราะเปนยุคสารสนเทศทีไ่มหยุดนิง่ ดังนัน้ประชาชนจึงตองเปนผูที ่มีความรูทีท่ันสมัยอยูเสมอ

เพื่อใหสามารถกาวทันเหตุการณ และสามารถตัดสินใจดําเนินกิจกรรมอยางหนึ่งอยางใดไดดวย

ฐานขอมูลที ่ถูกตอง และเปนปจจุบัน สําหรับในกรณีโครงการพัฒนาในพื ้นที ่ที ่เกี ่ยวของกับ

สิ่งแวดลอมและวิถีชี วิตของประชาชนเอง ประชาชนจึงควรมีความรู  ความเขาใจเกี ่ยวกับ

สิ่งแวดลอมและขอมูลเกี่ยวกับโครงการพอสมควร การแกไขปญหาความขัดแยงก็จะสามารถทําได

งายขึ้น 

  

ปจจัยดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย 

1. ปจจัยผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน-เอกชน หากมีความเปนธรรม จะสามารถ

ชวยแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได นอกจากนี้การทํากิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนทีป่ระชาชนมี

ผลประโยชนบางพอสมควร การแกไขปญหาความขัดแยงก็จะสามารถทําไดงาย และหากกิจกรรมที่

จัดขึ้นในชุมชนไมกระทบหรือเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน สิ่งของของชุมชนโดยรวมก็จะไม

นําไปสูความขัดแยงไดงาย รวมทั้งหากกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นไมกระทบรายไดที่ชาวบานมีอยูกอน

แลวจะไมกอใหเกิดความขัดแยง และหากเกิดความเสียหายตอสวนรวมของชุมชน อันเกิดจากการ

จัดกจิกรรมใหม ๆ ในชุมชน หากมีการชดเชยที่เหมาะสมความขัดแยงก็จะไมเกิดขึ้น 

2. ปจจัยความทันสมัยของชุมชน สรุปไดวา ชุมชนจําเปนตองพัฒนาไปสูความทันสมัย 

เพราะจะชวยใหคนในชุมชนมีความรู มีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของกันและกันมากขึน้ ซึง่

จะชวยใหการจัดการความขัดแยงในชุมชนทําไดงายขึ้น นอกจากนี้เทคนิควิธีการสมัยใหมในการจัด

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน ตองไมเปนการทําลายสภาพแวดลอมที่ดีและวิถีชีวิตของ

ชุมชน ก็จะไมเกิดความขัดแยงในชุมชน 
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2.3 บริบทชุมชน 

2.3.1 โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา  (การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย [กฟผ.],  2552) 

อําเภอจะนะ เปนหน่ึงในสี่อําเภอของจังหวัดสงขลาที่ถูกจัดอยูในกลุมพื้นที่ที่ยังมีเหตุการณ 

      ความไมสงบชายแดนภาคใตของประเทศไทย มีเน้ือที่ 502.98 ตารางกิโลเมตร มอีาณาเขตติดตอกบั    

        เขตการปกครองขางเคยีง ดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอเมอืงสงขลาและอาวไทย 

ทิศตะวันออก จรดอาวไทยและอําเภอเทพา 

ทิศใต ติดตอกับอําเภอนาทวีและอําเภอสะเดา 

ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอหาดใหญและอําเภอนาหมอม 

แบงการปกครองเปน 14 ตําบล  139 หมูบาน 1 เทศบาล 14 องคการบริหารสวนตําบล มี

จํานวนประชากรทั้งสิ้น 95,807 คน โดยเปนประชากรชาย 47,476 คน และหญิง 48,331 คน ความ 

     หนาแนนของประชากร189.91 คน/ตารางกิโลเมตร สวนสภาพภูมิอากาศของอําเภอจะนะ มีลักษณะ 

     รอนชื้น แบงเปน 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูรอน  

ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพหลัก คือ ทําสวนยางพารา ทํานา การปศุสัตว มีอาชีพเสริม คือ

การเลีย้งปลาน้าํจืด ประมงชายฝง และหัตถกรรมพื้นบาน ทรัพยากรธรรมชาติทีส่ําคัญไดแก ปาไม

สัตวน้ํา และแรดีบุก โดยมีแหลงน้าํทีส่ําคัญ คือ คลองสะกอม และคลองนาทับ (ที่มา : ทีท่ําการ

ปกครองอําเภอจะนะ ขอมูล ณ สิงหาคม 2552) 

โรงไฟฟาสงขลา หรือโรงไฟฟาจะนะ มีพื้นที่ประมาณ 775 ไร ครอบคลุมบริเวณพื้นทีบ่าน

ปาชิง บานโคกมวง (หมูที่ 1) ตําบลปาชิงและบานควนหัวชาง (หมูที่ 6) ตําบลคลองเปยะ อําเภอ   

จะนะ จังหวัดสงขลา กอตั ้งขึ ้น เนือ่งจากสถานการณความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมในพืน้ทีภ่าคใตของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคใตตอนลาง ทีก่อใหเกิดความตองการ

ใชไฟฟาสูงขึน้ถึง 1,400 เมกะวัตต ในขณะทีโ่รงไฟฟาทีม่ีอยูในพืน้ทีจํ่านวน 2 โรงทีส่ามารถจาย

ไฟฟาไดตลอดเวลา คือ โรงไฟฟาขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงไฟฟากระบี ่จังหวัดกระบี่  

สามารถจายไฟฟาไดรวมกันประมาณ 1,100 เมกะวัตต และเมือ่ผนวกกับโรงไฟฟาพลังน้ําเขือ่นรัช 

ประภา จังหวัดสุราษฎรธานี และโรงไฟฟาพลังน้าํเขือ่นบางลาง จังหวัดยะลา ซึง่จะเดินเครื่องเสริม

ระบบไฟฟาเฉพาะชวงทีม่ีความตองการใชไฟฟาสูงสุดในแตละวันอีก 300 เมกะวัตต ก็ยังไม

เพียงพอตอความตองการใชไฟฟา จึงตองสงพลังงานไฟฟาจากภาคกลาง พรอมทัง้ซือ้ไฟฟาจาก

ประเทศเพื่อนบานมาชวยเสริมใหภาคใตมีไฟฟาใชอยางเพียงพอสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมอยางตอเน่ือง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1�


126 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 2.12: บริเวณที่ต้ังโรงไฟฟาสงขลา 

 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  ซึ่งเปนหนวยงานรับผิดชอบการจัดหาและ

ผลิตพลังงานไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ จึงไดมีโครงการกอสรางโรงไฟฟา เพื่อ

ขยายกําลังการผลิตไฟฟาในพืน้ที่จังหวัดสงขลา โดยเปนโครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนา กําลัง

ผลิตไฟฟาของประเทศ พ.ศ. 2547-2558 (Power Development Plan: PDP 2004) ซึง่คณะรัฐมนตรี

ไดมีมติอนุมัติใหดําเนินการกอสรางเมื่อวันที่ 7 มถินุายน 2548   

เปนโรงไฟฟาที่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงจากแหลงพื้นทีพ่ัฒนา

รวมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thail Joint Development Area : JDA) เปนเชือ้เพลิงในอัตราสูงสุด 

130 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยไดเดินเคร่ืองเขาระบบเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551โดยใชงบประมาณ

ทั้งสิ้น ประมาณ 16,908.55 ลานบาท 
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แผนภาพที่ 2.13: ที่ต้ังแหลงกาซธรรมชาติ JDA 

       

เปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Combined Cycle Power Plant) ที่มีประสิทธิภาพสูงมี

ขนาดกําลังผลิตประมาณ 731 เมกะวัตต โรงไฟฟาจะนะ 1 ชดุ ประกอบดวย เครือ่งผลิตไฟฟากังหัน

กาซ (Gas Turbine) เคร่ืองผลิตไอนํ้าแรงดันสูง (Heat Recover Steam Generator : HRSG) และเครื่อง

ผลิตไฟฟากังหันไอนํ้า (Steam Turbine)  
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แผนภาพที่ 2.14: กระบวนการผลิตไฟฟา 

 

พืน้ที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เปนพืน้ทีท่ีม่ีการตอตานโรงแยกกาซและทอสงกาซ

ตลอดจนปญหาความไมสงบในพืน้ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อยูกอนแลว ดังนั้น เมื่อมีโครงการ

กอสรางโรงไฟฟาสงขลา ซึง่เปนโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมทีจ่ะตองสูบน้ํา

จากคลองนาทับซึ่งเปนแหลงน้ําสําคัญของชุมชนมาใชในระบบหลอเย็น ประชาชนในพืน้ที่จึงมี

ความวิตกกังวลวาจะเกิดผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนและสิ่งแวดลอมในชุมชนในระยะ

เริ่มตนของการปฏิบัติงานในพื้นทีข่องเจาหนาที่โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา มีกลุมผูคัดคาน

พยายามขัดขวางการจัดกิจกรรมและการปฏิบัติงานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)

โดยมีแกนนําและประชาชนในพื้นที่เดินขบวนและขึ้นปายตอตานการกอสรางโรงไฟฟา ซึ่งบาง

กลุมเปนประชาชนที่เปนเครือขายคัดคานโครงการโรงแยกกาซและทอสงกาซธรรมชาติไทย -

มาเลเซีย และบางกลุมเปนประชาชนทีม่ีความวิตกกังวลวาจะไดรับความเดือดรอนจากการกอสราง

โรงไฟฟา ซึ่งในระหวางการกอสราง ก็เกิดสถานการณในเชิงลบตอความรูสึกของประชาชนมุสลิม 

ในชุมชน เชน กรณีที่กลุมผูคัดคานจัดทําปายซึ่งมีขอความเขียนดวยภาษาอาหรับวา “บิสมิลลาฮีรเราะห

มานีรรอหีม” ซึง่เปนการกลาวคําวา “ดวยพระนามของอัลลอฮฺ” ตอดวยขอความวา  “โรงไฟฟาอยา

มาบุกรุกทําลายคลองของอัลลอฮฺ พระเจาของเราสรางมาใหใชประโยชน พวกเราจะปกปอง

คัดคาน” ซึง่กลุมผูคัดคานถือวาเปนสิทธิอันชอบธรรมที่ประชาชนในพื้นที่จะรวมกันประกาศ

ศรัทธาตออัลลอฮฺ วาคลองเปนของพระผูเปนเจา ประชาชนในชุมชนตองรวมกันปกปอง โดยกลุม  
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ผูคัดคานสือ่ใหเห็นวา พวกเขารักบานเกิด ตองการรักษาสิง่แวดลอม โดยเฉพาะสิ่งที่อัลลอฮฺใหมา 

แตปรากฏวาปายถูกทําลายลง ทําใหประชาชนในพืน้ที่เกิดความรูสึกไมพอใจและเกิดสถานการณ

ความขัดแยงซึ่งแมจะไมรายแรง แตก็ถือเปนอุปสรรคสําคัญประการหนึ่งในการดําเนินงานกอสราง

โรงไฟฟา และนอกจากสถานการณนีแ้ลวก็มีสถานการณของการขมขู จะทํารายเจาหนาทีข่อง

โรงไฟฟาสงขลา เพื่อใหหยุดการดําเนินโครงการอยูเปนระยะ  

ตอมา เมื่อโครงการกอสรางโรงไฟฟาแลวเสร็จ ก็มีปญหาความขัดแยงเกีย่วกับการลอยตาย

จํานวนมากของปลาทีเ่ลี้ยงในกระชังในคลองนาทับ ทําใหชาวบานหลายครัวเรือนขาดทุนจากการ

เลี้ยงปลา ซึ่งกลุมชาวบานเชื่อวา มีสาเหตุมาจากการปลอยน้ําเสียจากโรงไฟฟาสงขลาลงคลอง      

นาทับ โดยกอนทีจ่ะมีการกอสรางโรงไฟฟาสงขลาสภาพน้าํในคลองนาทับยังมีสภาพดีอยู การ

ประกอบอาชีพเลีย้งปลาในกระชังสามารถทําไดอยางปกติ เพราะฉะนั้นสาเหตุการตายของปลา    

ในกระชังนาจะมาจากสาเหตุการปลอยน้ําเสียจากโรงไฟฟาสงขลา  

สวนการกอสรางโรงไฟฟาในระยะที่ 2 ก็มีปญหาขอขัดแยงคลายคลึงกับระยะแรก เชน ใน

การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นในพื้นที่ 5 ตําบล ซึ่งเกิดกระแสคัดคานใน ตําบลนาทับ ตําบลปาชิง 

และตําบลคลองเปยะ โดยชาวบานจํานวนกวา 1,000 คน  ถือปายคัดคานในการสรางโรงไฟฟาระยะ

ที่ 2 เพราะชาวบานเชื่อวาระยะแรกไดรับผลกระทบทําใหทรัพยากรสัตวนํ้าลดลงและเกิดผลกระทบ

ตอการเลี้ยงปลาในกระชัง ซึ่งที่ผานมาไมมีหนวยงานเขามาเปนเจาภาพรับแกไขปญหาใหชุมชน

อยางเปนรูปธรรม ทําใหประชาชนบางสวนยังขาดความมัน่ใจวาการกอสรางโรงไฟฟาในระยะที่ 2 

จะไดรับการดูแล เอาใจใสจากหนวยงานที่เกี ่ยวของหรือไม แตอยางไรก็ตาม สถานการณความ

ขัดแยงปจจุบัน ประชาชนสวนใหญใหการยอมรับ กฟผ. มากขึน้ แมจะมีบางสวนทีไ่มเห็นดวยอยู

บาง แตปญหาความขัดแยงกับประชาชนในพื้นที่ก็กําลังคอย ๆ คลี่คลาย และเบาบางลง 
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แผนภาพที่ 2.15: การใหความรวมมือของชุมชนจากการลงพื้นที่ของผูวิจัยในการเก็บขอมูล

และการสัมภาษณ กรณีโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา 
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2.3.2 โครงการพัฒนาการทองเท่ียวชมห่ิงหอย อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมทุรสงคราม 

อํา เภอ เมื อง สมุ ทรส งค รา มนั ้น  ตั ้ง เปน อํา เภอเมื ่อ  พ . ศ . 2440 ชื่ อ  อํ า เภอลม ทวน 

เปลี่ยนเปน อําเภอเมืองสมุทรสงคราม ในป 2507 ยายที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม มาตั้งอยูริม

ถนนเอกชยั ตําบลแมกลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จนถงึปจจุบัน มีเนือ้ที่ 169.057 ตารางกิโลเมตร มี

อาณาเขตติดตอพื้นที่ใกลเคียง ดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร อําเภอบานแพว (จังหวัดสมุทรสาคร) และ

อําเภอดําเนินสะดวก (จังหวัดราชบุรี) 

ทิศตะวันออก จรดอาวแมกลอง (อาวไทย) 

ทิศใต ติดตอกับอําเภอบานแหลม (จังหวัดเพชรบรีุ) 

ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอบางคนทีและอําเภออัมพวา 

แบงเปน 11 ตําบล 87 หมูบาน 1 เทศบาล และ 10 องคการบริหารสวนตําบล มีประชากร 

จํานวน 103,714 คน ความหนาแนน 613.69 คน/ตร.กม. อาชีพหลัก คือ การเกษตร การประมง 

อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงกุง การทํานาเกลือ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ 

คือ ปาโกงกาง ปาชายเลน ปาจาก สวนแหลงน้ําทีส่ําคัญ คือ แมน้าํแมกลอง  คลองแมกลอง คลอง

ปงปน คลองสุนัขหอน คลองบางจะเกร็ง คลองบางบอ (ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม,  2552) 

ชุมชนในอําเภอเมืองสมุทรสงคราม มีลักษณะของความหลากหลายเชิงระบบนิเวศ และ

เปนพื้นทีท่ีม่ีสามน้ํา คือ น้าํจืด น้ํากรอย และน้ําทะเล  อีกทั้งตามชายหาดและชายฝงของลุมน้ํา     

แมกลองใกลปากแมนํ้าเปนแหลงตกตะกอนของสารอาหารและดินเลน รวมถึงการงอกใหมของผืน

ดินชายฝงแหลมตามลักษณะทางภูมิศาสตรของแมน้ํา คือ ในลักษณะการคดเคี้ยวของแมน้ํา จะมี

ชายฝงคุงและชายฝงแหลม ซึ่งชายฝงคุงจะเปนดินแดนที่มีการกัดเซาะชายฝงอยูตลอดเวลา และ

ชายฝงแหลมจะเปนดินแดนทีม่กีารงอกของแผนดินเกดิขึน้  

บานลมทวน ในอําเภอเมืองสมุทรสงคราม เปนหมูบานที่ติดอยูชายฝงลุ มน้าํแมกลอง มี

ความอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรทางธรรมชาติของปาชายเลนตลอดชายฝง โดยเฉพาะชายฝง

แหลมของบานลมทวน เปนแหลงอนุบาลสัตวน้าํ สัตวบก ทั้งนอยใหญ อีกทั้งยังเปนแหลงอนุบาล

ของแมลงที่มีความงาม สามารถเปลงแสงสีเหลืองนวล ในยามค่ําคืนตลอดชายฝงแหลมลมทวน ซึ่ง

มีชื่อวา “ห่ิงหอย” 

หิง่หอยเปนสัตวในตระกูลแมลงปกแข็ง ที่มีวัฎจักรชีวิตคลายกับผีเสื้อ คือ เริ่มจากไข ฟก

กลายเปนตัวหนอน เขาสูระยะดักแด และเขาสูตัวเต็มวัย แตในการฟกตัวกอนตัวเต็มวัย จะอาศัยอยู

ตามชายฝงที่เปนดินเลนโดยอาศัย หอยเล็ก ๆ เปนอาหาร  หิ่งหอยตัวเต็มวัยจะสามารถเปลงแสงสี

เหลืองนวลใสได โดนอาศัยปฏิกิริยาของสารลูซิเฟอริน (Luciferin) ที่อยู ในอวัยวะทําแสงกับ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3.%E0%B8%81%E0%B8%A1.�
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ออกซิเจน มีเอนไซมลูซิเฟอเรส (Luciferase) เปนตัวเรงปฏิกิริยา และมีสารอดีโนซีนไตรฟอสเฟต 

(Adenosine Triphosphate, ATP) เปนตัวใหพลังงานทําใหเกิดแสง หิ่งหอยตัวเต็มวัยจะผสมพันธ

วางไขบริเวณโคนตนพืชหรือหญา บนบก หรือในน้าํแลวแตชนิดของหิง่หอย โดยทั่วไปไขหิง่หอย

จะมีสีเหลือง ลักษณะกลมรี วางไขเปนกลุม 5- 130 ฟอง แลวแตชนิด และใชเวลา จากไขจนถึงตัว

เต็มวัย 3-4 เดือน จนถงึ 1 ป แตกตางกันไปตามชนิดของห่ิงหอย และมีชีวิตสองแสงไดประมาณ 1-2 

เดือน 

 

     
 

แผนภาพที่ 2.16:  ลักษณะแมลงห่ิงหอย 

      

การทองเที่ยวชมหิ่งหอย สวนใหญจะเปนการลองเรือชมหิง่หอยในยามค่าํคืน ปกติหิ่งหอย

จะมีตลอดทั้งป แตชวงฤดูกาลที่เหมาะสมในการชมหิง่หอย คือ ชวงที่หิง่หอยมีจํานวนมาก คือใน

ฤดูรอน และฤดูฝน โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนตั้งแตเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม โดยเลือกชวงเวลาที่

เปนขางแรม เนื่องจากแสงของหิ่งหอยมีเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ถาเปนเวลาขางขึ้น ทองฟาสวางเกินไป 

แสงของหิง่หอยจะไมชัดเจนและควรเลือกวันทีน้่ํามาก เพราะเรือจะสามารถเขาไปใกลตนลําพู ซึ่ง

ห่ิงหอยเกาะอยูไดงายยิ่งขึ้น 

แตเดิมชุมชนของชาวบานจังหวัดสมุทรสงครามเปนชุมชนเกษตรกรรมพื้นบาน ไมเนน

การพัฒนาการทองเที่ยว เมื่อการทองเที่ยวของอําเภออัมพวาเริ่มพัฒนามากขึน้ โดยเฉพาะการ

ทองเที่ยวทางน้าํชมหิง่หอย ในที่สุดก็พัฒนามาถึงชุมชนตาง ๆ ตามริมฝงแหลมของแมน้าํแมกลอง 

ซึ่งเริ่มตนจากแหลมวัดบางกระพอ แหลมวัดแกวฟา แหลมวัดแมน้ํา แหลมวัดทายหาด และมา
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สิ้นสุดที ่บานลมทวน เพราะชุมชนนี้เปนชุมชนที่มีหิ ่งหอยมากที่สุด เนื่องจากภูมิประเทศที่ตั ้ง

เอือ้อํานวยตอการดํารงชีวิตของหิง่หอย และการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิ่งหอยแตเดิมใชเรือ

พื้นบานประมาณ 20 - 30 ลํา ซึ่งเรือพื้นบานจะมี 2 ประเภท ไดแก 

ประเภทท่ี 1 เปนเรือที่มีวัตถุประสงคในการว่ิงเพื่อไปทําธุระแบบพบปะกันของชาวบานใช

เคร่ืองยนตฮอนดา 9 แรง ซึ่งเสียงไมดังมาก และมีมลภาวะนอย 

ประเภทท่ี 2 เปนเรือที่เรียกวา “เรือแท็กซี่” ใชเครือ่งยนตกาดเนอร เปนเรือขนาดใหญใชวิง่

รับสงคน ซึ่งสามารถบรรทุกผูโดยสาร ไดประมาณ 20-30 คน  

โดยเรือพื้นบานเหลานี้เมื่อวิ่งถึงบริเวณชุมชนที่มีหิ่งหอยก็จะเบาเครื่อง ทําใหไมมีคลื่นที่

แรง จึงไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และประชาชนในชุมชนก็สามารถยอมรับได 

เมือ่ความนิยมการทองเที่ยวทางน้าํชมหิ่งหอยมีมากขึน้และสือ่มวลชนก็ใหความสําคัญและ

เขามาทํารายการประชาสัมพันธการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง เรือไดเพิ่มขึ้นจากเดิมเปน 200 ลํา ซึง่เรือ

ที่เขามาในชุมชนจะมาจาก 3 สวน คือ สวนที ่1 จากคลองอัมพวา โดยจอดในคลองทีม่ีทา สวนที ่2 

มาจากรีสอรทตาง ๆ สวนที่ 3 มาจากอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพราะทีดํ่าเนินสะดวก จะ

มีการขายแพคเกตทัวรรวบยอด เชน กลางวันไหวพระ 9 วัด 4 โมงเย็นชมตลาดนํ้าอุทยาน ร.2 6 โมงเย็น

ลงเรือชมหิ่งหอย 4 ทุม กลับถึงที่พัก ซึ่งรีสอรทในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามก็ทําเลียนแบบอําเภอ

ดําเนินสะดวก 
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                                แผนภาพที่ 2.17:  ลักษณะเรือพื้นบานในลํานํ้าแมกลอง 

                   

ปญหาสําคัญดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิง่หอย คือ การ

ดัดแปลงเรือพืน้บาน ทีเ่รียกวา “เรืออีปาบ” ซึง่มีขนาดใหญประมาณ 4 วา บรรทุกไดครั้งละ 10-12 

คน ใชเครือ่งรถยนตประเภทโตโยตา ดัดแปลงตอหางจัดเพลา มาเปนใบพัด ซึ่งเรือลักษณะนี้จะมี

มลภาวะสูงเมื่อนํามาใช จะเห็นไดวาหากใชกับรถแรงตานจะนอย แตเมื่อนํามาใสกับเรือแรงตานจะ

เพิ่มขึน้เพราะเรืออยูในน้ํา เรือทุกลําจําเปนตองเรงความเร็วจึงทําใหเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอม 

ซึ่งประกอบดวย 

ผลกระทบที่เกิดจากคลื่นของเรือยนต และเรือนําเที่ยวที่ทําลายสภาพแวดลอม สภาพปญหา

ทีเ่กิดจากคลื ่นของเรือทําลายสภาพแวดลอม เปนปญหาทีส่ําคัญมากที ่สุด เพราะคลืน่ของเรือ

ธรรมดาจะวิ่งกันรอบเดียวในแตละวัน แตเมือ่ความนิยมเพิม่ขึน้ ตองทํารอบเปนสองรอบ ทําใหเกิด

คลื่นที่หนักขึ้น กระทบตอฝงนํ้าที่ เปนฝงแหลมซึ่งเปนแผนดินที่งอกที่เกิดจากการทับถมของ

ตะกอนชุมชนจึงไดรับผลกระทบ และเปนผลกระทบที ่เกิดเร็วมาก เพราะหากมีเรือ 200 ลํา           
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ว่ิง 2 รอบ และวิ่งผานชุมชนทุกวัน ปริมาณโมเลกุลของน้ําที่เกิดขึ้นจะเกิดคลื่นซัดเขาฝงแมน้ําใน

ชุมชน ซึง่ชาวบานมองวาผลกระทบมากกวาความเสียหาย โดยใชคําพูดวา “ยับเยิน” ซึ่งหมายถึง

มากกวาคําวา “เสียหาย” เพราะเสียหายยังพอดูได แตใชคําวายับเยิน เพราะฝงแตเดิมจะเปนพื้นที่

ลาดเอียง เกนิ8-10 องศา โดยธรรมชาติจากระดับน้ําตํ่าสุด แตปจจุบนัลาดเอียงกวา 30 องศา และพืน้

หนาดินซึ่งเปนดินเลนก็ถูกทําลายไมต่าํกวา 40 เซนติเมตร เพราะตองกลายเปนแนวปะทะคลื่น ซึ่ง

สภาพปญหาดังกลาว ทําใหประชาชนในพืน้ที่ทีไ่ดรับผลกระทบ เล็งเห็นวา หากปลอยไวไมแกไข 

ระบบนิเวศชายฝ งก็จะสูญสิน้ไปอยางแนนอน เพราะระบบนิเวศชายฝ งเปนแหลงที ่ สัตวทะเล   

สัตวน้ํา ตองมาอนุบาลวัยออนมาออกไข อาศัยแนวปะทะคลื่น รากของตนไมตาง ๆ เปนตัวฟูมฟก

และปองกันอันตรายจากสัตวใหญ หากน้าํลงสัตวก็จะคอย ๆ เคลื่อนลงจะไมออกน้ําลึก ปลาใหญก็

เขามาไมได เมื่อระบบนิเวศเสียไปจึงเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนที่ตองทํามาหากินกับ

ชายฝง เชน ตกกุง ทอดแห หาปลา เนือ่งจากปริมาณสัตวน้ําลดลงอยางเห็นไดชัดเจนในปจจุบัน ซึง่

สัตวทีเ่ปนดัชนีชีวั้ด คือ กุ งฝอย กับปลากระบอกซึง่เปนปลาหนาเลน ปจจุบันเหลือนอยลงจน

ประชาชนหากินแทบไมได  

ทั้งน้ีชุมชนตําบลบานปรกไดมีการติดตามสังเกตการณผลกระทบตามหวงระยะเวลาการ

เปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอมดังแผนภาพที่ 2.18 – 2.20 ตอไปน้ี 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 2.18: ความลาดเอียงของแนวชายฝง ที่มีความลาดชันมากขึ้นกวาเดิมอันเนื่องมาจาก 

การกัดเซาะของกระแสคลื่นของเรือยนต 
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แผนภาพที่ 2.19:  ดินเลนดานบนถกูกระแสคลืน่กดัเซาะจนพงัทลายทาํใหเกดิอันตราย 

ตอตนไมชายฝง 

       

 
 

แผนภาพที่ 2.20: พื้นที่ที่ถูกกระแสคลื่นของเรือยนตนําเที่ยวกัดเซาะซึ่งพังทลายจนสามารถเห็น 

รากของตนลําพูที่อยูในดินเลนไดอยางชัดเจน 

 

สวนผลกระทบตอระบบนิเวศที่เปนแหลงอนุบาลตัวออนของหิ่งหอย ที่อาศัยตามดินเลน

ชายฝ งของลุ มแมน้าํ ทําใหปจจุบันพบวาการขยายพันธุ ของหิง่หอย และจํานวนของประชากร

ห่ิงหอยลดนอยลง  

ผลกระทบทีส่ําคัญอีกประการหนึง่ คือ ผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวบานตามชายฝง ทีถู่ก

รบกวนจากเสียงเคร่ืองยนตของเรือยนตที่ใหบริการชวงกลางคืน รวมทั้งมลภาวะจากควันพิษ เพราะ

เคร่ืองยนตที่เอามาใชมักเปนเคร่ืองยนตเกา  
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แผนภาพที่ 2.21: การใหความรวมมือของผูนําชุมชน ประชาชน และสื่อมวลชนในการลง

พื้นที่ของผูวิจัยเพื่อเก็บขอมูลและสัมภาษณ  

กรณโีครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

2.3.3 โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย – ยาดานา (สหภาพพมา) อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี       

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี เปนโครงการ

ที่ดําเนินการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ เปนการจัดหากาซ

ธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบาน คือ สหภาพพมา เพื่อนํามาใชเปนพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟา

ใหกับกฟผ. บริษัทเอกชนอื่น ๆ และโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ที่แนวทอ
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กาซผาน เพื ่อเตรียมความพรอมสําหรับโครงการพัฒนาพื ้นที ่ภาคตะวันตกของประเทศ เพื ่อ

ประสานความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยและสหภาพพมา และเพือ่เตรียมการ

สําหรับการเชื่อมโยงระบบทอกาซ ทางภาคตะวันออก และภาคตะวันตกของประเทศสําหรับกรณีนี้

ศึกษาเฉพาะพื้นที่โครงการที่ต้ังอยูในอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  

อําเภอทองผาภูมิ เปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี เดิมชื่อ อ.สังขละบุรี  เปนอําเภอ

ชายแดนมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติอยางยาวนาน มีเนือ้ที ่3,655.171 

ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครองขางเคยีง ดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดตอกับติดตอกับอําเภอสังขละบุรี และอําเภออุมผาง (จังหวัดตาก) 

ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอบานไร (จังหวัดอุทยัธานี) และอําเภอศรีสวัสด์ิ 

ทิศใต ติดตอกับอําเภอไทรโยค  

ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตตะนาวศรี (ประเทศพมา) 

แบงการปกครองเปน 7 ตําบล 44 หมูบาน 2 เทศบาล และ 6 องคการบริหารสวนตําบล มี

จํานวนประชากรทั้งสิน้ 61,337 คน ความหนาแนนของประชากร 16.8 คน/ตารางกิโลเมตร อาชีพ

หลัก คือ การเกษตรและคาขาย อาชีพเสริม คือ การทองเที่ยว (ที่วาการอําเภอทองผาภูมิ, 2552) 

ในประเทศไทย เริ่มมีการกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติและเริม่ใชงานใน พ.ศ. 2524 

โดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รับผิดชอบการวางทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงเอราวัณในอาว

ไทยมายังชายฝงทีจั่งหวัดระยองและวางทอสงกาซธรรมชาติเลียบถนนสายหลักไปยังผูใช ไดแก

โรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงไฟฟาพระนครใต จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงาน

อุตสาหกรรมตาง ๆ ตามแนวทอ ขนาดเสนผานศูนยกลางทอจะแตกตางไปตามปริมาณการจําหนาย

ใหลูกคา 

ในชวงป พ.ศ. 2536 – 2537 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยขยายตัวในระดับ

รอยละ 9 มีผลใหการขยายตัวของการใชพลังงานสูงขึน้รอยละ 13 และมีแนวโนมทีจ่ะสูงยิง่ขึน้ ทํา

ใหภาครัฐในขณะนัน้ประเมินใหเตรียมการจัดหากาซธรรมชาติเพิ่มเติมใหสอดคลองกับความ

ตองการดังกลาว และขณะนั้นคาดวาในป พ.ศ. 2542 ความตองการใชกาซธรรมชาติจะมีจํานวน 

2,460 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ในขณะทีจั่ดหาจากแหลงกาซธรรมชาติในประเทศไทยไดประมาณ 

1,980 ลานลูกบาศกฟุต/วัน แสดงวาปริมาณสํารองของแหลงกาซธรรมชาติในประเทศจะมีไม

เพียงพอตอความตองการใชในอนาคต โดยคาดวาจะเร่ิมขาดแคลนต้ังแตป พ.ศ. 2541 เปนตนไป 

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย หรือ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดพบวา แหลงกาซ

ธรรมชาติของประเทศใกลเคียงมีศักยภาพในการพัฒนาขึ้นมาใชประโยชน ทั้งยังมีปริมาณสํารอง

มาก เชน แหลงยาดานา สหภาพพมา มีปริมาณสํารองกาซธรรมชาติสูงถึง 5.7 ลานลานลูกบาศกฟุต 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2�
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และสามารถนําขึน้มาไดกอนแหลงอืน่ ๆ จึงเริ่มเจรจากับสหภาพพมาตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2536 ถึงความเปนไปไดในการจัดหาและนําเขากาซธรรมชาติจากแหลงยาดานา ตอมาคณะรัฐมนตรี

ไดมีมติเมื่อวันที ่5 ตุลาคม 2536 ให บริษัท ปตท. เรงรัดการจัดหากาซธรรมชาติจากแหลงยาดานา

ของสหภาพพมา เพือ่ใหทันหรือสอดคลองกับแผนการกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวมของ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ซึ ่งคาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2541 รวมทั้ง

คณะรัฐมนตรียังไดมีมติเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2537 ให บริษัท ปตท. เรงรัดจัดหากาซใหกับผูผลิต

ไฟฟารายอืน่ๆในบริเวณเดียวกัน โดยคาดวาจะมีความตองการใชกาซธรรมชาติในอนาคตสูงถึง 

3,000 ลานลูกบาศกฟุต/วัน เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ปตท. จึงไดลงนามในสัญญาซือ้ขายกาซ

ธรรมชาติจากแหลงยาดานา ภายใตโครงการทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานา (สหภาพพมา) 

สําหรับพื ้นที ่ที ่ดําเนินการจัดทําโครงการวางทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานา 

(สหภาพพมา) ในอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น  3  ตําบล ดังตารางที่ 2.8 ตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 2.8  พื้นที่และพิกัดที่ทอสงกาซพาดผาน 

ตําบล KP.ท่ีเร่ิมตน KP.ท่ีสิ้นสุด 

1. ลิ่นถิ่น KP.47+550 KP.63+432 

2. หวยเขยง KP.26+420 KP.47+550 

3. ปลอก KP.0+000 KP.26+420 

(ที่มา: สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 5, 2552)  

 

  

 
 

แผนภาพที่ 2.22:  พื้นที่วางทอกาซในชุมชน (ที่มา: สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 5, 2552) 
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แผนภาพที่ 2.23:  การดําเนินการวางทอกาซในชุมชน (ที่มา: สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 5) 
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          กอนดําเนินการ   ระหวางดําเนินการ                หลังดําเนินการ 

 

แผนภาพที่ 2.24: เปรียบเทียบสภาพพื้นที่กอน ระหวาง และหลังการวางทอกาซในชุมชน 

(ที่มา: สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 5) 

ในสวนของความขัดแยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่แบงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายของผูคัดคาน ซึ่ง

ประกอบดวย ประชาชนในนาม กลุ มสิทธิมนุษยชน อีกฝายคือ ฝายของผู สนับสนุน ซึ ง่

ประกอบดวยกลุม และชาวบานในพืน้ที่บางสวนทีเ่ห็นดวยกับ ปตท.โดยสรุปสาระความขัดแยงได 

ดังตอไปน้ี 

1. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรรณพืช สัตวปา และระบบนิเวศ โดยฝายคัดคานมีความ

กังวลวา โครงการทอสงกาซจะทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  เชน ปาไมถูกทําลาย 

หนาดินถูกทําลายเกิดการกัดเซาะและการพังทะลายของดิน สัตวปาถูกรบกวน ทําลาย   แหลงน้ํา 

เกิดผลกระทบตอคุณภาพนํ้า หรืออาจเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศได เปนตน สวนฝายที่สนับสนุน

มีความเห็นวาโครงการสามารถนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมาเปนเครื่องมือในการบริหาร

จัดการได และสามารถใชแนวทางในการใหชุมชนไดเสนอความคิดเห็นไดมีสวนรวม หรือใชคน

กลางซึ่งเปนที่ยอมรับมาเปนผูสรุปปญหาและมาตรการแกไขปญหาได 

2. ผลกระทบตอสังคม ชีวิตความเปนอยูของชาวกะเหรี่ยงและชาวบาน โดยฝายคัดคาน 

เห็นวา การกอสรางจะสงผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของชาวกระเหรีย่งอยางมาก เชน 

ทําลายพื้นที่ทํากินของชาวบานในชุมชนจึงเกิดการตอตานอยางหนัก รวมถึงมีความกังวลวา 
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โครงการนีอ้าจทําใหเกิดความแตกแยกในชุมชน เพราะชาวบานในชุมชนมีความรูความ

เขาใจที่แตกตางกัน จึงมีขอมูลในการตัดสินใจทีต่างกัน สวนฝายที่สนับสนุน มีความเห็นวา 

โครงการจะสามารถสื ่อสารทําความเขาใจในหลักการและขัน้ตอนการชดเชยทรัพยสินและ

คาตอบแทนที่เหมาะสมแกผู นําชุมชนและผูไดรับผลกระทบ และในชวงการกอสรางจะทําให

เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น และเปนประโยชนตอสวนรวม อยางไรก็ตามชุมชนทีอ่าศัยบริเวณแนวที่

ทอสงกาซพาดผานยังมีความกังวลวา ทอสงกาซอาจเกิดการระเบิด เนื่องจากอุบัติเหตุหรือการกอ

วินาศกรรมได ทําใหไมมีความมั่นใจเกีย่วกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนในชุมชน 

สวนฝายที่สนับสนุนมีความเห็นวาโครงการสามารถมีมาตรการในการสรางความรูความเขาใจโดย

ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูขอมูลขาวสารทีเ่กีย่วของผานสื่อตาง ๆ เพื่อความเขาใจทีต่รงกัน

ของคนในชุมชนได รวมถึง โครงการนาจะมีมาตรการดานความปลอดภัย และการเตรียมการ

ปองกันการกอวินาศกรรมไวลวงหนา สวนปญหาเรือ่งการกอสรางทีจ่ะทําใหการคมนาคมขนสง

หรือการสัญจรไปมาไมสะดวกนัน้ ฝายสนับสนุนมองวา จะเกิดผลกระทบเพียงชัว่คราวในชวงการ

กอสรางเทานั้น ซึ่งทางโครงการนาจะสามารถบริหารจัดการได เปนตน 

ในระยะแรกของความขัดแยงจากโครงการนัน้ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย               

ไมตอบสนองตอเสียงเรียกรองของผูคัดคานโครงการมากนัก อยางไรก็ตาม เมือ่ประเด็นปญหาได

แพรกระจายออกไป การปโตรเลียมแหงประเทศไทย ไดใชมาตรการตาง ๆ เพือ่แกไขปญหาและ

เยียวยาชาวบานทีไ่ดรับผลกระทบ รวมทัง้มีการประนีประนอมกับผูคัดคานโครงการซึง่ยืนกรานที่

จะไมใหทอกาซผานปาสมบูรณ เมื่อการแกไขปญหาไมบรรลุผล การเผชิญหนาจึงเกิดขึน้ นําไปสู

การเคลื่อนยายผูคัดคานโครงการออกจากเสนทางการวางทอของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

อยางไรก็ตาม การใชกําลังหรือการเผชิญหนาระหวางผูสนับสนุนโครงการและผูคัดคานโครงการ 

รวมทั้งการเพิ ่มขึ ้นของแนวรวมตอตานโครงการ อันประกอบดวยนักอนุรักษ นักวิชาการ 

สือ่มวลชน และองคกรเอกชนตาง ๆ อาจกอใหเกิดปญหาในระยะยาวตอภาพพจนของ ปตท. ได 

ดังนัน้ การยุติปญหาทีเ่กิดขึน้โดยการใชผูเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางจึงเปนทางออกของการยุติความ

ขัดแยงนี้ และเจาหนาที่ของรัฐเองทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่นก็ไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของในการ

บริหารจัดการเพื่อยุติความขัดแยงอยางเต็มรูปแบบดวย 
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แผนภาพที่ 2.25: การใหความรวมมือของผูนําชุมชน ประชาชน และสื่อมวลชนในการ 

ลงพื้นที่ของผูวิจัยเพื่อเก็บขอมูลและสัมภาษณ  

กรณี โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย –ยาดานา (สหภาพพมา) 
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2.4 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรม ที ่ผู วิจัยไดทําการสืบคนขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที ่

เกี่ยวของสามารถแบงแยกและสรางเปนตัวแปรที่สอดคลองกับปญหาการวิจัย ดังเปนกรอบความคิด 

(Conceptual Framework) ดังแผนภาพที่ 2.26 ตอไปน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2.26: กรอบความคดิในการวิจัย   

ดานการบรหิารการปกครอง 

1. กฎหมายและระเบยีบทางราชการ 

2. ภาวะผูนาํชุมชน 

3. ศกัยภาพชุมชนดานการจดัการ 

ดานสังคม 

1. หลักศาสนา 

2. วัฒนธรรมชุมชน 

3. ความสัมพันธที่แนนแฟน 

4. การรวมกลุม 

5. การมีสวนรวมของประชาชน 

6. การส่ือสาร 

7. ความรูของประชาชน 

ดานเศรษฐกิจ 

1. ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของ

ชุมชน – เอกชน 

2. ความทนัสมัยของชุมชน 

 

 

 

 

ประสิทธิผลในการ

จดัการความขดัแยง

ดานส่ิงแวดลอมใน

ชุมชนชนบทไทย 

ตัวแปรตน 

(Independent Variables) 

ปจจัยท่ีมีผล 

ตวัแปรตาม 

(Dependent 

Variables) 
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2.5 สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1  กฎหมายและระเบียบทางราชการมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความ 

  ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

สมมติฐานท่ี 2  ภาวะผูนําชุมชนมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดาน 

  สิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

สมมติฐานท่ี 3  ศักยภาพชุมชนดานการจัดการมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความ 

  ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

สมมติฐานท่ี 4  หลักศาสนามีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดาน 

  สิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

สมมติฐานท่ี 5 วัฒนธรรมชุมชนมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดาน 

  สิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

สมมติฐานท่ี 6 ความสัมพันธที่แนนแฟนมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยง 

                       ดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

สมมติฐานท่ี 7 การรวมกลุมมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดาน 

                       สิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

สมมติฐานท่ี 8 การมีสวนรวมของประชาชนมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความ   

                       ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

สมมติฐานท่ี 9 การสื่อสารมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดาน 

                       สิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

สมมติฐานท่ี 10  ความรูของประชาชนมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดาน 

                       สิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

สมมติฐานท่ี 11  ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของ ชุมชน – เอกชน มีผลตอประสิทธิผลใน 

                       การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

สมมติฐานท่ี 12  ความทันสมัยของชุมชนมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยง 

                       ดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 
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2.6 คําอธิบายสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1  กฎหมายและระเบียบทางราชการมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความ

ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

1. ความหมาย 

ยิง่ประชาชนในชุมชนมีความรูเกี ่ยวกับกฎหมายและระเบียบทางราชการทีเ่กี ่ยวของกับ

กิจกรรมโครงการที่เขามาดําเนินการในพื้นทีสู่งมากเพียงใด ประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยง

ก็ยิ่งมากขึ้นเพียงน้ัน  

2. เหตุผลท่ีเปนเชนน้ัน 

หลักการทางกฎหมายและระเบียบทางราชการเปนบรรทัดฐานทางสังคมใหบุคคลยึดถือ

ปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน โดยมีบทลงโทษที่แนนอนเปนสิ่งกําหนดบทบาทและอํานาจหนาที่ของ

ประชาชนและองคกรของรัฐ โดยใหความสําคัญกับบุคคลในสังคมอยางเทาเทียมกัน ทั้งนีห้ลักการ

ของกฎหมายจะคุมครองผูที ่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และปองกันไมใหผู ปฏิบัติในทางทีผ่ิดทําความ

เดือดรอนแกคนในสังคม ซึง่หากประชาชนมีความรูความเขาใจในหลักการของกฎหมาย จะชวย

อํานวยความสะดวกและชวยพิทักษรักษาสิทธิตลอดจนผลประโยชนที่ประชาชนควรจะไดรับใน

เรือ่งตาง ๆ อีกทัง้จะเปนหลักการในการดําเนินการแกไขปญหาขอขัดแยงที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง 

และเปนที่ยอมรับของทุกฝาย 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

กฎหมายทั่วไป โดย สุนีย มัลลิกะมาลย (อางถึงใน บุณยวัต เกิดกล่าํ, 2544) ซึง่ไดกลาวถึง

กฎหมายวาเปนกลไกหลักทีจ่ะกําหนดกรอบกติกาของสังคมโดยกําหนดบทบาทของประชาชน 

เปนคําสัง่ คําบัญชาของรัฐที่สัง่ใหราษฎรปฏิบัติตาม กฎหมายจึงเปนฐานรองรับการใชอํานาจรัฐที่

สําคัญทีจ่ะนํามาใชบังคับใหมีประสิทธิผลตอการควบคุมปญหาของสังคม นอกจากน้ีสุรเกียรต์ิ  

เสถียรไทย (2542) ยังไดชี้ใหเห็นความสําคัญของกฎหมายที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองของประเทศในฐานะหลักการและเคร่ืองมือเรงเสริมประสิทธิภาพภาครัฐ เปนปจจัยรับรอง

การมีสวนรวมของประชาชน  เปนปจจัยในการกําหนดกรอบนโยบาย เปนปจจัยในการจัดระเบียบ

ราชการ และเปนกลไกในการกําหนดหนาที่ของเอกชนและหนวยงานของรัฐ 

กฎหมายปกครอง โดย จิรนิติ หะวานนท (2554) ซึง่ไดกลาวถึงกฎหมายปกครองวา เปน

กฎหมายทีก่ําหนดสถานะและความสัมพันธระหวางรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาทีข่องรัฐกับ

เอกชน ระหวางรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาทีข่องรัฐดวยกันเอง เปนกฎหมายมหาชน ที่วาง

หลักเกณฑเกี ่ยวกับการจัดระเบียบบริหารของรัฐ การดําเนินกิจกรรมของฝายปกครองในการ

จัดบริการสาธารณะ และวางหลักความเกีย่วพันในทางปกครองระหวางฝายปกครองกับเอกชน และ
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ฝายปกครองดวยกันเอง รวมทั้งกําหนดสถานะและการกระทําทางปกครองไว โดยแนวคิดพืน้ฐาน

ของกฎหมายปกครอง คือ ตองเปนไปเพือ่ประโยชนสาธารณะ ซึ่งรัฐโดยองคกรของรัฐหรือ

เจาหนาที่ของรัฐ เปนผูดูแลรักษาผลประโยชนสวนรวมของคนหมูมากในสังคมหรือประโยชน

สาธารณะ และในกรณีที ่ประโยชนสวนตัวของเอกชนสอดคลองกับประโยชนสวนรวมหรือ

ประโยชนสาธารณะ รัฐก็ใชนิติสัมพันธตามกฎหมายเอกชนได นอกจากนีใ้นกรณีทีป่ระโยชน

สวนตัวของเอกชนไมสอดคลองกับประโยชนสาธารณะจะตองใหประโยชนสาธารณะอยูเหนือ

ประโยชนสวนตัวของเอกชน ทั้งนี้ถาเอกชนไมยินยอมที่จะสละประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชน

สาธารณะ ก็จะตองใหรัฐโดยองคกรของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ มีอํานาจบังคับเอกชนเพื่อ

ประโยชนสาธารณะได   

กฎหมายสิ่งแวดลอม โดย บุณยวัต เกิดกล่าํ (2544) ไดกลาวถึงกฎหมายสิ่งแวดลอมวาเปน

แนวนโยบายแหงรัฐเกี่ยวกับการพิทักษคุมครองสิง่แวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ โดย บุคคล

ยอมมีสิทธิรับขอมูล คําชี ้แจง และเหตุผลจากหนวยงานราชการกอนการอนุญาตหรือดําเนิน

โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขอนามัย คุณภาพชีวิต หรือ

สวนไดเสียสําคัญอื่นใดทีเ่กี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอ

หนวยงานที่เกีย่วของ เพือ่นําไปประกอบการพิจารณาในเรือ่งดังกลาว รวมถึงมีสวนรวมในการ

จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน มีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา 

และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุมครอง 

สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่

จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง

ตามความเหมาะสม รวมถึงการไดรับคาเสียหายหรือคาตอบแทนจากรัฐในกรณีทีไ่ดรับความ

เสียหาย อันตรายจากมลพิษ อันมีสาเหตุมาจากการดําเนินการของรัฐทัง้โดยตรงและเกีย่วของ     

เปนตน 

ฉัตราภรณ วิวัฒนวานิช ( 2553) ไดทําการศึกษา รัฐธรรมนูญกับการบริหารจัดการดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมของไทย ซึ่งผลการวิจัยไดสนับสนุนความสําคัญของกฎหมาย

และระเบียบทางราชการทีม่ีตอชุมชน การศึกษา ชีใ้หเห็นถึง ความสําคัญในการบังคับใชกฎหมาย 

เกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมขององคกรภาครัฐทัง้ในสวนกลาง สวนภูมิภาค และ

สวนทองถิ่น ที่ยังใชไมไดผลอยางเต็มที่ อันเน่ืองมาจากปญหาดานกฎหมาย 
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สมมติฐานที ่2 ภาวะผู นําชุมชนมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดาน

สิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

1. ความหมาย 

ยิง่บุคคลที่เกีย่วของกับการจัดการความขัดแยงในชุมชนมีภาวะผูนํามากเทาไร การจัดการ

ความขัดแยงก็จะยิ่งมีประสิทธิผลและเปนประโยชนตอชุมชนมากขึ้นเพียงนั้น 

2. เหตุผลท่ีเปนเชนน้ัน 

ภาวะผูนําเปนลักษณะที่บุคคลมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนในกลุมเปนอิทธิพลในทางบวก คือ 

บุคคลในกลุมยอมรับและยอมปฏิบัติตามความคิดเห็นหรือคําสัง่ดวยความเต็มใจ บุคคลที่มีภาวะ

ความเปนผูนําจะเปนที่ยอมรับนับถือของสมาชิกในกลุมและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลใน

กลุม โดยภาวะผูนําทีส่ําคัญ คือ เปนผูที่มีวิสัยทัศน ถึงพรอมดวยคุณลักษณะทีเ่หมาะสมในการเปน

ผูนําและผูบริหาร ทั้งทางกาย วาจา และใจ เชน มีคุณธรรมและจริยธรรม ชวยเหลือสังคม มีความรู

ความสามารถในการบริหารจัดการทัง้  คน งาน และองคกร เพือ่ให เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ใหความสําคัญกับบุคคลเปนรายคน สามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีใหเกิดขึ้นระหวาง

ตัวผูนํากับสมาชิกในองคกร และระหวางสมาชิกในองคกรดวยกันเอง ซึ่งคุณสมบัติและพฤติกรรม

เหลานี ้จะชวยจูงใจใหผูอื่นปฏิบัติตามและใหการยอมรับดวยความเต็มใจ ซึ่ง หากผูนําชุมชนและ

ผูนําหนวยงานทางราชการมีภาวะผูนําก็จะชวยในการดึงประชาชนและผูเกีย่วของเขามามีสวนรวม

ในการแกไขปญหาและการพัฒนาชุมชนไดงายมากขึ้น  

3. ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ชมพูนุช ประจักษสุนทร (2549) ไดสรุปภาวะผูนําเปน 3 กลุม คือ  

1) ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา (Trait Approach) ที่มองเห็นความสําคัญของคุณสมบัติผูนํา 

เชน ทักษะ บุคลิกภาพ รูปรางหรือลักษณะทางกายภาพ ความเฉลียวฉลาด ความมีไหวพริบ 

ความสามารถในการแกปญหา  

2) ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา (Behavioral Approach) ไดแก ผูนําแบบประชาธิปไตยและ

ผูนําแบบเผด็จการ พฤติกรรมผูนําที่มุ งคนกับมุงงาน พฤติกรรมผูนําแบบมุงสรางโครงสรางกับ

มุงเนนความสัมพันธ เปนตน  

3) ทฤษฎีดานสถานการณ (Situational or Contingency Approach) เปนการสรุปถึง

ผู นําแตละแบบที ่แตกตางกันวาจะมีประสิทธิภาพเทาใดขึ ้นอยู กับวาผู นํานั ้นๆกําลังอยู ใน

สถานการณใด และภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพที่ตองขึ้นกับความพรอมของผูตาม คือ ความสามารถ

และความเต็มใจในการปฏิบัติงาน Daft (1999) ไดเปรียบเทียบใหเห็นระหวางผูนําแบบดั้งเดิม (Old 

Paradigm) และผูนําแบบใหม (New Paradigm) โดยผูนําแบบใหมเปนผูนําในยุคสารสนเทศ ยึดการ
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เปลี่ยนแปลง จะกระจายอํานาจมากขึน้ มุ งเนนการมีสวนรวมดวยความสัมพันธอันดีระหวางกัน 

และนิยมความหลากหลายในการอยูรวมกัน Blake  Mouton (อางถึงใน สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2545) 

มองถึงภาวะผูนําที่สําคัญ 5 แบบ คือ ผูนําแบบเอาแตงาน ผูนําแบบชุมนุมสังสรรค ผูนําแบบย่ําแย 

ผูนําแบบพบกันคร่ึงทาง และผูนําแบบทํางานเปนทีม รวมถึงรูปแบบผูนําที่มีการผสมผสาน คือ ผูนํา

แบบพอแม และผูนําแบบฉกฉวยโอกาส สวน Lewin, Lippit & White (1939 อางถึงใน นคร           

สุวานิช, 2541) มองผูนําเปน 3 แบบ คือ ผูนําแบบอัตตนิยม ผูนําแบบประชาธิปไตย ผูนําแบบเสรี

นิยม และDuBrin (1998) ไดเสนอคุณลักษณะผู นําเชิงสรางสรรค 4 ประการ คือ มีความรู มี

ความสามารถทางเชาวปญญา มีบุคลิกภาพทีดี และมีพฤติกรรมทางสังคมและการเลี ้ยงดูที ่ดี 

นอกจากนี้ กิติ ตยัคคานนท (อางถึงใน สมศักดิ ์ขาวลาภ, 2544) ไดกลาวถึงคุณลักษณะผูนําที่พึง

ประสงควาประกอบดวย รางกายและจิตใจทีแ่ข็งแรงสมบูรณ พูดเปนพูดดี และมีความสามารถใน

การวางแผนงาน มีความรู และมีสังคมที่ดี คือชวยเหลือสังคม  

และในสวนผูนําชุมชน Keyes ( 1970 อางถึงใน วิวัฒนชัย บุญญานุพงศ, 2544) ไดเสนอ 

ลักษณะผูนําทองถิ่นวามีลักษณะกําหนดไดเปน 2 แบบ ไดแก 1) ผูนาํแบบไทยภาคกลาง (Central-Thai 

Type) ผูใหญบาน หรือ กํานัน แบบน้ีมักมีอํานาจนอย ซึ่งหวังจะสรางความมั่งคั่งใหกับตัวเองมากกวาการ

ทําหนาที่เปนตัวกลางทํางานใหกับชุมชน และ 2) ผูนําแบบไทยภาคอีสาน (Northeastem Type) ซึ่ง

ผูนําแบบนี้ มีลักษณะมีอํานาจตอคนในหมูบาน เปนตัวกลางเชือ่มโยงระหวางเจาหนาที่ของรัฐ กับ

ประชาชน และประยุทธ สุวรรณโกตา ( 2522, น. 33 อางถึงใน ชาคริต ตันพิรุฬห, 2543) กลาวถึง 

ผูนําทองถิ่นเปนบุคคลที่ชวยใหผูอื่นหรือชุมชนไดมีการตกลงกัน และพยายามหาทางใหประสบ

ผลสําเร็จตามจุดหมายที่วางไว พฤติกรรมของผูนําทองถิน่จึงมีอิทธิพลเหนือประชาชนในทองถิ่น

น้ัน อันจะกอใหเกิดการรวมมือกันทํางาน โดยมุงที่ความสําเร็จของชุมชนเปนสําคัญ  

สุกรี  พืชผักหวาน (2541) ไดวิจัย เร่ือง ปญหาความขัดแยงการจัดการปาชายเลนพื้นที่ตําบล

บางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึง่ผลการวิจัยไดสนับสนุนความสําคัญของภาวะผูนําชุมชนที่มี

ตอชุมชน โดยการวิจัยน้ี ชี้ใหเห็นวา ความลมเหลวของผูนําชุมชนและผูนําหนวยงานภาครัฐในการ

นํานโยบายไปปฏิบัติ เปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดความขัดแยงขึน้ในชุมชน ภาวะผูนําชุมชนทั้งใน

สวนของภาครัฐ และในชุมชนเองจึงมีความจําเปนทีจ่ะตองสรางภาวะผูนําใหเกิดกับผูนําองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและผูนําชุมชนใหเกิดในชุมชน 

สมยศ ศิลปโยดม (2540) ไดทําการวิจัย เรื่อง ผูนําชุมชนกับการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชน  

ซึ ่งผลการวิจัยชี ้ใหเห็น ความสําคัญของภาวะผู นําที ่จะชวยใหการจัดการความขัดแยงประสบ

ความสําเร็จได เพราะมีความเขาใจปญหาในชุมชน การเปนที่พึง่และไววางใจจากประชาชน และ

ความเปนผูทันตอขาวสารปจจุบัน มีความสัมพันธกับความคาดหวังตอผลที่เกิดขึ้นภายหลังเขา
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แกไขปญหาความขัดแยงในชุมชน ผูนําชุมชนสวนใหญเห็นวา การเกิดปญหาความขัดแยงในชุมชน

เปนเรื่องธรรมดา และผูนําชุมชนสวนใหญจะเลือกใชวิธีการแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึน้โดย

การเจรจาไกลเกลี่ย จะไมตัดสินเด็ดขาดดวยตัวเอง  

 

สมมติฐานที่ 3 ศักยภาพชุมชนดานการจัดการมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความ

ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

1. ความหมาย 

ยิ่งคนในชุมชนมีความสามารถในการจัดการปญหาในชุมชนไดมากเทาไร การจัดการความ

ขัดแยงก็จะยิ่งมีประสิทธิผลและเปนประโยชนตอชุมชนมากขึ้นเพียงน้ัน 

2. เหตุผลท่ีเปนเชนน้ัน 

ศักยภาพชุมชนดานการจัดการปญหาในชุมชน คือ การที่ชุมชนสามารถระดมความรวมมือ 

ระดมทุนทางสังคม ไดแก ทุนคน ทุนภูมิปญญา ทุนศาสนาและวัฒนธรรม ทุนธรรมชาติ ทุน

แรงงาน ทุนเวลา และทุนเงินในชุมชนมาสนับสนุนการบริหารจัดการดานตาง ๆ ในชุมชน ซึ่งจะทํา

ใหชุมชนมีหลักการที ่ชัดเจนในกระบวนการจัดการปญหาตาง ๆ และมีประสบการณในการ

แกปญหาตามสถานการณ และที่สําคัญหลักการจัดการที่นํามาใชจะทําใหเขาใจคนในชุมชนทั้งดาน

กายภาพและดานจิตใจ ซึง่ศักยภาพดานการจัดการปญหาตาง ๆ ในชุมชนเองจะชวยสนับสนุนให

ชุมชนสามารถจัดการกับปญหาความขัดแยงในชุมชนไดอยางมปีระสทิธผิลได และเมือ่ชุมชนสามารถ

จัดการกบัความขดัแยงไดอยางมีประสิทธิผลก็จะทําใหความขัดแยงเปนประโยชนตอชุมชนได  

3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

สัญญา สัญญาวิวัฒน (2541) ไดกลาวถึงความสามารถชุมชนในการจัดการตนเอง วาจะตอง

มีการจัดการ (Management) 4 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดกระบวนการ 

(Organizing) การลงมือดําเนินการตามแผน (Implementing) การประเมิน (Evaluating) นอกจากน้ี 

Gabriel A. Almond  G. Bingham Powell (1966) ไดกลาวถึงเรื่อง กลุมผลประโยชนทีจ่ะเปนพลัง

สําคัญที่จะแสดงศักยภาพในดานการจัดการความขัดแยงที่ชัดเจน โดยเมื่อมองถึง “ศักยภาพ” ชุมชน

น้ัน ตองมองถึงกลุมผลประโยชนในชุมชน โดย มีความเห็นวากลุมผลประโยชนเปนกลุมของคนซึ่ง

เชือ่มโยงเกีย่วพันกันดวยความมุงหมายหรือผลประโยชนเฉพาะรวมกัน นอกจากนี ้สัญญา สัญญา

วิวัฒน (2541) ยังไดเสนอ ตัวแบบในการพัฒนาศักยภาพชุมชนชนบทในการจัดการวาตองมีการ

พัฒนาชุมชนชนบทอยางสมบูรณแบบ โดยจะตองมีการพัฒนาในดานตาง ๆ อยางครอบคลุมและ

สมบูรณ ทั้งดานการเมืองโดยสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง ดาน

เศรษฐกิจ ตองมีเปาหมายหลักในการเพิม่ผลผลิต เพิม่รายได ของประชาชนใหสูงขึ้นอยางทั่วถึง 
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เพิ่มงานอาชีพและการทํางานใหประชาชนไดมีงานทํามากขึ้น จนสามารถยกระดับการครองชีพของ

ตนใหสูงขึน้ ดานการศึกษา ตองมีเปาหมายหลักทางเศรษฐกิจ การเมือง และ วัฒนธรรม  ดานการ

ศาสนา ตองมีเปาหมายหลัก ในการทําใหประชาชนยึดหลักเหตุผล มีบรรทัดฐาน คานิยม ความเชือ่ 

และสัญลักษณที่เหมาะสมสอดคลองกับสังคมสมัยใหมมากขึน้ ดานสถาบันครอบครัว มีเปาหมาย

หลักในการใหครอบครัวมีพลานามัยดี ปฏิบัติหนาที่ในครอบครัวดี เปนพลเมืองดี และมีความ

สามัคคีปรองดอง ดานสาธารณสุข มีเปาหมายหลักทีค่วามมีพลานามัยดีของประชาชน และการที่

ชุมชนสะอาดถูกสุขลักษณะ 

ปทุมรัตน  ตอวงศ (2538) ไดศึกษา การจัดการความขัดแยงของชุมชนชนบทเชียงใหม ซึ่ง

ผลการวิจัยไดสนับสนุนความสําคัญของศักยภาพชุมชนดานการจัดการทีม่ีตอชุมชน การวิจัยนี้

ชีใ้หเห็นศักยภาพของชุมชนในการจัดการความขัดแยงโดยชุมชนเอง โดยชาวบานในชุมชนได

รวมมือกันคิดหาวิธีการจัดการกับความขัดแยงดังกลาวอยางเปนกระบวนการ มีการเรียนรูจากแหลง

ความรู จึงทําใหชาวบานมีจุดเริม่ตนในการจัดการกับความขัดแยงอยางเปนกระบวนการแบบเต็ม

รูปแบบทุกขั้นตอน  

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2548) ไดทําการวิจัย รูปแบบการจัดการความ

ขัดแยงโดยพุทธสันติวิธีกรณีลุมแมน้าํตาชาง จ. ไดชี้ใหเห็นถึงศักยภาพชุมชนดานการจัดการ โดย

ชุมชนไดใชการจัดการความขัดแยงดวยการเจรจาของชุมชนเอง การเจราจาไกลเกลีย่คนกลาง และ

สรางการมีสวนรวมระหวางประชาชนลุมน้าํ จนทําไหการแยงชิงน้าํดําเนินไปสูการแบงปน และ

การยึดมั่นในความเปนอัตลักษณไปสูการสลายและทําลายความเปนอัตลักษณ  

 

สมมติฐานท่ี 4 หลักศาสนามีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอม

ในชุมชนชนบทไทย 

1. ความหมาย 

ยิ่งคนในชุมชนนําหลักคําสอนทางศาสนามาใชในการจัดการปญหาความขัดแยงในชุมชน

ไดมากเทาไรการจัดการความขัดแยงก็จะยิง่มีประสิทธิผลและเปนประโยชนตอชุมชนมากขึ้นเพียง

น้ัน 

2. เหตุผลท่ีเปนเชนน้ัน 

 หลักศาสนาของชุมชน จะมีคําสอนที่ใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน เปนสิ่งที่

ควรคาแกการปฏิบัติ หลักคําสอนทางศาสนาจะสอนใหคนเปนคนดี และละเวนความชั่ว ดังนั้น เมื่อ

คนในชุมชนยึดมั ่นในความดี ตามหลักศาสนา ก็จะชวยเอื้อตอการแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยาง

ละเอียดรอบคอบ  มีสติในการนึกตรึกตรองไดอยางมีเหตุและผล ซึ่งหากชุมชนนําหลักคําสอนทาง
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ศาสนามาใชในการจัดการความขัดแยง ก็จะชวยใหมีสติที่จะชวยใหสามารถจัดการกับความขัดแยง

ไดอยางมีประสิทธิผลได และเมื่อชุมชนสามารถจัดการกับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิผลก็จะทํา

ใหความขัดแยงเปนประโยชนตอชุมชนได  

3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ราชวสดีธรรม  ทีก่ลาวในวิธุรชาดก ( เลม 64) ไดกลาวถึงหลักธรรมคําสอนของ

พระพุทธศาสนาเกีย่วกับการบริหารและการปกครองกายและใจ ซึง่สามารถนํามาประยุกตใชกับ

ผูนํา หัวหนา นักบริหาร นักการเมืองระดับตาง ๆ และประชาชนโดยทัว่ไปได โดยธรรมทีเ่กีย่วของ

กับประชาชนโดยทั่วไป เปนธรรมเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง ซึ่งมีธรรมทีส่ําคัญ คือ การมีสติดํารง

ตนเปนคนรอบคอบเสมอ มีปญญา มีความรูดี ฉลาดเฉลียว รูจักกาลสมัยทีค่วรและไมควร ความไม

หวัน่ไหวตามโลกธรรม คือลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เมื่อไดรับการยกยองเชิดชู ก็ไมทะนงตัวอวดตัว

วาเปนนักปราชญราชบัณฑิต เยอหยิ่ง ควรมีจิตใจออนโยนไปในทางทีเ่หมาะทีค่วร ความไมเกียจ

ครานขยันขันแข็งในงาน ความไมเห็นแกได ไมยอมตกอยู ในอํานาจของความอยาก ไมเจรจา        

หาเร่ืองใหเกิดความขุนเคืองใจตอผูอ่ืน การไมพึงดืม่สุราจนเมามาย ตองประพฤติออนนอมถอมตน  

มีความเคารพยําเกรงในผูใหญเหนือตน ประพฤติตนอยูในความดี และมุงมั่นทําแตความดี การมี

ความอดทน ไมโกรธงาย และไมฉุนเฉียว การพูดจาดี คือ ตองเปนคนมีความสัตยจริงตอคําพูดของ

ตนเสมอ พูดจาสุภาพ ไมสอเสียดยุยงใหแตกความสามัคคี ไมพึงกลาวถอยคําที่เพอเจอ เหลวไหล 

ไรประโยชน และตองไมพูดหรือทํากระทบกระเทียบ เมื่อถึงคราวที่ตองพูด ใหพูดพอเหมาะพอควร 

และพูดอยางแจมแจง ชัดเจน และใหนิ่งเมื่อถึงคราวทีต่องนิ่ง ไมควรพูดมากเกินพอดี แตก็ไมควร

น่ิงเสียเร่ือยไปการละอายตอความชั่ว เกรงกลัวตอความผิด ไมประพฤติละเมิดศีลธรรมและเปนมิตร

ที่ดีในครอบครัว การเลี้ยงดูบิดามารดาใหผาสุก เคารพนบนอม และเอื้อเฟอเกือ้กูลตอผูหลักผูใหญ

ในตระกูล พึงใฝใจเขาไปหาสมณะและพราหมณผูทรงศีล เปนนักปราชญหรือรูหลักนักปราชญดี 

เพื่อรักษาศีล ฟงธรรมบาง บํารุงทานบาง ศึกษาถายทอดเอาความรูจากทานบาง ฯลฯ 

ทฤษฎีการพัฒนาสังคมแนวพุทธ ของ ชาย สัญญาวิวัฒน และสัญญา สัญญาวิวัฒน (2551) 

ไดแก ไตรสิกขา ประกอบดวยสังกัป 3 ประการ คือ  

1. ศีล เปนตัวรวมของกรรมสามประการ คือ การพูดชอบ การกระทําชอบ การเลี้ยงชีพ

ชอบ  

2. สมาธิ ประกอบดวย ความพยายามชอบ เพียรปดกัน้การกระทําไมดีไมใหเกิดขึ้น เพียร

กําจัดการกระทําไมดีทีเ่กิดแลวใหหมดไป เพียรสรางกรรมดี และเพียรรักษากรรมดีทีท่ําไวแลวให

คงอยูและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น การระลึกชอบ  
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3. ปญญา คือ เห็นชอบ เปนปญญาทางธรรมในมรรค 8 คือ ความรูความเขาใจอริยสัจ คือ 

การรูสัจธรรมของชีวิตโลก ยิ่งจะทําใหสังคมนั้นมีความสงบสุขในระดับสูงยิ่งขึ้นถึงขั้น นิพพาน 

หากเปรียบ ทางโลก นิพพาน คือ สังคมพัฒนา สังคมปราศจากทุกข สังคมสงบสุข นัน่เอง โดย

ไตรสิกขา จะเปนตัวเหตุทําใหเกิดการพัฒนาของสังคม นัน่คือ ทําใหสังคมมีลักษณะ 4 ประการ คือ 

สังคมมีสันติภาพ สังคมมีคนพัฒนา สังคมมีครอบครัวมัน่คง ชุมชนเขมแข็ง และสังคมรักษาสมดุล

ของธรรมชาติ  

แนวทางของการจัดการความขัดแยงดวยหลักศาสนา ของ Johan Galtung (อางถึงในเดชา 

ต้ังสีฟา, 2550) ไดสรุปทัศนะของศาสนาตาง ๆ ในการทําหนาที่ดานการจัดการความขัดแยง ซึง่เปน

วิธีการกาวขามความขัดแยงโดยมองความขัดแยงในฐานะผูทําลายและผูสราง ความขัดแยงไมมี

จุดเร่ิมตนและจุดสิ้นสุด ทุกคนรับผิดชอบรวมกัน การขับเคลื่อนความขัดแยงขึ้นอยูกับการตัดสินใจ

ของแตละคนที่จะกระทําการเพื่อสนับสนุนสันติภาพมากกวาความรุนแรง สิง่ทีส่มาชิกทุกคนใน

สังคมมีรวมกัน คือ ความรับผิดชอบเพื่อความผาสุกของทุกคน 

นฐพงศ  เทพจารี (2534) ไดทําการศึกษา ความยึดมัน่ผูกมัน่ในศาสนาอิสลามของคนไทย

มุสลิมชนบทจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีผลตอพฤติกรรมดานสังคม เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  ซึ่ง

การศึกษาชีใ้หเห็นวา คนไทยมุสลิมชนบทในจังหวัดชายแดนภาคใตทีย่ึดมัน่ผูกพันในศาสนา

อิสลามมีผลสงเสริมตอการพัฒนาทั้งสิ้น ซึ่งหากสามารถหากลวิธีทีจ่ะนําความยึดมั่นผูกพันใน

ศาสนาอิสลามไปมีสวนชวยในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตแลวยอมจะมีผลใหการพัฒนาไปสู

การพัฒนาระดับพื้นฐานไดอยางดียิ่งอีกทางหน่ึง  

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2547) ไดศึกษา รูปแบบการจัดการความขัดแยง

โดยพุทธสันติวิธีลุมแมนํ้าตาชาง จ.เชียงใหม ซึ่งผลการวิจัย ชี้ใหเห็นวา ศาสนาเปนปจจัยสําคัญที่จะ

ชวยในการจัดการความขัดแยง โดยเริม่จากการศึกษาวิเคราะหความขัดแยง และรูปแบบการจัดการ

ความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธีตามที่ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถา โดยพระพุทธเจาได

นําเสนอชุดของสันติวิธีในการจัดการความขัดแยงซึง่ประกอบไป ดวยการเจรจากันเอง การไกล

เกลี ่ยคนกลาง การตั ้งคณะกรรมการไตสวน การพิจารณาตัดสินโดยสังฆสภา ซึ ่งกลยุทธ

ประกอบดวยการตัดสินโดยการเงียบ การใชเสียงขางมาก การโนมนาวการประนีประนอม ทําให

พบรูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธีเชิงบูรณาการที ่มีชื ่อวา “ธัมมิกมัชฌิมวิธี” 

หมายถึง วิธีแบบกลาง ๆ หรือขอปฏิบัติแบบกลาง (มัชฌิมวิธี) ที่ประสานสอดคลอง พอเหมาะพอดี  
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สมมติฐานที ่5 วัฒนธรรมชุมชนมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมในชมุชนชนบทไทย 

1. ความหมาย 

ยิ่งวัฒนธรรมชุมชนมีความเขมแข็งมากเทาไร การจัดการความขัดแยงก็จะยิ่งมีประสิทธิผล

และเปนประโยชนตอชุมชนมากเพียงนั้น 

2. เหตุผลท่ีเปนเชนน้ัน 

วัฒนธรรมชุมชนเปนหัวใจของความสําเร็จในการอยูรวมกันของคนในชุมชน เนื่องจาก

เปนเรื่องของ ความเชือ่ คานิยม ทีย่ึดถือรวมกันของคนในชุมชน ซึ่งเปนเครื่องยึดเหนีย่วจิตใจของ

คนในชุมชน อันจะกอใหเกิด ความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชน ดังนัน้ หากชุมชนใดมี

วัฒนธรรมชุมชนทีเ่ขมแข็ง ชุมชนจะสามารถจัดการกับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น 

เมื่อชุมชนสามารถจัดการกับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น ก็จะทําใหความขัดแยงเปน

ประโยชนตอชุมชนได  

3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนภายใตการนําของผูนํา 4 แบบ ใน Gods of Management ของ 

Charles handy (1991) ไดแก   

1) วัฒนธรรมที่มีเทพซุส (Zeus) เปนผูนํา อันเปนทีเ่กรงกลัว เคารพ และเปนที่รักใน

บางครัง้ วัฒนธรรมทีเ่กิดจากผู นําแบบนี ้จึงเหมือนชุมชนทีไ่ดมีการแบงการทํางานตามหนาที่ 

กระจายงานออกจากผู นําชุมชน วัฒนธรรมแบบนีจ้ะมีประสิทธิภาพในสถานการณทีมุ่ งความ

รวดเร็วเปนสิ ่งสําคัญกวาความถูกตองของรายละเอียด และวัฒนธรรมนี้จะอาศัยเครือขายของ

มิตรภาพและความสัมพันธที่มีตอกันมายาวนานในการทํางาน  

2) วัฒนธรรมที่มีเทพอพอลโล (Apollo) เปนผูนํา ซึ่งสมมติฐานของวัฒนธรรมชุมชน

แบบนี้ คือ มนุษยมีเหตุและผล และสิง่ตาง ๆ สามารถและควรจะวิเคราะหไดดวยหลักตรรกวิทยา 

ชุมชนจะยึดกันไวดวยกฎและกระบวนการของชุมชน หนาที่พืน้ฐานของคนในชุมชน  คือ การ

ทํางานเพื่อขึ้นไปสูจุดสูงสุด หรือบางคร้ัง ก็อาจขยายฐานของชุมชนไปยังชุมชน  

3) วัฒนธรรมที่มีเทพ Athena เปนผูนํา วัฒนธรรมชุมชนแบบนีม้องวาความรูความ

ชํานาญ คือ รากฐานของอํานาจ ชุมชนทีม่ีวัฒนธรรมแบบนีเ้ปนเครือขายของชุมชนทีเ่ชือ่มตอกัน

อยางหลวม ๆ โดยแตละหนวยในเครือขายจะดูแลตัวเอง ภายใตกลยุทธโดยรวมของชุมชน ชุมชน

แบบนีนิ้ยมคนหนุมสาวทีม่ีความสามารถและความคิดสรางสรรค สิง่สําคัญในชุมชน คือ ความเอา

ใจใสในสิง่เดียวกัน มีความเปนทีมเนนผลลัพธทีจ่ะเกิดกับชุมชนเปนหลัก คือ แนวทางแกปญหาที่
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เหมาะจะใชในชวงของการเติบโตของชุมชนทีก่ําลังเขาสูระบบเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงสู

สิ่งใหม ที่ทันสมัย  

4) วัฒนธรรมที่มีเทพ Dionysus เปนผูนํา วัฒนธรรมชุมชนแบบนี ้ชุมชนจะทําหนาที่

ชวยประชาชนใหบรรลุเปาหมายของตนเอง จึงเปนวัฒนธรรมทีใ่หคุณคากับทักษะหรือความ

ชํานาญของประชาชนในชุมชนวาเปนทรัพยสินทีส่ําคัญของชุมชน วัฒนธรรมแบบนีจ้ะทําใหไม

ตองรูสึกวามีใครเปนเจาของใคร และประชาชนก็สามารถเปนสวนหนึง่ของชุมชน มีเพื่อนบาน มี

ความยืดหยุน ไดรับการสนับสนุนตลอดจนถึงอํานาจในการเจรจาตอรองจากชุมชน  

แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนตามแนวคิดวัฒนธรรมองคการของ Denial R. Denison 

วัฒนธรรมชุมชนที่มีลักษณะแนวคิดวัฒนธรรมองคการของ Denison (1990) จะมองถึงวัฒนธรรม

ของชุมชนกับประสิทธิผลของชุมชน โดยชีใ้หเห็นวา ประสิทธิผล เปนผลของการปฏิบัติที่เกิดจาก

คานิยมและความเชื่อของประชาชนภายในชุมชน คานิยมเฉพาะบางอยางมีอิทธิพลตอประสิทธิผล 

การเกิดความเชื่ออยางแรงกลา การตระหนักตอภารกิจหรือการยึดมั่นจากความเชื่อและคานิยมทําให

เกิดพื้นฐานของการรวมมือในชุมชน  

แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ของ อริยา เศวตามร (2542) มุงเนนความเชือ่มัน่และการสงเสริม

ศักยภาพชาวบานในการพัฒนาตนเองบนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชน  โดยการใหความสําคัญกับคน 

และความผสมกลมกลืนกันในชุมชน เชน การชวยเหลือเกือ้กูลกันและกัน เนนความเทาเทียมกันใน

การควบคุมและจัดการทรัพยากร ทีส่อดคลองกับแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบมีศีลธรรม สวน    

ฉัตรทิพย นาถสุภา (2534) มองถึงวัฒนธรรมชุมชนวา เปนการใหคุณคาแกความเปนคนและแก

ชุมชนที่มีความผสมกลมกลืน และวัฒนธรรมชุมชนเปนพลังผลักดันการพัฒนาชุมชนที่สําคัญทีสุ่ด 

วัฒนธรรมของชาวบานมีความเปนอิสระ เนือ่งจากผูกพันอยูกับความเปนชุมชนหรือหมูบานที่เปน

รูปแบบสังคมที่ที่มีความคงทนยืน เนนลักษณะคุณคาทางจริยธรรมของวัฒนธรรมพื้นบานที่เปน

อิสระ และยังดํารงอยูในปจจุบันในสถาบันหมูบาน การสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนอันดีงามและการ

พึง่ตนเองที่เคยมีมาแตอดีตแตกําลังสูญเสียไป และสงเสริมชุมชนใหเขมแข็งบนพืน้ฐาน ศาสน

ธรรม ทัง้นี ้นิพจน  เทียนวิหาร (อางถึงใน ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2540) มองถึงวัฒนธรรมชุมชนวามี

หลักสําคัญ 2 ประการ คือ  

1. ชุมชนมี วัฒนธรรมของตนเองอยู แลว คือ มีระบบคุณคาที ร่วบรวมมาไดจาก

ประวัติศาสตร จึงใหความสําคัญแกความเปนคนและความผสมกลมกลืนกันในชุมชน ทั ้งใน

ปจจุบันระหวางสมาชิกดวยกันและหากทําการนับยอนขึ้นไปสมาชิกก็ยังมีบรรพบุรุษรวมกันอีก

ดวย การพัฒนาชุมชนจึงตองเริ่มจากรากฐานของวัฒนธรรมชุมชน ซึง่เปนปราการที่แข็งแกรงที่สุด
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ของชาวบาน ถามีวัฒนธรรมชุมชนที่เขมแข็งการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมของชาวบานอาจสําเร็จได

ไมยาก  

2. วัฒนธรรมชุมชน เปนพลังผลักดันการพัฒนาชุมชนที่สําคัญที ่สุด เพราะเปนสิ ่งที ่

ประชาชนสรางขึ้นมาเอง อยางไรก็ตาม ศรีศักร  วัลลิโภดม (2543) มองวัฒนธรรมชุมชนวาเปนสิ่งที่

ชุมชนทุกชุมชนในทองถิ่นเดียวกันดูแลและใชประโยชนรวมกัน มีผลทําใหเกิดกฎเกณฑ ประเพณี 

หรือจารีตที ่มีประสบการณรวมกันในทางประวัติศาสตรที ่ทําใหเกิดสํานึกในความเปนคนใน

ทองถิ ่นเดียวกัน  ปองกันการเอาเปรียบซึ ่งกันและกัน รวมทั ้งปองกันการรุกล้ ําจากกลุ ม

บุคคลภายนอกดวย  

นิตินันท พันทวี (2544)  ไดศึกษา  พิธีกรรมทองถิ่นในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน 

ไดแก พิธีกรรมบายศรีสูขวัญอีสาน ซึง่การวิจัยนี้ชี ้ใหเห็นวาทุนทางวัฒนธรรม เปนกระจกเงาสะทอน

วัฒนธรรมทางภาษา และใหความบันเทิงแกชุมชน คุณคาในฐานะที่ทําหนาที่ควบคุมรักษาแบบแผนทางสังคม

ของชมุชน คณุคาในฐานะทีท่าํหนาทีข่ดัเกลาทางสังคม และคุณคาในการสรางความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน เกิด

ความรูสึกพึงพอใจและความรูสึกเปนเจาของชุมชน สงผลใหเกิดความผูกพันกับชุมชนมาก  

 

สมมติฐานที่ 6 ความสัมพันธที ่แนนแฟนของคนในชุมชนมีผลตอประสิทธิผลในการ

จัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

1. ความหมาย 

ยิง่ความสัมพันธของคนในชุมชนมีความเหนียวแนน กวางขวาง และเขมแข็งมากเทาไร 

การจัดการความขัดแยงก็จะยิ่งมีประสิทธิผลและเปนประโยชนตอชุมชนมากขึ้นเพียงน้ัน 

2. เหตุผลท่ีเปนเชนน้ัน 

ความสัมพันธของคนในชุมชน เปนการสรางสัมพันธภาพระหวางกันของคนในชุมชน ซึง่

หากมีการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน จะทําใหเกิดการพึ่งพาอาศัยกัน เกิดการรูคุณและตอบ

แทนคุณ เกิดความแนนแฟนดานความคิด และพฤติกรรม ตลอดจนเปนจุดที่ทําใหเกิดการระดม

สรรพกําลังทั้ง ดานสติปญญา ความสามารถ และทรัพยากร เพื่อรับมือกับปญหา ซึ่งจะชวยกําจัด

จุดออน และเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน ดังนั้น เมือ่ความสัมพันธของคนในชุมชนมีความแนบ

แนนและมีการติดตอเปนเครือขายความสัมพันธที่กวางขวาง แนนแฟนและเขมแข็ง จะชวยให

ชุมชนสามารถจัดการกับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิผล  เมื่อชุมชนสามารถจัดการกับความขัดแยง

ไดอยางมีประสิทธิผลก็จะทําใหความขัดแยงเปนประโยชนตอชุมชนได  
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3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฎีการพึ่งตนเองแบบพัฒนาของชุมชนชนบท (Double-tiered TERMS MODEL of 

Rural Community Self-Reliance) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

โดยเปนความสัมพันธระหวางวงใน คือ การพึง่พาตนเอง และวงนอก คือ การพัฒนา การพึง่ตนเอง

ของชุมชน เกิดจาก TERMS คือ Technology, Economic, Natural resource, Mental และ Socio-

cultural ซึง่ลวนเปนปจจัยสําคัญ คือ เทคโนโลยีเปนเครือ่งมือการทํางานใดๆ รวมทัง้การพึง่ตนเอง

หรือการสรางสมดุล เศรษฐกิจ เปนเร่ืองปากทองหรือเร่ืองการดํารงชีวิตอยูได ทรัพยากรธรรมชาติก็

เปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตของชุมชน จึงตองมีและมีมากพอสมควร จิตใจเปนเรือ่งสําคัญเพราะ

จะชวยสรางความเชือ่ตัวเองวาจะสามารถพึ่งตนเองได สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

สังคมวัฒนธรรมเปนเรือ่งของกลุมคนและระเบียบวินัยทีเ่อือ้อํานวยตอการทํางาน เชน ความขยัน 

ความประหยัด จะชวยใหชุมชนพึ่งตนเองได 

แนวคิดความสัมพันธของคนในชุมชน องคกรพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตําบลน้าํเกีย๋น 

(2546) เห็นวา ความสัมพันธของคนในชุมชน กอใหเกิดความผูกพันในชุมชน เชน ความเปนเครือ

ญาติ กิจกรรมรวมกันในชุมชน  กฎกติกาของชุมชน ประเพณีวัฒนธรรมชุมชน และสังคมชนบทจะ

มีความผูกพันของคนในชุมชน มากกวาสังคมเมือง ซึง่จะสงผลถึงความรวมมือในการทํากิจกรรม

เพื่อสวนรวมดวย สวน Wolf (อางถึงใน อมรา พงศาพิชญ และปรีชา คุวินทรพันธ, 2543) มอง

ความสัมพันธวา เปนสิ่งทีเ่กิดขึ้นในชุมชน สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมตางๆในชุมชน รวมทั้ง

สามารถสงผลทัง้ทางตรงและทางออมตอการดําเนินกิจกรรมในชุมชน เพราะอาจทําใหเกิดความ

รวมมือและความไมรวมมือในการดําเนินการกิจกรรมอยางใดอยางหนึง่ก็ได ซึง่หมายรวมรวมถึง

การขับเคลื ่อนการพัฒนาชุมชนการปองกันและแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพดวย 

พระสุธรรม ธรรมทัศนานนท (2542) ไดทําการศึกษา เรื่อง เครือขายความสัมพันธทาง

สังคมขององคกรปาชุมชน พบวา อุดมการณในการสรางเครือขายความสัมพันธทางสังคมของ

องคกรปาชุมชน คือ การพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชนดานตาง ๆ มีการเชือ่มโยงกันเปนเครือขาย

ชวยเหลือกันโดยผานกิจกรรมทางสังคม ทําใหความสัมพันธเปนไปอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนกลไก 

ที่สงเสริมความสัมพันธทางสังคม ซึง่การวิจัยนี้ ชี้ใหเห็นถึง ความสําคัญของความสัมพันธของคน

ในชุมชนในการสรางความผูกพันในชุมชน  
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สมมติฐานท่ี 7 การรวมกลุมมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอม

ในชุมชนชนบทไทย 

1. ความหมาย 

ยิง่การรวมกลุมของคนในชุมชน มีหลากหลาย และเขมแข็งมากเทาไร การจัดการความ

ขัดแยงก็จะยิ่งมีประสิทธิผลและเปนประโยชนตอชุมชนมากขึ้นเพียงน้ัน 

2. เหตุผลท่ีเปนเชนน้ัน 

การรวมกลุมของคนในชุมชน เปนการพบปะสังสรรคกันอยางตอเน่ือง เพือ่สรางใหสมาชิก

มีสวนรวมในการวางนโยบาย รวมตัดสินใจ และรวมลงทุนในกิจกรรมของกลุม อันจะชวยใหการ

สนองตอบความตองการของสมาชิก และของชุมชน เปนไปไดสูงขึ ้น และชวยใหไดรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานภายนอกหรือของรัฐงายขึ้น เนื่องจากมีพลังในการตอรอง ซึ่งจะสงผลตอ

ความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่วางไวได ดังนัน้ เมือ่ชุมชนมีการรวมกลุมทีเ่ขมแข็งทัง้กลุมอาชีพหรือ

กลุมกิจกรรมตาง ๆ ก็จะชวยใหสมาชิกในชุมชนไดชวยกันคิดหาแนวทางแกไขปญหาตางๆทั้งใน

สวนของกลุมเองและของชุมชน ซึง่จะชวยใหสามารถจัดการกับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิผล

ยิ่งขึ้น  เมื่อชุมชนสามารถจัดการกับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิผล ก็จะทําใหความขัดแยงเปน

ประโยชนตอชุมชนได  

3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 แนวคิด Prismatic-Sala Model ของ Riggs (1961) โดยมองถึงการพัฒนาสังคมของ

ประเทศตางๆ วาเริ่มจากการรวมกลุมเปนสังคม ตัง้แตสังคมแบบดัง้เดิม (Fused Society) คือ มี

พืน้ฐานของจารีตประเพณีเปนหลักเรียบงาย ระบบความสัมพันธ ที่ปฏิบัติตอกันในสังคมมีความ

ผสมกลมกลืนกันดี ไปสูสังคมเปลี่ยนผาน (Prismatic Society) เปนสังคมที่มีรูปแบบโครงสราง

หนาที่มากมาย มีความสลับซับซอน มีสถาบันทางสังคม และมีความสัมพันธระหวางโครงสรางกับ

หนาที่ของกลุมตาง ๆ ที่สามารถดําเนินไปไดอยางประสานกลมกลืนกันอยางดี อยูในกรอบของตน

เปนลักษณะของสังคมของประเทศพัฒนาแลว และสิ้นสุดที่สังคมที่พัฒนาแลว แบบสังคมตะวันตก 

(Diffracted Society) สวนสังคม Prismatic คือ สังคมซึง่อยูระหวางการเปลี่ยนผานจากสังคมแบบ

ฟวสไปสู สังคมดิฟแฟรด ซึ ่งจะปรากฎในประเทศโลกที ่สาม และประเทศไทยก็อยู ในสังคม 

Prismatic มีการกําหนดโครงสราง และหนาที่ของสถาบันตาง ๆ ในสังคม ขึ้นมามากมาย แตสถาบัน

เหลาน้ันไมทําหนาที่อยางที่เปน ผลก็คือ ทําใหเกิดการกาวกายบทบาท อํานาจหนาที่ของกันและกัน

เกิดขึ้นเสมอ เปนสังคมที่เต็มไปดวยคนที่เห็นแกตัว เห็นแกอํานาจ ตองการแสวงหาอํานาจและ

ผลประโยชนมาใหแกตนเอง แตหากกาวขามลักษณะทีเ่ปนเชิงลบดังกลาวได โดยสถาบัน องคกรที่

เปนโครงสรางที ่มีอยู นัน้ไดมีการรวมกลุ มทีม่ีความเหนียวแนน กลุ มจะสามารถชวยใหความ
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ตองการของบุคคลบรรลุถึงวัตถุประสงค สามารถชวยงานและแกปญหาตางๆของกลุมได ซึ่งจะเกิด

เกิดบรรยากาศของการรวมมือ มากกวาการแขงขันกัน 

 แนวความคิดเกี่ยวกับการรวมกลุมตามหลัก WAKON YOSAI ซึ่งสัญญา สัญญาวิวัฒน 

(2549) ไดนําเสนอถึงการพัฒนาของประเทศญีปุ่นทีส่ามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็ว อันเนือ่งมาจาก 

ปจจัยภายใน (ภาษาญีปุ่น เรียกวา WAKON) และปจจัยภายนอก (ภาษาญีปุ่น เรียกวา YOSAI) ซึ่ง

ปจจัยภายในของญี่ปุน ในที่นี้หมายถึง Japanese Spirit คือ ลักษณะของคน ของสังคม และการ

ทํางานของญี่ปุน ซึ่งสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวของไวหลายประการ เชน การทํางานเปนกลุม ความ

ขยัน ความเอาจริงเอาจัง ความไมยอทอตอความยากลําบากและความประหยัด บทบาทของสตรี 

ความมีระเบียบวินัย ความพรอมเพรียง และความซื่อสัตย คติปฏิบัตินิยม ความละเอียดแมนตรง 

ชาตินิยม ความนิยมการศึกษาและวิทยาศาสตร  เปนตน 

อโนชา วิปุลากร (2544)  ไดศึกษา ความเขมแข็งของชุมชนทองถิน่ในการกําจัดมูลฝอย 

ภายใตแนวคิดประชาสังคม ของชุมชนกําแพงเมือง เทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง ซึ่ง

ผลการวิจัยไดสนับสนุนความสําคัญของการรวมกลุมคนที่มีตอชุมชน ซึง่การวิจัยน้ี ไดชี้ใหเห็นวา 

องคประกอบของความเปนประชาสังคมนั้น ไดแก ความหลากหลายของกลุมคนที่เขามารวมตัวกัน 

ความเปนชุมชนที่ผูคนไดแสดงความรูสึกรวมกันวาเปนพวกเดียวกัน ความเอือ้อาทรตอกัน รวมถึง

ความสนใจและเห็นผลประโยชนของชุมชนรวมกัน มีจิตสํานึกสาธารณะโดยเขารวมเปนสมาชิกใน

การจัดการมูลฝอยของชุมชน เกิดเปนกิจกรรมที่มีการจัดการมูลฝอยอยางตอเนือ่งตลอดจนมี

เครือขายความรวมมือและติดตอสื่อสารระหวางกัน 

        

สมมติฐานท่ี 8 การมีสวนรวมของประชาชนมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยง

ดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย     

1. ความหมาย 

ยิ่งประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนมากเทาไร การจัดการความ

ขัดแยงก็จะยิ่งมีประสิทธิผลและเปนประโยชนตอชุมชนมากขึ้นเพียงน้ัน 

2. เหตุผลท่ีเปนเชนน้ัน 

การมีสวนรวมของคนในชุมชน เปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นหรือ

ชุมชนน้ัน ๆ เขามามีสวนรวมในการทํางานในดานตาง ๆ ตามขั้นตอนที่เกีย่วของตัง้แตขัน้ตอนแรก

จนถึงขั้นตอนสุดทาย เปนการกระตุนใหประชาชนไดเขามารวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน

แกปญหา รวมคนหาขอมูล รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลจากการดําเนินงานนัน้ ๆ ซึ่งจะชวยให

ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และตระหนักในศักยภาพและความรูความสามารถของตนเอง เกิด
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ความรูสึกเปนเจาของชุมชน และสามารถดําเนินงานพัฒนาชุมชนตนเองไดสําเร็จและนําไปสูการ

พัฒนาที ่ไมหยุดยั ้งได นอกจากนี้กระบวนการมีสวนรวมจะตองยอมรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนในการนําเสนอกิจกรรม และมอบอํานาจใหประชาชนตัดสินใจ และพิจารณาถึง

ผลกระทบทีจ่ะสงผลตอชุมชนไดอยางเต็มที่ ดังนัน้ เมือ่สมาชิกในชุมชนมีโอกาสไดเขามีสวนรวม

ในกระบวนการของกิจกรรมตางๆในชุมชน ก็จะชวยใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการความขัดแยง

ทีเ่กิดในชุมชนดวย ซึ่งจะชวยใหสามารถจัดการกับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิผลยิง่ขึน้  เมื ่อ

ชมุชนสามารถจัดการกับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิผล ก็จะทําใหความขัดแยงเปนประโยชนตอ

ชุมชนได  

3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

หลักการมีสวนรวม โดยสุนีย มัลลิกะมาลย (2545) ไดกลาวถึง หลักการมีสวนรวมของ

ประชาชนไว 6 ประการ ไดแก   

1) ประชาชนตองไดรับขอมูลขาวสาร  

2) ประชาชนมสีวนรวมในการคดิ และแสดงความคดิเห็น  

3) ประชาชนมีสวนรวมพิจารณาและตัดสินใจ  

4) ประชาชนมสีวนรวมดําเนินการ   

5) ประชาชนควรมสีวนรวมติดตาม ตรวจสอบ และ  

6) ประชาชนมีสวนรวมรับผล เปนการที่ประชาชนตองรวมรับผลกระทบทั้งในดานดีและ

ดานเสียจากการดําเนินโครงการ 

แนวคิดการมีสวนรวม ของ Arnstein (1969) ซึง่ไดเสนอแนวความคิดบันไดการมีสวนรวม

ที่ชี้ใหเห็นการมีสวนรวมทีม่ีลักษณะเปนรูปของบันได (Participation Ladder) โดยบันไดขั้นที่ 1 

และบันไดขั้นที่ 2 เปนระดับการมีสวนรวมเทียมหรือไมมีสวนรวม คือ ประชาชนเขาไมถึงการมี

สวนรวมที่แทจริงในการตัดสินใจ สวนบันไดขั้นที่ 3 ถึงขั้นที่ 5 คือ ระดับการมีสวนรวมบางสวน 

(Tokenism) บันไดลําดับสูงขึ้นไปเปนระดับทีเ่รียกวา อํานาจเปนของประชาชน (Degree of citizen 

power) ซึง่เพิม่ระดับของการมีสวนรวมในการตัดสินใจมากขึน้ ประชาชนสามารถเขาไปสูขัน้ที ่6 

ขั้นเปนหุนสวน ซึ่งจะทําใหสามารถเขารวมในการเจรจาเพื่อผลไดผลเสีย (Trade-offs) กับผูมี

อํานาจดัง้เดิม สวนในขัน้ที ่7 ขัน้ใชอํานาจผานตัวแทน และขัน้ที ่8 ขัน้ควบคุม โดยประชาชน เปน

การใชอํานาจตัดสินใจของประชาชนโดยผานตัวแทนหรือประชาชนเปนผูใชอํานาจ ซึ่งเปนการมี

อํานาจอยางเต็มที ่

แนวความคิดการมีสวนรวมแบบ PAR โดย สัญญา สัญญาวิวัฒน (2549) ไดนําเสนอวิธีการ

พัฒนาแบบสามรวม (Participatory Action Research : PAR) ซึง่ หมายถึง ทัง้การพึง่ตนเอง และการ
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พัฒนาของชุมชน จะตองมีกิจกรรมหลัก 2 ประเภทควบคูกันไป คือ การสรางความสามารถในการ

พึ่งตนเองและพัฒนา (Action) และการทําวิจัย เชน การประเมินผลงานอยูตลอดเวลา เพือ่ปรับปรุง

การทํางานใหดีขึ้นอยูเสมอ คําวา ความรวมมือ (Participation) หมายถึง ทั้งนักพัฒนา นักวิชาการ ไม

วาจะเปนราชการหรือเอกชน รวมทั ้งประชาชนชาวบานจะตองเขารวมกันทํางานพัฒนาและ

พึ่งตนเอง คือ  ทั้ง ปรึกษาหารือ วางแผน ดําเนินการประเมินผลไปดวยกันตลอดเวลา 

รูปแบบการมีสวนรวม โดย Cohen & Uphoff (1977) ประกอบดวย  

1. การมสีวนรวมในการตัดสนิใจ (Dicision Making)  

2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation)  

3. การมสีวนรวมในผลประโยชน (Benefits)  

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) 

กระบวนการมีสวนรวม โดย  วันชัย วัฒนศัพท (2550) คือ กระบวนการทีป่ระชาชนมีสวน

รวมตั้งแตนอยที่สุดไปจนถึงมากที่สุด  ไดแก การรับทราบขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมใหความ

คดิเห็นในกระบวนการรับฟงความคดิเห็น และการมสีวนรวมในการตัดสนิใจ 

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน (2540) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน

และการแกปญหาขอขัดแยง ซึ่งผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวา กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน จะ

ชวยใหเกิดการสนับสนุนการตัดสินใจในเรือ่งนั้นๆวาชุมชนมีความเห็นดวย รวมทั้งยังเปนการ

หาทางออกที่เหมาะสมสําหรับปญหาทีอ่าจเกิดขึ้น และทีส่ําคัญก็คือ มีความเปนธรรมและยุติธรรม

ในการตัดสินใจนั ้นๆหรืออยางนอยที ่สุดจะสรางความรู สึกที ่ดีขึ ้นกับผู เกี ่ยวของหรือผู ที ่ถูก

ผลกระทบวาปญหาของเขาไดมีการรับฟง และผูทีไ่ดรับผลกระทบก็มีโอกาสไดรับขอมูลทีช่ัดเจน

โปรงใส และไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งจะทําใหขอขัดแยงหรือขอพิพาทตางๆ ไมมีโอกาส

เกิดขึ้นหรือขยายตัว 

 

สมมติฐานที ่9 การสือ่สารมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอม

ในชุมชนชนบทไทย 

1. ความหมาย 

ยิง่ประชาชนในชุมชนไดมีการสือ่สารในกิจกรรมตางๆของชุมชนมากเทาไร การจัดการ

ความขัดแยงก็จะยิ่งมีประสิทธิผลและเปนประโยชนตอชุมชนมาก เพียงน้ัน 

2. เหตุผลท่ีเปนเชนน้ัน 

การสื่อสารในชุมชน เปนการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู ซึง่กันและกัน โดยการ

พูดคุย การแสดง การประชุม การทองเที ่ยว การสือ่สารผานสื ่อตางๆ เชน วิทยุ  โทรทัศน 
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หนังสือพิมพ  การสื่อสารที่ดีจะตองทั่วถึง ครอบคลุม ศักยภาพของการเรียนรูชุมชน ไมถูกบิดเบือน

ไปจากความเปนจริงและมีความถูกตอง ชวยใหการสือ่สารเกิดประสิทธิภาพ ดังนัน้ หากคนใน

ชุมชนมีการสื่อสารที่ดีและเหมาะสม ก็จะชวยใหสมาชิกในชุมชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ที่เปน

จริง เปนปจจุบัน และตรงกันทุกฝาย เกิดความรูความเขาใจที่ตอเนื่องเปนระบบ อันจะชวยใหเกิด

การตัดสินใจทีถู่กตองจากการสื่อสาร ชวยใหชุมชนมีความเขมแข็งและพึง่ตนเองไดในเรือ่งของ

ขอมูลในการตัดสินใจแกไขปญหา ซึ่งจะสงผลตอการจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้นในชุมชนดวย

ฐานขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว มีคุณภาพ ทันสมัย นาเชื่อถือ อางอิงได มีความเชื่อมโยง และสามารถ

เขาถึงไดงาย และชวยใหการเจรจาตอรองตางๆเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดวยมีขอมูลเปนพื้นฐาน

ในการตัดสินใจ ดังน้ัน เมื่อสมาชิกในชุมชนมีโอกาสไดสือ่สารระหวางกันในชุมชนทีเ่กี่ยวเนือ่งกับ

กิจกรรมตางๆของชุมชน ก็จะชวยใหชุมชนสามารถจัดการกับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิผล

ยิ่งขึ้น  ก็จะทําใหความขัดแยงเปนประโยชนตอชุมชนได  

3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดเรื่องการสื่อสารเพื่อชุมชน ของ  Servaes (1996) มองวาเมือ่การพัฒนาในชุมชน

เปลี่ยนการสื่อสารในชุมชนก็จะเปลี่ยนไปดวย โดยไดเปรียบเทียบองคประกอบของการพัฒนาและ

การสื่อสารระหวาง Dominant Paradigm (การเนนการพัฒนาประเทศโลกที่สามใหมีความทันสมัย

แบบตะวันตกในชวงทศวรรษ 1960-1970) กับ Alternative Paradigm (ปฏิเสธ Dominant Paradigm) 

และมีการนําเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงรากฐานและคํานิยามของการพัฒนา รวมทัง้นําเสนอทัศนะ

ใหมที่วา การพัฒนาไมจําเปนตองมีเพียงกระบวนทัศนเดียวที่ใชกันอยางเปนสากลทั่วโลก แตละ

แหงอาจจะมีกระบวนทัศนเฉพาะของตนเองก็ได 

ทฤษฎีความทันสมัยดวยการสื่อสาร ของ Lerner (อางถึงใน สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2549) 

ไดเสนอทฤษฎีความทันสมัยดวยการสื่อสาร (Communication Theory of Modernization) ซึง่เปน

ทฤษฎีตะวันตก โดยมองความทันสมัยวาเปนการพัฒนา หรือความเจริญ โดยทฤษฎีไดอธิบายวา 

ความทันสมัยเกิดจากการสือ่สารสมัยใหม ซึง่กอใหเกิดการขัดเกลาทางสังคม เปนตัวทําใหเกิดการ

ปลูกฝงจินตนภาพสมัยใหม ซึ่งเปนตัวกระตุนใหเกิดการเคลื่อนตาง ๆ อันนําไปสูการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม อันนําความทันสมัยมาสูสังคม  

คุณลักษณะสําคัญของการสื่อสารชุมชน โดย กาญจนา แกวเทพ (2543) ซึ่งได นําเสนอ

คุณลักษณะสําคัญของการสื่อสารชุมชนจากทัศนะของนักคิดทานวา เปนการสือ่สารแบบสองทาง 

(Two-way Communication) ทิศทางการไหลของขาวสาร (Flow of Information) มีทิศทางที่

หลากหลาย มาจากทุกทิศทาง เปาหมายของการสื่อสารชุมชน มีวิธีการและแงมุมหลายแงมุมที่จะ

กําหนดเปาหมายของการสื ่อสารเพือ่ชุมชน ทั ้งนี ้การสื ่อสารจะตองมีหนาทีใ่นการแสดงออก 
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(Expressive Function) หนาที่ทางสังคม (Social Function) คือ การเขามีสวนรวมในการสื่อสารเพือ่

จะสรางความรูสึกรวมเปนชุมชนเดียวกัน หนาที่ในการใหขอมูลขาวสาร (Information Function)  

และหนาที่ในการควบคุมการปฏิบัติการ (Control Activation Function) การสื่อสารจะเปนชองทาง

นําไปสูการปฏิบัติเพือ่ปรับปรุงหรือแกไขปญหาทีเ่กิดขึน้ของบุคคลและชุมชนได เนือ่งจากการ

สื่อสารชุมชนมีลักษณะเปนการสื่อสารแบบสองทางที่มีขั้นตอนของปฏิกิริยาปอนกลับ (Feedback) 

แนวคิดการสื่อสารกับการแกไขปญหาความขัดแยง ของวันชัย วัฒนศัพท (2550) ที่ไดเสนอ

เครือ่งมือสําคัญที่นําไปสูการบรรลุเปาหมายของการแกปญหาความขัดแยง คือ การสือ่สาร เพราะ

การสือ่สารกอใหเกิดความเขาใจ การสื ่อสารจึงเปนเรือ่งสําคัญทีจ่ะตองเรียนรูและปฏิบัติ ซึ ่ง

องคประกอบเดิมทั่วไป ประกอบดวย การพูด การฟง ภาษาทาทาง ภาษาเขียน เครือ่งมือทีใ่ชสือ่สาร

กัน สิ่งแวดลอมในระหวางสื่อสาร เนือ้หาของการสื่อสาร ซึง่แตละองคประกอบมีความสําคัญที่ผู

สื่อจะตองใสใจในการฝกและใชทักษะใหถูกตองเหมาะสม  

ศาศวัต เพงแพ (2543) ไดทําการวิจัย ความขัดแยงและการแกไขความขัดแยงในโครงการ

กอสรางทอสงกาซยาดานา พบการใชสื่อมวลชนหรือการสื่อสารในสถานการณความขัดแยงอยูสอง

ระดับคือ สื่อมวลชนระดับชาติและสื่อมวลชนระดับทองถิ่น โดยรัฐสามารถปดกั้นไมใหกลุมผู

คัดคานเขาไปมีบทบาทในการใชสื่อทั้งในระดับชาติและระดับทองถิน่ไดเปนสวนใหญ ขณะที่กลุม

ผูคัดคานใชเวทีของหนังสือพิมพประชานิยมเปนเวทีหลักในการตอสู โดยมีขอสังเกตวาการที่รัฐ

เปนผูควบคุมสื่อ และมีศักยภาพทางดานการเงินและบุคลากรที่เหนือกวา ทําใหรัฐสามารถถายทอด

แนวความคิดและกิจกรรมของกลุมตนใหเขาถึงกลุมตาง ๆ ในสังคมโดยผานสื่อมวลชน เพือ่สราง

ความเขาใจและการยอมรับไดมากกวาฝายผูตอตานคัดคานโครงการ การจัดการความขัดแยงจึง

ประสบความสําเร็จ 

 

สมมติฐานที่ 10 ความรูของประชาชนมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดาน

สิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

1. ความหมาย 

ยิง่คนในชุมชนมีความรูมากเทาไร การจัดการความขัดแยงก็จะยิง่มีประสิทธิผลและเปน

ประโยชนตอชุมชนมากขึ้นเพียงน้ัน 

2. เหตุผลท่ีเปนเชนน้ัน 

ความรูของคนในชุมชนเกิดจาก การเรียนรู  ดังนั้น การเรียนรูจะเปนกระบวนการที่สําคัญ

ของสมาชิกในชุมชน โดยเริม่ตัง้แต การเรียนรูจนเกิดความรู เกิดความเขาใจ มีการวิเคราะห และ

ตัดสินใจ ตีคาสิ่งที่พบเห็นวาถูกตองดีงาม และนําไปใช ความรูจะชวยเสริมสรางศักยภาพชุมชน จะ
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กอใหเกิดการรวมมือในกระบวนการ แกไขปญหา โดยชุมชน จะเกิดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางกัน การระดมสมองรวมกัน การอบรมกันเองในชุมชน ดังนั้น ความรูของคนใน

ชุมชนจึงเปนสิง่ที่มีคาทีจ่ะชวยใหสมาชิกไดรวมกันนํามาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน 

ซึง่หากคนในชุมชนไดนําความรูทีม่ีในชุมชนมาใชในการจัดการความขัดแยง ก็จะชวยใหชุมชน

สามารถจัดการกับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดการจัดการความรู (Knowledge Management – KM) จากการศึกษาของ Nonaka 

& Takeuchi (อางถึงใน ปยานี ริ้วเลิศศิริกุล, 2546) โดยมีหลักสําคัญในการสรางความรู คือ การ

สังเคราะหหรือหลอมรวมความรูที ่ชัดแจง กับความรูทีฝ่งลึก ยกระดับขึน้ไปเปนความรูทีสู่งขึน้ 

ลึกซึ้งขึ้น เปนองครวมยิ่งขึ้น โดยสามารถนําทฤษฎีเกลียวความรูผานกระบวนการ 4 สวน ทีเ่รียกวา 

เซกิ (SECI) ของ Nonaka & Takeuchi โดยในวิธีการจัดการความรู Nonaka และ Takeuchi เสนอ

กจิกรรม 6 ประการในการดําเนินการจัดการความรู ซึ่งนํามาปรับใชกับชุมชนได กลาวคือ  

1. การสรางวิสัยทัศนเกี่ยวกับความรู  

2. การสรางทีมจัดการความรู  

3. การสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

4. การจัดการความรูควบคูไปกับการพัฒนารูปแบบการทํางาน  

5. การจัดการองคกรโดยใหสมาชิกองคกรทีเ่ปนผูนําแตไมใชผูนําระดับสูงในองคกรเปน

พลังขับเคลื่อน   

6. การสรางเครือขายความรูกับโลกภายนอก   

แนวคิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเรียนรูของ Bloom (1956) ชี้ใหเห็นวา การ

เรียนรูที่แทจริง ควรมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทีส่มบูรณแบบทั้งดานสติปญญา ดานจิตใจ และ

ดานทักษะควบคูกัน  

แนวคิดการเปนชุมชนเรียนรู สัญญา สัญญาวิวัฒน (2541) มองวา หนึง่ในสี่ประการสําคัญ

ที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง คือ การเปนชุมชนเรียนรู (Learning organization) คือ สมาชิกหรือ ประชากร

ของชุมชนน่ันเองเรียนรู ชุมชนพัฒนาจะตองต่ืนตัวอยูตลอดเวลา สวนยรรยงค  อินทรมวง และคณะ 

(2546) มองถึง ชุมชนเรียนรู วาถือเปนเครื่องมือที่จะทําใหเกิดสถานการณการเสริมสรางศักยภาพ

ชุมชนได ประกอบดวย กระบวนการแกปญหา การตรวจสอบและประเมินโดยชุมชน การประชุม

เพื่อเรียนรูรวมกัน การระดมทรัพยากร การรวมกันฝกหัดเรียนรู และการอบรมกันเองในชุมชนและ

เดวิท แมทวิส (อางถึงใน พิชชา บัวแยม, 2547) กลาวถึง ชุมชนแหงการเรียนรูที่ประกอบไปดวย  
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1. กระบวนการการกําหนดประเด็นปญหาโดยการมีสวนรวมของชุมชน คือ การเปด

โอกาสใหประชาชนคิดปญหาทั้งจากแงมุมผลประโยชนของตนและผูอ่ืน  

2. การสรางทางเลือกใหกับชุมชน โดยผานกระบวนการสนทนาแบบพินิจพิเคราะหเวที

การสนทนาน้ี  

3. การดําเนินกิจกรรมสาธารณะ เปนกิจกรรมทีร่ะดมพลังรวมหมูของประชาชน  มีความ

หลากหลาย และเกี่ยวของกับประชาชนจํานวนมาก และ 

4. การประเมินผลกิจกรรมโดยสาธารณะ คือ การเปดโอกาสใหประชาชนมามีสวนรวม

ในการประเมินผลกิจกรรมที่ดําเนินการในชุมชน โดยใหประชาชนเปนฝายตัดสินวาความพยายาม

และกิจกรรมที่ดําเนินการใดที่มีประโยชน และมีคุณคาอยางแทจริงตอชุมชนของพวกเขา 

 

แนวคิดการเรียนรูแบบมีสวนรวมในชุมชน ของ บัณฑร ออนดํา (2544) เห็นวา ลักษณะการ

เรียนรูแบบมีสวนรวม ประกอบดวย  

1. การเรียนรูท่ีสรางจิตสํานึกทางอุดมการณ สํานึกของคุณคา ศักดิศ์รีของมนุษยและพลัง

ของการรวมกลุมพลังชุมชน ซึ่งเปนกระบวนการนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน  

2. การเรียนรูแบบองครวมเชือ่มโยงสัมพันธกัน เปนการเรียนรูที ่ไมแยกสวนระหวาง

ความเปนชุมชนกับสถานการณความเปลีย่นแปลงภายนอกชุมชน โดยการเรียนรูจําเปนตองคนหา

คุณคาเดิมทีม่ีอยู ในชุมชนซึ ่งเปนสิ ่งที ่ชุมชนสรางขึ ้นเอง สั ่งสมและสืบทอดกันมา เพื ่อคนหา

แนวทางหรือกระบวนการปรับตัว  

3. การเรียนรูที่ประสานระหวางการเรียนรูเชิงประจักษรวมกับทฤษฎี เปนกระบวนการ

เรียนรูทีม่ีประสิทธิภาพทีสุ่ดและเปนประโยชนตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึง่สงผลใหเกิดองค

ความรูใหม ๆ ในชุมชน ไดแก กระบวนการเรียนรูแบบสรุปบทเรียน ซึง่ประกอบดวย การเรียนรู

โดยตรงจากการเห็นของจริงหรือการแลกเปลี่ยนประสบการณตรง  ใหประชาชนเขารวมการเรียนรู 

ใชกระบวนการกลุมทีเ่นนความรวมมือและชวยเหลือซึง่กันและกันเนนการสรางบรรยากาศเรียนรู

แบบไมเปนทางการ เพื่อใหประชาชนมีความเปนกันเองมากที่สุด และจะชวยสรางความรูสึกไวเน้ือ

เชื่อใจกัน และสรางใหเกิดความรวมมือสามัคคีกันในการทํางาน  

ชาคริต  ตันพิรุฬห (2543) ไดทําการวิจัย ในผลกระทบทางการเมืองของโครงการทอสง

กาซธรรมชาติจากแหลงยาดานา ตําบลวังกระแจะ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึง่ผลการวิจัย

ชีใ้หเห็นวาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดในการดําเนินโครงการฯในชุมชน เปนปจจัย

สําคัญที่จะลดปญหาความขัดแยง รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีปฏิสัมพันธอันดี

ระหวางกลุมผลประโยชน จะชวยปองกันความขัดแยงในดานตางๆที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนได  
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สมมติฐานท่ี 11 ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน – เอกชนมีผลตอประสิทธิผลในการ

จัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

1. ความหมาย 

 ยิ่งคนในชุมชนไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมและคนในชุมชนสามารถยอมรับ

ไดมากเทาไร การจัดการความขดัแยงกจ็ะยิง่เปนประโยชนตอชมุชนมากขึ้นเพียงน้ัน 

2. เหตุผลท่ีเปนเชนน้ัน 

 ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน – เอกชน เปนลักษณะของการแลกเปลีย่นกันใน

เร่ืองของผลประโยชนที่มีมูลคา อาจเปนรายได การไดประโยชนในการใชสิทธิครอบครอง ฯลฯ ซึ่ง

เปนสิ ่งที ่จะตองมีการแลกเปลี ่ยนระหวางกัน ซึ ่งการใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม

อาจจะชวยใหเกิดการชดเชยสภาวะทางจิตใจหรือเกิดการยอมรับจากผูที่เสียประโยชนไดในระดับ

หนึ่ง ทั้งนี้ หากนําแนวทางของการใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับมาใช

ในการชดเชยความสูญเสียของคนในชุมชน ก็นาจะชวยใหชุมชนสามารถจัดการกับความขัดแยงได

งายขึ้น  ความขัดแยงก็จะเปนประโยชนตอชุมชนได  

3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

Gittinger (1982) มองผลประโยชนวามี 2 ลักษณะ ไดแก ผลประโยชนทีไ่มมีตัวตน คือ 

ผลประโยชนที่วัดไมไดจากแงของปริมาณ หรือในแงของมูลคาในรูปตัวเงิน และผลประโยชนที่มี

ตัวตน คือ ผลตอบแทนที่วัดมูลคาเปนจํานวนเงินได 

ทฤษฎีแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) ซึ่งสัญญา สัญญาวิวัฒน (2549) กลาวถึง ทฤษฎีการ

แลกเปลี่ยนวา เนนความสําคัญของคูสัมพันธในการสนองความตองการของกันและกัน โดยเมื่อ

สองฝายทีจ่ะทําการแลกเปลีย่นของกัน ตกลงแลกเปลีย่นกันความสัมพันธแลกเปลีย่น (Exchange 

Relation) จะเกิดขึ้นเมื่อความสัมพันธแลกเปลีย่นเกิดขึน้ องคการและสังคมก็จะเกิดขึน้ เพราะ

องคการสังคม คือ ความสัมพันธทางสังคม เพียงแตเปนความสัมพันธทางสังคมที่ยืนยาว มีแบบแผน

พฤติกรรม หรือวัฒนธรรม มีหนาทีอ่ยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง และมีองควัตถุสนับสนุนการ

ดําเนินชีวิตขององคการ ความสัมพันธแลกเปลีย่นจึงเปนจุดเริม่ตนขององคการสังคม เมือ่

ดําเนินการแลกเปลีย่นนานออกไป ก็จะเกิดกฎเกณฑการแลกเปลีย่นและเกิดองคประกอบองคการ

สังคมอืน่ตามมา และมีกรอบความคิดสําหรับวิเคราะหความสัมพันธแลกเปลี่ยนได โดยการ

วิเคราะหไปที่ 4 เร่ือง คือ  

1. คูแลกเปลี่ยนเปนใคร  

2. แลกเปลี่ยนอะไรกัน ปริมาณเทาใด  

3. ขอตกลงการแลกเปลี่ยนหรือสัญญา หรือวัฒนธรรมที่ควบคุมการแลกเปลี่ยน และ  



167 

 

 

4. เงือ่นไขหรือสภาพแวดลอมทีส่นับสนุนการดํารงรักษาความสัมพันธแลกเปลีย่นเปน

อยางไร 

ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระดับบุคคล (Individualistic Exchange) โดย Parsons & Homans 

(1971) ไดนําเสนอทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระดับบุคคล (Individualistic Exchange) ซึ่งเปนทฤษฎีที่

เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนระหวางคนสองคนหรือกลุมคนขนาดเล็ก โดยไดศึกษาใน 3 กรณีศึกษา 

คือ กรณีศึกษาโรงไฟฟาตะวันตกของ Hawthorne กรณีศึกษา Norton Street Gang และกรณีศึกษา 

Tikopia Family ซึ่งไดมีผู ศึกษาไวแลวและพบวาการแลกเปลี่ยนระหวางบุคคลมีลักษณะ 10 

ประการ  

ทฤษฎีการแลกเปลีย่นเชิงโครงสราง (Exchange Structuralism Theory) โดย Peter M. 

Blau (1964) ไดเสนอทฤษฎีการแลกเปลี่ยนเชิงโครงสราง (Exchange Structuralism Theory) ซึง่เปน

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนระหวางคนหมูมาก คูแลกเปลี่ยนไมจําเปนตองเห็นหนากันก็ได 

เรียกอีกอยางวา การแลกเปลี่ยนรวมหมู (Collective Exchange Theory) โดยมีหลักการเบือ้งตน       

7 ประการ เชน ยิง่คาดหวังจะไดกําไรก็ยิ่งมีแนวโนมจะกระทํากิจกรรมนัน้มากขึน้ ยิ่งบุคคลไดทํา

การแลกเปลีย่นรางวัลกับบุคคลอืน่บอยครัง้มากขึ้นเพียงใด โอกาสที่ความผูกพันระหวางกันจะเกิด

มากยิ่งขึ้น เปนตน 

คณะนักวิจัยไทบานสมัชชาคนจนกรณีปากมูนรวมกับเครือขายแมน้าํเอเชียตะวันออกเฉียง

ใตประเทศไทย (SE ARIN Thail) (2545) ไดศึกษา เรื่อง แมมูนการกลับมาของคนหาปลา              

ซึง่ผลการวิจัย พบวา ชุมชนเห็นวาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชนเปนปจจัยที่สําคัญอีก

ประการหนึ่งที่ชวยใหปญหาความขัดแยงบรรเทาเบาบางลงได การเปดประตูเขื่อนอีกครั้งทําให

ประชาชนไดเขาทําประโยชนดวยการลงหาปลา รับซื้อปลา หรือไมก็จากการทองเที่ยวในชวง

เทศกาลสงกรานต  ซึ ่งการทําประโยชนดังกลาวชวยเพิ ่มรายไดใหกับชาวบานในชุมชนซึ ่ง

เกิดข้ึนอยางกวางขวางรวมถงึผูท่ีคัดคานการเปดประตูเข่ือนก็ยังไดรับประโยชนเชนกัน 

 

สมมติฐานท่ี 12 ความทันสมัยของชุมชนจะมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยง

ดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

1. ความหมาย 

 ยิง่คนในชุมชนมีการพัฒนาความทันสมัยทีเ่หมาะสมและสอดรับกับชุมชนไดมากเทาไร 

การจัดการความขัดแยงก็จะยิ่งมีประสิทธิผลและเปนประโยชนตอชุมชนมากขึ้นเพียงน้ัน 
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2. เหตุผลท่ีเปนเชนน้ัน 

 ความทันสมัยของชุมชนที่พึงประสงค เปนลักษณะของความทันสมัยที่ สังคม ประเพณีของ

ชุมชนมีการปรับเปลี่ยนสูความทันสมัยที่เหมาะสมคอยเปนคอยไป เพื่อใหระบบตาง ๆ ไดมีโอกาส

ปรับตัวไปพรอมกับการรักษาดุลยภาพและความมั่นคง ของสังคม ในขณะเดียวกันก็มีความกาวหนาใน

ความรูและเทคโนโลยี มีความเปนวิทยาศาสตรมากขึ้น รวมทั้งความทันสมัยจะชวยเสริมสรางใหความ

เชื่อ ความคิดของคนในชุมชนเปนไปในเชิงเหตุผลมากขึ้น นอกจากนี้ความทันสมัยกอใหเกิดการ

ผสมผสานและความขดัแยงในสงัคมควบคูกนัไป แตหากสามารถประสานใหเปนเน้ือเดียวกันไดก็จะเกิด

ความรวมมือระหวางสังคม ซึง่หากนําความทันสมัยมาปรับใชในชุมชนไดอยางเหมาะสม ก็จะชวย

สนับสนุนใหชุมชนสามารถจัดการกับความขัดแยงไดมีประสิทธิผล ก็จะทําใหความขัดแยงเปน

ประโยชนตอชุมชนได  

3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฎีภาวะทันสมัย (Modernization Theory) พัชรินทร สิรสุนทร (2547) ซึง่มีลักษณะที่

สําคัญของสังคม ไดแก การเปลีย่นแปลงวิถีชีวิตและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิตจากแบบเรียบงาย 

ไปสูการดํารงชีวิตทีอ่าศัยความรูและเทคโนโลยีระดับสูง และมีความเปนวิทยาศาสตรมากขึ้น วิถี

ชีวิตของคนเปลี ่ยนแปลงจากความสัมพันธแบบไมเปนทางการเปนแบบเปนทางการ มีการ

เปลี่ยนแปลงระบบความเชื่อของคนจากอํานาจเหนือธรรมชาติ ครอบครัวและชุมชนนิยม เปน

ความคิดเชิงเหตุผล การจัดระเบียบทางสังคมใชกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เปนลายลักษณอักษร

มากขึ้น โดยแนวคิดทฤษฎีภาวะทันสมัยแบงสังคมออกเปนสองรูปแบบ กลาวคือ สังคมประเพณีที่

ดอยพัฒนากับสังคมทันสมัยทีพ่ัฒนาแลว ดังนัน้ การพัฒนาจึงเปนกระบวนการสรางความทันสมัย 

(Modernization) เปนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะทางเดียว และเปลีย่นอยางคอยเปนคอยไป เพือ่ให

ระบบตางๆในสังคมมีโอกาสไดปรับตัวไปพรอมกับการรักษาสมดุลยภาพ (Equilibrium) และความ

มั่นคง (Stability) ของสังคม 

Smelser (1967) มองความทันสมัยดานเศรษฐกิจวา เกี ่ยวพันกับกระบวนการการ

เปลีย่นแปลงในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี คือ การเปลี่ยนแปลงจากเทคนิคแบบดั้งเดิม

งาย ๆ ไปสูการประยุกตความรูทางวิทยาศาสตร การเปลีย่นแปลงดานเกษตรกรรม คือ วิวัฒนาการ

จากการผลิตเพื ่อบริโภคไปสู การผลิตเพื ่อการคา  การเปลี ย่นแปลงดานอุตสาหกรรม คือ 

เปลี่ยนแปลงจากสภาพการใชแรงงานคนและสัตวไปใชเคร่ืองจักร มนุษยเปนผูควบคุมเคร่ืองจักร มี

คาจางแรงงานเปนสิ่งแลกเปลี่ยนตอบแทน การเปลีย่นแปลงดานสภาพแวดลอม คือ ประชาชนจะ

อพยพจากไรนาในชนบทเขาไปอาศัยในเมือง 
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Inkeles & Smith (1974, pp. 15-35) มองความทันสมัยดานมานุษยวิทยา จิตวิทยา และ

สังคมวิทยาวา เปนกระบวนการเปลีย่นแปลงในวิถีทางของการมองเห็นการณไกล การแสดงออก

และการเห็นคณุคาของบุคคล ในสิ่งตอไปน้ี คือ มีการเปดรับสิ่งใหม พรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม มีทัศนะทีก่าวหนา มีขาวสารทีดี่ ใหความสําคัญตอเวลา คํานึงถึงประสิทธิภาพ มีการ

วางแผน สามารถคิดคํานวณคาได มีทักษะความชํานาญที่ตีคาได มีความทะเยอทะยาน มีระดับ

การศึกษาดีและมีวิชาชีพมีเกียรติ และเขาใจถึงการผลิต 

Huntington (1969) ใหทศันะความทนัสมยัดานการเมอืง วา เปนพฒันาการทางการเมอืงทั้งดาน

ทฤษฎีและดานปฏิบัติ คือ  ดานทฤษฎี เปนการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองแบบด้ังเดิมไปสูระบบ

การเมืองสมัยใหมใน ลักษณะของการเปนระบบการเมืองทีใ่ชอํานาจหนาที่อยางมีเหตุผล กิจกรรมทาง

การเมืองที่พัฒนาจะเปลี่ยนแปลงไปจากแบบด้ังเดิมที่ผูกพันอยูกับความเชื่อทางศาสนาของระบบเครือ

ญาติ หรืออํานาจของเผาพันธุไปสูรัฐบาลแหงชาติ รวมทั้งมีการจําแนกแจกจายหนาที่ทางการเมืองออก

ไปสูสถาบันตาง ๆ ตามความสามารถ และความชํานาญเฉพาะดาน และเปนการเปดโอกาสใหมวลชนได

เขามามสีวนรวมทางการเมอืงในรูปแบบตาง ๆ สวนดานปฏิบัติ เปนกระบวนการที่สถาบันทางการเมือง

แบบเกาถกูทาํลายลง และสถาบนัทางการเมอืงแบบใหมถกูสรางมาแทนที ่แตระบบการเมอืงใหมคาํนึงถงึ

การมีเสถียรภาพ Huntington  (1993) ไดใหทัศนะ เกี่ยวกับความขัดแยงกับความทันสมัยไววา  เร่ืองที่

เกี ่ยวกับการจัดระเบียบอันดีงามของสังคม เปนสังคมทีตั่ ้งอยู  บนพืน้ฐานของศีลธรรม ความ

ยุติธรรม ความซือ่สัตย และเปนสังคมแหงสันติสุข สวนความหมายของคําวา อารยธรรม นั้นใน

ระบบเครือขายพจนานุกรม ราชบัณฑิตสถาน ไดใหความหมายไววา อารยธรรม – ความเจริญดวย

ขนบธรรมเนียมอันดี หมายถึงวา ความทันสมัยจะชวยการจัดการความขัดแยงได เพราะ ความหมาย

ของ Huntington เมืองที่ทันสมัย คือ เมืองที่สังคมตัง้อยูบนพืน้ฐานของศีลธรรม ความยุติธรรม 

ความซื่อสัตย และเปนสังคมแหงสันติสุข 

Inkeles & Smith (1974) ซึ่งเปนผูศึกษาความทันสมัยมากที่สุดคนหนึ่งไดศึกษาคนใน

ประเทศตางๆถึง 6 ประเทศ โดยคุณลักษณะความทันสมัย (Modernity) ที่คนพบ ไดแก การยอมรับ

ประสบการณใหมๆ การยอมรับในการเปลีย่นแปลงทางสังคมอยางมีคุณคา มีความคิดในทาง

กาวหนา จัดระบบความคิด มีความรูเกีย่วกับเหตุการณภายนอก สนใจขาวสารทัง้ที่อยูใกลและไกล   

มีความสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพปจจุบัน  มีความเชื่อวา มนุษยสามารถควบคุมสิ่งแวดลอมได 

ทุกสิง่ทุกอยางสามารถปรับปรุงใหดีกวาที ่เปนอยู   การวางแผนในการทํางานมีแนวโนมของการ

วางแผนระยะยาวทั้งในกิจกรรมของชุมชนและสวนตัว ความเชื่อในหลักเหตุผลและมองโลกในแงดี 

(Calcability) คนทันสมัยเชื ่อในสิ่งที ่สามารถพิสูจนไดอยางมีเหตุผลโดยไมงมงายโดยปราศจากขอ

อางอิง  มีความเคารพและใหเกียรติผูอ่ืน ยอมรับและใหความสําคัญกับบุคคลอ่ืน การยอมรับการปฏิบัติ
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ตามกฎเกณฑที่สังคมวางไว (Belief in Distributive Justice) จะตองมีความยุติธรรม เที่ยงตรง ไมโนมเอียง

ในความคดิและการกระทาํในเร่ืองตาง ๆ ยึดกฎเกณฑมากกวาตัวบุคคลหรือความสัมพันธ 

 

2.7 นิยามศัพทปฏิบัติการ 

2.7.1 นิยามศัพทปฏิบัติการตัวแปร 

เพื่อความเขาใจที่ชัดเจน ไดกําหนดคํานิยามปฏิบัติการตัวแปรไว ดังน้ี 

1. กฎหมาย และระเบียบทางราชการ หมายถึง กฎหมายและระเบียบทางราชการทีบ่ังคับ

ใชเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและการขัดแยง  

2. ภาวะผูนําชุมชน หมายถึง ภาวะผู นําชุมชนทีจ่ะเปนประโยชนในการจัดการความ

ขัดแยง เชน ความสามารถในการประสานงาน ความสามารถในการประนีประนอม ความสามารถ

ในการเจรจาตอรอง ความสามารถในการตัดสินใจ เปนตน 

3. ศักยภาพชุมชนดานการจัดการ  หมายถึง ความสามารถของชุมชนในการจัดการดาน

ตางๆ ทีจ่ะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยง โดยเฉพาะความสามารถในการพัฒนาแบบ

พึ่งตนเองซึ่งสงผลใหเกิดชุมชนเขมแข็ง  

4. หลักศาสนา  หมายถึง หลักธรรมของศาสนาทีจ่ะเปนประโยชนในการจัดการความ

ขัดแยง เชน ราชวสดีธรรม ไตรสิกขา เปนตน 

5. วัฒนธรรมชุมชน หมายถึง วิถีชีวิต และมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่มีคุณคาของ

ชุมชนทีก่อใหเกิดความรัก ความผูกพัน อันจะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยง เชน การมี

วัฒนธรรมแบบครอบครัว วัฒนธรรมการชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน เปนตน 

6. ความสัมพันธที่แนนแฟน หมายถึง ความผูกพันทีเ่กิดจากความสัมพันธของสมาชิก

ชุมชนในรูปแบบตาง ๆ เชน ความเปนเครือญาติ การเปนกลุมอาชีพ กลุมเครือขายกิจกรรม ความ

เปนผูนําผูตาม ฯลฯ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการจัดการความขัดแยง 

7. การรวมกลุม หมายถึง การที่สมาชิกชุมชนไดรวมตัวกันเปนกลุมตาง ๆ ในชุมชนและมี

โอกาสรวมแสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในเร่ืองที่มีผลกระทบถึง

ตัวสมาชิกชุมชนเอง ซึ่งจะชวยใหเกิดพลังในการตัดสินใจ อันจะเปนประโยชนตอการจัดการความ

ขดัแยง 

8. การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนไดมีโอกาสเขาไป

รวมในกิจกรรมของโครงการสําคัญที่เขามาดําเนินการในพื้นที่ต้ังแตเร่ิมตนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนดังกลาวจะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยง 
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9. การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลีย่นขอมูลขาวสาร และความรูความเขาใจระหวางคน

ในชุมชน และคนในชุมชนกับภายนอกชุมชน เพือ่สรางความรู ความเขาใจทีถู่กตองตรงกัน ซึง่การ

สื่อสารที่ดีจะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยง 

10. ความรูของประชาชน  หมายถึง ความเขาใจของชุมชนในหลักวิชาหรือขอมูลที ่

เกี่ยวของกับโครงการที่เขามาดําเนินการในพื้นที่ ซึ่งจะเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจที่ถูกตอง 

อางอิงได และเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยง 

11. ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน-เอกชน หมายถึง ผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่

ชุมชนจะไดรับจากผูเกี่ยวของอันสืบเนื่องมาจากผลกระทบจากโครงการที่เขามาดําเนินการในพื้นที่  

12. ความทันสมัยของชุมชน หมายถึง ชุมชนมีความรูเทาทันสถานการณโดยเฉพาะองค

ความรูในกระแสโลกาภิวัตน รวมทัง้มีอุดมการณ สติปญญา และยึดหลักเหตุผลในการตัดสินใจ 

เพื่อการพัฒนาชุมชนอยางสมดุล และยั่งยืนในทุกๆดาน ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความ

เปนอยูของคนในชุมชน ซึ่งจะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยง 

 

2.7.2 นิยามปฏิบัติการอื่น ๆ 

1. ประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยง  หมายถึง ความสามารถของผูเกี่ยวของทุก

ภาคสวน เชน หนวยงานภาครัฐ เจาของโครงการ ประชาชน ในการจัดการความขดัแยงใหสาํเร็จลลุวงตาม

จุดมุงหมายทีว่างไว    

2. สิง่แวดลอม หมายถึง ทุกสิ ่งที ่อยู รอบชุมชนทั ้งที ่มีชีวิต และไมมีชีวิต ทั ้งที ่      

จับตองได คือ เห็นเปนรูปธรรมและสิ่งที่จับตองไมได คือ เปนนามธรรม ทั้งที่ที ่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ เชน ปา และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น  

3. ชุมชนชนบทไทย หมายถึง หมูบานทีไ่ดรับผลกระทบดานสิง่แวดลอมจากการ

เขาไปดําเนินการพัฒนาของภาครัฐใน 3 โครงการ ไดแก  

1) โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา หมู บานที ่ได รับ

ผลกระทบ คือ หมูบานในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  

2) โครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิง่หอย  จังหวัดสมุทรสงคราม หมูบานที่

ไดรับผลกระทบ คือ หมูบานในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และ  

3) โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา)  จังหวัด

กาญจนบุรี หมูบานที่ไดรับผลกระทบ คือ หมูบานในอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 



 

บทที่ บทที่ 33  

วิธีดําเนินการวิจัยวิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยนี ้เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน

ชนบทไทย เพือ่นําไปสูขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการ ทีจ่ะเปนแนวทางในการประยุกตใช

กับสถานการณความขัดแยงอืน่ ๆ ตอไป โดยในบทนีจ้ะกลาวถึงรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัยใน

หัวขอดังตอไปน้ี  

3.1 สถานที่ดําเนินการวิจัย 

3.2 รูปแบบการวิจัย 

3.3 ประชากรและประชากรตัวอยาง 

3.4 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6 วิธีการทางสถิติที่ใช  

  

3.1 สถานที่ดําเนินการวิจัย 

ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดสถานที่ทําการวิจัยแบบเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ที่มี

ความขัดแยง เรือ่งการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมอันเกิดจากผลการดําเนินการโครงการ

พฒันาใน 3 พื้นที่ ไดแก 

กรณีที่ 1  ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา  อําเภอจะนะ   จังหวัด

สงขลา  

กรณีที่  2  ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิง่หอย       

อําเภอเมอืงสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  

กรณีที่ 3  ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมจากโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา  (สหภาพพมา) 

อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบรีุ  

 

3.2 รูปแบบการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนหลัก และใชการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มาชวยเสริม โดยนําแนวคิด ทฤษฎี ทีเ่กี่ยวของมาสรางเปน
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน เพื ่อพิสูจนตัวแปรเชิงสหสัมพันธ (Correlation) และหาผลสรุป        

ตัวแปรสําคัญที่สัมพันธกับการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย  

  

3.3 ประชากรและประชากรตัวอยาง 

ประชากร หมายถึง บุคคลทั้งหมดที่อยูในพืน้ทีท่ี่มีความขัดแยงตามกรณีศึกษา  ทั้ง 3  พื้นที่ 

ในการวิจัยคร้ังน้ี 

ประชากรตัวอยาง หมายถึง บุคคลที่อยูในพื้นที่ที่มีความขัดแยงตามกรณีศึกษา ทั้ง 3 พื้นที่ 

และไดรับคัดเลือกเปนผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ซึ่งมีรายละเอียดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

 

1. ประชากร 

ประชากรที่ใชในการจัดเก็บขอมูลในการวิจัย ไดกําหนดใหเปนประชาชนทุกคนที่มีอายุ

ต้ังแต 20 ปขึน้ไป ทีโ่ครงการพัฒนามีผลดานสิ่งแวดลอมของพื้นที ่ทั ้ง 3 พื้นที ่ แตแยกจํานวน

ประชากรออกเปนการเฉพาะแตละกรณี ๆ ไป ไดแก 

กรณีที่ 1 ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา  พื้นที่ อําเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา มจีาํนวน  31,324  คน ซึ่งไดจาก 

จุดที่ 1 ตําบลตลิ่งชัน จํานวน 9,307  คน แยกออกเปนหมูที่ 1, 2, 5 และหมูที่ 6  

จุดที่ 2 ตําบลนาทบั จํานวน 11,871 คน แยกออกเปนหมูที่ 1, 3, 5, 6, 7 และหมูที่ 8 

จุดที่ 3 ตําบลปาชงิ จํานวน 4,759 คน แยกออกเปนหมูที่ 1, 3, 6 และหมูที่ 8 

จุดที่ 4 ตําบลคลองเปยะ  จํานวน 5,387 คน แยกออกเปนหมูที่ 1, 2, 3, 6 และหมูที่ 9 

กรณีที่ 2 ความขัดแยงดานสิง่แวดลอมจากโครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิง่หอยพื้นที่

ตําบลบานปรก อําเภอเมอืงสมทุรสงคราม จังหวัดสมทุรสงคราม ม ีจํานวน 2,076 คน ซึ่งไดจาก 

จุดที่ 1 หมูที่ 6 จํานวน 916 คน 

จุดที่ 2 หมูที่ 7 จํานวน 642 คน 

จุดที่ 3 หมูที่ 8 จํานวน 518 คน 

กรณีที่ 3 ความขัดแยงดานสิง่แวดลอมจากโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา 

(สหภาพพมา) พื้นที่อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 22,472 คน ซึ่งไดจาก 

          จุดที่ 1 ตําบลหวยเขยง จํานวน 10,010 คน แยกออกเปนหมูที่ 4, 5  และหมูที่ 6 

          จุดที่ 2 ตําบลปลอก จํานวน 5,497 คน แยกออกเปนหมูที่ 1, 2, 3 และหมูที่ 4 

          จุดที่ 3 ตําบลลิ่นถิ่น จํานวน 6,965 คน แยกออกเปนหมูที่1, 2, 3, 4 และหมูที่ 5 
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2. ประชากรตัวอยาง 

งานวิจัยนี้ใชการรวบรวมขอมูลเกีย่วกับประชากรเปาหมาย โดยการศึกษาจากประชากร

ตัวอยางที่ใชเปนตัวแทนของประชากรทัง้หมด เนือ่งจากขอจํากัดของงบประมาณและระยะเวลาใน

การทําการศึกษา จึงมีความจําเปนตองกําหนดขนาดของประชากรตัวอยางที่มีความเหมาะสมกับ

งานวิจัย โดยใชเกณฑกําหนดขนาดและวิธีคัดเลือกกลุ มประชากรที ่ไดรับการยอมรับในการ

ศึกษาวิจัย 

 

1) การกาํหนดขนาดประชากรตัวอยาง (Sample Size)  

เพื ่อใหเกิดความเชื ่อมั ่นวาทุกหนวยประชากรมีโอกาสรับเลือกเปนตัวแทนของ

ประชากร การวิจัยคร้ังนี้จึงใชการกําหนดขนาดของประชากรตัวอยางตามวิธีการของ Taro Yamane 

ซึ่งเปนทีนิ่ยมใชเปนการทั่วไป (กัลยา วานิชยบัญชา, 2548, น. 29) โดยมีสูตรการคํานวณประชากร

ตัวอยาง ดังน้ี 

 

 

โดย               e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 

           N = ขนาดของประชากร 

            n = ขนาดตัวอยาง 

 

เมื ่อคํานวณดวยสูตรดังกลาวขางตน ดวยจํานวนประชากรของแตละกรณีศึกษา  ที่

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (e) 5% จะไดขนาดตัวอยาง (n) ดังน้ี 

กรณีที่ 1 ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา  อําเภอจะนะ

จังหวัดสงขลา จํานวน 395 คน 

กรณีที่ 2  ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิง่หอย 

อําเภอเมอืงสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 336 คน 

กรณีที่ 3 ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมจากโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพ

พมา) อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบรีุ จํานวน 393 คน 

เนือ่งจากขนาดของประชากรแตละพืน้ทีม่ีความแตกตางกัน ดังนั้น เมื่อไดขนาดของ

ประชากรตัวอยางแตละพื ้นที ่แลว จึงใชการสุ มตัวอยางตามสัดสวนของประชากร (Quota 

Sampling) ตามสูตรคํานวณ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2548, น. 24) ไดดังน้ี 
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โดย  n1 = จํานวนหนวยตัวอยางที่จะสุมแตละกลุม 

  n   = จํานวนหนวยตัวอยางทีต่องการทั้งหมด 

         N   = จํานวนของประชากรทั้งหมด 

  N1 = จํานวนประชากรของแตละพื้นที่ที่ศึกษา 

 

เมื่อคํานวณดวยสูตรดังกลาวขางตน ดวยจํานวนประชากรตัวอยางของแตละกรณีศึกษา 

จะไดประชากรตัวอยางประชากรทัง้หมด จํานวน 1,124 คน จาก ประชากรทัง้หมด จํานวน 55,872 

คน และทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Sample Random Sampling) ของแตละพื้นที่ ไดประชากร

ตัวอยางของแตละพืน้ทีต่ามขอมูลในตารางที ่3.1 

 

ตารางที ่3.1 แสดงประชากรและประชากรตัวอยาง 

พื้นท่ีศึกษา ประชากร (คน) ประชากรตัวอยาง 

(คน) 

กรณีที่ 1 ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมจากโครงการกอสราง 

โรงไฟฟาสงขลา  

อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จํานวน 4 จุด  

 

 

31,324 

 

 

395 

จุดที่ 1 ตําบลตลิ่งชัน แยกเปนหมูที่ 1, 2, 5 และหมูที่ 6 9,307 117 

จุดที่ 2 ตําบลนาทับ แยกออกเปนหมูที่ 1, 3, 5, 6, 7 และหมูที่ 8 11,871 150 

จุดที่ 3 ตําบลปาชิง แยกออกเปนหมูที่ 1, 3, 6 และหมูที่ 8 4,759 60 

จุดที่ 4 ตําบลคลองเปยะ แยกออกเปนหมูที่ 1 , 2, 3, 6 และหมูที่ 9 5,387 68 

กรณีท่ี 2 ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมจากโครงการ

พัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 3 จุด  

 

 

2,076 

 

 

336 

จุดที่ 1 หมูที่ 6  ตําบลบานปรก 916 148 

จุดที่ 2 หมูที่ 7 ตําบลบานปรก 642 104 

จุดที่ 3 หมูที่ 8 ตําบลบานปรก 518 84 
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ตารางที ่3.1 แสดงประชากรและประชากรตัวอยาง (ตอ) 

พื้นท่ีศึกษา ประชากร (คน) ประชากรตัวอยาง 

(คน) 

กรณีท่ี 3 ความขัดแยงดานสิ่ งแวดลอมจากโครงการทอสงกาซ

ธรรมชาติไทย-ยาดานา 

อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 3 จุด  

 

 

22,472 

 

 

393 

จุดที่ 1 ตําบลหวยเขยง แยกออกเปนหมูที่ 4, 5  และหมูที่ 6 10,010 175 

จุดที่ 2 ตําบลปลอก แยกออกเปนหมูที่ 1, 2, 3 และหมูที่ 4 5,497 96 

จุดที่ 3 ตําบลลิ่นถิ่น แยกออกเปนหมูที่ 1, 2, 3, 4 และหมูที่ 5 6,965 122 

รวม 55,872 1,124 

 

3.4 เครื่องมือในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (Research Instrument) สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อทํา

การวิเคราะหหาคําตอบใหกับปญหาการวิจัยในครัง้นี ้ประกอบดวยเครือ่งมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

รูปแบบการวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดเลือกใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ประกอบดวย แบบสอบถามแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale Questionnaire) และใช

การวิจัยเชิงคุณภาพมาชวยเสริม โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Dept-Interview) เปน

เคร่ืองมือ 

1) แบบสอบถาม (Questionnaire)  

ผู วิจัยไดเลือกใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือหลักในการเก็บขอมูลเพื ่อทดสอบ

สมมติฐาน โดยแบบสอบถามจะประกอบดวยสวนตาง ๆ เพื่อใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคของ

การวิจัย ดังน้ี 

สวนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการต้ังคําถาม

แบบปลายปด (Closed-ended Question) แบบทีม่ีทางเลือกหลายคําตอบ แตเลือกตอบไดเพียง
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คําตอบเดียว (Multiple Choice Question) จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ความ

เกี่ยวของกับโครงการ และหวงเวลาที่อาศัยในชุมชน 

สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในปจจัยที่มีผลตอการจัดการความ

ขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย ครอบคลุม 12 ปจจัย จํานวน 20 ขอ โดยเปน

แบบสอบถามทีม่ีลักษณะแบบมาตรวัด Likert Scale ประกอบดวยขอความเชิงบวก (Positive item) 

แบงเปน 5 ระดับ 

สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในแนวทางที่ใชในการจัดการความ

ขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทยและระดับความสําเร็จของการจัดการความขัดแยง 

จํานวน 14 ขอ โดยเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราวัด Likert Scale แบงเปน 5 ระดับ 

สวนท่ี 4 เปนคําถามปลายเปด เปนคําถามเพื่อใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและ

ขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

จํานวน 6 ขอ 

 

2) การสัมภาษณ (Interview Schedule)  

ผูวิจัยใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณแบบเจาะลึกโดยการกําหนดแนวการ

สัมภาษณ (Interview Schedule) สําหรับผูเกี่ยวของกับการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมใน

ชุมชนชนบทไทย ไดแก ผูนําชุมชน ประชาชนในชุมชน หนวยงานทางราชการ เจาของโครงการ 

และสื่อมวลชน เพื่อใชในขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพในการอธิบายผลทางสถิติทีไ่ดจากการ

วิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งจะทําใหการวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณครบถวนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดสง

แนวทางการสัมภาษณใหผูเกี่ยวของเพือ่ศึกษากอน และจะนัดหมายเพือ่ทําการสัมภาษณดวยตัวเอง

ตอไป 

 

3) การสรางและทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชเก็บขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยโดยดําเนินการ 

ดังน้ี 

(1) ศึกษาคนควา ทฤษฎีที่เกีย่วของ จากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การจัดการความขัดแยง 

(2) รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของมากําหนดประเด็นสําคัญเพือ่สรางเครือ่งมือวิจัยตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย 
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(3) ทําการตรวจสอบแกไขและปรับปรุงเครื่องมือวิจัยใหมีประสิทธิภาพ โดย

อาจารยทีป่รึกษาและผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน รวมตรวจสอบความชัดเจน ความถูกตองของการใช

ถอยคํา ภาษา และความเทีย่งตรงของเนื้อหาที่ตองการวัด (Content Validity) และทําการปรับปรุง

แกไขเคร่ืองมือวิจัยตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิ 

(4) ทําการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-Test) เพื ่อวิเคราะหหาคาความเชื ่อมั ่น

(Reliability) ของแบบสอบถามในสวนของแบบมาตราสวนประมาณคากอนนําไปใชเก็บรวบรวม

ขอมูลจริง โดยทดลองกับประชากรตัวอยางทีไ่มใชประชากรตัวอยางของการวิจัยในครัง้นี ้จํานวน 

30 คนโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s alpha coefficient) (กัลยา วานิชย

บัญชา, 2548:34) ซึ่งเปนที่นิยมเปนการทั่วไป โดยมีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 
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   2
tS  แทน คะแนนแปรปรวนของเคร่ืองมือทั้งฉบับ 

 

โดยผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหลักเกณฑทั่วไป คา α

ที่อยูระหวาง 0.60-1.00 ถือวาเปนมาตรวัดที ่มีความเชื ่อมั ่นสูงซึ ่งผลการวิเคราะหความเชื ่อมั ่น 

(Reliability) ของแบบสอบถามในสวนของแบบมาตราสวนประมาณคา ตามแตละกรณีศึกษา 

ปรากฏผลดังน้ี 

กรณีศึกษา “การจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมจากโครงการกอสราง

โรงไฟฟาสงขลา” เทากับ 0.8186 หมายความวา แบบสอบถามชุดนี้มีความเชื่อมั่นระดับสูง  

กรณีศึกษา “การจัดการความขัดแยงดานสิ ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนาการ

ทองเทีย่วชมหิง่หอย จังหวัดสมุทรสงคราม” เทากับ 0.8910 หมายความวา แบบสอบถามชุดนี้มี

ความเชื่อมั่นระดับสูง    

กรณีศึกษา “การจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมจากโครงการทอสงกาซ

ธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี” เทากับ 0.8034 หมายความวา 

แบบสอบถามชุดนี้มีความเชื่อมั่นระดับสูง 
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(5) นําเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแกไขแลวไปเก็บรวบรวมขอมูล จากประชากรตัวอยาง

ประชากรในพื้นที่ที่ศึกษาแตละกรณีศึกษา  

 

3.5 การเก็บขอมูล 

1. การดําเนินการในการจัดเก็บขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ

ขั้นตอน ดังน้ี 

1) จัดทําหนังสือจากมหาวิทยาลัยสยามถึงหนวยงานทางราชการในพื้นที่เพื่อขอ

อนุญาตเขาดําเนินการเก็บขอมูล  

2) ลงพื้นที ่และประสานผูนําชุมชนของประชากรตัวอยางเพือ่ขอความอนุเคราะห

ประสานการตอบแบบสอบถามและขอความรวมมือเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในพื้นที่โดยขอ

ความรวมมือพัฒนากรในพื้นที่ และผูนําชุมชน เปนผูชวยเหลือในการแจกแบบสอบถาม 

3) เก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยประสานงานกับพัฒนากรในพื้นที่ และผูนําชุมชน 

แลวคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ นํามาเตรียมวิเคราะหและสรุปผลตามกรรมวิธีทางขอมูล 

 

2. การสัมภาษณเชิงลึก ผู วิจัยไดดําเนินการในการสัมภาษณเพื ่อเก็บรวบรวมขอมูล

ตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 

1) จัดทําหนังสือถึงผูใหขอมูลสําคัญทีเ่กีย่วของในแตละกรณีศึกษา และประสานนัด

หมายวัน เวลา สถานที่ ในการสัมภาษณ ซึ่งแตละพื้นที่ใชเวลาประมาณ 1 สปัดาห 

2) ผูวิจัยลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด 

3) นําขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณมาวิเคราะหและสรุปผล 

 

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ีไว ดังตอไปน้ี 

1. เครื่องมือทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล สถิติใชในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

ประกอบดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

สําหรับการวิเคราะหขอมูล และใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) สําหรับการสรุปประเด็น

ขอเสนอแนะจากผู ตอบแบบสอบถาม สวนขอมูลเชิงคุณภาพจะใชการวิเคราะหแนวคิด 

(Conceptual Analysis) เพื่อนํามาอภิปรายผลการศึกษา  

ทั้งนี้การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล นั้น ไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

สําหรับการคํานวณทางสถิติ และทดสอบหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่กําหนด 
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2. สถิติท่ีใชในการวิจัย 

สถิติที ่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 สวน ไดแก สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา และสถิติ

วิเคราะหเชิงอนุมาน ไดแก 

1) สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2548,      

น. 43) เปนสถิติที่นํามาใชในการบรรยายคุณลักษณะของขอมูลทีเ่ก็บรวบรวมมาจากประชากร

ตัวอยางประชากรทีนํ่ามาศึกษา โดยใชในการวิเคราะหขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม และ

ขอมูลระดับความคิดเห็นที่มีตอตัวแปร โดยสถิติที่ใชประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลข

คณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ก. คาความถี ่(Frequency: f) เปนจํานวนคาที่ผู ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ               

ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ความเกีย่วของกับโครงการ หวงเวลาที่

อาศัยในชุมชน และระดับความคิดเห็นที่มีตอคําถามแตละขอ 

ข. คารอยละ (Percentage : %)ใชวิเคราะหขอมูล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ความ

เกี่ยวของกับโครงการ หวงเวลาที่อาศัยในชุมชน และระดับความคิดเห็นทีม่ีตอคําถามแตละขอ เพือ่

บอกสัดสวนของจํานวนผูตอบแบบสอบถามในแตละกลุมระดับความคิดเห็นวามีสัดสวนมากนอย

เพียงใดเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด ซึ่งคํานวณไดจากสูตร 

 

 
                 

ค. คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean : X)ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดง

ภาพรวมของระดับความคิดเห็นที่มีตอแตละคําถาม และระดับความคิดเห็นรวมของทุกคําถามเพื่อ

การทดสอบสมมติฐาน ซึ่งคํานวณไดจากสูตร 

 

 

 

                เมื่อ Xi   แทน คะแนนผูตอบแบบสอบถามแตละคน 

                  X  แทน คะแนนเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

                         n    แทน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
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ในการวิเคราะหและแปลความหมายระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูวิจัยไดกําหนดชวงความกวางของอัตรภาคชั้น โดยการคํานวณดังน้ี 

 

 

 

จากอัตรภาคชั้นหาความแตกตางของระดับความคิดเห็น .80 ไดคาระดับความ

คิดเห็นตามลําดับ ดังน้ี  

ซึ่งอธิบายได ดังน้ี 

 

ชวงคะแนน ระดับความคิดเห็น 

5.00 – 4.21 มากที่สุด 

4.20 - 3.41 มาก 

3.40 - 2.61 ปานกลาง 

2.60 - 1.81 นอย 

1.80 - 1.00 นอยที่สุด 

 

ง. สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)ใชวิเคราะหขอมูลรวมกับ

คาเฉลี่ยเลขคณิต เพื่อแสดงลักษณะการกระจายของคะแนนในแตละขอ หลักการของสวนเบีย่งเบน

มาตรฐานจะพิจารณาวาคาของขอมูลแตละคามีความแตกตางจากคาเฉลีย่เพียงใด หมายถึง เปนการ

นําขอมูลทุกคามาหาผลตางกับคาเฉลี่ย ซึ่งคํานวณไดจากสูตร 

 

 
   

เมื่อ Xi  แทน คะแนนผูตอบแบบสอบถามแตละบุคคล 

            X   แทน คะแนนเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

                       n     แทน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

                       S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรตัวอยาง 
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การแปลความหมายคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูวิจัยใชเกณฑดังตอไปนี้ 

(ก) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 – 0.99 แปลวา ประชาชนในชุมชนมีระดับ

ความคิดเห็นตอคําถามขอนั้น ๆ โดยรวมไมแตกตางกัน 

(ข) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 ขึน้ไป แปลวา ประชาชนในชุมชนมีระดับ

ความคิดเห็นตอคําถามขอนั้นๆโดยรวมแตกตางกนั 

 

2) สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนสถิติวิเคราะหที่ไมไดคํานวณ

จากตัวเลขจริง เปนการประมาณการตามหลักความนาจะเปน โดยสถิติที่ใชในที่น้ี คือ 

(1) การทดสอบความสัมพันธเพียรสัน (Pearson Chi-Square) สําหรับทดสอบ

ความสัมพันธระหวางตัวแปร กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ใชในการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม โดยเขียนสมมติฐานเพื่อการทดสอบดังนี้ 

 

Ho : ตัวแปรทั้ง 2 ตัวเปนอิสระกัน 

1H : ตัวแปรทั้ง 2 ตัวไมเปนอิสระกัน 

 

               Pearson Chi Square  =  
2
=∑

=

r

i 1
∑
=

c

i 1

 

 

                         โดยที่  

Oij
= ความถี่ของขอมูลที่มีลักษณะ i ของตัวแปรทีห่นึ่ง และมีลักษณะ j ของตัว

แปรที่สอง 

Eij
= ความถีท่ี่คาดไวของลักษณะ i ของตัวแปรที่หนึ่ง และมีลักษณะ j ของตัว

แปรที่สอง 

r = จํานวนลักษณะของตัวแปรที่หน่ึง 

c = จํานวนลักษณะของตัวแปรที่สอง 

 

การแปลความหมาย 

- ยอมรับสมมติฐาน  Ho เมือ่คา Asymp. Significane (2-sided) ที่ไดจากการ

ทดสอบโดยโปรแกรม SPSS มากกวาระดับนัยสําคัญ (α ) ทีก่ําหนด หรือคา 

( −Oij Eij
) 

   Eij
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2
 ที่คํานวณไดนอยกวา 

2
 ที่ไดจากตารางการแจกแจงไคสแควรที่

องศาอิสระ (r-1) (c-1) และที่ระดับนัยสําคัญของการทดสอบ 

- ปฏิเสธสมมติฐาน  Ho (ยอมรับ 1H ) เมือ่คา Asymp. Significane (2-sided) 

ทีไ่ดจากการทดสอบโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปนอยกวาระดับ

นัยสําคัญ (α ) ที่กําหนด หรือคา 
2
ที่คํานวณไดมากกวา 

2
 ที่ไดจาก

ตารางการแจกแจงไคสแควรทีอ่งศาอิสระ (r-1) (c-1) และที่ระดับนัยสําคัญ

ของการทดสอบ 

 

(2) การทดสอบทิศทางความสัมพันธแกมมา (Gamma) สําหรับระบุขนาด

ความสัมพันธระหวางตัวแปร กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05ใชวัดระดับและทิศทาง

ความสมัพนัธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

 

 
 

โดยที่ -1 มีคานอยกวาหรือเทากับ Gamma และ Gamma มีคานอยกวาหรือเทากับ 

+1 

การแปลความหมาย  

- คา Gamma เปนบวก และเขาใกล +1 หมายถึงตัวแปรทัง้สองตัว มี

ความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธกันมาก 

- คา Gamma เปนลบ และเขาใกล -1 หมายถึงตัวแปรทั้งสองตัว มีความสัมพันธ

กันในทิศทางตรงขามกัน และมีความสัมพันธกันมาก 

- คา Gamma เทากับ หมายถึง ตัวแปรทั้งสองตัว ไมมีความสัมพันธกัน 

 

3. การวิเคราะหขอมูล  

ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณจะถูกนํามาวิเคราะห โดยใชเครือ่งมือทาง

สถิติ โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

1) การวิเคราะหขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ ความเกี่ยวของกับโครงการ และหวงเวลาที่อาศัยในชุมชน วิเคราะหทางสถิติแบบพรรณนา 

โดยใชสถิติ คาความถี่ และคารอยละ แลวอภิปรายผลในรูปความเรียงประกอบตาราง 
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2) การวิเคราะหระดับความคิดเห็นทีม่ีตอปจจัยทีม่ีผลตอการจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย วิเคราะหทางสถิติแบบพรรณา โดยใชสถิติ คาความถี ่ รอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวอภิปรายผลในรูปความเรียงประกอบตาราง 

3) การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยอ่ืนๆที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย และขอเสนอแนะ  อานและสรุปใจความจัดเขาหัวขอ หาความถี ่

และจัดลาํดับตามเน้ือหา 

4) การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใชสถิติความสัมพันธเพียรสัน (Pearson Chi-

Square) และทิศทางความสัมพันธแกมมา (Gamma) 

5) ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณจะวิเคราะหขอมูลดวยการใชหลักการ

ตีความ (Interpretive Analysis) โดยการจัดหมวดหมูขอมูลตามตัวแปรของการวิจัยและเชือ่มโยงตัวแปร

ตาง ๆ  ในเชงิเหตุผล 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

บทที่ บทที่ 44  

ผลการวิจัยผลการวิจัย  

 

การศึกษาวิจัยเรือ่ง การจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทยในครัง้นี้ 

ดําเนินการโดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนหลัก ดวยการทอดแบบสอบถาม

(Questionnaires) และใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มาชวยเสริมดวยการสัมภาษณ

เชิงลึก (In-depth Interview) กับผูเกี่ยวของในพื้นที่ตามกรณศีกึษา ทั้ง 3 พื้นที่ ไดแก   

1. ความขดัแยงดานสิง่แวดลอมจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา  

2. ความขัดแยงดานสิ ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนาการทองเที ่ยวชมหิ่งหอย จังหวัด

สมุทรสงคราม และ  

3. ความขัดแยงดานสิง่แวดลอมจากโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพ

พมา) จังหวัดกาญจนบรีุ  

การทอดแบบสอบถามใหกับกลุมเปาหมาย ซึง่เปนประชาชนในชุมชนทีเ่ปนผูมีสวนได     

สวนเสียจากกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีศึกษาน้ัน ผูวิจัยไดดําเนินการทอดแบบสอบถามในพื้นที ่จํานวน     

     1,124 คน ดังน้ี 

1. โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา   อําเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลา 

- จุดท่ี 1 ตําบลตลิ่งชัน จํานวน 117 ชุด 

- จุดท่ี 2  ตําบลนาทบั จํานวน 150 ชุด 

- จุดท่ี 3 ตําบลปาชิง จํานวน 60 ชุด 

- จุดท่ี 4 ตําบลคลองเปยะ จํานวน 68 ชุด 

รวมทอดแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 395 ชุด และผูตอบแบบสอบถามใหแบบสอบถาม 

กลับคืนมา 355 ชดุ คิดเปนรอยละ 89.87  

 

2. โครงการพัฒนาการทองเท่ียวชมห่ิงหอย อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม  จงัหวดัสมทุรสงคราม  

- จุดท่ี 1 หมูที่ 6 ตําบลบานปรก จํานวน 148 ชุด 

- จุดท่ี 2 หมูที่ 7 ตําบลบานปรก จํานวน 104 ชุด 

- จุดท่ี 3 หมูที่ 8 ตําบลบานปรก จํานวน 84 ชุด 

รวมทอดแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 336 ชุด และผูตอบแบบสอบถามใหแบบสอบถาม 
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กลับคืนมา 299 ชดุ คิดเปนรอยละ 88.98  

3. โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี  

- จุดท่ี 1 ตําบลหวยเขยง จํานวน 175 ชุด 

- จุดท่ี 2 ตําบลปลอก จํานวน 96 ชุด 

- จุดท่ี 3 ตําบลลิ่นถิ่น จํานวน 122 ชุด 

รวมทอดแบบสอบถามทัง้หมด จํานวน 393 ชุด และผูตอบแบบสอบถามใหแบบสอบถาม

กลับคืนมา 376 ชดุ คิดเปนรอยละ 95.67  

การวิจัยครั้งนี้ แบงการวิเคราะหตามหลักสถิติเปน การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา และ      

การทดสอบสมมติฐาน โดยใชขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของประชากรตัวอยางดังกลาว

ขางตนซึ่งไดรับคืน จํานวน 1,030 คน ใชคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่เลข

คณิต (Arithmetic Mean) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะหขอมูล

เชิงพรรณนา และการทดสอบความสัมพันธเพียรสัน (Pearson Chi-Square) การทดสอบทิศทาง

ความสัมพันธแกมมา (Gamma) ในการทดสอบสมมติฐาน โดยจําแนกการนําเสนอเปน 6 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากรตัวอยาง  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการจัดการความขัดแยง 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความสําเร็จของการจัดการความขัดแยง 

ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยและสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตอนที่ 6 อภิปรายผล 

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากรตัวอยาง 

ตอนที่ 1 จะเปนการรวบรวมขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถามจากการทีผู่ วิจัยไดทอด     

แบบสอบถาม เรือ่ง “การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย” จํานวน  6  ขอ

ซึง่เปนแบบใหเลือกตอบ (Check Lists) โดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการแปรผลงานวิจัย ไดแก

คาความถี่ และรอยละ ซึ่งสามารถแปรผลการวิจัยไดดังตอไปน้ี 

ขอมูลทั่วไปซึ่งเปนขอมูลสวนบุคคลของประชากรตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย

ขอมูลเกีย่วกับ เพศ กลุมอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การเกี่ยวของกับโครงการ และการอาศัยอยูใน

ชุมชน สรุปไดดังตารางที่ 4.1- 4.3  
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ตารางท่ี 4.1 ขอมูลสวนบคุคลของประชากรตัวอยาง กรณีโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา  

ขอมูลสวนบุคคล จาํนวน (คน) รอยละ 

1. เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

 

196 

159 

 

55.2 

44.8 

รวม 355 100 

2. กลุมอายุ 

- 18 – 20 ป 

- 21 – 30 ป 

- 31 – 40 ป  

- 41 – 50 ป 

- 51 – 60 ป 

- 60 ปขึ้นไป 

 

34 

60 

88 

92 

63 

18 

 

9.6 

16.9 

24.8 

25.9 

17.7 

5.1 

อายุเฉลี่ย 41 ป   

รวม 355 100 

3. ระดับการศึกษา 

- ประถมศกึษา 

- มัธยมศึกษาตอนตน 

- มธัยมศกึษาตอนปลาย 

- อนุปริญญาหรือเทยีบเทา 

- ปริญญาตรี 

- สงูกวาปริญญาตรี 

 

171 

40 

66 

28 

44 

6 

 

48.2 

11.3 

18.6 

7.9 

12.4 

1.7 

รวม 355 100 
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ตารางท่ี 4.1  ขอมูลสวนบุคคลของประชากรตัวอยาง กรณีโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา 

(ตอ)  

ขอมูลสวนบุคคล จาํนวน (คน) รอยละ 

4. อาชพี 

- การเกษตร ประมง 

- คาขาย 

- รับจาง 

- รับราชการ 

- พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

- อ่ืน  ๆ

 

205 

50 

59 

14 

7 

20 

 

57.7 

14.1 

16.6 

3.9 

2.0 

5.6 

รวม 355 100 

5. การเกี่ยวของกับโครงการ 

- บคุคลในชมุชน 

- ผูนําชุมชน 

- เจาหนาที่ของรัฐ 

- อ่ืน ๆ  

 

318 

25 

11 

1 

 

89.6 

7.0 

3.1 

0.3 

รวม 355 100 

6. การอาศัยอยูในชุมชน 

- กอนมโีครงการ 

- หลงัมโีครงการ 

 

350 

5 

 

98.6 

1.4 

รวม 355 100 

 

จากตารางที ่ 4.1 แสดงการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของประชากรตัวอยาง จํานวน        

355 คน จากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา   จังหวัดสงขลา  

1. เพศ พบวา ประชากรตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 

55.2  รองลงมาเปนเพศหญิง จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 44.8 

2. กลุมอายุ พบวา ประชากรตัวอยางสวนใหญ มีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 92 คน 

คิดเปนรอยละ 25.9 และมีจํานวนนอยทีสุ่ด อายุ 61 ปขึ้นไป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 5.1 และ

อายุเฉลี่ย  41 ป 
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3. ระดับการศึกษา พบวา ประชากรตัวอยางสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 

จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 48.2 รองลงมาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 

66 คน คิดเปนรอยละ 18.6 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 12.4  

สาํเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 11.3  สําเร็จการศึกษาระดับ

อนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ7.9 และสําเร็จการศึกษาระดับสูงกวา

ปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.7 

4. การประกอบอาชีพ พบวา ประชากรตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร, 

ประมง จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 57.7 รองลงมา ประกอบอาชีพรับจาง จํานวน 59 คน คิดเปน

รอยละ  16.6 ประกอบอาชีพคาขาย จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 14.1 ประกอบอาชีพอืน่ๆ จํานวน 

20 คน  คิดเปนรอยละ 5.6 ประกอบอาชีพรับราชการ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.9 และ

ประกอบอาชพีพนักงานรัฐวิสาหกจิ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.0 

5. การเกีย่วของกับโครงการ พบวา ประชากรตัวอยางสวนใหญเกี่ยวของกับโครงการใน

ฐานะบุคคลในชุมชน จํานวน 318 คน คิดเปนรอยละ 89.6 รองลงมา เกีย่วของกับโครงการในฐานะ

ผูนําชุมชน จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 7.0 เจาหนาที่ของรัฐ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.1 

และ อ่ืนๆ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 

6. การอาศัยอยูในชุมชน พบวา ประชากรตัวอยางสวนใหญอาศัยอยู ในชุมชนกอนมี

โครงการ จํานวน 350 คน คิดเปนรอยละ 98.6 รองลงมา อาศัยอยูในชุมชนหลังมีโครงการ จํานวน  

5 คน คิดเปนรอยละ 1.4 

 

ตารางท่ี 4.2 ขอมูลสวนบุคคลของประชากรตัวอยาง กรณีโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย       

จังหวัดสมทุรสงคราม  

ขอมูลสวนบุคคล จาํนวน (คน) รอยละ 

1. เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

 

149 

150 

 

49.8 

50.2 

รวม 299 100 
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ตารางท่ี 4.2 ขอมูลสวนบุคคลของประชากรตัวอยาง กรณีโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย       

จังหวัดสมทุรสงคราม  

ขอมูลสวนบุคคล จาํนวน (คน) รอยละ 

2. กลุมอายุ 

- 18 – 20 ป 

- 21 – 30 ป 

- 31 – 40 ป  

- 41 – 50 ป 

- 51 – 60 ป 

- 60 ปขึ้นไป 

 

29 

26 

64 

81 

45 

54 

 

9.7 

8.7 

21.4 

27.1 

15.1 

18.1 

อายุเฉลี่ย 44 ป   

รวม 299 100 

3. ระดับการศึกษา 

- ประถมศกึษา 

- มธัยมศกึษาตอนตน 

- มธัยมศกึษาตอนปลาย 

- อนุปริญญาหรือเทยีบเทา 

- ปริญญาตรี 

- สงูกวาปริญญาตรี 

 

87 

32 

105 

47 

26 

2 

 

29.1 

10.7 

35.1 

15.7 

8.7 

0.7 

รวม 299 100 

4. อาชพี 

- การเกษตร ประมง 

- คาขาย 

- รับจาง 

- รับราชการ 

- พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

- อ่ืน ๆ  

 

68 

25 

137 

35 

7 

27 

 

22.7 

8.4 

45.8 

11.7 

2.3 

9.0 

รวม 299 100 
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ตารางท่ี 4.2 ขอมูลสวนบุคคลของประชากรตัวอยาง กรณีโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย       

จังหวัดสมทุรสงคราม (ตอ) 

ขอมูลสวนบุคคล จาํนวน (คน) รอยละ 

5. การเกี่ยวของกับโครงการ 

- บคุคลในชมุชน 

- ผูนําชุมชน 

- เจาหนาที่ของรัฐ 

- อ่ืน ๆ  

 

264 

4 

30 

1 

 

88.3 

1.3 

10.0 

0.3 

รวม 299 100 

6. การอาศัยอยูในชุมชน 

- กอนมโีครงการ 

- หลงัมโีครงการ 

 

273 

26 

 

91.3 

8.7 

รวม 299 100 

 

จากตารางที ่ 4.2 แสดงการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของประชากรตัวอยาง จํานวน        

299 คน จากโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม  

1. เพศ พบวา ประชากรตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 

50.2  รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 49.8 

2. กลุมอายุ พบวา ประชากรตัวอยางสวนใหญ มีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 81 คน    

คิดเปนรอยละ 27.1 กลุมอายุที่มีนอยที่สุดมีอายุระหวาง 21 – 30 ป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 8.7 

อายุเฉลี่ย 44 ป 

3. ระดับการศึกษา พบวา ประชากรตัวอยางสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 35.1 รองลงมาสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 

จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 29.1 สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 47 คน 

คิดเปนรอยละ 15.7 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 10.7 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 8.7 และสําเร็จการศึกษาระดับสูง

กวาปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ  0.7 

4. การประกอบอาชีพ พบวา ประชากรตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง จํานวน 

137 คน คิดเปนรอยละ 45.8 รองลงมาประกอบอาชีพการเกษตร, ประมง จํานวน 68 คน คิดเปนรอย

ละ 22.7  ประกอบอาชีพรับราชการ จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 11.7 ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน   
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27 คน  คิดเปนรอยละ  9.0 ประกอบอาชีพคาขาย จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 8.4 และประกอบ

อาชพีพนักงานรัฐวิสาหกจิ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.3 

5. การเกีย่วของกับโครงการ พบวา ประชากรตัวอยางสวนใหญเกี่ยวของกับโครงการใน

ฐานะบุคคลในชุมชน จํานวน 264 คน คิดเปนรอยละ 88.3 รองลงมา เกี่ยวของกับโครงการในฐานะ

เจาหนาที่ของรัฐ จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 10.0 ผูนําชุมชน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.3  

และอ่ืน ๆ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 

6. การอาศัยอยูในชุมชน พบวา ประชากรตัวอยางสวนใหญอาศัยอยู ในชุมชนกอนมี

โครงการจํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 91.3 รองลงมา อาศัยอยูในชุมชนหลังมีโครงการ จํานวน 

26 คน คิดเปนรอยละ 8.7  

 

ตารางที ่4.3 ขอมูลสวนบุคคลของประชากรตัวอยาง กรณีโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-     

ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบรีุ 

ขอมูลสวนบุคคล จาํนวน (คน) รอยละ 

1. เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

 

205 

171 

 

54.5 

45.5 

รวม 376 100 

2. กลุมอายุ 

- 18 – 20 ป 

- 21 – 30 ป 

- 31 – 40 ป  

- 41 – 50 ป 

- 51 – 60 ป 

- 60 ปขึ้นไป 

 

32 

63 

102 

98 

52 

29 

 

8.5 

16.8 

27.1 

26.1 

13.8 

7.7 

อายุเฉลี่ย 40 ป   

รวม 376 100 
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ตารางที ่4.3 ขอมูลสวนบุคคลของประชากรตัวอยาง กรณีโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-    

ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบรีุ (ตอ) 

ขอมูลสวนบุคคล จาํนวน (คน) รอยละ 

3. ระดับการศึกษา 

- ประถมศกึษา 

- มัธยมศึกษาตอนตน 

- มธัยมศกึษาตอนปลาย 

- อนุปริญญาหรือเทยีบเทา 

- ปริญญาตรี 

- สงูกวาปริญญาตรี 

 

171 

54 

112 

19 

26 

2 

 

29.1 

10.7 

35.1 

15.7 

8.7 

0.7 

รวม 376 100 

4. อาชีพ 

- การเกษตร ประมง 

- คาขาย 

- รับจาง 

- รับราชการ 

- พนักงานรัฐวิสาหกจิ 

- อ่ืน ๆ 

 

68 

25 

137 

35 

7 

27 

 

22.7 

8.4 

45.8 

11.7 

2.3 

9.0 

รวม 376 100 

5. การเกี่ยวของกับโครงการ 

- บุคคลในชุมชน 

- ผูนําชุมชน 

- เจาหนาที่ของรัฐ 

- อ่ืน ๆ 

 

319 

49 

8 

 

 

84.8 

13.0 

2.1 

 

รวม 376 100 

6. การอาศัยอยูในชุมชน 

- กอนมีโครงการ 

- หลังมีโครงการ 

 

351 

25 

 

93.4 

6.6 

รวม 376 100 
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จากตารางที่ 4.3 แสดงการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากรตัวอยาง จํานวน 376 คน จาก

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบรุี  

1. เพศ พบวา ประชากรตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 

54.5 รองลงมาเปนเพศหญิง จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 45.5 

2. กลุมอายุ พบวา ประชากรตัวอยางสวนใหญ มีอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 102 คน 

คิดเปนรอยละ 27.1 มีจํานวนนอยที่สุดมีอายุ 61 ปขึน้ไป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.7 และอายุ

เฉลี่ย 40 ป 

3. ระดับการศึกษา พบวา ประชากรตัวอยางสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 

จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 45.5 รองลงมาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 

112 คน คิดเปนรอยละ 29.8 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 54 คน คิดเปน     

รอยละ 14.4 สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 5.1  

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.8 และสําเร็จการศึกษาระดับสูง

กวาปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 

4. การประกอบอาชีพ พบวา ประชากรตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร 

จํานวน    193 คน คิดเปนรอยละ 51.3 รองลงมา ประกอบอาชีพรับจาง จํานวน 106 คน คิดเปนรอย

ละ 28.2  ประกอบอาชีพคาขาย จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 12.0 ประกอบอาชีพอืน่ๆ จํานวน 17 

คน คิดเปนรอยละ 4.5 ประกอบอาชีพรับราชการ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.1 และประกอบ

อาชพีพนักงานรัฐวิสาหกจิ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.9 

5. การเกีย่วของกับโครงการ พบวา ประชากรตัวอยางสวนใหญเกี่ยวของกับโครงการใน

ฐานะบุคคลในชุมชน จํานวน 319 คน คิดเปนรอยละ 84.8 รองลงมา เกีย่วของกับโครงการในฐานะ

ผูนําชุมชน จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 13.0 และเจาหนาที่ของรัฐ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 

2.1    

6. การอาศัยอยูในชุมชน พบวา ประชากรตัวอยางสวนใหญอาศัยอยู ในชุมชนกอนมี

โครงการ  จํานวน 351 คน คิดเปนรอยละ 93.4 รองลงมา อาศัยอยูในชุมชนหลังมีโครงการ จํานวน 

25 คน คิดเปนรอยละ 6.6  

จากตารางที่ 4.1-4.3 แสดงการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากรตัวอยางจาก 3 กรณีศึกษา 

จํานวน 1,030 คน สรุปไดวา ภาพรวม 3 กรณีศึกษา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายและเพศหญิงที่

มีจํานวนใกลเคียงกัน สวนกลุ มอายุอยู ระหวาง 31- 60 ป สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา อาชีพสวนใหญมีทัง้ การเกษตร ประมง และรับจาง  และสวนใหญเปน

บุคคลที่อาศัยอยูในชุมชน โดยอาศัยอยูในชุมชนกอนมีโครงการพัฒนาดังกลาว  
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ขอสังเกตุ คือ ขอมูลทั ว่ไปดังกลาวจะเปนประโยชนตอขอมูลที ไ่ดจากการตอบ

แบบสอบถาม เพราะไดมีการกระจายความคิดเห็นที่สมดุลทั้งชายและหญิง และกลุมอายุของกลุม

ตัวอยางแสดงใหเห็นวา มีวุฒิภาวะและมีประสบการณในการใชหลักของเหตุและผลในการ

ตัดสินใจตอบคําถาม อีกทั้งเปนบุคคลที่อยูในพื้นทีชุ่มชนทีต่องประสบกับสถานการณความขัดแยง

โดยตรงเปนสวนใหญ จึงมีขอมูลที่สามารถชวยสนับสนุนในการตอบแบบสอบถามไดตรงตาม

ขอเท็จจริง 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง   

ในตอนนี้เปนความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดาน

สิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยจากกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี มีจํานวน 20 ขอ ใน 3 ดาน คือ  

1. ดานการบริหารการปกครอง  

2. ดานสังคม และ  

3. ดานเศรษฐกิจ ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใช

สถิติเชิงพรรณนาในการแปรผลงานวิจัยไดแก คาความถี ่รอยละ คาเฉลีย่ Χ  และคาเบีย่งเบน

มาตรฐาน (S.D.) ซึ่งปรากฏผลการวิจัยดังน้ี 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอม

ในชุมชนชนบทไทยจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ปรากฏผลดังตารางที่ 4.4 ตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.4 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขดัแยงดานสิง่แวดลอมในชมุชนจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา  

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น  

Χ  

 

S.D. 
ระดับความ

คดิเห็นรวม 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

ก. ด านการบริหารกา ร

ปกครอง 

        

1. กฎหมายและระเบียบ

ทางราชการสามารถ  

เปนหลกัการในการ

แกปญหาความขัดแยง

ในชมุชนได 

11  

(3.1) 

114 

(32.1) 

172 

(48.5) 

 

47 

(13.2) 

 

11 

(3.1) 

 

3.19 0.81 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.4 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขดัแยงดานสิง่แวดลอมในชมุชนจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา (ตอ) 

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  

 

S.D. 
ระดับความ

คดิเห็นรวม 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

2. ผูนําของหนวยราชการ  

    เชน ผูวาราชการจังหวัด 

นายอําเภอ หัวหนาสวน    

ร า ช ก า ร ต า ง  ๆ ใ น

จังหวัด  สามารถเปน

ผู นําทําความเขาใจใน

การแกไขปญหาความ

ขดัแยงในชมุชนได 

24 

(6.8) 

111 

(31.3) 

133 

(37.5) 

70 

(19.7) 

17 

(4.8) 

3.15 0.97 ปานกลาง 

3. ผู นํ าในชุมชน ไดแก  

กํานัน ผูใหญบาน และ

ผู นํากลุ มประชาชน มี

ค ว า ม ส า ม า ร ถ นํ า

ความคิดในการแกไข

ปญหาความขัดแยงใน

ชมุชนได 

46 

(13.0) 

117 

(33.0) 

129 

(36.3) 

 

48 

(13.5) 

 

15 

(4.2) 

3.37 1.00 ปานกลาง 

4. ความสามารถในการ

จัดการปญหาต าง  ๆ

โดย  ชุมชนเอง จะชวย

ใ ห ชุ ม ช น ส า ม า ร ถ

จัดการความขัดแยงใน

ชุมชนไดงายขึ้น 

51  

(14.4) 

 

111  

(31.3) 

 

138  

(38.9) 

 

43 

(12.1) 

  

12 

(3.4) 

 

3.41 0.98 มาก 

รวม 
132 

(9.3) 

453 

(31.9) 

572 

(40.3) 

208 

(14.6) 

55 

(3.9) 

3.28 0.74 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.4 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา (ตอ) 
 

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น  

Χ  

 

S.D. 
ระดับความ

คดิเห็นรวม 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

ข. ดานสงัคม 

5. ก า ร ใ ช ห ลั ก ศ า ส น า 

วั ฒ น ธ ร ร ข น บ ธ ร ร ม 

เนียมประเพณีพิธีกรรม

ข อ ง ชุ ม ช น ม า เ ป น

แนวทางแกปญหา 

  

55 

(15.5) 

 

 

113 

(31.8) 

 

 

 141 

(39.7) 

 

 

39 

(11.0) 

 

 

7 

(2.0) 

 

 

3.48 

 

0.94 

 

มาก 

6. ความสัมพันธของคนใน

รูปแบบตาง ๆ สามารถ

ชวยในการแกไขปญหา

ความขัดแยงในชุมชนได 

25 

(7.0) 

 

174 

 (49.0) 

 

 108 

(30.4) 

 

 42 

(11.8) 

 

 

6 

(1.7) 

 

3.48 0.85 มาก  

7. การรวมกลุ มอาชีพหรือ

กลุมกิจกรรมตาง ๆ แลว

ใหแตละกลุมชวยกันคิด

หาแนวทางแกไขปญหา

ในชุมชน จะสามารถ

แกปญหาความขัดแยง

ในชมุชนได 

35 

(9.9) 

 

135 

(38.0) 

 

120 

(33.8) 

 

59 

(16.6) 

 

6 

(1.7) 

 

3.38 0.93 ปานกลาง 

8. การรวมกลุมประชาชนผู

ได รับ ผลก ระท บหรือ  

เสียหายจากโครงการมา

ประชุมปรึกษาหารือกับ

เจาหนาที ่ทางราชการ

และผูนําชาวบานจะชวย

ในการแกไขปญหาความ   

ขดัแยงในชมุชนได 

65 

(18.3) 

 

132 

(37.2) 

 

112 

(31.5) 

 

42 

(11.8) 

 

4 

(1.1) 

 

3.60 0.95 มาก 
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ตารางท่ี 4.4 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา (ตอ)  

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  

 

S.D. 
ระดับความ

คดิเห็นรวม 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

ข. ดานสงัคม (ตอ) 

9. หากประชาชนไดมีสวน

รวมพิจารณา ตัดสินใจ

ในโครงการผลกระทบ 

เสียหายตอ  ทรัพยากร 

ธรรมชาติ สิ ่งแวดลอม 

และความเปนอยู ของ

ป ร ะ ช า ช น จ ะ น อ ย ล ง  

การแกไขความขัดแยง  

ในชุมชนก็จะทําไดงาย 

 

37 

(10.4) 

 

 

197 

(55.5) 

 

 

90 

(25.4) 

 

 

28 

(7.9) 

 

 

3 

(0.8) 

 

 

3.67 

 

0.80 

 

มาก 

10. รูปแบบการสื่อสาร เชน 

การพูดคุย ประชุม เสียง

ตามสาย ฯลฯ ที่ถูกตอง 

รวดเร็ว ทันเหตุการณ

ชวยในการแกไขปญหา

ความขัดแยงในชมุชนได 

32 

(9.0) 

 

137 

(38.6) 

 

134 

(37.7) 

 

42 

(11.8) 

 

10 

(2.8) 

 

3.39 0.90 ปานกลาง 

11. ประชาชนควรมีความรู

ค ว า ม เ ข า ใ จ เ กี ย่ ว กั บ

สิ ่งแวดลอมและขอมูล

เกี ย่ วกั บ โครง ก า รพ อ 

สมควร  การแกปญหา

ค ว า ม ขั ด แ ย ง ก็ จ ะ

สามารถทําไดงายขึ้น 

46 

(13.0) 

 

132 

(37.2) 

 

121 

(34.1) 

 

40 

(11.3) 

 

16 

(4.5) 

 

3.43 1.00 มาก 

รวม 
295 

(11.9) 

1,020 

(41.0) 

826 

(33.2) 

292 

(11.8) 

52 

(2.1) 

3.48 0.64 มาก 
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ตารางท่ี 4.4 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา (ตอ) 
 

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. 

 

ระดับความ

คดิเห็นรวม 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

ค. ดานเศรษฐกิจ 

12. ผลประโยชนทางเศรษฐ 

กิจของชุมชนและเอกชน

ทีเ่ปนธรรมจะสามารถ

ชวยแกไขปญหาความ

ขดัแยงในชมุชนได 

 

  32   

  (9.0) 

     

 

114 

(32.1) 

 

 

  158 

(44.5) 

 

 

   37 

(10.4) 

 

 

   14 

  (3.9) 

 

    

3.32 

  

0.91 

 

ปานกลาง 

13. การทํากิจกรรมตาง ๆใน  

ชุ ม ช น ที ป่ ร ะ ช า ช น มี    

ผลประโยชนบางพอสม 

ควร การแกปญหาความ

ขัดแยงก็จะสามารถทํา

ไดงาย 

  23   

  (6.5) 

     

135 

(38.0) 

 

  140 

(39.4) 

 

  44 

(12.4) 

 

    13 

  (3.7) 

 

3.31 0.90 ปานกลาง 

14. กิจกรรมที่จัดขึ้นหากไม   

กระทบหรือเกิดความ   

เ สี ย ห า ย ต อ ท รั พ ย สิ น 

สิ ง่ ข อ ง ข อ ง ชุ ม ช น

โดยรวมก็จะไมนําไปสู

ปญหาความขัดแยง 

    34 

  (9.6) 

 

156 

(43.9) 

 

  102 

(28.7) 

 

57 

(16.1) 

 

 6 

  (1.7) 

 

3.44 0.92 มาก 

15. กิจกรรมที ่จัดขึ ้น ถาไม 

เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย ต อ

ทรัพยสิน สิ ่งของของ

ชาวบานแตละคน ก็จะ

สามารถแกปญหาความ

ขัดแยงไดงาย 

   21          

  (5.9) 

      

139 

(39.2) 

 

  113 

(31.8) 

 

   75 

(21.1) 

 

7 

(2.0) 

 

3.26 0.92 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.4 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา (ตอ) 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. 
ระดับความ

คดิเห็นรวม 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

16. กิจกรรมที่จัดขึ้น หาก

ไมเปนการกระทบ

รายไดที่ชาวบานมีอยู

กอนแลวจะไมกอให 

เกดิความขดัแยง 

45     

(12.7) 

 

145 

(40.8) 

 

95 

(26.8) 

 

57 

(16.1) 

 

13 

(3.7) 

 

3.43 1.02   มาก 

17. ค ว า ม เ สี ย ห า ย ส ว น

บุ ค ค ล  ห รื อ แ ต ล ะ

ครอบครัวจะตองไดรับ

การชดเชยหรือดูแลเปน

กรณีพิเศษความขัดแยง

ก็จะลดนอยลง 

   56 

(15.8) 

 

140 

(39.4) 

 

110 

(31.0) 

 

27 

(7.6) 

 

22 

(6.2) 

 

3.51 1.04   มาก 

18. ความเสียหายตสวนรวม

ของชุมชนอันเกิดจาก

การจัดกิจกรรมใหม ๆ

ใ น ชุ ม ช น  ห า ก มี ก า ร

ชดเชยที่เหมาะสมความ

ขัดแยงก็จะไมเกิด    

   59 

(16.6) 

 

120 

(33.8) 

 

115 

(32.4) 

 

46 

(13.0) 

 

15 

(4.2) 

 

3.46 1.04   มาก 
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ตารางท่ี 4.4 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา (ตอ) 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. 
ระดับความ

คดิเห็นรวม 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

19. ชุมชนจําเปนตองมีการ

พัฒนาไปสู ความทัน 

สมัยเพราะจะชวยให

คนในชุมชนมีความรู มี

เ ห ตุ ผ ล แ ล ะ ย อ ม รั บ

ความคิดเ ห็นของกัน

และกันมากขึ ้นซึ ่งจะ

ชวยใหการจัดการความ

ขัดแยงในชุมชนทําได

งายขึ้น 

57 

(16.1) 

 

118 

(33.2) 

 

122 

(31.5) 

 

35 

(9.9) 

 

33 

(9.3) 

 

3.37 1.14 ปานกลาง 

20. เทคนิควิธีการสมัยใหมใน

ก า ร จั ดกิ จ ก รรม ท า ง

เศรษฐกิจ สังคม ในชุมชน 

ตองไม เปนการทํ าลาย

สภาพแวดลอมที่ ดีและวิถี

ชี วิตของชุมชน ก็จะไม

เกดิความขดัแยงในชมุชน 

110 

(31.0) 

 

120 

(33.8) 

 

111 

(31.3) 

 

11 

(3.1) 

 

3 

(0.8) 

 

3.91 0.90   มาก 

รวม 437 

(13.6) 

1,187 

(37.2) 

1,056 

(33.1) 

389 

(12.2) 

126 

(3.9) 

3.45 0.73 มาก 

ภาพรวม 864 

(12.2) 

2,660 

(37.5) 

2,454 

(34.5) 

889 

(12.5) 

233 

(3.3) 

3.40 0.62 ปานกลาง 

           

จากตารางที่ 4.4 สรุปไดวา ประชากรตัวอยางผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนตามโครงการ

กอสรางโรงไฟฟาสงขลา แยกเปนรายดาน 3 ดาน ดังตอไปน้ี  
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ดานการบริหารการปกครอง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.28)  เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนขอที่มากที่สุด คือ ความสามารถในการจัดการปญหา

ตาง ๆโดยชุมชนเอง จะชวยใหชุมชนสามารถจัดการความขัดแยงในชุมชนไดงายขึน้ (Χ  = 3.41)  

รองลงมา คือ ผูนําในชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน และผูนํากลุมประชาชน มีความสามารถนํา

ความคิดในการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได (Χ  = 3.37)  กฎหมายและระเบียบทางราชการ 

สามารถเปนหลักการในการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได (Χ  = 3.19) และขอทีน่อยทีสุ่ด คือ 

ผูนําของหนวยราชการ เชน ผูวา-นายอําเภอ หัวหนาสวนราชการตางๆในจังหวัด สามารถเปนผูนํา

ทําความเขาใจในการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได (Χ  = 3.15) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน

โดยรวม (S.D) เทากับ  0.74  หมายความวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกัน 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนโดยรวมแตกตางกัน มี 1 ขอ คือ 

ผูนําในชุมชนชน ไดแก  กํานัน ผูใหญบาน และผูนํากลุมประชาชน มีความสามารถนําความคิดใน

การแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  เทากับ 1.00    

ดานสังคม โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 3.48)  เมือ่พิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับความ

คิดเห็นของประชาชนขอทีม่ากที่สุด คือ หากประชาชนไดมีสวนรวมพิจารณาและตัดสินใจใน

โครงการ ผลกระทบ เสียหาย ตอทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอม และความเปนอยูของประชาชน

ในชุมชนจะนอยลง การแกไขความขัดแยงในชุมชนก็จะทําไดงาย(Χ  = 3.67) รองลงมา คือ การ

รวมกลุมประชาชนผูไดรับผลกระทบเสียหายจากโครงการมาประชุมปรึกษาหารือกับเจาหนาทีท่าง

ราชการและผูนําชาวบานจะชวยในการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได (Χ  = 3.60)  และขอที่

นอยที่สุด คือ การรวมกลุมอาชีพหรือกลุมกิจกรรมตาง ๆ แลวใหแตละกลุมชวยกันคิดหา           

แนวทางแกไขปญหาในชุมชน จะสามารถแกปญหาความขัดแยงในชุมชนได (Χ  = 3.38)  สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม (S.D) เทากับ 0.64 หมายความวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็น

โดยรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนโดยรวม

แตกตางกัน มี 1 ขอ  คือ ประชาชนควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิง่แวดลอมและขอมูลเกี่ยวกับ

โครงการกอสรางโรงไฟฟาพอสมควร การแกปญหาความขัดแยงก็จะสามารถทําไดงายขึน้ สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 1.00 

ดานเศรษฐกิจ โดยรวมอยูในระดับมาก  (Χ = 3.45)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับ

ความคิดเห็นของประชาชนขอที ่มากทีสุ่ด คือ  เทคนิควิธีการสมัยใหมในการจัดกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ สังคม ในชุมชน ตองไมเปนการทําลายสภาพแวดลอมทีดี่และวิถีชีวิตของชุมชน ก็จะไม

เกิดความขัดแยงในชุมชน (Χ  = 3.91) รองลงมาคือ ความเสียหายสวนบุคคลหรือแตละครอบครัว

จะตองไดรับการชดเชยหรือดูแลเปนกรณีพิเศษ ความขัดแยงก็จะลดนอยลง (Χ  = 3.51)  และขอที่
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นอยที่สุด คือ กิจกรรมที่จัดขึน้ถาไมเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน สิง่ของของชาวบานแตละคน ก็

จะสามารถแกปญหาความขัดแยงไดงาย (Χ  = 3.26) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม (S.D) เทากับ 

0.73 หมายความวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนโดยรวมแตกตางกันมี 4 ขอ คือ กิจกรรมที่จัดขึ้น หากไม

เปนการกระทบรายไดที่ชาวบานมีอยูกอนแลว จะไมกอใหเกิดความขัดแยง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D) เทากับ 1.02 ความเสียหายสวนบุคคลหรือแตละครอบครัวจะตองไดรับการชดเชยหรือดูแล

เปนกรณีพิเศษความขดัแยงกจ็ะลดนอยลง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 1.04 ความเสียหาย

ตอสวนรวมของชุมชนอันเกิดจากการจัดกิจกรรมใหม ๆ ในชุมชน หากมีการชดเชยที่เหมาะสม

ความขัดแยงก็จะไมเกิดขึน้ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 1.04 และ ชุมชนจําเปนตองมีการ

พัฒนาไปสูความทันสมัย เพราะจะชวยใหคนในชุมชนมีความรู มีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็น

ของกันและกันมากขึ้น ซึง่จะชวยใหการจัดการความขัดแยงในชุมชนทําไดงายขึ้น สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) เทากับ 1.04  

ประชากรตัวอยางผู ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับปจจัยที ่มีผลตอ

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนตามโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

โดยรวม อยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.40)  คือ ดานการบริหารการปกครอง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ  

ปานกลาง   (Χ  = 3.28)   ดานสงัคม  ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  (Χ  = 3.48)   และดานเศรษฐกิจ ระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก  (Χ  = 3.45)   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.62 หมายความวา

ประชาชนในชุมชนมีระดับความคิดเห็นโดยรวมไมตางกัน 

และเมื่อวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ ปรากฏวา ลําดับความสําคัญในปจจัยที่จะเปน

ประโยชนตอการจัดการความขัดแยง ทัง้ 12 ขอ จาก 3 ดาน ประชาชนใหความสําคัญ ปจจัยดาน

สังคมมากที่สุด รองลงไป คือ ปจจัยดานเศรษฐกิจ และปจจัยดานการบริหารการปกครอง ตามลําดับ

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยไดใหรายละเอียดสําคัญ ดังน้ี 

 

ปจจัยดานสังคม ซึ่งเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด จําแนกเปนปจจัยยอยเรียงลําดับ

ความสําคัญจากมากไปนอย ประกอบดวย 

1. ปจจัยการมีสวนรวมของประชาชน เปนปจจัยทีจ่ะเปนประโยชนในการจัดการความ

ขัดแยงในชุมชนมากที่สุด เพราะทําใหประชาชนไดมีขอมูลต้ังแตตนจนจบโครงการ โดยไมตองเกิด

ขอสงสัยหรือคางคาใจ ซึ ่งผู เกีย่วของจะตองมีความใสใจกับคําวา “มีสวนรวมของประชาชน” 

เพื่อใหเกิดการยอมรับของคนในชุมชนหรือหากจะมีการคัดคานก็จะเปนไปในเชิงเหตุและผลใน

การถกกันอยางเปนกิจลักษณะ การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมตั้งแตเริ่มแรก ปญหา
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ขอขัดแยงที่เกิดขึ้นจึงไมบานปลาย ลุกลามจนกลายเปนความรุนแรงในชุมชน ซึง่จากการสัมภาษณ

ผูเกี่ยวของโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา พบวา ไดมีการดําเนินการโดยมุงเนนการมีสวนรวม

ของประชาชนต้ังแตกอนดําเนินการโครงการจนดําเนินการโครงการเสร็จสิ้นอยางตอเน่ือง กลาวคือ 

ก. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดรวบรวมขอเสนอแนะ และประเด็น

คําถามสําคัญจากพื้นที่ถึงปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นหรือจะเปนผลกระทบตอชุมชนหากมีโครงการ

เกิดขึน้ มาพิจารณาวางแผนการดําเนินงานโครงการ โดยใชกลยุทธการพบปะนักวิชาการในพื้นที่ 

ผูนําชุมชน และผูนําความคิดในวาระและโอกาสตางๆ เชน การนําคณะเขาพบอาจารยประสาท       

มีแตม ซึ่งไดประเด็นคําถามที่สําคัญนํามาพิจารณาเพื่อดําเนินโครงการ คือ   

1) กฟผ. ตองตอบประชาชนในชุมชนใหไดถึงความจําเปนในการมีโรงไฟฟา 

2) กฟผ. คิดวาโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลาจะมีการตอตานจากประชาชนใน

ชุมชนหรือไม หากมีจะแกไขปญหาอยางไร 

3) พื้นที่จังหวัดสงขลาเปนพื้นที่ลอแหลมตอการกอการราย ไมเหมาะสมที่จะกอสราง

โรงไฟฟา 

4) สมมติฐานของ กฟผ. ที่จะกอสรางโรงไฟฟาสงขลาเพราะมีความมัน่ใจวาโรง                              

แยกกาซดําเนินการแลวเสร็จนาจะเปนสมมติฐานทีค่ลาดเคลื ่อน เนื ่องจาก                              

ปจจุบันยังคงเปนปญหาอยู 

นอกจากนี้ไดเขาพบ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา ผูวาราชการ

จังหวัดสงขลา ซึ่งไดใหขอเสนอแนะวา กฟผ. จะตองเขาถึงประชาชนตั้งแตเริ่มตนกอนดําเนิน

โครงการเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความขัดแยง และกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน  

ข. กฟผ.ไดนําประชาชนในพื้นที่กอสรางไปศึกษาดูงานโรงไฟฟากระบี ่โรงไฟฟาราชบุรี 

และโรงไฟฟาบางปะกง เพื่อรับทราบขอมูลและเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ

โรงไฟฟา รวมถึงการจัดเวทีสัมมนาผูนําชุมชน โครงการ “รวมคน รวมคิด กําหนดทิศทางโรงไฟฟา

สงขลา” ซึ่งมีขอคิดเห็นที่เปนประโยชน คือ 

1) ดานพื้นที่ ซึ ่งจะตองแกไขความกังวลของประชาชนในพื้นทีใ่หไดวาชุมชนจะ

ไมไดรับผลกระทบ เรื่อง การยายที่อยู ไมมีปญหาน้าํทวมจากโรงไฟฟาเมือ่ถึงฤดู

ฝน เปนตน 

2) ดานสิ่งแวดลอม ตองดําเนินการหามาตรการในการปองกันผลกระทบทีเ่กิดจาก

ระบบน้าํใชในโรงไฟฟา ผลกระทบจากน้าํทิง้จากโรงไฟฟา ปญหาการขนสง

ระหวางกอสราง ปญหากาซที่ปลอยจากโรงไฟฟา การฟนฟูนิเวศวิทยา 
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3) ดานอาชีพ การกอสรางโรงไฟฟาสงขลาอาจสงผลกระทบตออาชีพประมง การหา

เห็ดริมคลอง การปลูกพืช การเลี้ยงวัว  

4) ดานสังคมและวิถีชีวิตชุมชน ปญหาวิถีชีวิตชุมชนดัง้เดิมเปลี่ยน การไดและเสีย

ประโยชนของคนในชุมชน 

5) ดานการมีสวนรวม ควรใหประชาชนไดมีสวนรวมใหมาก การศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA) จะตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมได และ กฟผ. 

จะตองทําสัญญาประชาคมวาจะปฏิบัติตามผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

จากการมีสวนรวมใหขอเสนอแนะของกลุมบุคคลดังกลาวขางตน  ขอเสนอแนะทีไ่ดรับจึง

เปนขอมูลสําคัญที่ กฟผ. ไดนํามาพิจารณากําหนดแผนการดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

และกฟผ.ไดดําเนินการดวยความระมัดระวัง ทัง้นี้ในแตละขั้นตอนทีดํ่าเนินหากขั้นตอนใดควรให

ประชาชนเขามีสวนรวมก็ไดดําเนินการใหชุมชนไดมีสวนรวมในทุกขั ้นตอน ซึ ่งเปนผลให

ประชาชนใหการยอมรับและรวมมือในการดําเนินการกอสรางจนแลวเสร็จ และปจจุบันอยูในชวง

การพัฒนาขยายกําลังการผลิตสูระยะที่ 2 

 

2. ปจจัยการสื่อสาร เปนปจจัยที่จะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยงรองลงมาจาก

ปจจัยการมีสวนรวมของประชาชน จากการสัมภาษณ พบวา ประชาชนมีความเห็นวาการสือ่สารจะ

ชวยใหไดรับทราบขอมูลทุกเรือ่ง ตลอดจนชวยเสริมสรางความร็ ความเขาใจ ความคืบหนา ปญหา

อุปสรรค ในการดําเนินงานโครงการ กฟผ.ไดดําเนินการตามมาตรการการสื่อสารที่มีประสิทธิผล 

คอื “งานมวลชนสัมพันธโรงไฟฟาสงขลา” โดยไดดําเนินการตามแผนงานดานมวลชนสัมพันธและ

ประชาสัมพันธโรงไฟฟาสงขลา ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม  คือ  

1) การมีสวนรวมของชุมชน 

2) การสงเสริมสนับสนุนการศึกษา 

3) การสงเสริมสนับสนุนดานศาสนา 

4) การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และสงเสริมการปลูกปาตามโครงการ

ปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ กฟผ. โดยมีเปาหมายเพือ่สรางความเขาใจของประชาชน อาทิ ผูนํา

ชุมชน ประชาชน ขาราชการ องคกรชุมชน และสื่อมวลชนในทองถิ่น  

ซึง่จากผลการดําเนินงานตามโครงการ ตามแผนงาน“มวลชนสัมพันธโรงไฟฟาสงขลา” 

ชวยใหประชาชนไดมีทัศนคติที่ดีตอโรงไฟฟา ประชาชนไดมีความรูความเขาใจตอภารกิจของ

โรงไฟฟาที่มีตอชุมชน ซึ่งสงผลใหเกิดความเขาใจอันดีระหวาง กฟผ. และโรงไฟฟา งานดาน
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สื่อสารมวลชนและสังคม จึงนับเปนอีกปจจัยหน่ึงที่ชวยใหการดําเนินงานกอสรางโรงไฟฟาประสบ

ความสําเร็จ 

3. ปจจัยความผูกพันที่แนนแฟนของคนในชุมชน เปนปจจัยที่จะเปนประโยชนในการ

จัดการความขัดแยงรองลงมาจากการสือ่สาร จากการสัมภาษณ พบวา ประชาชนในชุมชนมีความ

ผูกพันกันในหลายลักษณะ เชน ความผูกพันกันในลักษณะของเครือญาติ ความผูกพันกันในลักษณะ

ของเพื่อนบาน ความผูกพันกันในลักษณะของผูนําชุมชนกับประชาชนในชุมชน ความผูกพันกันใน

ลักษณะของการนับถือศาสนาเดียวกัน การมีขนบธรรมเนียมประเพณีทีเ่ปนแบบแผนเดียวกัน ฯลฯ 

ซึง่ความผูกพันในหลายลักษณะดังกลาวชวยใหประชาชนในชุมชนมีความเขาใจในกันและกัน มี

ความเปนกลุ มกอนที ่มีความรักความสามัคคี และเขมแข็ง โดยขอยกตัวอยางในเรื ่องศาสนา  

กลาวคือ เนื่องจากพื้นที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีประชาชนชาวไทยมุสลิมและประชาชนชาว

ไทยพุทธอาศัยอยูรวมกัน ดังน้ัน หลักคําสอนทางศาสนาไดมีสวนชวยใหเกิดความเชื่อมั่นในความดี 

ความรัก และความปรารถนาดีตอกัน คนในพื้นทีนี่จึ้งไมมีความขัดแยงระหวางกัน เพราะสามารถ

พูดคุยทําความเขาใจกันดวยจิตใจที่ยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนของศาสนา ความรุนแรงจากความ

ขัดแยงจึงเกิดขึ้นไดยาก 

 

 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

จากการสัมภาษณ ประชาชนมองวาปจจัยดานเศรษฐกิจ ยังคงเปนปจจัยที ่ตองให

ความสําคัญรองมาจากปจจัยดานสังคม โดยพบวา เมื่อพิจารณาปจจัยยอยระหวางความทันสมัยของ

ชุมชนกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน-เอกชน มีความเห็นดวยกับผลการวิจัยที่สรุปวา 

ปจจัยความทันสมัยของชุมชนจะเปนประโยชนตอการจัดการความขัดแยงมากกวาปจจัย

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน-เอกชน  เพราะผลประโยชนทางเศรษฐกิจซึ่งสวนใหญ คือ 

“เงินชดเชย” ตาง ๆ ใชแลวหมดไป ไมคงทน สวนความทันสมัยของชุมชนถาเปนสิ่งที่ดี และชวย

พัฒนาสังคมได ไมนําความเสื่อมโทรมมาสูชุมชนก็นาจะดีกวา การดําเนินการของ กฟผ.ไดนําเอา

ความทันสมัยเขามาสู ชุมชน โดยทําใหอําเภอจะนะไดเปนที ่รู จัก เปนแหลงเรียนรู เพราะใน      

ประเทศไทยโรงฟาพลังงานความรอนรวมมีอยูไมมากนัก ดังนัน้ ชุมชนจึงมีความทันสมัยในเรื่อง

ขององคความรูที ่จะเปนประโยชนที่ยั ่งยืนที่ยังคงอยูของชุมชนที่มีตอบุคคลภายนอกที่ไดเขามา

ศึกษา เปนตน 
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ปจจัยดานการบริหารการปกครอง 

จากการสัมภาษณ ประชาชนใหความเห็นวาปจจัยดานการบริหารการปกครอง เปนปจจัยที่

จะเปนประโยชนตอการจัดการความขัดแยงรองมาจากปจจัยดานเศรษฐกิจ และเมื่อมองถึงปจจัย

ยอย พบวา 

1. ปจจัยผูนําชุมชน ใหความเห็นวาจะเปนประโยชนตอการจัดการความขัดแยงไดมาก

ที่สุด เพราะ จะสามารถชวยนําการจัดการปญหาความขัดแยง หรือปญหาอื่นใดใหกับประชาชนใน

ชุมชนไดดี โดยเฉพาะผูนําทีอ่ยู ในพืน้ที่ซึ ่งอาศัยอยูในชุมชนโดยถาวร เพราะจะรับทราบปญหา

ความตองการ และปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดเปนอยางดีและเปนปจจุบันดวย  อีกทัง้มี

ความใกลชิดสนิทสนมกับชาวบาน ทําใหชาวบานกลาทีจ่ะพูดไดทุกเรื่องโดยไมกลัวโดนตําหนิ     

ติเตียน นอกจากนีย้ังมีความสะดวกในเรือ่งระยะทางและเวลาโดยชาวบานสามารถเดินทางไปขอ

หารือหรือขอความชวยเหลือไดงาย รวดเร็ว ทันการณ และทันใจ สวนบทบาทของผูนําทีเ่ปนผูนํา

นอกพื้นที่ เชน ปลัดอําเภอ นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด ฯลฯ เปนผูนําที่ไมไดอาศัยอยูในชุมชน

โดยถาวร เปนผูนําทีอ่ยูไกลตัว ดังนัน้ การใหความสําคัญจะนอยกวาผูนําในพื้นที่ เพราะผูนํากลุมนี้

สนองตอบความตองการของชาวบานลาชา ไมทันการณ ทําใหชาวบานตองชวยเหลือตัวเอง การ

ดําเนินการแกไขปญหาก็ไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มที่ สวนในมุมมองของเจาของโครงการ 

คือ กฟผ. มองวาปจจัยผู นําชุมชนมีความสําคัญมากรองมาจากปจจัยกฎหมายและระเบียบทาง

ราชการ เพราะ ผูนําคือผูประสานทําความความเขาใจทีดี่ระหวางหนวยงานเจาของโครงการและ

ประชาชนในชุมชน 

2. ปจจัยศักยภาพชุมชนดานการจัดการ ใหความเห็นวาจะเปนประโยชนตอการจัดการ

ความขัดแยงรองลงมาจากปจจัยผูนําชุมชน โดยเห็นวา ชุมชนเปนหนวยพืน้ฐานสําคัญที่จะตอง

จัดการกับปญหาในพื้นที่ทุกเร่ือง ดังน้ัน เมื่อชุมชนมีผูนําที่เขมแข็งแลว ชาวบานในชุมชนเองจะตอง

เปนผูสรางสรรคและจับมือกันเพื่อสรางใหเกิดชุมชนเขมแข็งดวย เพื่อใหสามารถรองรับการทํางาน

แกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ จากที่ผานมารัฐบาลทุกรัฐบาลตางใหความสําคัญในการพัฒนา

ใหชุมชนชนบทเปนชุมชนที่เขมแข็ง ซึ่งชาวบานก็ไดพัฒนา โดยนําเงินงบประมาณที่ไดรับไป

ดําเนินกิจกรรมตางๆ ซึง่ก็สามารถสรางทัง้รายได ความคิดที่แปลก ๆใหม ๆ โดยมีพัฒนากรใน

อําเภอเปนพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษาในแตละกิจกรรม ทําใหกระบวนการพัฒนาความคิดของชาวบาน

ในปจจุบันไดเปลีย่นจากลักษณะตางคนตางคิดมาเปนรวมกันคิดรวมกันทํามากขึ้น นอกจากนีย้ังมี

แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่นํามาสงเสริมใหชุมชนมี

ความพอดี ใหมีความรู และมีศีลธรรมในการดํารงชีวิต ก็ยิง่เปนสิง่ทีช่วยเสริมสรางความเปนน้ํา

หนึ่งใจเดียวของชาวบานในชุมชนได 
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3. ปจจัยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ใหความเห็นวา จะเปนประโยชนตอการ

จัดการความขัดแยงรองลงมาจากศักยภาพชุมชนดานการจัดการ โดยประชาชนมองวา ประชาชน

ดํารงชีวิตประจําวัน ถาไมออกไปจากบานเพือ่ไปติดตอราชการ เชน อําเภอ เทศบาล อบต. หรือไป

เลือกตัง้ ก็ไมไดเกีย่วของกับกฎหมายและระเบียบทางราชการมากนัก ชาวบานเองมีความรูในเรื่อง

กฎหมายและระเบียบทางราชการคอนขางนอย หากจะตองทํากิจกรรมใดทีต่องเกี ่ยวของกับ

กฎหมายก็ตองพึ่งเจาหนาที่ของหนวยงานราชการในการแนะนําใหดําเนินการทีละขั้นตอนในแตละ

ครั้ง ดังนั้น กฎหมายไมไดมีบทบาทโดยตรงที่จะเขามาเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยงใน

ชุมชนแตอาจเปนประโยชนโดยทางออมได หากหนวยงานทางราชการนํากฎหมายมาบังคับใชให

ไดอยางแทจริง ไมปลอยปละละเลย และเกรงกลัวอิทธิพลของผูหน่ึงผูใด แตเมื่อสัมภาษณเจาหนาที่

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา การจะพิจารณาวากฎหมายและ

ระเบียบของทางราชการจะเปนประโยชนตอการจัดการความขัดแยงหรือไมอยางไรนัน้ ตองดูที่

บทบาทของผูเกีย่วของกับการจัดการความขัดแยงดวย ประชาชนอาจมองวามีประโยชนตอการ

จัดการความขัดแยงนอยทีสุ่ด แตในมุมมองของผู ดําเนินโครงการของภาครัฐทีจ่ะตองคํานึงถึง

ผลประโยชนของประเทศชาติประชาชนเปนหลักนั้น การนํากฎหมายมาใชเพือ่ปกปองประโยชน

สาธารณะและดําเนินการใหเกิดความถูกตอง เทาเทียม เสมอภาค และเกิดผลกระทบตอประชาชน

นอยที่สุดเปนสิ่งทีต่องตระหนักเปนประการสําคัญ ซึง่ผลจากความคิดนีไ้ดพิสูจนใหเห็นแลววา 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลาไดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางราชการในทุกเรือ่ง เพื่อ

ปองกันปญหาที่อาจจะเกิดหรือไดทํานายไววาจะเกิดแนนอนไดอยางทันทวงที  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทีม่ีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชน  

ชนบทไทยจากโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอยจังหวัดสมุทรสงคราม ปรากฏผลดังตารางที่ 

4.5 ตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.5 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขดัแยงดานสิง่แวดลอมในชมุชนในโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็นรวม 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

ก. ด านการบริหารกา ร

ปกครอง 

        

1. กฎหมายและระเบียบ

ทางราชการสามารถ  

เปนหลักการในการ

แกปญหาความขัดแยง

ในชมุชนได 

17 

(5.7) 

 

86 

(28.8) 

180 

(60.2) 

 

14 

(4.7) 

 

2 

(0.7) 

 

3.34 0.68 ปานกลาง 

 

2. ผูนําของหนวยราชการ 

เ ช น  ผู ว า ร า ช ก า ร

จั ง ห วั ด  น า ย อํ า เ ภ อ 

หัวหนาสวนราชการ

ต า ง ๆ ใ น จั ง ห วั ด  

สามารถเปนผู นํ าทํ า

ค ว า ม เ ข า ใ จ ใ น ก า ร

แ ก ไ ข ป ญ ห า ค ว า ม

ขดัแยงในชมุชนได 

25 

(8.4) 

 

150 

(50.2) 

 

112 

(37.5) 

12 

(4.0) 

 

 3.63 0.69 มาก 

3. ผูนําในชุมชน ไดแก 

กํานัน ผูใหญบาน และ

ผูนํากลุมประชาชน มี

ความสามารถนํา

ความคิดในการแกไข

ปญหาความขัดแยงใน

ชมุชนได 

22 

(7.4) 

 

175 

(58.5) 

 

94 

(31.4) 

 

8 

(2.7) 

 

 3.71 0.64 มาก 
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ตารางท่ี 4.5 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนในโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมห่ิงหอย (ตอ) 

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. 
ระดับความ

คดิเห็นรวม 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

4. ความสามารถในการ

จัดการปญหาตาง  ๆ

โดยชุมชนเอง จะชวย

ใ ห ชุ ม ช น ส า ม า ร ถ

จัดการความขัดแยงใน

ชุมชนไดงายขึ้น 

 12 

(4.0) 

 

 119 

(39.8) 

 

 156 

(52.2) 

 

12 

(4.0) 

  

 3.44 0.63  ปานกลาง 

รวม 
  76 

(6.4) 

530 

(44.3) 

542 

(45.3) 

46 

(3.8) 

2 

(0.2) 

3.52 0.51 มาก 

ข. ดานสงัคม         

5. ก า ร ใ ช ห ลั ก ศ า ส น า

วัฒนธรรมขนบธรรม 

เ นี ย ม ป ร ะ เ พ ณี

พิธีกรรมของชุมชนมา

เปนแนวทางแกปญหา 

8 

 (2.7) 

 

67 

(22.4) 

156 

 (52.2) 

 

63 

(21.1) 

5 

(1.7) 

 

3.03 0.78 ปานกลาง 

6. ความสัมพันธของคน

ใ น รู ป แ บ บ ต า ง  ๆ 

สามารถชวยในการ

แ ก ไ ข ป ญ ห า ค ว า ม

ขดัแยงในชมุชนได 

10 

(3.3) 

 

51  

(17.1) 

 

 134 

(44.8) 

 

102  

(34.1) 

 

 

2 

(0.7) 

 

2.88 0.81 ปานกลาง  
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ตารางท่ี 4.5 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนในโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย (ตอ) 

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. 
ระดับความ

คดิเห็นรวม 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

7. ก า รร วม ก ลุ ม อา ชี พ

ห รื อ ก ลุ ม กิ จ ก ร ร ม

ตางๆ แลวใหแตละ

กลุมชวยกันคิดหาแนว

ทางแกไขปญหาใน

ชุ ม ช น  จ ะ ส า ม า ร ถ 

แกปญหาความขัดแยง

ในชมุชนได 

11 

(3.7) 

 

116 

(38.8) 

 

140 

(46.8) 

 

31 

(10.4) 

 

1 

(0.3) 

 

3.35 0.72 ปานกลาง 

8. ก า ร ร ว ม ก ลุ ม

ประชาชนผู ไดรับผล 

กระทบหรือ เสียหาย

จ า ก โ ค ร ง ก า ร ม า

ประชุมปรึกษาหารือ

กั บ เ จ า ห น า ที ท่ า ง

ร า ช ก า ร แ ล ะ ผู นํ า

ชาวบานจะชวยในการ

แ ก ไ ข ป ญ ห า ค ว า ม 

ขดัแยงในชมุชนได 

27 

(9.0) 

 

152 

(50.8) 

 

106 

(35.5) 

 

11 

(3.7) 

 

3 

(1.0) 

 

3.63 0.74 มาก 
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ตารางท่ี 4.5 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขดัแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนในโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย (ตอ) 

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. 
ระดับความ

คดิเห็นรวม 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

9. หากประชาชนไดมี

สวนรวมพิจารณา 

ตัดสนิใจในโครงการ 

ผลกระทบ เสียหายตอ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอมและความ

เปนอยูของประชาชน

จะนอยลง   

    การแกไขความขัดแยง   

    ในชุมชนก็จะทําไดงาย 

42 

(14.0) 

 

215 

(71.9) 

 

41 

(13.7) 

 

1 

(0.3) 

 

 4.00 0.54 มาก 

10. รูปแบบการสื ่อสาร 

เ ช น  ก า ร พู ด คุ ย 

ประชุม เสียงตามสาย 

ฯ ล ฯ  ที ถู่ ก ต อ ง

รวดเร็ว ทนัเหตุการณ

ช ว ย ใ น ก า ร แ ก ไ ข

ปญหาความขัดแยง

ในชมุชนได 

12 

(4.0) 

 

109 

(36.5) 

 

168 

(56.2) 

 

10 

(3.3) 

 

 3.41 0.62 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.5 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนในโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย (ตอ) 

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. 
ระดับความ

คดิเห็นรวม 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

11. ประชาชนควรมี

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

และขอมูลเกี่ยวกับ

โครงการพอสมควร

การแกปญหาความ

ขัดแยงก็จะสามารถ

ทําไดงายขึ้น 

17 

(5.7) 

 

98 

(32.8) 

 

170 

(56.9) 

 

14 

(4.7) 

 

 3.39 0.66 ปานกลาง 

รวม 
127 

 (6.1) 

808 

(38.6) 

915 

(43.7) 

232 

(11.1) 

11 

(0.5) 

3.38 0.45 ปานกลาง 

ค. ดานเศรษฐกิจ         

12. ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ท า ง

เศรษฐกิจของชุมชน

แ ล ะ เ อ ก ช น ที่ เ ป น

ธรรม  จะสามารถ

ช ว ย แ ก ไ ข ป ญ ห า

ค ว า ม ขั ด แ ย ง ใ น

ชุมชนได 

11 

(3.7) 

 

58 

(19.4) 

 

185 

(61.9) 

39 

(13.0) 

 

6 

(2.0) 

 

3.10 0.73 ปานกลาง 

13. การทํากิจกรรมตาง ๆ

ใ น ชุ ม ช น ที่

ป ร ะ ช า ช น มี   

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น บ า ง

พอสมควร การแก 

ปญหาความขัดแยงก็

จะสามารถทําไดงาย 

8 

(2.7) 

 

58 

(19.4) 

 

182 

(60.9) 

 

47 

(15.7) 

 

4 

(1.3) 

 

3.06 0.71 ปาน 

กลาง 
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ตารางท่ี 4.5 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนในโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย (ตอ) 

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. 
ระดับความ

คดิเห็นรวม 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

14. กิจกรรมทีจั่ดขึน้หาก

ไมกระทบหรือเกิด

ความ   เสียหายตอ

ท รั พ ย สิ น  สิ ่ง ข อ ง

ของชุมชนโดยรวมก็

จะไมนําไปสู ปญหา

ความขัดแยง 

14 

(4.7) 

 

60 

(20.1) 

 

166 

(55.5) 

 

57 

(19.1) 

 

2 

(0.7) 

 

3.09 0.77 ปาน 

กลาง 

15. กิจกรรมที ่จัดขึ ้น ถา

ไม เกิดความเสียหาย

ตอทรัพยสิน สิ่งของ

ของชาวบานแตละ

ค น  ก็ จ ะ ส า ม า ร ถ

แ ก ป ญ ห า ค ว า ม

ขัดแยงไดงาย 

15 

(5.0) 

 

53 

(17.7) 

 

152 

(50.8) 

 

74 

(24.7) 

 

5 

(1.7) 

 

3.00 0.83 ปาน 

กลาง 

16. กิ จ ก ร ร ม ที่ จั ด ขึ้ น 

ห า ก ไ ม เ ป น ก า ร

ก ร ะ ท บ ร า ย ไ ด ที่

ช า ว บ า นมี อ ยู ก อ น

แลวจะไมกอให เกิด

ความขัดแยง 

10 

(3.3) 

 

59 

(19.7) 

 

157 

(52.5) 

 

71 

(23.7) 

 

2 

(0.7) 

 

3.01 0.77 ปาน 

กลาง 
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ตารางท่ี 4.5 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนในโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย (ตอ) 

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. 
ระดับความ

คดิเห็นรวม 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

17. ความเสียหายสวน

บุ ค ค ล  ห รื อ แ ต ล ะ

ค ร อ บ ค รั ว จ ะ ต อ ง

ไ ด รั บ  ก า ร ช ด เ ช ย

หรือดูแล   เปนกรณี

พิเศษความขัดแยงก็

จะลดนอยลง 

11 

(3.7) 

 

53 

(17.7) 

 

159 

(53.2) 

 

71 

(23.7) 

 

5 

(1.7) 

 

2.98 0.79 ปานกลาง 

18. ค ว า ม เ สี ย ห า ย ต อ

สวนรวมของชุมชน   

อัน เกิ ดจา ก ก า ร จั ด

กิจกรรมใหม  ๆ  ใน

ชุ ม ช น  ห า ก มี ก า ร

ชดเชยที เ่หมาะสม

ความขัดแยงก็จะไม

เกิด    

5 

(1.7) 

 

58 

(19.4) 

 

174 

(58.2) 

 

58 

(19.4) 

 

4 

(1.3) 

 

3.01 0.71 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.5 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนในโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย (ตอ) 

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. 
ระดับความ

คดิเห็นรวม 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

19. ชุมชนจําเปนตองมี

การพัฒนาไปสูความ    

ทันสมัยเพราะจะชวย 

ใ ห ค น ใ น ชุ ม ช น มี

ความรู มีเหตุผลและ

ยอมรับความคิดเห็น

ของกันและกันมาก

ขึน้ซึ ่งจะชวยใหการ

จัดการความขัดแยง

ในชุมชนทําไดงาย

ขึ้น 

9 

(3.0) 

 

75 

(25.1) 

 

169 

(56.5) 

 

44 

(14.7) 

 

2 

(0.7) 

 

3.15 0.72 ปานกลาง 

20. เทคนิควิธีการสมัยใหม

ในการจัดกิจกรรมทาง

เศรษฐกิ จ สั งคม ใน

ชุมชน ตองไมเปนการ

ทําลายสภาพแวดลอมที่

ดี และ วิ ถี ชี วิ ตของ

ชุมชน ก็จะไมเกิดความ

ขดัแยงในชมุชน 

22 

(7.4) 

 

110 

(36.8) 

 

162 

(54.2) 

 

5 

(1.7) 

 

 3.50 0.65 มาก 

รวม 
105 

(3.9) 

584 

(21.7) 

1,506 

(56) 

466 

(17.3) 

30 

(1.1) 

3.09 0.56 ปาน 

กลาง 

ภาพรวม 
308 

(5.2) 

1,922 

(32.1) 

2,963 

(49.6) 

744 

(12.4) 

43 

(0.7) 

 3.33 0.38   ปาน 

  กลาง 
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จากตารางที่ 4.5 สรุปไดวา ประชากรตัวอยางผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นดาน

ปจจัยที ่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนตามโครงการ

พัฒนาการทองเที่ยวชมห่ิงหอย  จังหวัดสมุทรสงคราม  แยกเปนรายดาน 3 ดาน ดังตอไปน้ี 

ดานการบริหารการปกครอง โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.52)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนขอที่มากทีสุ่ด คือ ผูนําในชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน 

และผูนํากลุมประชาชน มีความสามารถนําความคิดในการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได    

(Χ  = 3.71)  รองลงมา คือ ผูนําของหนวยราชการ เชน ผูวา-นายอําเภอ หัวหนาสวนราชการตางๆใน

จังหวัด สามารถเปนผูนําทําความเขาใจในการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได (Χ  = 3.63)  

ความสามารถในการจัดการปญหาตางๆโดยชุมชนเอง จะชวยใหชุมชนสามารถจัดการความขัดแยง

ในชุมชนไดงายขึน้ (Χ  = 3.44) และขอทีน่อยที่สุด คือ กฎหมายและระเบียบทางราชการ สามารถ 

เปนหลักการในการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได (Χ  = 3.34) คาเบีย่งเบนมาตรฐานโดยรวม  

(S.D) เทากับ 0.51 หมายความวา  ประชาชนมีระดับความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกัน               

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอระดับความคิดเห็นของประชาชนโดยรวมไมแตกตางกัน  

ดานสังคม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.38)  เมือ่พิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับ

ความคิดเห็นของประชาชนขอที่มากที่สุด คือ หากประชาชนไดมีสวนรวมพิจารณา และตัดสินใจ

ในโครงการ ผลกระทบ เสียหาย ตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดลอม และความเปนอยู ของ

ประชาชนในชุมชนจะนอยลง การแกไขความขัดแยงในชุมชนก็จะทําไดงาย (Χ  = 4.00)   รองลงมา 

คือ การรวมกลุ มประชาชนผู ไดรับผลกระทบเสียหายจากโครงการมาประชุมปรึกษาหารือ           

กับเจาหนาทีท่างราชการและผู นําชาวบานจะชวยในการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได            

(Χ  = 3.63)  และขอทีน่อยทีสุ่ด คือ หากมีการใชความสัมพันธของคนในรูปแบบตางๆ เชน เครือ

ญาติ เพือ่นบาน การอุปถัมภตอกัน จะสามารถชวยในการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได             

(Χ  = 2.88) คาเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม (S.D) เทากับ 0.45 หมายความวา ประชาชนมีระดับความ

คิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกัน  เมื ่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนโดยรวมไมแตกตางกัน  

ดานเศรษฐกิจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.10)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ระดับความคิดเห็นของประชาชนขอทีม่ากทีสุ่ด คือ  เทคนิควิธีการสมัยใหมในการจัดกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ สังคม ในชุมชน ตองไมเปนการทําลายสภาพแวดลอมทีดี่และวิถีชีวิตของชุมชนก็จะไม

เกิดความขัดแยงในชุมชน (Χ  = 3.50)  รองลงมาคือ ชุมชนจําเปนตองมีการพัฒนาไปสูความทันสมัย 

เพราะจะชวยใหคนในชุมชนมีความรู มีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของกันและกันมากขึ้น ซึง่

จะชวยใหการจัดการความขัดแยงในชุมชนทําไดงายขึ้น (Χ  = 3.15)  และขอที่นอยที่สุด คือ ความ
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เสียหายสวนบุคคลหรือแตละครอบครัวจะตองไดรับการชดเชยหรือดูแลเปนกรณีพิเศษ ความ

ขัดแยงก็จะลดนอยลง (Χ  = 2.98)  คาเบีย่งเบนมาตรฐานโดยรวม (S.D) เทากับ 0.56 หมายความวา 

ประชาชนมีระดับความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกัน  เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอระดับ

ความคิดเห็นของประชาชนโดยรวมไมแตกตางกัน  

ประชากรตัวอยางผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผล

การจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนตามโครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิง่หอย  

จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยรวม อยูในระดับปานกลาง  (Χ  = 3.33) คือ ดานการบริหารการปกครอง ระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (Χ  = 3.52) ดานสังคม ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง (Χ  = 3.38)   

และดานเศรษฐกิจ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  (Χ = 3.10) คาเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) 

เทากับ 0.38 หมายความวา ประชาชนในชุมชนมีระดับความคิดเห็นโดยรวมไมตางกัน  

เมือ่วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ ปรากฏวาลําดับความสําคัญในปจจัยที ่จะเปน

ประโยชนในการจัดการความขัดแยงทั้ง 12 ขอ จาก 3 ดาน ประชาชนใหความสําคัญ ปจจัยดานการ

บริหารการปกครองมากที่สุด รองลงไป คือ ปจจัยดานสังคม และปจจัยดานเศรษฐกิจ ตามลําดับ ซึ่ง

สอดคลองกับผลการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยไดใหรายละเอียดสําคัญ ดังน้ี 

 

ปจจัยดานการบริหารการปกครอง เปนปจจัยทีจ่ะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยง

ในชุมชนกรณีศึกษาน้ีมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาถึงปจจัยยอย พบวา  

1. ปจจัยกฎหมายและระเบียบทางราชการ เปนปจจัยทีจ่ะเปนประโยชนในการจัดการ

ความขัดแยงในชุมชนกรณีนี ้มากที ่สุด โดยประชาชนใหความเห็นวาปญหาความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมจากโครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิง่หอยที่ไมสามารถดําเนินการจัดการไดอยาง

เด็ดขาดหรือไมสามารถประสบความสําเร็จนัน้ เน่ืองจาก ปญหาการไมสามารถบังคับใชกฎหมาย

ไดอยางแทจริง จากการใหขอมูลของผูเกี่ยวของทั้งหนวยงานราชการ ประชาชน สือ่มวลชน และ

ผูประกอบการดานการทองเทีย่วสรุปไดวา เรือยนตในพืน้ที่มีไมมาก แตเรือสวนใหญทีวิ่่งทํารอบ

รับนักทองเที่ยวจะมาจากพื้นที่อ่ืน ซึ่งคลืน่จากเรือยนตทีแ่รงจะทําลายตลิง่ และเสียงของเครือ่งยนต

ทีดั่งไดเกิดมลภาวะทางเสียง สวนแสงไฟ ควันไฟก็รบกวนแมลงห่ิงหอย โดยเฉพาะชวงวันหยุด 

สวนเรือที่มาจะมาจากนอกเขตบานปรก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งเปนแหลงทีม่ีหิง่หอยมาก 

นอกจากนี้จํานวนเรือยนตทีม่ีมากกวา 100 ลํา จะเดินเรือในชวงเวลา 18.00-22.00 น. ซึ่งเปนเวลา

พักผอนของชาวบานถูกรบกวนโดยเสียงเครือ่งยนตเรือทําใหวิถีชีวิตดัง้เดิมของชาวบานถูกทําลาย 

นอกจากนี้มีปญหาจํานวนเรือยนตทีม่ีมากกวาที่จดทะเบียนไวกับทางราชการ ฯลฯ ทั้งนี้ ในชวงที่

ผานมาหนวยงานทางราชการทีเ่กีย่วของพยายามประชุมรวม และหามาตรการแกไขปญหาอยาง
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ตอเนือ่ง และไดบังคับใหผู ประกอบการปฏิบัติ ทั ้งในเรือ่งของเสียง และความเร็วเรือ แตก็ไม

สามารถจัดการปญหาไดอยางเปนรูปธรรม เพราะไมสามารถควบคุมใหผูประกอบการปฏิบัติตาม

ระเบียบกฎหมายของทางราชการไดอยางแทจริง ปญหาความขัดแยงจึงยังคงเปนปญหาอยูตอไป 

ดังน้ัน จังหวัดจึงควรตองหามาตรการในการจัดการปญหา โดยจําเปนจะตองประชุม ทําความเขาใจ

กับผูเกีย่วของทุกฝายอยางชัดเจน และจริงจังเพือ่รวมกันแกไขปญหา โดยทุกคนตองปฏิบัติตามละ

เวนไมได หากละเวนการปฏิบัติตองมีบทลงโทษที่รุนแรง เพื่อเปนการปรามไมใหมีการละเวนการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อใหสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางแทจริง 

2. ปจจัยภาวะผูนําชุมชน เปนปจจัยที ่จะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยง

รองลงมาจากปจจัยกฎหมายและระเบียบทางราชการ โดยประชาชนใหความเห็นวา กรณีความ

ขัดแยงนี้มีผู นําชุมชนทีเ่ขมแข็ง ทีส่ามารถนําความคิดประชาชนในการแกไขปญหาในชุมชนได 

และเปนผูนําที่คอยประสานกับหนวยงานที่เกี ่ยวของเพื่อการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง มีความ

เสียสละและเปนที่ไววางใจของชุมชนในการปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน 

 

ปจจัยดานสังคม เปนปจจัยที่จะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยงรองลงมาจาก

ปจจัยดานการบริหารการปกครอง เมื่อพิจารณาปจจัยยอย พบวา  

1. ปจจัยการมีสวนรวมของประชาชน จะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยงมาก

ที่สุด โดยประชาชนใหความเห็นวา ทีผ่านมาการพัฒนาโครงการทองเที่ยวที่เปนสาเหตุของปญหา 

เปนโครงการทีดํ่าเนินการมาจากอําเภออัมพวา ไมไดเกิดจากชุมชนอําเภอเมือง แตเนื ่องจาก

ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนตัวดึงดูดใจดานการทองเทีย่ว คือ “แมลงหิง่หอย” ดํารงชีวิตอยูในชุมชน

อําเภอเมือง การทองเที่ยวชมหิ่งหอยจึงไดกาวลวงความเปนวิถีชีวิตของชุมชน โดยไมสามารถ

หลีกเลี ่ยงได หากชุมชนไดมีสวนเขาไปรวมคิด และพิจารณาตั ้งแตแรกดําเนินการก็จะเปน

ประโยชนอยางยิ่ง จะไดชวยกันหาทางปองกันปญหาได อยางไรก็ตามแมจะเกิดปญหาขึน้แลว หาก

หนวยงานราชการไดจัดเวทีเสวนา หรือประชุมรวมเพือ่ปรึกษาหารือโดยใหทุกฝายไดเขามามีสวน

รวมอยางจริงจริงในการแกไขปญหา ก็ยังสามารถแกไขปญหาได แตหากปลอยใหเวลาเนิน่นานไป 

หนทางที่จะแกไขปญหาก็อาจนอยลง ดังนั้น ประชาชนจึงมีความเห็นวาปจจัยการมีสวนรวมมี

ความสําคัญตอการจัดการปญหาความขัดแยงมากที่สุด 

2. ปจจัยการรวมกลุม เปนปจจัยที่จะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยงรองลงมา

จากปจจัยการมีสวนรวม โดยประชาชนใหความเห็นวา ชาวบานในพืน้ที่ทีเ่กิดปญหาเปนประชาชน

ที่อนุรักษความเปนวิถีชีวิตดั้งเดิม หวงแหนสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ จึงพยายามตอสูทุกวิถีทาง

เพื่อรักษาระบบนิเวศทางนํ้าใหคงอยูอยางสมบูรณตอไป ซึ่งเรียกวา “กลุมอนุรักษบานลมทวน” การ
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ทํากิจกรรมตาง ๆ จึงเกิดอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มพลังในการเจรจาตอรองเพื่อรักษา

สภาพแวดลอม ดังนั้น ปจจัยการรวมกลุมในชุมชนจึงเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยงใน

กรณีน้ี  

3. ปจจัยการสื่อสาร เปนปจจัยที่จะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยงรองลงมาจาก

การรวมกลุมในชุมชน โดยประชาชนใหความเห็นวา ที่ผานมาความขัดแยงขาดขอมูล ขาดการ

สือ่สารทีเ่ขาใจระหวางกัน ทําใหการตัดสินใจของผูเกีย่วของเกิดความผิดพลาด ปญหาที่ควรจะ

ปองกนัและแกไขไดจึงไมไดรับการแกไข การสื่อสารที่ควรจะเกิดจากโครงการน้ี คือ   

1) การสือ่สารระหวางหนวยงานทางราชการกับประชาชนเพือ่ใหรับทราบโครงการ

พัฒนาการทองเทีย่วที่จะเกิดขึ้นโดยจะตองแจงใหประชาชนในพื้นทีไ่ดรับทราบตั้งแตกอนเขา

ดําเนินการเพราะหากการพัฒนาที ่เกิดขึ ้นจะกระทบกับพื ้นที ่ใกลเคียงประชาชนก็จักสามารถ

เตรียมการรับเพื่อใหเกิดการพัฒนาทีเ่หมาะสมและเกิดผลกระทบนอยที่สุด และคัดคานในสิ่งทีอ่าจ

กระทบหรือเกิดผลเสียหายตอประชาชนในพื้นที่ในแงมุมตาง ๆ ไดอยางครอบคลุม และทันการณ 

2) การสื่อสารระหวางหนวยงานทางราชการกับผูประกอบการดานการทองเที่ยว เพื่อ

ประชุมรวมในการหาจุดยืนของการพัฒนาวาจะพัฒนาไปในแนวทางใดที ่จะไมทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมทําลายวิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชน และมีกฎหมายและระเบียบ

ของทางราชการใดบางทีเ่กีย่วของ บังคับใช เพือ่เปนการปรามและกําหนดมาตรการรวมกันเพื่อ

ปองกันปญหาทีจ่ะเกดิในอนาคต 

3) การสื่อสารระหวางผูประกอบการดานการทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที ่โดยมี

หนวยงานทางราชการที่เกี่ยวของทําหนาที่เปนสื่อกลางในการประสานความเขาใจโดยแนวทางการ

ดําเนินการกิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นจะตองทําใหทุกฝายสามารถดํารงชีพไดโดยสงบ ไมทําความ

เดือดรอนหรือเบียดเบียนชีวิตและทรัพยสินของผูหน่ึงผูใด 

4) การสือ่สารในภาพรวม เปนการจัดเวทีเสวนา ประชุมหารือ เพื่อรวมกันพิจารณา

ใหครอบคลุมทุกดาน ทั้งวิธีดําเนินการ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ ผลกระทบ ปญหาอุปสรรค ฯลฯ 

 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

ปจจัยดานเศรษฐกิจในกรณีศึกษาน้ี เปนปจจัยที่จะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยง

ในกรณีน้ีนอยที่สุด โดยประชาชนใหความเห็นวาไมไดหวังการชดเชยจากผลกระทบดวยปจจัยทาง

เศรษฐกิจหรือเงินทอง ซึง่ทีผ่านมาเคยมีการนําเงินมาให แตประชาชนไมไดรับ เพราะมองวาเปน

การแกไขปญหาไมตรงจุด หากรับเงินก็เสมือนใหความรวมมือกับผูประกอบการดานการทองเที่ยว

ในการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศตอไป 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอม

ในชุมชนชนบทไทยจากโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) ปรากฏผลดัง

ตารางที่ 4.6 ตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.6 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขดัแยงดานสิง่แวดลอมในชมุชนในโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) 

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น  

Χ  

 

S.D. 
ระดับความ

คดิเห็นรวม 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

ก. ดานการบริหารการ

ปกครอง 

        

1. กฎหมายและระเบียบ

ทางราชการสามารถ  

เปนหลักการในการ

แกปญหาความขัดแยง

ในชมุชนได 

67 

(17.8) 

 

131 

(34.8) 

 

149 

(39.6) 

 

24 

(6.4) 

 

5 

(1.3) 

 

3.61 0.89 มาก 

 

2. ผูนําของหนวยราชการ 

เ ช น  ผู ว า ร า ช ก า ร

จั ง ห วั ด  น า ย อํ า เ ภ อ 

หัวหนาสวนราชการ

ต า ง ๆ ใ น จั ง ห วั ด 

สามารถเปนผู นํ าทํ า

ค ว า ม เ ข า ใ จ ใ น ก า ร

แ ก ไ ข ป ญ ห า ค ว า ม

ขดัแยงในชมุชนได 

66 

(17.6) 

 

176 

(46.8) 

 

116 

(30.9) 

 

15 

(4.0) 

 

3 

(0.8) 

 

3.76 0.81 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขดัแยงดานสิง่แวดลอมในชมุชนในโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) (ตอ) 

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น  

Χ  

 

S.D. 
ระดับความ

คดิเห็นรวม 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

3. ผู นํ าในชุมชน ไดแก 

กํานัน ผูใหญบาน และ

ผูนํากลุมประชาชน มี

ค ว า ม ส า ม า ร ถ นํ า

ความคิดในการแกไข

ปญหาความขัดแยงใน

ชมุชนได 

74 

(19.7) 

 

159 

(42.3) 

 

118 

(31.4) 

 

25 

(6.6) 

 

 3.75 0.84 มาก 

4. ความสามารถในการ

จัดการปญหาต าง  ๆ

โดยชุมชนเอง จะชวย

ใ ห ชุ ม ช น ส า ม า ร ถ

จัดการความขัดแยงใน

ชุมชนไดงายขึ้น 

46  

(12.2) 

 

139  

(37.0) 

 

174 

( 46.0) 

 

17 

(4.5) 

  

 3.57 0.76  มาก 

รวม 
  253 

(16.8) 

605 

(40.3) 

557 

(37) 

81 

(5.4) 

8 

(0.5) 

3.67 

 

0.63 มาก 

ข. ดานสงัคม         

5. ก า ร ใ ช ห ลั ก ศ า ส น า 

วัฒนธรรขนบธรรม 

เ นี ย ม ป ร ะ เ พ ณี

พิธีกรรมของชุมชนมา

เปนแนวทางแกปญหา 

40 

(10.6) 

 

 

134 

(35.6) 

 

127 

(33.8) 

 

71 

(18.9) 

4 

(1.1) 

 

3.36 0.94    ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.6 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขดัแยงดานสิง่แวดลอมในชมุชนในโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) (ตอ) 

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น  

Χ  

 

S.D. 
ระดับความ

คดิเห็นรวม 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

6. ความสัมพันธของคน

ใ น รู ป แ บ บ ต า ง  ๆ 

ส า ม า รถ ช วย ใ นก า ร

แ ก ไ ข ป ญ ห า ค ว า ม

ขดัแยงในชมุชนได 

49 

(13.0) 

 

 153 

(40.7) 

 

122  

(32.4) 

 

48 

 (12.8) 

 

 

4 

(1.1) 

 

3.52 0.91 มาก 

7. การรวมกลุมอาชีพหรือ

ก ลุ ม กิ จก ร รม ต า ง  ๆ 

แ ล ว ใ ห แ ต ล ะ ก ลุ ม

ช ว ย กั น คิ ด ห า แ น ว

ท า ง แ ก ไ ข ป ญ ห า ใ น

ชุ ม ช น จ ะ ส า ม า ร ถ 

แกปญหาความขัดแยง

ในชมุชนได 

44 

(11.7) 

 

163 

(43.4) 

 

151 

(40.2) 

 

17 

(4.5) 

 

1 

(0.3) 

 

3.62 0.76 มาก 

8. การรวมกลุมประชาชน

ผูไดรับผลกระทบหรือ  

เสียหายจากโครงการ

ม า ป ร ะ ชุ ม ป รึ ก ษ า 

หารือกับเจาหนาทีท่าง

ร า ช ก า ร แ ล ะ ผู นํ า

ชาวบานจะชวยในการ

แ ก ไ ข ป ญ ห า ค ว า ม 

ขดัแยงในชมุชนได 

68 

(18.1) 

 

169 

(44.9) 

 

117 

(31.1) 

 

17 

(4.5) 

 

5 

(1.3) 

 

3.74 0.85 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขดัแยงดานสิง่แวดลอมในชมุชนในโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) (ตอ) 

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น  

Χ  

 

S.D. 
ระดับความ

คดิเห็นรวม 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

9. ห า ก ป ร ะ ช า ช น ไ ด มี

ส ว น ร ว ม พิ จ า ร ณ า 

ตัดสินใจในโครงการ

ผลกระทบ เสียหายตอ

ทรัพยากร  ธรรมชาติ 

สิง่แวดลอม และความ

เปนอยู ของประชาชน

จะนอยลงการแกไข

ความขัดแยงในชุมชน

ก็จะทําไดงาย 

91 

(24.2) 

 

168 

(44.7) 

 

110 

(29.3) 

 

7 

(1.9) 

 

 3.91 0.77 มาก 

10. รูปแบบการสื อ่สาร 

เ ช น  ก า ร พู ด คุ ย 

ประชุม เสียงตามสาย 

ฯลฯ ที่ถูกตอง รวดเร็ว 

ทันเหตุการณชวยใน

การแกไขปญหาความ

ขดัแยงในชมุชนได 

71 

(18.9) 

 

173 

(46.0) 

 

121 

(32.2) 

 

9 

(2.4) 

 

2 

(0.5) 

 

3.80 0.78 มาก 

11. ประชาชนควรมี

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

และขอมูลเกี่ยวกับ

โครงการพอสมควร

การแกปญหาความ

ขัดแยงก็จะสามารถทํา

ไดงายขึ้น 

54 

(14.4) 

 

190 

(50.5) 

121 

(32.2) 

 

10 

(2.7) 

 

1 

(0.3) 

 

3.76 0.73 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขดัแยงดานสิง่แวดลอมในชมุชนในโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) (ตอ) 

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น  

Χ  

 

S.D. 
ระดับความ

คดิเห็นรวม 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

รวม 
417 

  (15.8) 

1,150 

(43.8) 

869 

(33.0) 

179 

(6.8) 

17 

(0.6) 

3.67 0.54 มาก 

ค. ดานเศรษฐกิจ         

12. ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ท า ง

เศรษฐกิจของชุมชน

แ ล ะ เ อ ก ช น ที่ เ ป น

ธรรมจะสามารถชวย

แ ก ไ ข ป ญ ห า ค ว า ม

ขดัแยงในชมุชนได 

77 

(20.5 ) 

 

190 

(50.5) 

 

92 

(24.5) 

 

16 

(4.3) 

 

1 

(0.3) 

 

  3.87 0.79 มาก 

13. การทํากิจกรรมตางๆ

ในชุมชนทีป่ระชาชน

มีผลประโยชนบางพอ 

สมควรการแกปญหา

ค ว า ม ขั ด แ ย ง ก็ จ ะ

สามารถทําไดงาย 

54 

(14.4) 

 

183 

(48.7) 

 

127 

(33.8) 

 

12 

(3.2) 

 

 3.74 0.73 มาก 

14. กิจกรรมที่จัดขึ ้นหาก

ไมก ระ ทบหรือ เกิ ด

ค ว า ม เ สี ย ห า ย ต อ

ทรัพยสินสิง่ของของ

ชุมชนโดยรวมก็จะไม

นําไปสู ปญหาความ

ขดัแยง 

64 

(17.0) 

 

174 

(46.3) 

 

125 

(33.2) 

 

13 

(3.5) 

 

 3.77 0.76 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขดัแยงดานสิง่แวดลอมในชมุชนในโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) (ตอ) 

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น  

Χ  

 

S.D. 
ระดับความ

คดิเห็นรวม 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

15. กิจกรรมที ่จัดขึ ้น ถา

ไมเกิดความเสียหาย

ตอทรัพยสิน สิ ่งของ

ของชาวบานแตละคน

ก็ จ ะ ส า ม า ร ถ แ ก 

ปญหาความขัดแยงได

งาย 

67 

(17.8) 

 

178 

(47.3) 

 

117 

(31.1) 

 

13 

(3.5) 

 

1 

(0.3) 

 

3.79 0.78 มาก 

16. กิจกรรมที่จัดขึ้น หาก

ไ ม เป นก า รก ระ ท บ    

รายไดที่ชาวบานมีอยู

กอนแลวจะไมกอให 

เกดิความขดัแยง 

75 

(19.9) 

 

179 

(47.6) 

 

110 

(29.3) 

 

11 

(2.9) 

 

1 

(0.3) 

 

3.84 0.78 มาก 

17. ค ว า ม เ สี ย ห า ย ส ว น

บุ ค ค ล  ห รื อ แ ต ล ะ

ค ร อ บ ค รั ว จ ะ ต อ ง

ไดรับการชดเชยหรือ

ดูแลเปนกรณีพิ เศษ

ความขัดแยงก็จะลด

นอยลง 

105 

(27.9) 

 

158 

(42.0) 

 

97 

(25.8) 

 

15 

(4.0) 

 

1 

(0.3) 

 

3.93 0.84 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชมุชนในโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) (ตอ) 

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น  

Χ  

 

S.D. 
ระดับความ

คดิเห็นรวม 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

18. ค ว า ม เ สี ย ห า ย ต อ

สวนรวมของชุมชน   

อั น เ กิ ด จ า ก ก า ร จั ด

กิ จ ก ร รม ใ ห ม  ๆ ใ น

ชุ ม ช น  ห า ก มี ก า ร

ช ด เ ช ย ที ่เ ห ม า ะ ส ม

ความขัดแยงก็จะไม

เกิด    

77 

(20.5) 

 

179 

(47.6) 

 

111 

(29.5) 

 

9 

(2.4) 

 3.86 0.76 มาก 

19. ชุมช นจํา เปนตอง มี

การพัฒนาไปสูความ    

ทันสมัยเพราะจะชวย 

ใ ห ค น ใ น ชุ ม ช น มี

ความรู มีเหตุผลและ

ยอมรับความคิดเห็น

ของกันและกันมาก

ขึน้ซึ ่งจะชวยใหการ

จัดการความขัดแยงใน

ชุมชนทําไดงายขึ้น 

87 

(23.1) 

 

139 

(37.0) 

 

122 

(32.4) 

 

25 

(6.6) 

 

3 

(0.8) 

 

3.75 0.91 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขดัแยงดานสิง่แวดลอมในชมุชนในโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) (ตอ) 

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น  

Χ  

 

S.D. 
ระดับความ

คดิเห็นรวม 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

20. เทคนิควิธีการสมัยใหม

ในการจัดกิจกรรมทาง

เศรษฐกิ จ สั งคม ใน

ชุมชน ตองไมเปนการ

ทําลายสภาพแวดลอมที่

ดีและวิถีชีวิตของชุมชน 

ก็จะไมเกิดความขัดแยง

ในชมุชน 

102 

(27.1) 

 

152 

(40.4) 

 

96 

(25.5) 

 

18 

(4.8) 

 

8 

(2.1) 

 

3.86 0.94 มาก 

รวม 
708 

(17.8) 

2,132 

(53.5) 

997 

(25.0) 

132 

(3.3) 

15 

(0.4) 

3.82 

 

0.58 มาก 

ภาพรวม 
1,378 

(17.0) 

3,887 

(47.7) 

2,423 

(29.7) 

392 

(4.8) 

68 

(0.8) 

 3.72 0.49 มาก 

 

จากตารางที ่4.6 สรุปไดวา ประชากรตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทีม่ีผลตอ

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนตามโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-

ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบรีุ แยกเปนรายดาน 3 ดาน ดังตอไปน้ี 

ดานการบริหารการปกครอง โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 3.67)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนขอที่มากทีสุ่ด คือ ผูนําของหนวยราชการ เชน ผูวาราชการ

จังหวัด นายอําเภอ หัวหนาสวนราชการตางๆในจังหวัด สามารถเปนผูนําทําความเขาใจในการแกไข

ปญหาความขัดแยงในชุมชนได  (Χ = 3.76)  รองลงมา คอื ผูนําในชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน และ

ผูนํากลุมประชาชน มีความสามารถนําความคิดในการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได  (Χ  = 

3.75) กฎหมายและระเบียบทางราชการ สามารถเปนหลักการในการแกไขปญหาความขัดแยงใน

ชุมชนได (Χ =  3.61) และความสามารถในการจัดการปญหาตางๆโดยชุมชนเอง จะชวยใหชุมชน

สามารถจัดการความขัดแยงในชุมชนไดงายขึ้น (Χ  = 3.57)   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม (S.D) 
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เทากับ 0.63 หมายความวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกัน เมือ่พิจารณาเปน

รายขอพบวา ทุกขอระดับความคิดเห็นของประชาชนโดยรวมไมแตกตางกัน  

ดานสังคม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.67)  เมือ่พิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับ

ความคิดเห็นของประชาชนขอที่มากที่สุด คือ หากประชาชนไดมีสวนรวมพิจารณา และตัดสินใจ

ในโครงการ ผลกระทบ เสียหาย ตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดลอม และความเปนอยู ของ

ประชาชนในชุมชนจะนอยลง การแกไขความขัดแยงในชุมชนก็จะทําไดงาย (Χ = 3.91)   รองลงมา 

คือ รูปแบบการสื่อสาร เชน การพูดคุย ประชุม เสียงตามสาย วิทยุชุมชน ฯลฯ ที่ถูกตอง รวดเร็ว   

ทันเหตุการณ จะชวยในการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได (Χ = 3.80)  และขอที่นอยทีสุ่ด คือ 

การใชหลักศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ของชุมชน มาเปนแนวทาง

แกปญหาจะสามารถชวยในการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได  (Χ = 3.36)  สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานโดยรวม (S.D) เทากับ 0.54  หมายความวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็นโดยรวมไม

แตกตางกัน เมือ่พิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอระดับความคิดเห็นของประชาชนโดยรวมไม

แตกตางกนั 

ดานเศรษฐกิจ โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 3.82)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับ

ความคิดเห็นของประชาชนขอที่มากที่สุด คือ  ความเสียหายสวนบุคคลหรือแตละครอบครัวจะตอง

ไดรับการชดเชยหรือดูแลเปนกรณีพิเศษ ความขัดแยงก็จะลดนอยลง (Χ = 3.93)  รองลงมาคือ 

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชนและเอกชนที่เปนธรรม จะสามารถชวยแกไขปญหาความ

ขดัแยงในชมุชนได  (Χ  = 3.87)  และขอที่นอยที่สุด คือ การทํากิจกรรมตางๆในชุมชนทีป่ระชาชนมี

ผลประโยชนบางพอสมควร การแกปญหาความขัดแยงก็จะสามารถทําไดงาย  (Χ  = 3.74)  สวน

เบี ่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม (S.D) เทากับ 0.58 หมายความวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็น

โดยรวมไมแตกตางกัน เมือ่พิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอระดับความคิดเห็นของประชาชน

โดยรวมไมแตกตางกัน   

ประชากรตัวอยางมีระดับความคิดเห็นดานปจจัยทีม่ีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนตามโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) 

จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก   (Χ  = 3.72)   คือ  ดานการบริหารการปกครอง  ระดับความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก (Χ = 3.67)   ดานสังคม  ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  (Χ  = 3.67)   และดาน

เศรษฐกิจ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (Χ  =3.82)  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.49 

หมายความวา ประชาชนในชุมชนมีระดับความคิดเห็นโดยรวมไมตางกัน   

และเมื่อวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ ปรากฏวาลําดับความสําคัญในปจจัยที่จะเปน

ประโยชนในการจัดการความขัดแยงทั้ง 12 ขอ จาก 3 ดาน ประชาชนใหความสําคัญปจจัยดาน
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สังคมมากที่สุด รองลงไป คือ ปจจัยดานการบริหารการปกครอง และปจจัยดานเศรษฐกิจ ตามลําดับ 

ซึ ่งตางกับผลการวิจัยในเชิงปริมาณที ่ใหความสําคัญปจจัยดานเศรษฐกิจมากที ่สุด และให

ความสําคัญปจจัยดานการบริหารการปกครองและดานสังคมเทาๆกันโดยไดใหรายละเอียดสําคัญ 

ดังน้ี 

ปจจัยดานสังคม 

เปนปจจัยที่จะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยงในชุมชนมากที่สุด เมื่อพิจารณา

ปจจัยยอย พบวา 

1. ปจจัยการมีสวนรวมของประชาชน เปนปจจัยทีจ่ะเปนประโยชนในการจัดการความ

ขัดแยงในชุมชนมากที่สุด ซึ่งจากการสัมภาษณเจาหนาที่จากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ได

ดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน ดังนี ้

1) การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ใหการชวยเหลือและ

สนับสนุนชุมชนในหมูบานตามแนวทอสงกาซทีอ่าจไดรับผลกระทบในดานตางๆ ดวยวิถีทางทีพ่ึง

กระทําไดเพื่อใหชาวบานมีรายไดและความเปนอยูที่ดีขึน้ รวมถึงลดการบุกรุกหรือการทําลายปาให

นอยลง โดยกําหนดหมูบานเปาหมายทั้งสิ้น 30 หมูบาน และไดมีการประชุมระดมความคิดดวย

กระบวนการหาความคิดและกระบวนการหาความตองการในการพัฒนาหมูบาน (Appreciation, 

Influence and Control : AIC) พรอมจัดทําโครงการตางๆดานการอนุรักษสิง่แวดลอม การ

สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมอ่ืนๆ ไดแก 

(1) การพัฒนาสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน โดยการจัดหนวยแพทย

เคลื่อนที่ การจัดหาภาชนะกักเก็บน้ําฝน โองยักษ สรางถังน้ําขนาดใหญ เพื่อขยาย เขตประปาให

ทั่วถึงครบทุกหลังคาเรือน 

(2) การสนับสนุนการศึกษา  เพื ่อเปนการชวยเหลือและแบงเบาภาระของ

ผูปกครองในชุมชน ตลอดจนเปนการสรางโอกาสในการศึกษาของเด็กนักเรียนในหมูบานเปาหมาย

ใหดีขึน้ โดยไดมอบทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน สนับสนุนทุนอาหารกลางวัน เพื ่อใหแตละ

โรงเรียนมีทุนจัดทํากิจกรรมโครงการอาหารกลางวันใหแกนักเรียน โดยการนําทุนไปหมุนเวียน

อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ไดมีโครงการ กอสรางอาคารเรียน ปตท. และมอบอุปกรณการเรียนการ

สอนใหโรงเรียนสมาคม ปาไมแหงประเทศไทยอุทิศ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ต้ังอยูใน

พืน้ทีใ่กลเคียงแนวทอสงกาซฯ ผานเปนจุดกอสรางอาคารเรียน เพื่อใหเปนประโยชนตอชุมชน

โดยรอบโรงเรียนในพืน้ที่ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ และสรางอาคาร วิชาชีพสําหรับบริการ

ประชาชนแกกรมการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใหชาวบานและ

ชุมชนไดมาฝกอาชีพตามความสนใจ โดยเฉพาะการใชคอมพิวเตอร 
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(3) โครงการยุวชน ปตท.รักษาปา โดยการฟนฟูสภาพปาหลังแนวทอกาซ และ

ดําเนินโครงการปลูกปาเสริมความชุมชื้นของจังหวัดกาญจนบุรีอีกหลายแหง และเพื่อเปนการรักษา

ปาใหสามารถอยูรอดอยางยั่งยืน ไดรวมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน คัดเลือกโรงเรียนที่

สนใจเขารวมกิจกรรมโครงการยุวชน ปตท.รักษาปาใน แตละตําบล เพือ่ทําการปลูกตนไมใน

บริเวณแปลงปลูกปาของโรงเรียนตาง ๆ 

(4) โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันไฟปา เพื ่อปลูกสรางจิตสํานึกของ

ประชาชนใหมีความรักหวงแหนทรัพยากรปาไม เกิดทักษะและมีการรวมตัวในการเฝาระวังและ 

แกไขปญหาไฟปา รวมถีงการฟนฟูทรัพยากรปาไม 

(5) โครงการประชารวมใจพิทักษปารักษาชีวิต  เพื่อเปนการลดผลกระทบและเพือ่

เปนการพัฒนาสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรสัตวปาใหมีความยั่งยืนทั้งในดานชนิดและปริมาณ และ

เพื ่อใหกลุ มเปาหมายไดมีความเขาใจถึงทรัพยากรปาไมและสัตวปาไดดียิ ่งขึ ้น โดยไดใหการ

สนับสนุนดานงบประมาณแกกรมปาไมซึ่งเปนหนวยงานที่ควบคุมและดูแลทรัพยากรปาไมและ

สัตวปาโดยตรง จัดทําโครงการคืนชีวิตสูธรรมชาติ 

 

2. ปจจัยการสือ่สารในชุมชน เปนปจจัยทีจ่ะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยงใน

ชุมชนรองมาจากปจจัยการมีสวนรวมของประชาชน กลาวคือ  

1) ตองมีการประชาสัมพันธ  เพื่อใหประชาชนและชุมชนในพื้นที่ไดเห็นถึงความ

ต้ังใจจริงของ ปตท. และประโยชนอันพึงไดแก ประเทศและชุมชน กอใหเกิดทัศนคติเชิงบวก และ

ใหการสนับสนุนรวมมือ รวมทั้งชวยเหลือปองกันไมใหเกิดปญหาขอขัดแยง ดังนัน้ การสื่อสารดวย

การประชาสัมพันธจึงมีความสําคัญในการดําเนินโครงการในพืน้ที ่โดยตองดําเนินการภายใต

แผนการประชาสัมพันธ ไดแก 

(1) การสรางความรู  ความเขาใจ  โดยเผยแพรขอมูลผานสือ่ตาง ๆ อยางมี

ประสิทธิภาพและตอเน่ือง เชน สื่อสิ่งพิมพ แผนพับโครงการ รายการสารคดีผานทางวิทยุโทรทัศน 

หนังสือพิมพทองถิ่น สื่อมวลชน นําสื่อมวลชนสวนกลางเขาพืน้ทีโ่ครงการ และนําสื่อมวลชน

ทองถิ่นเขาชม ปตท. เปนตน 

(2) การประสานงานและเตรียมการในพื้นที่ โดยสรางความรูความเขาใจแกผูนํา

ชุมชนในทองถิน่และชาวบาน จัดสัมมนาใหความรูพืน้ฐานแกหัวหนาหนวยงานภาครัฐในพืน้ที่ 

จัดการประชุม Technical Hearing พัฒนาพื้นที่โครงการ โดยเนนชีวิตความเปนอยูที ่ดีขึ ้นของ

ชาวบาน ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดลอม และฟนฟูสภาพปา ตามแนวทอสงกาซ 
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(3) การติดตามและประเมินผล  โดยติดตามผลการกอสรางจากบริษัทรับเหมาเพื่อ                         

ไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  ประเมินทัศนคติของกลุมเปาหมายทีเ่กีย่วของกับโครงการ 

ประเมินผลจากชุมชนในพื้นทีโ่ครงการ และประเมินผลจากการนําเสนอเนือ้หาผานสือ่มวลชน ซึง่

ตองมีการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธในหลายระดับและหลายกลุ ม ไดแก ประเมิน

สถานการณสํารวจทัศนคติมวลชนตามแนวทอกาซ และผูนําความคิดในระยะกอสราง และระยะ

หลังกอสราง กลาวคือ ผลการสํารวจขอมูลในระยะกอสราง ชาวบานทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการ

จากกิจกรรมและผานการประชาสัมพันธจาก ปตท. จากการสํารวจมีทั้งผูเห็นดวยและไมเห็นดวยกับ

โครงการ โดยผูเห็นดวยเพราะโครงการทอสงกาซ สรางความเจริญใหกับเศรษฐกิจ เกิดการจางงาน 

มีไฟฟาใช และเห็นวาการนําเสนอขอมูลของ ปตท. มีความชัดเจนดี สําหรับผูไมเห็นดวยเนื่องจาก

วิตกกังวลเกี่ยวกับอันตรายของระบบทอสงกาซฯ และผลกระทบตอสภาวะแวดลอม และผลการ

สํารวจขอมูลในระยะหลังกอสราง มีทั้งผูเห็นดวยโดยใหเหตุผลเปนการสํารองพลังงานไวใชใน

อนาคต และเพือ่เปนการพัฒนาประเทศ สวนชุมชนที่ใหขอคิดเห็นเชิงกระทบก็เนื่องจากขาวสารที่

เกิดขึ้นในขณะวางทอสงกาซ รวมทั้งยังวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบทอสงกาซ 

(4) การวิจัยภาพพจน ปตท. ไดทําการสํารวจภาพพจนองคกร และสอบถาม

สาธารณชนทัว่ประเทศเกีย่วกับการประชาสัมพันธของ ปตท. โดยรวมถึงการสํารวจความคิดเห็น

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรีดวย ทั้งนี้ ประชาชนสวนใหญยังใหการ

ยอมรับในบทบาทดานการพัฒนาโครงการควบคู ไปกับการดูแลรับผิดชอบตอสังคม และ

สิ่งแวดลอมของ ปตท. 

(5) ก า รสํ า ร ว จ ทัศน ค ติ ขอ งส า ธ า รณ ช นต อ ก า ซ ธ รรม ช า ติ  พ บ ว า  ก า ร

ประชาสัมพันธของ ปตท. เกีย่วกับโครงการ และกาซธรรมชาติครบคลุมทุกสือ่ที ่สําคัญ เชน 

โทรทัศน สิง่พิมพ ทั ้งนี ้การรับรูจากสาธารณชน ประโยชนและคุณคาของกาซธรรมชาติเปน

พลังงานคุณภาพดีไมกอมลภาวะเหมาะสมกับโลกยุคปจจุบัน และไววางใจในการดําเนินโครงการ

ขนาดใหญของปตท. วามีมาตรฐานความปลอดภัยดีรวมทั้งการเอาใจใสดานสิ่งแวดลอมดวย 

 

3. ปจจัยดานการรวมกลุมในชุมชน เปนปจจัยที่จะเปนประโยชนในการจัดการความ

ขัดแยงในชุมชนรองมาจากปจจัยดานการสือ่สารในชุมชน กลาวคือ การสงเสริมการรวมกลุมจะ

ชวยใหชาวบานไดมีกิจกรรมรวมกันในการสรางชุมชนเขมแข็ง และเกิดรายไดเพิม่ขึน้จากกิจกรรม

นัน้ โดยไดรวมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจัดตั้งศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค 

(Community Based Integrated Rural Development of Saiyok) หรือ CBIRD-ไทรโยคขึ้น เพื่อ

ดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมี 7 กิจกรรมหลัก คือ 
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1) กิจกรรมทีก่อใหเกิดรายไดเพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยมีการจัดฝกอบรม การเลี้ยง

สัตว เชน สุกรขุน ไกไข ไกเนือ้ ไกพืน้เมือง เปดไข และโคเนือ้ การฝกอบรมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ไมผล และพืชผักสวนครัว การฝกอบรมดานอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน การทําน้าํพริก การทํา

ขนม หารทําหนอไมปบ การทําไมกวาด การทําตุกตา น้าํยาลางจานสมุนไพร การสานเขงใสผัก

ผลไม การเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการคา เปนตน 

2) กิจกรรมการพัฒนาสิ ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัด

ฝกอบรมใหความรูดานสิ่งแวดลอม พรอมทั้งใหหมูบานตามแนวทอสงกาซไดมีสวนชวยเหลือดูแล

สภาพแวดลอมภายในชุมชนของตนเอง เชน การขุดลอกบอน้ํา สระน้ํา และคลองสงน้าํ การชวยกัน

สอดสองดูแลไฟปา ปลูกปาเพิม่เติมปลูกปาเพิ่มเติม การชวยดูแลสภาพแนวทอกาซ ตลอดจนการ

ชวยรายงานใหทราบหากมีสิ่งผิดปกติ 

3) กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพอนามัย เพื่อลดความเจ็บปวย โดยไดดําเนินการให

ความรู และการปองกันโรคที่พบในทองถิ่น เชน ไขเลือดออก ไรคมาลาเรีย โรคเทาชางและโรคเยือ่

หุมสมองอักเสบ และรวมกับเจาหนาทีใ่นทองถิน่พนหมอกควันผสมสารมาลาไธออน เพือ่กําจัดยุง

ที่เปนพาหะนําโรค สงเสริมการสรางสุขา โองเก็บนํ้าฝน เปนตน 

4) กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทเพือ่สรางรายไดและลดปญหาการวางงาน

ตลอดจนการอพยพยายถิ่น ไดรวมกับภาคอุตสาหกรรม เชน บริษัทผลิตรองเทายีห่อตาง ๆ ในการ

จัดตั ้งโรงงานขึ ้น ซึ ่งโรงงานนี ้มีสวนผลักดันและฝกอบรมใหเยาวชนในพื ้นที ่เขาสู ระบบ

อุตสาหกรรม เสริมสรางการมีงานทําในชุมชน ลดการอพยพยายถิน่ และกอใหเกิดรายไดแกชุมชน 

อีกทั้งยังกอใหเกิดรายไดแกรานคาขายของบริเวณใกลโรงงานดวย เปนตน 

5) กิจกรรมการเสริมสรางความรูทีเ่หมาะสมในดานตาง ๆ ใหกับเจาหนาที ่เชน 

อบรม ดูงาน ทัศนศึกษา โดยจัดกิจกรรมเสริมความรูเจาหนาที ่เพื ่อใหนําความรู ทักษะ และ

ประสบการณไปใชในหมูบาน ไดแก การอบรมเรื่องระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน การใชเครือ่งพน

หมอกควัน (Swing fog) การอบรมเสริมสรางความรูดานการบริหารสวนตําบล การบริหารงาน

ทองถิ่น การอบรมดานการทําบัญชีกองทุน การอบรมเร่ืองการปลูกพืชเศรษฐกิจ รวมถึงการสัมมนา

ความรูเกี่ยวกับผลกระทบของโรคเอดสที่มีสาเหตุมาจากชนกลุมนอยในเขตจังหวัดชายแดน เปนตน  

6) กิจกรรมการพัฒนาสังคมดานตาง ๆ โดยไดดําเนินการรวมกับคณะกรรมการ

หมูบาน องคการบริหารสวนตําบล และอําเภอในการสงเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงาม 

รวมทั้งดานศาสนา การสนับสนุนกิจกรรมตามประเพณีของแตละหมูบานในวันสาํคญัตาง ๆ การจัด

แขงขันกีฬาภายในหมูบานและระหวางหมูบานขึ้น ซึ่งเปนกิจกรรมที่ชวยใหเกิดการรวมคนและ

สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง ปตท. กับชาวบาน 
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7) กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองใน

อนาคต โดยการจัดตัง้องคกรชุมชนในรูปของกองทุนหมูบาน ภายใตชือ่ “กองทุนหมูบาน ปตท. 

พัฒนา” ขึ้นทุกหมูบาน มีคณะกรรมการกํากับดูแล มีการออมเงินจากราษฎรในหมูบานและ

บางสวนสนับสนุนจากโครงการ มีการจัดฝกอบรมและดูงานใหแกคณะกรรมการดานการบริหาร

จัดการ การบัญชี การเงิน เพือ่ใหกองทุนเปรียบเสมือนธนาคารของชุมชน มีการจัดการทีดี่โปรงใส 

ซื่อสัตยสุจริต เปนองคกรเพื่อชุมชนอยางแทจริง เชน 

(1) การพัฒนาอาชีพและรายได ปตท. ไดใหการสนับสนุนกองทุนหมุนเวียน

หมูบานไดดําเนินการมอบกองทุนหมุนเวียนของหมูบาน และไดเปดบัญชีกองทุนไวทีธ่นาคาร

ทองถิ่น มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่ง กองทุนนี้ใชชือ่วา “กองทุน ปตท. พัฒนาบาน.....” เปน

การนําเงินหมุนเวียนไปดําเนินกิจกรรมที่เปนอาชีพใหม หรืออาชีพเสริมเดิมที่ทําอยูใหกาวหนา

ยิ่งขึ้น นอกจากน้ีไดดําเนินกิจกรรมการอบรมเพื่อเสริมงานกองทุนหมุนเวียนใหสมาชิกในโครงการ

ไดรับความรูดานวิชาการและเทคโนโลยีใหม ๆ ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร การดําเนิน

โครงการพัฒนาอาชีพ เปนการสรางองคความรูแบบบูรณาการแนะนําใหชาวบานตามแนวทอสง

กาซ ทําการเกษตรแบบผสมผสาน ไดแก การเลี้ยงโคเนือ้ การเลีย้งหมู การเลี้ยงเปดไข การเลี้ยงไก

พันธ การทอผา การเพาะเห็ด เปนตน 

(2) การพัฒนาองคกรชาวบาน  โดยไดมีสวนรวมในการชวยเหลือพัฒนาองคกร

ชาวบาน เพื่อสรางความสามัคคีความเปนปกแผนของชุมชน โดยการนํากลุมคณะกรรมการหมูบาน 

และคณะกรรมการกองทุนหมุนเวียนในหมูบานไปอบรมดูงาน เพื่อเปนการพัฒนาองคกรชาวบาน

ใหมีศักยภาพ และมีแนวทางในการสรางองคกรใหเขมแข็งมากยิ่งขึน้ ไดแก ธนาคารหมูบาน ปตท. 

พัฒนา เพื่อดําเนินกิจกรรม การออม และการกูยืม เมือ่ดําเนินงานถึงสิน้ปจะมีการปนผลกําไรหรือ

ดอกเบี้ยใหกับสมาชิกที่ถือหุนหรือฝากเงินและแบงเงินไวเปนกองทุนสวัสดิการ และคาตอบแทน

คณะกรรมการ ผลงานสวนนี้ชวยใหเกิดการบมเพาะทีมงานบริหาใหมีความรูความสามารถ รูจักการ

จัดการ การทําบัญชี รวมทั้งมีการตรวจสอบกันเองอยางโปรงใส 

(3) โครงการพัฒนาหมูบานอีตอง บานอีตองเปนพื้นที่ชายแดนดานฝงตะวันตก

ของจังหวัดกาญจนบุรี ราษฎรในบานอีตองมีดวยกันหลายเชื้อชาติ อาทิ ไทย พมา กะเหรีย่ง มอญ 

และเนปาล ประกอบอาชีพดวยการทําเหมืองแรวุลแฟรมและคาขาย ตอมากิจการเหมืองแรตองเลิก

ไป เปนเหตุใหราษฎรอพยพออกจากพืน้ที ่แตยังคงมีราษฎรทีป่ระกอบอาชีพคาขายอาศัยอยูโดย

คาขายกับกะเหรี่ยงในพืน้ที่ตรงขามบานอีตอง ตอมาพมาไดสงกําลังเขากวาดลางชนกลุ มนอย

กะเหรี่ยง และสามารถยึดพื้นที่ดังกลาวได ทําใหการคาขายตองหยุดลง สงผลใหมีการอพยพของ

ราษฎรออกจากพื้นที่เปนคร้ังที่ 2 ปตท. ใหความรวมมือกับรัฐบาลในการชวยเหลือบานอีตอง ไดแก 
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การสนับสนุนสาธารณูปโภค เชน ระบบไฟฟา โดยการติดตัง้เครือ่งกําเนิดไฟฟา เพื่อใชกับสถานี

ควบคุมกาซที  ่1 (BVW#1) และจายใหชาวบานในชุมชนบานอีตองดวย นอกจากนี้ไดมอบ

ทุนการศึกษาและฝกอาชีพทําไมกวาดใหโรงเรียนบานอีตอง การพัฒนาการทองเทีย่วเพื่อสงเสริม

อาชีพโดยมีเปาหมายเพือ่ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู ในพื้นที่ เพื ่อดึงดูด

นักทองเทีย่วทัง้คนไทยและชาวตางประเทศ เชน โครงการปลูกไมเมืองหนาว ตลาดคาขายสินคา

ชายแดน จัดตั้งชมรมแมบานหมูบานอีตอง การจัดระบบนําเที่ยว การพัฒนาสิ่งแวดลอม โดยเปน

พื้นที่เปาหมายสําคัญของโครงการปลูกปาบริเวณแนวทอสงกาซ 10,000 ไร 

 

ปจจัยดานการบริหารการปกครอง เปนปจจัยทีจ่ะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยง

ในชุมชนกรณีน้ีรองมาจากปจจัยดานสังคม โดยเมื่อพิจารณาถึงปจจัยยอย พบวา 

1. ปจจัยกฎหมายและระเบียบทางราชการ เปนปจจัยทีจ่ะเปนประโยชนในการจัดการ

ความขัดแยงในชุมชนกรณีน้ีมากทีสุ่ด โดยจากความคิดเห็น สรุปวาโครงการทอสงกาซธรรมชาติ         

ไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี เปนโครงการทีอ่าจมีผลกระทบตอสิง่แวดลอมและ

ตอการดํารงชีวิตของประชาชน ดังนั้น จึงตองใชมาตรการทางกฎหมายที่เกี ่ยวของมาจัดการ คือ  

การปโตรเลียมแหงประเทศไทยไดปฏิบัติตามกฎหมายสิง่แวดลอมเปนสําคัญ โดยยึดหลักการใน

การปองกันและจัดการกับความขัดแยงภายใตการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการทีไ่ดกําหนดไว

ลวงหนาอยางเปนระบบ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี ้

1) การศึกษาวิจัยผลกระทบดานสัตวปา โดยศึกษาความเปลีย่นแปลงองคประกอบ

ระบบนิเวศนสัตวปาในพื้นทีอํ่าเภอทองผาภูมิ ความหลากหลายของสถานภาพประชากรนก การ

ฟนฟูระบบนิเวศนสัตวปาและการปรับตัวไดของนก นกเงือก ชางปา คางคาวกิตติ และปูราชินี 

2) การเตรียมการปองกันวินาศภัย ซึง่ดําเนินการตามแผนปองกนัวินาศกรรม ไดแก 

(1) ในระยะกอสรางทอสงกาซ มีการลอมรัว้ที่แข็งแรง การใหแสงสวางอยาง

เพียงพอ การจัดเจาหนาทีรั่กษาความปลอดภัย มีการจัดระบบสือ่สารและสัญญาณแจงภัยทีร่วดเร็ว 

การควบคุมผู เขาออก การควบคุมจราจร กําหนดพื้นที ่รักษาความปลอดภัย และมีแผนปองกัน

อัคคีภัย มีการซักซอม จัดอุปกรณปองกันใหพรอม เปนตน 

(2) แผนปองกันการกอวินาศกรรมทอสงกาซ โดยมีการวางแผน และกําหนด

มาตรการรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรักษาความปลอดภัย 

(3) แผนฉุกเฉินและการดําเนินงาน โดยจัดทําและดําเนินงานตามแผนปองกันเหตุ

ฉุกเฉิน แผนระงับเหตุฉุกเฉิน แผนฟนฟูหลังเกิดเหตุ 
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3) มาตรการดานความปลอดภัย โดยกําหนดมาตรการหลังการกอสรางแลวเสร็จ เชน 

กรณีที่เกิดกาซรั่ว แมมั่นใจวาจะไมเกิดเหตุก็ตามตองประกาศแผนฉุกเฉิน และมีการดําเนินการตาม

แผนจนกวาสถานการณจะคลีค่ลาย เปนตน นอกจากนีย้ังไดจัดทํา QSHEP-GTP-26-Series ซึง่เปน

แผนแมบทในการใชระงับเหตุฉุกเฉินในสายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติดวย นอกจากนีจ้ะมี

มาตรการดานความปลอดภัยทัว่ไป เชน การปองกันการผุกรอนของทอกาซ การตรวจสอบอุปกรณ

ระบบสถานีควบคุมกาซ ปายเคร่ืองหมาย การตรวจสอบปริมาณกาซ เปนตน 

4) การตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม ไดแก 

(1) คุณภาพน้ํา โดยจัดใหมีผูชํานาญการดานสิง่แวดลอมควบคุมดูแลใหเปนไป

ตามแผนปฏิบัติการและมาตรการลดผลกระทบดานสิง่แวดลอม โดยไดทําการติดตามผลกระทบ

เกี่ยวกับคุณภาพน้ํา ระบบนิเวศนทางน้าํและเสียงในการดําเนินโครงการ 3 ระยะ คือ ระยะกอนการ

กอสราง ระยะระหวางกอสราง ระยะหลังการกอสราง ซึง่โดยสรุปภาพรวมของคุณภาพน้าํ ณ จุดที่

ปตท. ดําเนินการกอสรางทอสงกาซผานลําน้าํ 5 แหง ทั้งกอน ระหวาง และหลังการกอสรางเมื่อ

เปรียบเทียบกันแลว ไมแตกตางกันมากนัก แสดงวาการกอสรางทองสงกาซ ไมไดสงผลกระทบตอ

คุณภาพนํ้า ณ จุดทอตัดผานลํานํ้าดังกลาว 

(2) ระบบนิเวศทางน้าํ โดยการสํารวจภาคสนามในชวงกอน ระหวาง และหลัง

การกอสรางทอสงกาซ ไดใหผูชํานาญการเก็บตัวอยางแพลงตอนและสัตวหนาดินบริเวณทีท่อสง

กาซตัดผานลําน้ํา เชนเดียวกับจุดเก็บคุณภาพน้าํ คือ หวยเขยง แมน้าํแควนอย หวยลําภาชี แมน้ําแม

กลอง โดยภาพรวม พบวา ชนิดและความหนาแนนของแพลงตอน พชื และสัตว แตละแหลงไมคอย

มีความแตกตางกัน ทั้งชนิดและปริมาณไมไดเพิม่หรือลดลงมากนัก การดําเนินโครงการทัง้ 3 ระยะ

จึงไมมีผลกระทบตอระบบนิเวศทางน้ําบริเวณทอกาซธรรมชาติตัดผานลําน้ํา 

(3) ผลกระทบจากเสียง โดยไดใหผูชํานาญการตรวจสอบระดับเสียงจากกิจกรรม

การกอสราง ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอชุมชนและคนงานกอสราง โดยเฉพาะขณะทําการระเบิดหิน

บางชวง และการวัดระดับเสียงในชุมชนใกลเคียง ซึ่งอยูในระดับมาตรฐาน และประชาชนเองไมได

กังวลเรื ่องเสียง แตกังวลเรือ่งแรงสัน่สะเทือนและเศษหินปลิว ซึง่อาจกออันตรายถึงชีวิต ซึ ่ง

ผูรับเหมาไดตระหนักถึงอันตรายดังกลาวจึงไดกําหนดขอปฏิบัติในการระเบิดหินอยางรัดกุม เปน

ตน 

5) การฟนฟูและอนุรักษปาไมบริเวณแนวทอสงกาซ ไดดําเนินการกิจกรรมสําคัญ 

ไดแก 

(2) การปลูกตนไมบนพืน้ทีห่ลังแนวทอสงกาซ 625 ไร โดยใชการปลูกพืชคลุม

ดินเพื่อปองกันการสูญเสียหนาดินที่ดีที่สุด 
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(3) การปองกันการชะลางการพังทลายและการฟนฟูสภาพพืน้ที่ โดยกําหนด

กระบวนการและวิธีการในการผสมผสานเทคนิควิธีดานวิศวกรรมการกอสรางกับเทคนิควิธี

พฤกษศาสตรและการใชหญาแฝกในพื้นที่ที่เสี่ยงตอการกัดเซาะสูง 

(4) กลยุทธและเทคนิคการกอสรางดานวิศวกรรม โดยการสรางคันดิน (Diversion 

Berms) ทําหนาที่รับนํ้า และใหไหลไปยังพื้นที่ปานอกแนวกอสราง โดยดําเนินการกอสรางใหเสร็จ

ในฤดูแลงเดียว และใชเทคนิควิธีที ่ลดผลกระทบตอสิง่แวดลอม ไดแก การเปดพื้นที ่(Clearing) 

บริเวณพื้นทีล่าดชัน และริมฝงแมน้ํา และการปรับพื้นที ่(Grading) พืน้ที่วางทอควรเปนที่ราบ เพื่อ

ลดผลกระทบจากการพังทลายของหนาดิน การขุดรอง การปองกันการกัดเซาะ การฝงทอ เปนตน 

(5) การปองกันการชะลางหนาดิน โดยจัดทําแนวคันดิน แนวหินเรียง รั้วไมไผ

สาน ทอระบายนํ้า การเสริมไมปกชํา เปนตน 

(6) หญาแฝกชวยปองกันการพังทลายของดิน ชวยรักษาความชุมชื้นของดิน ชวย

อนุรักษดิน เปนตน ดวยคุณสมบัติของหญาแฝกที่มีความทนทานตอทุกสภาพอากาศ ทุกสภาพดิน 

ระบบรากมีความแผกวางและหยัง่รากลึก จึงไดนําหญาแฝกมาปลูกบริเวณแนวทอสงกาซ โดยได

ผลสําเร็จเปนอยางดี จนไดรับรางวัล “King of Thailand Vetiver Awards”  คือ สาขาสงเสริมและ

พัฒนาดีเดนจากการประกวดในงานหญาแฝกนานาชาติ คร้ังที่ 2 

(7) การลอมยายตนไม โดยไดดําเนินการสํารวจพื้นที่และขุดลอมยายตนไมกวา

สามพันตน ปลูกพืชพรรณคลุมพืน้ที่ โดยชนิดของพืชทีป่ลูก ไดแก ถัว่เซนโตร หรือถั่วลาย ถั่วเพอ

โร ถั่วเขียว หญารูซี่ และหญาแฝก เปนตน 

(8) โครงการปลูกปา 10,000 ไร โดยปลูกตามแนวทอสงกาซในพืน้ทีป่า และแนว

ทอสงกาซ ริมถนนของกรมทางหลวง ตลอดจนการฟนฟูและอนุรักษพื้นที่ปา 30,000 ไร หรือ 

โครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช เปนสวนหนึง่ของแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและพัฒนา

สิง่แวดลอม เพื ่อสงเสริมใหประชาชนรอบพื้นที ่ปามีสวนรวมในการดูแลรักษาปาและสัตวปา

เพือ่ใหคนกับปาอยูรวมกันอยางเกือ้กูลกันไดเปนการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ องคกร

เอกชน ผูนําทองถิ่น และปตท. 

(9) การจัดสรางแหลงเพาะชํากลาไม ไดแก อินทนิน ปบ ยมหอม ขีเ้หล็ก นนทรี

ประดูปา ขานาง พลู มะมวงปา ไทรยอย หวา มะขาม สมอภิเภก และสะเดา เปนตนรวมถึงการ

บํารุงรักษาแปลงปลูกปา เพื่อสงเสริมใหตนไมที่ปลูกเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โดยการตัดแตงกิ่ง 

การใสปุย การตายวัชพืช การปองกันไฟปา  

6) การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โดย

แตงต้ังคณะอนุกรรมการฯ เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในระหวาง
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กอสราง โดยมีผูวาราชการจังหวัดกาญจนบรีุเปนประธาน และอนุกรรมการ 19 คน โดยมีอํานาจ

หนาที่ในการกํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติได

เห็นชอบแลว นอกจากน้ียังระบุใหมีผูแทนองคกรเอกชนจากสวนกลางอีก 2 คนรวมอยูใน

คณะทํางานดวย 

 

จากผลการศึกษาขางตน สามารถเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานระดับ

ความคิดเห็นของประชาชนตอปจจัยทีม่ีผลตอการจัดการความขัดแยง 3 กรณีศึกษา ไดดังตารางที่ 

4.7 – 4.8 รวมถึงเปรียบเทียบเปนรายกรณีศึกษา และรายดานของปจจัย ดังแผนภูมิที ่4.1 และ

แผนภูมิที่ 4.2 ตอไปน้ี 

 

ตารางที ่4.7 เปรียบเทียบคาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของประชาชนตอ

ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงในชุมชนจาก 3 กรณีศึกษา 

ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยง 

คาเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็น คาชี้วัดระดับ 

Χ  S.D. 

1. ดานการบริหารการปกครอง 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

โครงการทองเท่ียวชมห่ิงหอย 

โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 

 

3.28 

3.52 

3.67 

 

0.74 

0.51 

0.63 

 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

 1.1 กฎหมายระเบียบทางราชการ 

- โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

- โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 

- โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 

 

3.19 

3.34 

3.61 

 

0.81 

0.68 

0.89 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

 1.2 ภาวะผูนําชุมชน 

- โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

- โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 

- โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 

 

3.26 

3.66 

3.75 

 

0.88 

0.62 

0.71 

 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 
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ตารางที ่4.7 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของประชาชนตอ

ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงในชุมชนจาก 3 กรณีศึกษา (ตอ) 

ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยง 

คาเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็น คาชี้วัดระดับ 

Χ  S.D. 

 1.3 ศักยภาพชุมชนดานการจัดการ 

- โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

- โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 

- โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 

 

3.41 

3.44 

3.57 

 

0.98 

0.63 

0.76 

 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

2. ดานสงัคม 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

โครงการทองเท่ียวชมห่ิงหอย 

โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 

 

3.48 

3.38 

3.67 

 

0.64 

0.45 

0.54 

 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

 2.1 หลักศาสนาของชุมชน 

- โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

- โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 

- โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 

 

3.48 

3.03 

3.36 

 

0.94 

0.78 

0.94 

 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 2.2 วัฒนธรรมชุมชน 

- โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

- โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 

- โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 

 

3.48 

3.88 

3.52 

 

0.85 

0.81 

0.91 

 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

 2.3 ความสัมพันธของคนในชุมชน 

- โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

- โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 

- โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 

 

3.38 

3.35 

3.62 

 

0.93 

0.72 

0.76 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

 2.4 การรวมกลุมในชุมชน 

- โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

- โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 

- โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 

 

3.60 

3.63 

3.74 

 

0.95 

0.74 

0.85 

 

มาก 

มาก 

มาก 
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ตารางที ่4.7 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของประชาชนตอ

ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงในชุมชนจาก 3 กรณีศึกษา (ตอ) 

ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยง 

คาเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็น คาชี้วัดระดับ 

Χ  S.D. 

 2.5 การมีสวนรวมของประชาชน 

- โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

- โครงการทองเที่ยวชมห่ิงหอย 

- โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 

 

3.67 

4.00 

3.91 

 

0.98 

0.63 

0.76 

 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

 2.6 การสื่อสารในชุมชน 

- โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

- โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 

- โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 

 

3.67 

4.00 

3.91 

 

0.80 

0.54 

0.77 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 2.7 ความรูของประชาชน 

- โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

- โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 

- โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 

 

3.43 

3.39 

3.76 

 

1.00 

0.66 

0.73 

 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

3. ดานเศรษฐกจิ 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

โครงการทองเท่ียวชมห่ิงหอย 

โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 

 

3.45 

3.09 

3.82 

 

0.73 

0.56 

0.58 

 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

 3.1 ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน-เอกชน 

- โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

- โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 

- โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 

 

3.39 

3.03 

3.82 

 

0.75 

0.78 

0.59 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

 3.2 ความทันสมัยของชุมชน 

- โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

- โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 

- โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 

 

3.63 

3.32 

3.80 

 

0.79 

0.55 

0.81 

 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 
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ตารางที ่4.8 ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงในชุมชนเปรียบเทียบจาก 3 

กรณีศึกษา  

ปจจัยท่ีมีผลตอ

ประสิทธิผลในการ

จัดการความขัดแยง 

โรงไฟฟาสงขลา ทองเท่ียวชมห่ิงหอย ทอกาซไทย-ยาดานา 

คาเฉลี่ย 

สวน

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

สวน

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

สวน

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

1. ดานปกครอง 3.28 0.74 3.52 0.51 3.67 0.63 

2. ดานสังคม 3.48 0.64 3.38 0.45 3.67 0.54 

3. ดานเศรษฐกจิ 3.45 0.73 3.09 0.56 3.82 0.58 

 

3.28

3.52

3.67 3.48

3.38

3.67 3.45

3.09

3.82

0

1

2

3

4

ดานการบริหารการปกครอง ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ

 

แผนภูมิที่ 4.1: แสดงปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยง 

เปรียบเทียบ 3 กรณีศึกษาแยกเปนรายดาน 
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โรงไฟฟาสงขลา พัฒนาการทองเท่ียวชมห่ิงหอย วางระบบทอกาซไทย-ยาดานา

 

แผนภูมิที่ 4.2 : แสดงปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยง 

      เปรียบเทียบ 3 กรณีศึกษาแยกเปนรายกรณีศึกษา 

 

จากตารางที่ 4.7- 4.8 รวมถึงแผนภูมิที่ 4.1-4.2 สามารถเปรียบเทียบ คาเฉลีย่ระดับความ

คิดเห็นของประชาชนตอปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมจาก 

3 กรณีศึกษา ทั้ง 3 ดาน คือ ดานการบริหารการปกครอง ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ ไดดังนี้ 

คาเฉลีย่การจัดการความขัดแยงใน 3 กรณีศึกษา ดานการจัดการเกี่ยวกับปจจัยดานการ

บริหารการปกครอง พบวา ภาพรวม 3 กรณีศึกษามีระดับความคิดเห็นวามีผลตอประสิทธิผลในการ

จัดการความขัดแยงอยูในระดับมาก ยกเวนกรณีโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลาทีเ่ห็นวามีผลตอ

ประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงอยูในระดับปานกลาง และเมือ่พิจารณาถึงปจจัยยอย พบวา 

ภาวะผูนําชุมชน และศักยภาพชุมชนดานการจัดการ มีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยง

อยูในระดับมาก สวนกฎหมายและระเบียบทางราชการอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี ่ยปจจัยดานสังคม พบวาภาพรวม 3 กรณีศึกษามีระดับความคิดเห็นวามีผลตอ

ประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงอยูในระดับมาก ยกเวนโครงการพัฒนาการทองเทีย่วชม

หิง่หอยที ่เห็นวามีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงอยู ในระดับปานกลาง และเมื ่อ

พิจารณาถึงปจจัยยอย พบวา มีความคิดเห็นตรงกันทัง้ 3 กรณีศึกษาวาการรวมกลุมในชุมชน และ

การมีสวนรวมในชุมชน มีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงอยู ในระดับมาก สวน

วัฒนธรรมของชุมชน และความรูของคนในชุมชนภาพรวมเห็นวามีผลตอประสิทธิผลในการจัดการ

ความขัดแยงอยูในระดับมาก ยกเวนโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอยที่มีความเห็นวามีผลตอ
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ประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงปจจัยหลัก

ศาสนาของชุมชน ความสัมพันธของคนในชุมชน และการสื่อสารในชุมชน พบวา มีความเห็นวามี

ผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงอยู ในระดับปานกลาง ยกเวนโครงการกอสราง

โรงไฟฟาสงขลามีความเห็นวาหลักศาสนาของชุมชนมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความ

ขัดแยงอยูในระดับมาก และโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานามีความเห็นวาความสัมพันธ

ของคนในชุมชน และการสือ่สารในชุมชนมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงอยูใน

ระดับมาก 

คาเฉลี่ยปจจัยดานเศรษฐกิจ พบวา ภาพรวม 3 กรณีศึกษามีระดับความคิดเห็นวามีผลตอ

ประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงอยูในระดับมาก ยกเวนโครงการพัฒนาการทองเทีย่วชม

หิง่หอยที ่เห็นวามีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงอยู ในระดับปานกลาง และเมือ่

พิจารณาถึงปจจัยยอย พบวา ปจจัยความทันสมัยของชุมชนมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความ

ขัดแยงอยูในระดับมาก ยกเวนโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอยที่มีระดับความคิดเห็นวามีผล

ตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงอยูในระดับปานกลาง สวนผลประโยชนทางเศรษฐกิจ

ของชุมชน-เอกชน มีระดับความคิดเห็นวามีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงอยูใน

ระดับปานกลาง ยกเวนโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา ทีม่ีระดับความคิดเห็นวามีผลตอ

ประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงอยูในระดับมาก 

 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหแนวทางการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชน 

สามารถวิเคราะหขอมูลแนวทางการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนจาก 3 

กรณีศึกษาไดดังตาราง ที่ 4.9-4.11 ตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.9  สรุประดับความคิดเห็นของประชาชนตอแนวทางการจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. 
ระดับ 

ชี้วัด 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

1. ก า ร คํ า นึ ง ถึ ง

ประโยชนสวนรวม

เ ป น ห ลั ก โ ด ย ไ ม

คํานึงถึงประโยชน

เฉพาะตัวเฉพาะกลุม

ยอยๆ เพยีงอยางเดียว 

52 

(14.6) 

 

139 

(39.2) 

 

115 

(32.4) 

 

47 

(13.2) 

 

2 

(0.6) 

 

3.54 0.91 มาก 

2. วิธีแกปญหาโดยการ

ประนีประนอม คือ 

ต า ง ฝ า ย ต า ง ไ ด

บางสวนทีต่องการ

เทานั้นไมมีฝายใดได

ทั้งหมด 

41 

(11.5) 

 

100 

(28.2) 

 

153 

(43.1) 

 

60 

(16.9) 

 

1 

(0.3) 

 

3.34 0.90 ปาน 

กลาง 

3. ใชความรุนแรงแก 

ปญหา เชน การกอ

ค ว า ม ไ ม ส ง บ โ ด ย 

การปดถนนการปด

สถาน ที่ราชการ  

19 

(5.4) 

 

26 

(7.3) 

 

80 

(22.5) 

 

134 

(37.7) 

 

96 

(27.0) 

 

2.26 1.09 นอย 

4. ใ ช ก า ร เ ผ ชิ ญ ห น า

ชุมนุมประทวงอยาง

สันติ   

11 

(3.1) 

25 

(7.0) 

120 

(33.8) 

170 

(47.9) 

29 

(8.2) 

2.49 0.86 นอย 

5. การยื ่นเรื ่องราวรอง

ทุกขตอหนวยงานที ่

เกี่ยวของการยืน่เรื่อง

ผานส.ส.หรือนักการ 

เมืองทองถิ่น 

2 

(0.6) 

 

38 

(10.7) 

 

148 

(41.7) 

 

115 

(32.4) 

 

52 

(14.6) 

 

2.50 0.89   นอย 
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ตารางท่ี 4.9  สรุประดับความคิดเห็นของประชาชนตอแนวทางการจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา (ตอ) 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. 
ระดับ 

ชี้วัด 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

6. ใ ช ก า ร เ จ ร จ า ไ ก ล

เกลีย่ โดยมีคนกลาง

เขามาดําเนินการไกล

เกลี่ย 

14 

(3.9) 

 

48 

(13.5) 

182 

(51.3) 

 

89 

(25.1) 

 

22 

(6.2) 

 

2.84 0.87 ปาน

กลาง 

7. ใ ช ก า ร ห ลี ก ห นี

ปญหา เชน วางเฉย 

ไมใสใจ หลีกเลี ่ยง

การแกปญหา 

3 

(0.8) 

 

45 

(12.7) 

 

91 

(25.6) 

 

149 

(42.0) 

 

67 

(18.9) 

 

2.35 0.95 นอย 

8. ใ ช วิ ธี ก า ร แ ล ะ

กระบวนการในการ

แ ก ป ญ ห า ค ว า ม

ขัดแยงดวยการแจง

ความดําเนินคดีทาง

ศาล 

2 

(0.6) 

 

63 

(17.7) 

 

140 

(39.4) 

 

106 

(29.9) 

 

44 

(12.4) 

 

2.64 0.93 ปาน

กลาง 

9. ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม

ขัดแยงโดยกลุมของ

ประชาชน เชน กลุม

อาชีพ, กลุมผูเสียหาย 

ก ลุ ม อ า ส า ส มั ค ร

พิทักษสิ ่งแวดลอม 

แ ล ะ ก ลุ ม ธุ ร กิ จ

ภายนอกชุมชน 

28 

(7.9) 

 

78 

(22.0) 

 

164 

(46.2) 

 

76 

(21.4) 

 

9 

(2.5) 

 

3.11 0.91 ปาน

กลาง 
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ตารางท่ี 4.9  สรุประดับความคิดเห็นของประชาชนตอแนวทางการจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา (ตอ) 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. 
ระดับ 

ชี้วัด 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

10. ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม 

ขัดแยงโดยทางราช 

การโดยใหหนวยงาน

ของ รา ช กา ร เป นผู 

ประสานการดําเนิน 

งาน 

21 

(5.9) 

 

134 

(37.7) 

 

125 

(35.2) 

 

54 

(15.2) 

 

21 

(5.9) 

 

3.11 0.91   ปาน 

  กลาง 

11. การจัดการความขัด 

แยงโดยเจาของโครง 

การเปนผูรับผิดชอบ

ฝายเดียว 

25 

(7.0) 

71 

(20.0) 

 

113 

(31.8) 

 

128 

(36.1) 

 

18 

(5.1) 

 

2.88 1.01 ปาน

กลาง 

12. ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม

ขัดแยงโดนักวิชาการ 

เ ช น  ส ถ า บั น ก า ร 

ศึกษา ผู ทรงคุณวุฒิ 

ผูเชี่ยวชาญ ผู ชํานาญ

การตาง  ๆ เปนตน 

เขามาเปนผูประสาน/

ค น ก ล า ง ใ น ก า ร

แกปญหา 

45 

(12.7) 

 

103 

(29.0) 

 

124 

(34.9) 

 

74 

(20.8) 

 

9 

(2.5) 

 

3.28 1.01  ปาน  

กลาง 

13. ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม

ขัดแยงรวมกันของ

ทุก สวนทั้ ง  ชุม ช น 

ทางราชการ เจาของ

โครงการ นักวิชาการ 

องคกร ภาคเอกชน  

68 

(19.2) 

 

133 

(37.5) 

 

99 

(27.9) 

 

51 

(14.4) 

 

4 

(1.1) 

 

3.59 0.99 มาก 
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ตารางท่ี 4.9  สรุประดับความคิดเห็นของประชาชนตอแนวทางการจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา (ตอ) 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. 
ระดับ 

ชี้วัด 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

รวม 
329 

(7.1) 

1,003 

(21.7) 

1,654 

(35.8) 

1,253 

(27.2) 

374 

(8.2) 

2.93 0.50 ปาน

กลาง 

 

จากตารางที่ 4.9 สรุปไดวา ประชากรตัวอยางผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอ

แนวทางการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนตามโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ =2.93)   เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนขอที่มากที่สุด อยูในระดับมาก คือ การจัดการความขัดแยงรวมกันของทุกสวนทั้ง ชุมชน 

ทางราชการ เจาของโครงการ นักวิชาการ องคกรภาคเอกชน (Χ = 3.59)   รองลงมา คือ การจัดการ

ความขัดแยงโดยการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักโดยไมคํานึงถึงประโยชนเฉพาะตัวเฉพาะ

กลุมยอย ๆ เพียงอยางเดียว (Χ  = 3.54)   และขอที่นอยที่สุด อยูในระดับนอย คือ ใชความรุนแรง

แกปญหาความขัดแยง เชน การกอความไมสงบโดย การปดถนน การปดสถานทีร่าชการ (Χ = 2.26)  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D) เทากับ 0.50 หมายความวา ประชาชนในชุมชนมีระดับความคิดเห็น

โดยรวมไมตางกัน เมื ่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนโดยรวม

แตกตางกัน มี 4 ขอ คือ ใชความรุนแรงแกปญหา เชน การกอความไมสงบโดยการปดถนน การปด

สถานทีร่าชการ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 1.09 การจัดการความขัดแยงโดยเจาของ

โครงการเปนผูรับผิดชอบฝายเดียว สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 1.01 การจัดการความ

ขัดแยงโดยนักวิชาการ เชน สถาบันการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการตางๆ เปนตน 

เขามาเปนผูประสานหรือเปนคนกลางในการแกปญหา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 1.01  
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ตารางที่ 4.10 สรุประดับความคิดเห็นของประชาชนตอแนวทางการจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมจากโครงการพฒันาการทองเทีย่วชมห่ิงหอย จังหวัดสมทุรสงคราม 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. ระดับชี้วัด มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

1. ก า ร คํ า นึ ง ถึ ง ป ร ะ โ ย ช น

สวนรวมเปนหลักโดยไม

คํานึงถึงประโยชนเฉพาะตัว

เฉพ าะก ลุ มย อย  ๆ เพีย ง

อยางเดียว 

46 

(15.4) 

 

170 

(56.9) 

 

82 

(27.4) 

 

1 

(0.3) 

 

 3.87 0.65 มาก 

2. วิธแีกปญหาโดยการประนี 

ประนอม คือ ตางฝายตางได

บางสวนที่ตองการเทานั้น

ไมมีฝายใดไดทั้งหมด 

21 

(7.0) 

 

98 

(32.8) 

 

171 

(57.2) 

 

9 

(3.0) 

 

 3.44 0.67 ปานกลาง 

3. ใชความรุนแรงแกปญหา 

เชน การกอความไมสงบ

โดย การปดถนน การปด

สถานที่ราชการ  

2 

(0.7) 

 

 8 

(2.7) 

 

257 

(86.0) 

 

32 

(10.7) 

 

1.94 0.43      นอย 

4. ใ ช ก า ร เผ ชิ ญหน า ชุ ม นุ ม

ประทวงอยางสันติ   

3 

(1.0) 

5 

(1.7) 

90 

(30.1) 

186 

(62.2) 

15 

(5.0) 

2.31 0.64 นอย 

5. การยื่นเรื่องราวรองทุกขตอ

หนวยงานที่เกี่ยวของการยื่น

เร่ืองผานส.ส.หรือนักการ 

เมืองทองถิ่น 

8 

(2.7) 

 

26 

(8.7) 

 

131 

(43.8) 

 

129 

(43.1) 

 

5 

(1.7) 

 

2.68 0.76 ปานกลาง 

6. ใชการเจรจาไกลเกลี่ย โดยมี

คนกลางเขามาดําเนินการ

ไกลเกลี่ย 

7 

(2.3) 

 

58 

(19.4) 

 

206 

(68.9) 

 

27 

(9.0) 

 

1 

(0.3) 

 

3.14 0.61  ปานกลาง 

7. ใชการหลีกหนีปญหา เชน 

วางเฉย ไมใสใจ หลีกเลีย่ง

การแกปญหา 

6 

(2.0) 

 

6 

(2.0) 

 

27 

(9.0) 

 

244 

(81.6) 

 

16 

(5.4) 

 

2.14 0.62 นอย 
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ตารางที่ 4.10 สรุประดับความคิดเห็นของประชาชนตอแนวทางการจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมจากโครงการพฒันาการทองเทีย่วชมห่ิงหอย จังหวัดสมทุรสงคราม (ตอ) 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. ระดับชี้วัด มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

8. ใชวิธีการและกระบวนการ

ใ น ก า ร แ ก ป ญ ห า ค ว า ม

ขัดแยงดวยการแจงความ

ดําเนินคดีทางศาล 

2 

(0.7) 

 

33 

(11.0) 

 

168 

(56.2) 

 

77 

(25.8) 

 

19 

(6.4) 

 

2.74 0.76    ปาน 

   กลาง 

9. การจัดการความขัดแยงโดย

กลุ มของประชาชน เชน 

กลุ มอาชีพ, กลุมผูเสียหาย 

ก ลุ ม อ า ส า ส มั ค ร พิ ทั ก ษ

สิ่งแวดลอม และกลุมธุรกิจ

ภายนอกชุมชน 

4 

(1.3) 

 

53 

(17.7) 

 

175 

(58.5) 

 

58 

(19.4) 

 

9 

(3.0) 

 

2.95 0.73     ปาน 

    กลาง 

10. การจัดการความ ขัดแยงโดย

ทางราชการ โดยใหหนวย 

ง า น ข อ ง ร า ช ก า ร เ ป น ผู

ประสาน การดําเนินงาน 

15 

(5.0) 

 

201 

(67.2) 

 

60 

(20.1) 

 

8 

(2.7) 

 

15 

(5.0) 

 

3.65 0.82      มาก 

11. การจัดการความขัดแยงโดย

เจาของโครงการเปนผู รับ 

ผิดชอบฝายเดียว 

2 

(0.7) 

 

22 

(7.4) 

 

87 

(29.1) 

 

155 

(51.8) 

 

33 

(11.0) 

 

2.35 0.79 นอย 

12. การจัดการความขัดแยงโดย

นักวิชาการ เชน สถาบันการ 

ศึกษา ผู ทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยว 

ชาญ ผู ชํ านาญการตาง ๆ 

เ ป น ต น เ ข า ม า เ ป น ผู

ประสาน/คนกลางในการ

แกปญหา 

4 

(1.3) 

 

46 

(15.4) 

 

121 

(40.5) 

 

122 

(40.8) 

 

6 

(2.0) 

 

2.73 0.79 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.10 สรุประดับความคิดเห็นของประชาชนตอแนวทางการจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมจากโครงการพฒันาการทองเทีย่วชมห่ิงหอย จังหวัดสมทุรสงคราม (ตอ) 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. ระดับชี้วัด มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

13. กา รจัดก ารความ ขัดแย ง  

ร ว ม กั น ข อ ง ทุ ก ส ว น ทั้ ง 

ชุมชน ทางราชการ เจาของ

โ ค ร ง ก า ร  นั ก วิ ช า ก า ร 

องคกร ภาคเอกชน  

47 

(15.7) 

 

219 

(73.2) 

 

25 

(8.4) 

 

6 

(2.0) 

 

2 

(0.7) 

 

4.01 0.61 มาก 

รวม 
167 

(4.3) 

937 

(24.1) 

1,351 

(34.8) 

1,279 

(32.9) 

153 

(3.9) 

2.92 0.32   ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.10 สรุปไดวา ประชากรตัวอยางผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอ

แนวทางในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนจากโครงการพัฒนาการทองเทีย่ว        

ชมหิง่หอย  จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 2.87)   เมือ่พิจารณาเปนราย

ขอ พบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนขอที่มากที่สุด อยูในระดับมาก คือ การจัดการความ

ขัดแยงรวมกันของทุกสวนทั้ง ชุมชน ทางราชการ เจาของโครงการ นักวิชาการ องคกรภาคเอกชน 

(Χ = 4.01)  รองลงมา คือ การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักโดยไมคํานึงถึงประโยชน

เฉพาะตัวเฉพาะกลุมยอยๆเพียงอยางเดียว (Χ = 3.87)   และขอที่นอยทีสุ่ด อยูในระดับนอย คือ ใช

ความรุนแรงแกปญหา เชน ใชการหลีกหนีปญหา เชน วางเฉย ไมใสใจ หลีกเลี่ยงการแกปญหา 

(Χ = 2.14) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.32 หมายความวา ประชาชนในชุมชนมีระดับความ

คิดเห็นโดยรวมไมตางกัน เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอระดับความคิดเห็นของประชาชน

โดยรวมไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.11 สรุประดับความคิดเห็นของประชาชนตอแนวทางการจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมจากโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. 
ระดับ 

ชี้วัด 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

1. การคํานึงถึงประโยชน

สวนรวมเปนหลักโดย

ไมคํานึงถึงประโยชน

เฉพาะ  ตัวเฉพาะกลุ ม

ยอยๆ เพียงอยางเดียว 

137 

(36.4) 

 

151 

(40.2) 

 

76 

(20.2) 

 

12 

(3.2) 

 

 4.10 0.82 มาก 

2. วิธี แ ก ป ญ ห า โด ย ก า ร

ประนีประนอม คือ ตาง

ฝ ายตางไดบางสวนที ่

ตองการเทานั้นไมมีฝาย

ใดไดทัง้หมด 

52 

(13.8) 

 

169 

(44.9) 

 

140 

(37.2) 

 

14 

(3.7) 

 

1 

(0.3) 

 

3.68 0.76 มาก 

3. ใ ช ค ว า ม รุ น แ ร ง แ ก 

ปญหา เชน การกอความ

ไมสงบโดย การปดถนน

การปดสถานที่ราชการ  

13 

(3.5) 

 

48 

(12.8) 

 

81 

(21.5) 

 

155 

(41.2) 

 

79 

(21.0) 

 

2.36 1.05 นอย 

4. ใชการเผชิญหนาชุมนุม 

    ประทวงอยางสันติ   

20 

(5.3) 

64 

(17.0) 

138 

(36.7) 

104 

(27.7) 

50 

(13.3) 

2.73 1.06 ปานกลาง 

5. การยืน่เรือ่งราวรองทุกข

ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

การยื่น เ ร่ืองผ านส .ส .

หรือนักการเมืองทองถิ่น 

24 

(6.4) 

 

81 

(21.5) 

 

180 

(47.9) 

 

73 

(19.4) 

 

18 

(4.8) 

 

3.05 0.92 ปานกลาง 

6. ใชการเจรจาไกลเกลี ย่ 

โดย มี ค นก ล า ง เข า ม า

ดําเนินการไกลเกลี่ย 

35 

(9.3) 

 

150 

(39.9) 

 

166 

(44.1) 

 

19 

(5.1) 

 

6 

(1.6) 

 

3.50 0.79 มาก 
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ตารางที่ 4.11 สรุประดับความคิดเห็นของประชาชนตอแนวทางการจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมจากโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) (ตอ) 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. 
ระดับ 

ชี้วัด 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

7. ใชการหลีกหนีปญหา 

เชน วางเฉย ไมใสใจ 

หลีกเลี่ยงการแกปญหา 

17 

(4.5) 

 

50 

(13.3) 

 

82 

(21.8) 

 

146 

(38.8) 

 

81 

(21.5) 

 

2.40 1.10 ปานกลาง 

8. ใ ช วิ ธี ก า ร แ ล ะ

ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ก า ร

แกปญหาความขัดแยง

ดวยการแจงความเนิน

คดีทางศาล 

21 

(5.6) 

 

70 

(18.6) 

 

153 

(40.7) 

 

111 

(29.5) 

 

21 

(5.6) 

 

2.89 0.95 ปานกลาง 

9. การจัดการความขัดแยง

โดยกลุมของประชาชน 

เชน กลุมอาชีพ ,  กลุม

ผู เ สี ย ห า ย  ก ลุ ม อ า ส า 

สมัครพิทักษสิ่งแวดลอม 

และกลุมธุรกิจภายนอก

ชุมชน 

20 

(5.3) 

 

103 

(27.4) 

 

197 

(52.4) 

 

41 

(10.9) 

 

15 

(4.0) 

 

3.19 0.84 ปานกลาง 

10. ก า ร จั ดก า ร ค ว า ม ขั ด 

แยงโดยทางราชการ 

โดยใหหนวยงานของ

ราชการเปนผูประสาน

การดําเนินงาน 

42 

(11.2) 

 

146 

(38.8) 

 

155 

(41.2) 

 

28 

(7.4) 

 

5 

(1.3) 

 

3.51 0.83 มาก 

11. การจัดการความขัดแยง

โดยเจ าของโครงการ

เ ป น ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ฝ า ย

เดียว 

26 

(6.9) 

 

83 

(22.1) 

 

156 

(41.5) 

 

90 

(23.9) 

 

21 

(5.6) 

 

3.01 0.98 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.11 สรุประดับความคิดเห็นของประชาชนตอแนวทางการจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมจากโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) (ตอ) 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. 
ระดับ 

ชี้วัด 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

12. การจัดการความขัดแยง

โดยนักวิชาการ เชน 

สถ า บั นก า รศึ ก ษ า  ผู 

ทรง คณุวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ 

ผู ชํ า น า ญ ก า ร ต า ง  ๆ 

เ ป น ต น เ ข า ม า เ ป น ผู

ประสาน/คนกลางใน

การแก ปญหา 

37 

(9.8) 

 

105 

(27.9) 

 

155 

(41.2) 

 

72 

(19.1) 

 

7 

(1.9) 

 

3.25 0.93 ปานกลาง 

13. การจัดการความขัดแยง  

รวมกันของทุกสวนทั้ง 

ชุมชน ทางราชการ เจา 

ของโครงการนักวิชา 

การ องคกรภาคเอกชน  

73 

(19.4) 

 

187 

(49.7) 

 

101 

(26.9) 

 

12 

(3.2) 

 

3 

(0.8) 

 

3.84 0.79 มาก 

รวม 
493 

(10.3) 

1,407 

(29.4) 

1,780 

(37.2) 

804 

(16.7) 

307 

(6.4) 

3.19 0.51 
ปานกลาง 

 

แนวทางในการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนตามโครงการทอสงกาซ

ธรรมชาติ  ไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.19) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนขอทีม่ากทีสุ่ดอยูในระดับมาก  คือ 

การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักโดยไมคํานึงถึงประโยชนเฉพาะตัวเฉพาะกลุมยอยๆเพียง

อยางเดียว (Χ  = 4.10) รองลงมา คือ การจัดการความขัดแยงรวมกันของทุกสวนทัง้ชุมชน ทาง

ราชการ เจาของโครงการ นักวิชาการ องคกรภาคเอกชน  (Χ  = 3.84)  และขอทีน่อยทีสุ่ด อยูในระดับ

นอย คือ ใชความรุนแรงแกปญหา เชน การกอความไมสงบโดย การปดถนน การปดสถานที่

ราชการ (Χ  = 2.36) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.51 หมายความวา ประชาชนในชุมชนมี

ระดับความคิดเห็นโดยรวมไมตางกัน เมื ่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับความคิดเห็นของ
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ประชาชนโดยรวมแตกตางกัน มี 3 ขอ คือ  ใชความรุนแรงแกปญหา เชน การกอความไมสงบโดย 

การปดถนน การปดสถานที่ราชการ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 1.05 ใชการเผชิญหนา

ชุมนุมประทวงอยางสันติ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 1.06 และใชการหลีกหนีปญหา เชน 

วางเฉย ไมใสใจ หลีกเลี่ยงการแกปญหา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 1.10 

จากผลการศึกษาขางตน สามารถเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานระดับ

ความคิดเห็นของประชาชนตอแนวทางการจัดการความขัดแยง 3 กรณีศึกษาไดดังตารางที่ 4.12  

 

ตารางที ่4.12 สรุประดับความคิดเห็นของประชาชนตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในชุมชน

จาก 3 กรณีศึกษา  

การจัดการความขัดแยง 
คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 

ระดับชี้วัด 
Χ  S.D. 

1. การจัดการโดยมีเปาหมายการจัดการเพื่อสวนรวมเปนหลัก 

 โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 3.54 0.91 มาก 

 โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 3.87 0.65 มาก 

 โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 4.10 0.82 มาก 

2. การจัดการดวยการประนีประนอม 

 โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 3.34 0.90 ปานกลาง 

 โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 3.44 0.67 ปานกลาง 

 โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 3.68 0.76 มาก 

3. การจัดการดวยการใชความรุนแรง 

 โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 2.26 1.09 นอย 

 โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 1.94 0.43 นอย 

 โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 2.36 1.05 นอย 

4. การจัดการดวยการชุมนุมประทวงอยางสันติ 

 โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 2.49 0.86 นอย 

 โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 2.31 0.64 นอย 

 โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 2.73 1.06 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.12 สรุประดับความคิดเห็นของประชาชนตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในชุมชน

จาก 3 กรณีศึกษา  (ตอ) 

การจัดการความขัดแยง 
คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 

ระดับชี้วัด 
Χ  S.D. 

5. การจัดการดวยการย่ืนเร่ืองรองทุกขตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 2.50 0.89 นอย 

 โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 2.68 0.76 ปานกลาง 

 โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 3.05 0.92 ปานกลาง 

6. การจดัการโดยใชการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง 

 โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 2.84 0.87 ปานกลาง 

 โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 3.14 0.61 ปานกลาง 

 โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 3.50 0.79 มาก 

7. วิธีการจัดการดวยการหลีกหนีปญหา 

 โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 2.35 0.95 นอย 

 โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 2.14 0.62 นอย 

 โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 2.40 1.10 ปานกลาง 

8. วิธีการจัดการดวยการใชกระบวนการทางศาล 

 โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 2.64 0.93 ปานกลาง 

 โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 2.74 0.76 ปานกลาง 

 โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 2.89 0.95 ปานกลาง 

9. การจัดการโดยกลุมประชาชนฝายเดียว 

 โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 3.11 0.91 ปานกลาง 

 โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 2.95 0.73 ปานกลาง 

 โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 3.19 0.84 ปานกลาง 

10. การจัดการโดนทางราชการฝายเดียว 

 โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 3.11 0.91 ปานกลาง 

 โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 3.65 0.82 มาก 

 โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 3.51 0.83 มาก 
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ตารางที ่4.12 สรุประดับความคิดเห็นของประชาชนตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในชุมชน

จาก 3 กรณีศึกษา  (ตอ) 

การจัดการความขัดแยง 
คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 

ระดับชี้วัด 
Χ  S.D. 

11. การจัดการโดยเจาของโครงการฝายเดียว 

 โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 2.88 1.01 ปานกลาง 

 โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 2.35 0.79 นอย 

 โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 3.01 0.98 ปานกลาง 

12. การจัดการโดยนักวิชาการ 

 โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 3.28 1.01 ปานกลาง 

 โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 2.73 0.79 ปานกลาง 

 โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 3.25 0.93 ปานกลาง 

13. การจัดการรวมกันของทุกภาคสวน 

 โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 3.59 0.99 มาก 

 โครงการทองเที่ยวชมหิ่งหอย 4.01 0.61 มาก 

 โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 3.84 0.79 มาก 

ระดับความคิดเห็นรวม 

รวม 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 2.93 0.50 ปานกลาง 

โครงการทองเท่ียวชมห่ิงหอย 2.92 0.32 ปานกลาง 

โครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา 3.19 0.51 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.12 สามารถเปรียบเทียบ คาเฉลีย่ระดับความคิดเห็นของประชาชนตอแนว

ทางการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมจาก 3 กรณีศึกษา ไดดังน้ี 

ในภาพรวมคาเฉลีย่ระดับความคิดเห็นของประชาชนตอแนวทางการจัดการความขัดแยง

ดานสิง่แวดลอมจาก 3 กรณีศึกษาอยูในระดับปานกลาง โดยแนวทางการจัดการทีม่ีความคิดเห็น

ตรงกันทั้ง 3 กรณีศึกษา วามีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงอยูในระดับมาก คือ การ

จัดการโดยมีเปาหมายการจัดการเพือ่สวนรวมเปนหลกั และการจัดการรวมกันของทุกภาคสวน 

แนวทางการจัดการที่มีความเห็นตรงกันทั้ง 3 กรณีศึกษาวามีผลตอประสิทธิผลในการ

จัดการความขัดแยงอยู ในระดับปานกลาง คือ การจัดการโดยนักวิชาการ การจัดการโดยใช
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กระบวนการทางศาล และการจัดการโดยกลุมประชาชนฝายเดียว การจัดการที่มีความเห็นตรงกันทั้ง 

3 กรณีศึกษาวามีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงอยูในระดับนอย คือ  การจัดการดวย

การใชความรุนแรง 

แนวทางการจัดการที่มีความเห็นไมตรงกันทั้ง 3 กรณี (ภาพรวมอยูในระดับมาก)  คือ การ

จัดการโดยทางราชการฝายเดียว โดยความคิดเห็นทีแ่ตกตางมาจากกลุ มตัวอยางจากโครงการ

กอสรางโรงไฟฟาสงขลาทีม่ีความเห็นวาแนวทางการจัดการดังกลาวมีผลตอประสิทธิผลในการ

จัดการความขัดแยงอยูในระดับปานกลาง 

แนวทางการจัดการที่มีความเห็นไมตรงกันทั้ง 3 กรณี (ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง)  คือ                    

1. การจัดการดวยการประนีประนอม โดยความคิดเห็นทีแ่ตกตางมาจากกลุมตัวอยางจาก

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานาทีม่ีความเห็นวาวิธีการดังกลาวมีผลตอประสิทธิผลใน

การจัดการความขัดแยงอยูในระดับมาก  

2. การจัดการดวยการยืน่เรื ่องรองทุกขตอหนวยงานที ่เกี ่ยวของ โดยความคิดเห็นที ่

แตกตางมาจากกลุมตัวอยางจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลาทีม่ีความเห็นวาแนวทางดังกลาว

มีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงอยูในระดับนอย 

3. การจัดการโดยใชการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง โดยความคิดเห็นทีแ่ตกตางมาจากกลุม

ตัวอยางจากโครงการทอกาซธรรมชาติไทย-ยาดานาที ่มีความเห็นวาแนวทางดังกลาวมีผลตอ

ประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงอยูในระดับมาก  

4. การจัดการโดยเจาของโครงการฝายเดียว โดยความคิดเห็นที ่แตกตางมาจากกลุ ม

ตัวอยางจากโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิง่หอยทีม่ีความเห็นวา แนวทางการจัดการดังกลาวมี

ผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขดัแยงอยูในระดับนอย 

 

แนวทางการจัดการที่มีความเห็นไมตรงกันทั้ง 3 กรณี (ภาพรวมอยูในระดับนอย) คือ  

1. การจัดการดวยการชุมนุมประทวงอยางสันติ  

2. การจัดการดวยการหลกีหนีปญหา 

โดยความคิดเห็นทีแ่ตกตางมาจากกลุมตัวอยางจากโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-   

ยาดานา ที่มีความเห็นวาแนวทางการจัดการดังกลาวมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยง

อยูในระดับปานกลาง 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมใน

ชุมชนชนบทไทยจาก 3 กรณีศกึษา 

ระดับความสําเร็จในการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนจาก 3 กรณีศึกษา 

สรุปไดดังตารางที่ 4.13 

 

ตารางที ่4.13 สรุประดับความคิดเห็นของประชาชนตอระดับความสําเร็จในการจัดการความขัดแยง

ดานสิง่แวดลอมในชมุชนจาก 3 กรณีศึกษา 

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. ระดับชี้วัด มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

1. ความสํา เ ร็จของโครง 

การกอสรางโรงไฟฟา

สงขลา 

45 

(12.7) 

82 

(23.1) 

110 

(31.0) 

86 

(24.2) 

32 

(9.0) 

3.06 1.15 ปานกลาง 

2. ความสํา เ ร็จของโครง 

การพัฒนาการทองเทีย่ว

ชมห่ิงหอย 

1 

(0.3) 

10 

(3.3) 

109 

(36.5) 

117 

(39.1) 

62 

(20.7) 

2.23 0.82 นอย 

3. ความสํา เ ร็จของโครง 

การทอสงกาซธรรมชาติ

ไทย-ยาดานา 

49 

(13.0) 

 

125 

(33.2) 

 

183 

(48.7) 

 

15 

(4.0) 

 

4 

(1.1) 

 

3.53 0.80 มาก 

 

จากตารางที่  4.13  เปรียบเทียบใหเห็นวา ประชากรตัวอยางผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น

ถงึระดับความสาํเร็จของการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยจากโครงการทอสงกาซ

ธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรีวา ประสบความสําเร็จอยูในระดับมาก    

(Χ  = 3.53) โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลาประสบความสําเร็จอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.06) และ

โครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิ่งหอย  จังหวัดสมุทรสงครามประสบความสําเร็จอยูในระดับนอย 

(Χ  = 2.23)    
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ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยและสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ในการวิเคราะหเพื่อพิสูจนสมมติฐานการวิจัย ที่จะแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตน

ไดแก ปจจัย 3 ดาน คือ ดานการบริหารการปกครอง คือ กฎหมายและระเบียบทางราชการ ภาวะ

ผูนําชุมชน และศักยภาพชุมชนดานการจัดการ ดานสังคม คือ หลักศาสนา วัฒนธรรมชุมชน 

ความสัมพันธทีแ่นนแฟนของคนในชุมชน การรวมกลุม  การมีสวนรวมของประชาชน  การสือ่สาร

และความรูของประชาชน ดานเศรษฐกิจ คือ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน – เอกชน และ

ความทันสมัยของชุมชน  กับ ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย จาก 3 กรณีศึกษาดังกลาว ซึ่งใชหลักสถิติทดสอบ เพียรสันไคส

แควร (Pearson Chi-Square Test) ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม 

และใชสถิติแกมมา (Gamma) ในการวัดระดับและทิศทางความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัว

แปรตาม สามารถสรุปผลขอมูลไดดังตารางที่ 4.14 – 4.25 ตอไปน้ี 

 

สมมติฐานที่ 1 หลักการทางกฎหมายและระเบียบทางราชการมีผลตอประสิทธิผลในการ

จัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย  

ผูวิจัยไดอธิบายสมมติฐานไวโดยสรุปวา หลักการทางกฎหมายและระเบียบทางราชการ

เปนบรรทัดฐานทางสังคมใหบุคคลยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน โดยมีบทลงโทษทีแ่นนอน  

เปนสิง่กําหนดบทบาทและอํานาจหนาทีข่องประชาชนและองคกรของรัฐ โดยใหความสําคัญกับ

บุคคลในสังคมอยางเทาเทียมกัน ทั้งนี้หลักการของกฎหมายจะคุมครองผูที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และ

ปองกันไมใหผูปฏิบัติในทางที่ผิดทําความเดือดรอนแกคนในสังคม ซึ่งหากประชาชนมีความรูความ

เขาใจในหลักการของกฎหมาย จะชวยอํานวยความสะดวกและชวยรักษาสิทธิ  ตลอดจน

ผลประโยชนที่ควรจะไดรับในเรือ่งตาง ๆ อีกทั้งจะเปนหลักการในการดําเนินการแกไขปญหาขอ

ขัดแยงที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง และเปนที่ยอมรับของทุก ๆ ฝายอีกดวย ดังนัน้ หากทุกฝายนํา

หลักการทางกฎหมายและระเบียบทางราชการมาเปนหลักการในการปฏิบัติตนและใชในการแกไข

ปญหาในชุมชนไดมากเพียงไร การจัดการความขัดแยงก็จะยิ่งมีประสิทธิผลและเปนประโยชนตอ

ชุมชนมากเพียงนั้น 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธระหวางระดับกฎหมายและระเบียบทางราชการกับระดับ 

ประสทิธผิลในการจัดการความขดัแยงดานสิง่แวดลอมในชมุชน  

ระดับ

กฎหมายและ

ระเบียบทาง

ราชการ 

ระดับประสิทธิผลในการจัดการ 

ความขัดแยงในชุมชน 
Pearson 

Chi-

square 

Asymp. 

Sig. 

(2-sided) 

Gam-

ma นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
รวม 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

นอยที่สุด  6 4 1  11    

นอย  4 27 16  47    

ปานกลาง  6 124 42  172 .405 .000 .335 

มาก   67 47  114    

มากที่สุด   5 6  11    

รวม  16 227 112  355    

โครงการพัฒนาการทองเท่ียวชมห่ิงหอย  

นอยที่สุด   2   2    

นอย   10 4  14    

ปานกลาง  1 135 44  180 .207 .550 .229 

มาก   53 33  86    

มากที่สุด   12 5  17    

รวม  1 212 86  299    

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา  

นอยที่สุด  1 3 1  5    

นอย   14 9 1 24    

ปานกลาง  1 72 76  149 .102 .002 .107 

มาก  2 56 73  131    

มากที่สุด   31 35 1 67    

รวม  4 176 194 2 376    

รวม 3 กรณีศึกษา     .302 .000 .533 
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จากตารางที ่ 4.14  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหวางกฎหมายและระเบียบทาง

ราชการกับประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทยจาก 3 

กรณีศึกษา โดยพบวา  

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ไดคา Chi-square เทากับ .405 คา Significance เทากับ 

.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 และคา Gamma เทากับ .335 หมายความวา ตัวแปรตน คือ กฎหมายและ

ระเบียบทางราชการมีความสัมพันธกับ ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดาน

สิ ่งแวดลอมในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ .05 เมื ่อพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ            

คา Gamma เทากับ 0.335 หมายความวา กฎหมายและระเบียบทางราชการ มีความสัมพันธเชิงบวก 

ตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทยในระดับคอนขางปาน

กลาง จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลยอมรับสมมติฐานขอน้ี      

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมห่ิงหอย จังหวัดสมุทรสงคราม ไดคา Chi-square เทากับ  

0.207 คา Significance เทากับ .550 ซึ่งมากกวา .05 และคา Gamma เทากับ .229 หมายความวา     ตัว

แปรตน คือ กฎหมายและระเบียบทางราชการ ไมมีความสัมพันธกับ ตัวแปรตาม คือ การจัดการ

ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาทิศทางของ

ความสัมพันธ  คา  Gamma เทากับ .229 หมายความวา  กฎหมายและระเบียบทางราชการ                  

มีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย

ระดับคอนขางตํ่า จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลไมยอมรับสมมติฐานขอน้ี 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรีไดคา Chi-

square เทากับ 0.102 คา Significance เทากับ .002 ซึง่นอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .107  

หมายความวา ตัวแปรตน คือ กฎหมายและระเบียบทางราชการ มีความสัมพันธกับ ตัวแปรตาม คือ 

การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณา

ทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .107 หมายความวา กฎหมายและระเบียบทางราชการ 

มีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย

ในระดับตํ่า จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลยอมรับสมมติฐานขอน้ี  

สรุปไดวา ความคิดเห็นของประชากรตัวอยางภาพรวม 3 กรณีศึกษา ยอมรับสมมติฐานขอ

นี ้ไดคา Chi-square เทากับ .302 คา Significance เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 และคา Gamma 

เทากับ .533 หมายความวา ตัวแปรตน คือ กฎหมายและระเบียบทางราชการมีความสัมพันธกับ ตัว

แปรตาม คือ ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ .05 เมือ่พิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .533 กฎหมายและระเบียบทาง

ราชการมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง ตอการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมใน
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ชุมชนชนบทไทย และเมื่อพิจารณาเปนรายโครงการ พบวา โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา และ

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี ยอมรับสมมติฐาน 

สวนโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม ไมยอมรับสมมติฐาน 

 

สมมติฐานที ่2 ภาวะผู นําชุมชนมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดาน

สิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย  

ผูวิจัยไดอธิบายสมมติฐานไวโดยสรุปวา ภาวะผูนํา เปนลักษณะที่บุคคลมีอิทธิพลเหนือ

บุคคลอ่ืนในกลุมเปนอิทธิพลในทางบวก คือ บุคคลในกลุมยอมรับและยอมปฏิบัติตามความคิดเห็น

หรือคําสัง่ดวยความเต็มใจ บุคคลทีม่ีภาวะความเปนผูนําจะเปนทีย่อมรับนับถือของสมาชิกในกลุม

และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลในกลุม โดยภาวะผูนําทีส่ําคัญ คือ เปนผูที ่มีวิสัยทัศน ถึง

พรอมดวยคุณลักษณะที่เหมาะสมในการเปนผูนําและผูบริหาร ทั้งทางกาย วาจา และใจ เชน มี

คุณธรรมและจริยธรรม ชวยเหลือสังคม มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการทัง้ คน งาน 

และองคกร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหความสําคัญกับบุคคลเปนรายคน สามารถ

สรางสัมพันธภาพที่ดีใหเกิดขึ้นระหวางตัวผูนํากับสมาชิกในองคกร และระหวางสมาชิกในองคกร

ดวยกันเอง ซึ่งคุณสมบัติและพฤติกรรมเหลานี้ จะชวยจูงใจใหผูอื่นปฏิบัติตามและใหการยอมรับ

ดวยความเต็มใจ ซึง่ หากผูนําชุมชนและผูนําหนวยงานทางราชการมีภาวะผูนําก็จะชวยในการดึง

ประชาชนและผูเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาและการพัฒนาชุมชนไดงายมากขึ้น 

ดังนั้น ยิ่งบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการความขัดแยงในชุมชนมีภาวะผูนํามากเทาไร การจัดการ

ความขัดแยงก็จะยิ่งมีประสิทธิผลและเปนประโยชนตอชุมชนมากเพียงนั้น 
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ตารางที ่4.15 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับภาวะผู นําชุมชนกับระดับ

ประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน  

ระดับ 

ภาวะผูนํา

ชุมชน 

ระดับประสิทธิผล 

ในการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
Pearson 

Chi-

square 

Asymp. 

Sig. 

(2-sided) 

Gam- 

ma นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
รวม 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

นอยที่สุด  6 9 2  17    

นอย  5 56 16  77    

ปานกลาง  4 69 14  87    

มาก  1 73 51  125 0.369 0.000 0.504 

มากที่สุด   20 29  49    

รวม  16 227 112  335    

โครงการพัฒนาการทองเท่ียวชมห่ิงหอย   

นอยที่สุด             

นอย    8 8  16    

ปานกลาง    51 29  80       

มาก  1 138 37  176 -0.041 0.024 -0.166 

มากที่สุด    15 12  27    

รวม  1 212 86  299    

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา  

นอยที่สุด          

นอย  1  6 1  8    

ปานกลาง  3 48 44 1 96       

มาก   89 95 1 185 .256 .002 .228 

มากที่สุด   33 54  87    

รวม  4 176 194 2 376    

รวม 3 กรณีศึกษา     .131     .000 .741 
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จากตารางที่ 4.15  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหวางภาวะผูนําชุมชนกับประสิทธิผล

ในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยจาก 3 กรณีศึกษา โดยพบวา  

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ไดคา Chi-square เทากับ 0.369 คา Significance เทากับ 

.000 ซึง่นอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .504 หมายความวา ตัวแปรตน คือ ภาวะผูนําชุมชนมี

ความสัมพันธกับ ตัวแปรตาม คือ การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ .05 เมือ่พิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .504 หมายความวา ภาวะ

ผูนําชุมชน มีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน

ชนบทไทยในระดับปานกลาง  จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลยอมรับสมมติฐานขอน้ี 

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม ไดคา Chi-square เทากับ   -

.041 คา Significance เทากับ .024 ซึง่นอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ -.166 หมายความวา   ตัว

แปรอิสระ คือ ภาวะผูนําชุมชนมีความสัมพันธกับ ตัวแปรตาม คือ การจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ .05 เมื ่อพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ          

คา Gamma เทากับ -.166 หมายความวา ภาวะผูนําชุมชน มีความสัมพันธเชิงลบตอประสิทธิผลการ

จัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยในระดับตํ่า  จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะห

ขอมูลยอมรับสมมติฐานขอน้ี 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี ไดคา  Chi-

square เทากับ 0.256 คา Significance เทากับ .002 ซึง่นอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .228  

หมายความวา ตัวแปรตน คือ ภาวะผูนําชุมชน มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ การจัดการความ

ขัดแยงดานสิ ่งแวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ .05 เมือ่พิจารณาทิศทางของ

ความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .228 หมายความวา ภาวะผูนําชุมชน มีความสัมพันธเชิงบวกตอ

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทยในระดับต่าํ  จึงสรุปไดวา 

ผลการวิเคราะหขอมูลยอมรับสมมติฐานขอนี้ 

สรุปไดวา ความคิดเห็นของประชากรตัวอยางภาพรวม 3 กรณีศึกษา ยอมรับสมมติฐานขอ

นี ้ไดคา Chi-square เทากับ .131 คา Significance เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 และคา Gamma 

เทากับ .741 หมายความวา ตัวแปรตน คือ ภาวะผูนําชุมชนมีความสัมพันธกับ ตัวแปรตาม คือ 

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อ

พิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .741 ภาวะผูนําชุมชนมีความสัมพันธเชิงบวก

ตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทยในระดับคอนขางสูง 

และเมื่อพิจารณาเปนรายโครงการ พบวา ทั้ง 3 กรณีศึกษายอมรับสมมติฐานในขอน้ี  
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สมมติฐานที่ 3 ศักยภาพชุมชนดานการจัดการมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง

ดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

ผูวิจัยไดอธิบายสมมติฐานไวโดยสรุปวา ศักยภาพชุมชนดานการจัดการที่มีประสิทธิผล คือ 

การที่ชุมชนสามารถระดมความรวมมือ ระดมทุนทางสังคม ไดแก ทุนคน ทุนภูมิปญญา ทุนศาสนา

และวัฒนธรรม ทุนธรรมชาติ ทุนแรงงาน ทุนเวลา และทุนเงินในชุมชนมาสนับสนุนการบริหาร

จัดการดานตาง ๆ ในชุมชน ดังนั้น เมื่อชุมชนมีศักยภาพดานการจัดการที่มีประสิทธิผล จะทําให

ชุมชนมีหลักการทีช่ัดเจนในกระบวนการจัดการปญหาตาง ๆ และมีประสบการณในการแกปญหา

ตามสถานการณ และทีส่ําคัญหลักการจัดการทีนํ่ามาใชจะทําใหเขาใจคนในชุมชนทั้งดานกายภาพ

และดานจิตใจ ซึ่งศักยภาพดานการจัดการจะชวยสนับสนุนใหชุมชนสามารถจัดการกับปญหาความ

ขัดแยงในชุมชนไดอยางมีประสิทธิผลได ดังน้ัน เมื่อชุมชนสามารถจัดการกับความขัดแยงไดอยางมี

ประสิทธิผลก็จะทําใหความขัดแยงเปนประโยชนตอชุมชนได หมายถึง ยิ่งคนในชุมชนมีศักยภาพ

ดานการจัดการที่มีประสิทธิผลมากเทาไร การจัดการความขัดแยงก็จะยิ่งมีประสิทธิผลและเปน

ประโยชนตอชุมชนมากเพียงนั้น 

 

ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับศักยภาพชุมชนดานการจัดการกับ

ระดับประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชมุชน 

ระดับศักยภาพ

ชุมชนดานการ

จัดการ 

ระดับประสิทธิผล 

ในการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
Pearson 

Chi-

square 

Asymp. 

Sig. 

(2-sided) 

Gam-

ma นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
รวม 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

นอยที่สุด  4 5 3  12    

นอย  5 31 7  43    

ปานกลาง  5 107 26  138 0.386 0.000 0.482 

มาก  2 60 49  111    

มากที่สุด   24 27  51    

รวม  16 227 112  355    
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ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับศักยภาพชุมชนดานการจัดการกับ

ระดับประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชน (ตอ) 

ระดับศักยภาพ

ชุมชนดานการ

จัดการ 

ระดับประสิทธิผล 

ในการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
Pearson 

Chi-

square 

Asymp. 

Sig. 

(2-sided) 

Gam-

ma นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
รวม 

โครงการพัฒนาการทองเท่ียวชมห่ิงหอย  

นอยที่สุด            

นอย    8 4  12    

ปานกลาง  1 117 38  156 0.124 0.692 0.168 

มาก   79 40  119    

มากที่สุด   8 4  12    

รวม  1 212 86  299    

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา  

นอยที่สุด              

นอย    12 5  17    

ปานกลาง  3 78 93  174 0.129 0.412 0.063 

มาก  1 63 74 1 139    

มากที่สุด   23 22 1 46    

รวม  4 176 194 2 376    

รวม 3 กรณีศึกษา     .234     .000 .460 

   

จากตารางที ่4.16  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหวางศักยภาพชุมชนดานการจัดการ

กับประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนจาก 3 กรณีศึกษา โดยพบวา  

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ไดคา Chi-square เทากับ 0.386 คา Significance เทากับ 

.000 ซึ่งนอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .482  หมายความวา ตัวแปรตน คือ ศักยภาพชุมชนดาน

การจัดการที ่มีประสิทธิผลมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ การจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ .05 เมื ่อพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ          

คา Gamma เทากับ .482 หมายความวา ศักยภาพชุมชนดานการจัดการมีความสัมพันธเชิงบวกตอ
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ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยในระดับคอนขางปาน

กลาง  จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลยอมรับสมมติฐานขอน้ี 

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม ไดคา Chi-square เทากับ  

0.124 คา Significance เทากับ .692 ซึ่งมากกวา .05 และคา Gamma เทากับ .168 หมายความวา       

ตัวแปรตน คือ ศักยภาพชุมชนดานการจัดการไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการ

จัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชมุชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี ไดคา Chi-

square เทากับ 0.129  คา Significance เทากับ .412  ซึง่มากกวา .05 และคา Gamma เทากับ .063  

หมายความวา ตัวแปรตนคือ ศักยภาพชุมชนดานการจัดการไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ 

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 จึง

สรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลไมยอมรับสมมติฐานขอน้ี 

สรุปไดวา ความคิดเห็นของประชากรตัวอยางภาพรวม 3 กรณีศึกษา ยอมรับสมมติฐานขอ

นี ้ไดคา Chi-square เทากับ .234 คา Significance เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 และคา Gamma 

เทากับ .460 หมายความวา ตัวแปรตน คือ ศักยภาพชุมชนดานการจัดการมีความสัมพันธกับ ตัวแปร

ตาม คือ ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

.05 เมื่อพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .460 ภาวะผูนําชุมชนมีความสัมพันธ

เชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทยในระดับ

คอนขางปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายโครงการ พบวา ความคิดเห็นของประชากรตัวอยางจาก

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ยอมรับสมมติฐานในขอนี้ สวนโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชม

หิง่หอย จังหวัดสมุทรสงคราม และโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) 

จังหวัดกาญจนบุรี ไมยอมรับสมมติฐานขอน้ี  

 

สมมติฐานท่ี 4 หลักศาสนามีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอม

ในชุมชนชนบทไทย 

ผูวิจัยไดอธิบายสมมติฐานไวโดยสรุปวา หลักศาสนาจะมีคําสอนทีใ่ชเปนแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติตน เปนสิ่งที่ควรคาแกการปฏิบัติ หลักคําสอนทางศาสนาจะสอนใหคนเปนคนดี 

และละเวนความชั่ว ดังนั้น เมื่อคนในชุมชนยึดมั่นในความดี ตามหลักศาสนา ก็จะชวยเอื้อตอการ

แกไขปญหาตางๆ ไดอยางละเอียดรอบคอบ  มีสติในการนึกตรึกตรองไดอยางมีเหตุและผล ซึ่งหาก

ชุมชนนําหลักคําสอนทางศาสนามาใชในการจัดการความขัดแยง ก็จะชวยใหมีสติที่จะชวยให

สามารถจัดการกับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิผลได และเมื่อชุมชนสามารถจัดการกับความขัดแยง
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ไดอยางมีประสิทธิผลก็จะทําใหความขัดแยงเปนประโยชนตอชุมชนได ซึง่ในที่นี้ หมายถึง ยิ่งคน

ในชุมชนนําหลักคําสอนทางศาสนามาใชในจัดการปญหาความขัดแยงในชุมชนไดมากเทาไร การ

จัดการความขัดแยงก็จะยิ่งมีประสิทธิผลและเปนประโยชนตอชุมชนมากเพียงนั้น 

 

ตารางท่ี 4.17 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับหลกัศาสนากับระดับประสิทธิผลใน

การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน 

ระดับหลัก

ศาสนา 

ระดับประสิทธิผล 

ในการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
Pearson 

Chi-

square 

Asymp. 

Sig. 

(2-sided) 

Gam- 

ma นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
รวม 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

นอยที่สุด  2   5  7    

นอย  6 27 6  39    

ปานกลาง  5 100 36  141 0.227 0.000 0.361 

มาก  3 80 30  113    

มากที่สุด   20 35  55    

รวม  16 227 112  355    

โครงการพัฒนาการทองเท่ียวชมห่ิงหอย 

นอยที่สุด    4 1  5     

นอย  1  49 13  63    

ปานกลาง    111 45  156 0.140 0.259 0.214 

มาก   41 26  67    

มากที่สุด   7 1  8    

รวม  1 212 86  299    
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ตารางท่ี 4.17 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับหลกัศาสนากับระดับประสิทธิผลใน

การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน (ตอ) 

ระดับหลัก

ศาสนา 

ระดับประสิทธิผล 

ในการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
Pearson 

Chi-

square 

Asymp. 

Sig. 

(2-sided) 

Gam- 

ma นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
รวม 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา 

นอยที่สุด     1 3   4     

นอย    30 41  71    

ปานกลาง  2 61 64  127  0.015 0.796 -0.058 

มาก  2 65 66 1 134    

มากที่สุด   19 20 1 40    

รวม  4 176 194 2 376    

รวม 3 กรณีศึกษา     .227     .000 .423 

 

จากตารางที ่4.17 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหวางหลักศาสนากับประสิทธิผลใน

การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยจาก 3 กรณีศึกษา พบวา  

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ไดคา Chi-square เทากับ 0.227 คา Significance เทากับ 

.000 ซึ่งนอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .361 หมายความวา ตัวแปรตน คือ หลักศาสนามี

ความสัมพันธกับ ตัวแปรตาม คือ การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .361 หมายความวา หลัก

ศาสนามีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชน

ชนบทไทย  จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลยอมรับสมมติฐานขอนี้ 

โครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงครามไดคา Chi-square เทากับ 

0.140 คา Significance เทากับ .259 ซึง่มากกวา .05 และคา Gamma เทากับ .214  หมายความวา ตัว

แปรตน คือ หลักศาสนาไมมีความสัมพันธกับ ตัวแปรตาม คือ การจัดการความขัดแยงเกี ่ยวกับ

สิ่งแวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลไมยอมรับ

สมมติฐานขอนี ้

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี ไดคา Chi-square 

เทากับ  0.015 คา Significance เทากับ .796 ซึ่งมากกวา .05 และคา Gamma เทากับ -.058  หมายความวา 



 270 

ตัวแปรตน คือ หลักศาสนาไมมีความสัมพันธกับ ตัวแปรตาม คือ การจัดการความขัดแยงดาน

สิ่งแวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลไมยอมรับ

สมมติฐานขอนี ้

ความคิดเห็นของประชากรตัวอยางภาพรวม 3 กรณีศึกษา ยอมรับสมมติฐานขอนี ้ไดคา 

Chi-square เทากับ .227 คา Significance เทากับ .000 ซึง่นอยกวา 0.05 และคา Gamma เทากับ .423 

หมายความวา ตัวแปรตน คือ หลักศาสนามีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการจัดการ

ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เมื ่อพิจารณาทิศทางของ

ความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .423 หลักศาสนามีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลการ

จัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทยในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปน

รายโครงการ พบวา ความคิดเห็นของประชากรตัวอยางจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

ยอมรับสมมติฐานในขอนี้ สวนโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม และ

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี ไมยอมรับสมมติฐาน

ขอน้ี  

 

สมมติฐานที ่5 วัฒนธรรมชุมชนมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมในชมุชนชนบทไทย 

ผูวิจัยไดอธิบายสมมติฐานไวโดยสรุปวา วัฒนธรรมชุมชนเปนหัวใจของความสําเร็จในการ

อยูรวมกันของคนในชุมชน เนื่องจากเปนเรื่องของ ความเชือ่ คานิยม ที่ยึดถือรวมกันของคนใน

ชุมชน ซึ่งเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคน อันจะกอใหเกิด ความรัก ความสามัคคี ของคนใน

ชุมชน ดังนัน้ หากชุมชนใดมีวัฒนธรรมชุมชนทีเ่ขมแข็ง จะทําใหชุมชนสามารถจัดการกับความ

ขัดแยงไดอยางมีประสิทธิผล เมื่อชุมชนสามารถจัดการกับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิผล ก็จะทํา

ใหความขัดแยงเปนประโยชนตอชุมชนได ซึ่งในทีนี่้ หมายถึง ยิง่วัฒนธรรมชุมชนมีความเขมแข็ง

มากเทาไร การจัดการความขัดแยงก็จะยิ่งมีประสิทธิผลและเปนประโยชนตอชุมชนมากเพียงนั้น 
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ตารางที ่4.18 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับวัฒนธรรมชุมชนกับระดับ

ประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน 

ระดับ 

วฒันธรรม

ชุมชน 

ระดับประสิทธิผล 

ในการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
Pearson 

Chi-

square 

Asymp. 

Sig. 

(2-sided) 

Gamm

a นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
รวม 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

นอยที่สุด   4 2  6    

นอย  11 27 4  42    

ปานกลาง  2 71 35  108 0.119 0.000 0.320 

มาก  3 112 59  174    

มากที่สุด   13 12  25    

รวม  16 227 112  355    

โครงการพัฒนาการทองเท่ียวชมห่ิงหอย  

นอยที่สุด    2    2    

นอย   1 73 28  102    

ปานกลาง     99 35  134 0.143 0.684 0.140 

มาก   32 19  51    

มากที่สุด   6 4  10    

รวม  1 212 86  299    

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา  

นอยที่สุด     2 2    4    

นอย   2 18 28  48    

ปานกลาง  1 55 64 2 122 0.083 0.433 -0.057 

มาก  1 79 73  153    

มากที่สุด   22 27  49    

รวม  4 176 194 2 376    

รวม 3 กรณีศึกษา     .261     .000 .475 
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จากตารางที่ 4.18 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหวางวัฒนธรรมชุมชนกับประสิทธิผล

ในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยจาก 3 กรณีศึกษา พบวา  

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ไดคา Chi-square เทากับ 0.119 คา Significance เทากับ 

.000 ซึ่งนอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .320  หมายความวา ตัวแปรตน คือ วัฒนธรรมชุมชน มี

ความสัมพันธกับ ตัวแปรตาม คือ การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที ่ .05 เมื ่อพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .320 หมายความวา 

วัฒนธรรมชุมชนมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมใน

ชุมชนชนบทไทยในระดับคอนขางตํ่า จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลยอมรับสมมติฐานขอน้ี 

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม ไดคา Chi-square เทากับ  

0.143 คา Significance เทากับ .684 ซึ่งมากกวา .05 และคา Gamma เทากับ .140 หมายความวา     ตัว

แปรตน คือ วัฒนธรรมชุมชนไมมีความสัมพันธกับ ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการจัดการความ

ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะห

ขอมูลไมยอมรับสมมติฐานขอนี้ 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี ไดคา Chi-square 

เทากับ  0.083 คา Significance เทากับ .433 ซึ่งมากกวา .05 และคา Gamma เทากับ -.057  

หมายความวา ตัวแปรตน คือ วัฒนธรรมชุมชนไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผล

การจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จึงสรุปไดวา ผล

การวิเคราะหขอมูลไมยอมรับสมมติฐานขอนี้ 

สรุปไดวา ความคิดเห็นของประชากรตัวอยางภาพรวม 3 กรณีศึกษา ยอมรับสมมติฐานขอ

นี ้ไดคา Chi-square เทากับ .261 คา Significance เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 และคา Gamma 

เทากับ .475 หมายความวา ตัวแปรตน คือ หลักศาสนาของชุมชนมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ 

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อ

พิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .475 วัฒนธรรมชุมชนมีความสัมพันธเชิง

บวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทยในระดับคอนขาง

ปานกลาง และเมื ่อพิจารณาเปนรายโครงการ พบวา ความคิดเห็นของประชากรตัวอยางจาก

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ยอมรับสมมติฐานในขอนี้ สวนโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชม

ห่ิงหอย   จังหวัดสมุทรสงคราม และโครงการทอกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัด

กาญจนบุรี ไมยอมรับสมมติฐานขอน้ี  
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สมมติฐานที ่6 ความสัมพันธที ่แนนแฟนของคนในชุมชนมีผลตอประสิทธิผลในการ

จัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

ผูวิจัยไดอธิบายสมมติฐานไวโดยสรุปวา ความสัมพันธทีแ่นนแฟนของคนในชุมชน เปน

การสรางสัมพันธภาพระหวางกันของคนในชุมชน ซึง่หากมีการสรางสัมพันธภาพทีดี่ระหวางกัน 

จะทําใหเกิดการพึ่งพาอาศัยกัน เกิดการรูคุณและตอบแทนคณุ เกดิความแนนแฟนดานความคิด และ

พฤติกรรม ตลอดจนเปนจุดที่ทําใหเกิดการระดมสรรพกําลังทั้ง ดานสติปญญา ความสามารถ และ

ทรัพยากร เพือ่รับมือกับปญหา ซึง่จะชวยกําจัดจุดออน และเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน ดังนั้น 

เมือ่ความสัมพันธของคนในชุมชนมีความแนบแนนและมีการติดตอเปนเครือขายความสัมพันธที่

กวางขวาง แนนแฟนและเขมแข็ง จะชวยใหชุมชนสามารถจัดการกับความขัดแยงไดอยางมี

ประสิทธิผล  เมือ่ชุมชนสามารถจัดการกับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิผลก็จะทําใหความขัดแยง

เปนประโยชนตอชุมชนได ซึ่งความหมายในที่นี้ หมายถึง ยิง่ความสัมพันธของคนในชุมชนมีความ

เหนียวแนน กวางขวาง และเขมแข็งมากเทาไร การจัดการความขัดแยงก็จะยิ่งมีประสิทธิผลและเปน

ประโยชนตอชุมชนมากเพียงนั้น 

 

ตารางท่ี 4.19 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับความสัมพันธทีแ่นนแฟนของคนใน

ชุมชนกับระดับประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน 

ระดับ

ความสัมพันธท่ี

แนนแฟน ของ

คนในชมุชน 

ระดับประสิทธิผล 

ในการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
Pearson 

Chi-

square 

Asymp. 

Sig. 

(2-sided) 

Gam- 

ma นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
รวม 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

นอยที่สุด  3 3    6    

นอย  7 50 2  59    

ปานกลาง  4 82 34   120 0.445 0.000 0.553 

มาก  2 76 57  135    

มากที่สุด   16 19  35    

รวม  16 227 112  355    
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ตารางท่ี 4.19 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับความสัมพันธทีแ่นนแฟนของคนใน

ชุมชนกับระดับประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน (ตอ) 

ระดับ

ความสัมพันธ

ท่ีแนนแฟน  

ของคนใน

ชุมชน 

ระดับประสิทธิผล 

ในการจัดการความขัดแยงในชุมชน Pearson 

Chi-

square 

Asymp. 

Sig. 

(2-sided) 

Gam-

ma นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
รวม 

โครงการพัฒนาการทองเท่ียวชมห่ิงหอย  

นอยที่สุด   1   1    

นอย    22 9  31    

ปานกลาง   108 32  140 0.221 0.444 0.198 

มาก  1 75 40  116    

มากที่สุด   6 5  11    

รวม  1 212 86  299    

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา  

นอยที่สุด    1      1    

นอย   1 10 6  17    

ปานกลาง  2 86 62 1 151 0.243 0.013 0.360 

มาก  1 66 96   163    

มากที่สุด   13 30 1 44    

รวม  4 176 194 2 376    

รวม 3 กรณีศึกษา     .278     .000 .491 

 

จากตารางที่ 4.19 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหวางความสัมพันธที่แนนแฟนของคน

ในชุมชนกับประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทยจาก 3 

กรณีศึกษา พบวา  

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ไดคา Chi-square เทากับ 0.445 คา Significance เทากับ 

.000 ซึ่งนอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .553 หมายความวา ตัวแปรตนคือ ความสัมพันธที่

แนนแฟนของคนในชุมชนมีความสัมพันธกับ ตัวแปรตาม คือ การจัดการความขัดแยงเกี ่ยวกับ
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สิง่แวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 เมื ่อพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา 

Gamma เทากับ .553 หมายความวา ความสัมพันธทีแ่นนแฟนของคนในชุมชน มีความสัมพันธเชิง

บวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยในระดับปานกลาง 

จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลยอมรับสมมติฐานขอนี้ 

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม ไดคา Chi-square เทากับ  

0.221 คา Significance เทากับ .444 ซึ่งมากกวา .05 และคา Gamma เทากับ .198 หมายความวา     ตัว

แปรตนคือ ความสัมพันธทีแ่นนแฟนของคนในชุมชน ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตามคือ 

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จึง

สรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลไมยอมรับสมมติฐานขอนี้ 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี ไดคา Chi-square 

เทากับ 0.243 คา Significance เทากับ .013 ซึง่นอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .360 หมายความ

วา ตัวแปรตนคือ ความสัมพันธทีแ่นนแฟนของคนในชุมชน มีความสัมพันธกับ ตัวแปรตามคือ การ

จัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เมือ่พิจารณาทิศทาง

ของความสัมพันธ คาGamma เทากับ .360 หมายความวา ความสัมพันธทีแ่นนแฟนของคนในชุมชน

มีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย  

จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลยอมรับสมมติฐานขอน้ี 

สรุปไดวา ความคิดเห็นของประชากรตัวอยางภาพรวม 3 กรณีศึกษา ยอมรับสมมติฐานขอ

นี ้ไดคา Chi-square เทากับ .278 คา Significance เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 และคา Gamma 

เทากับ .491 หมายความวา ตัวแปรตน คือ ความสัมพันธที ่แนนแฟนของคนในชุมชนมี

ความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที ่ .05 เมื ่อพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .491 

ความสัมพันธที่แนนแฟนของคนในชุมชนมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยในระดับคอนขางปานกลาง และเมือ่พิจารณาเปนราย

โครงการ พบวา ความคิดเห็นของประชากรตัวอยางจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา และ

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี ยอมรับสมมติฐานใน

ขอน้ี สวนโครงการพฒันาการทองเทีย่วชมห่ิงหอย จังหวัดสมทุรสงคราม ไมยอมรับสมมติฐานขอน้ี  
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สมมติฐานท่ี 7 การรวมกลุมมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม

ในชุมชนชนบทไทย 

ผูวิจัยไดอธิบายสมมติฐานไวโดยสรุปวา การรวมกลุม เปนการพบปะสังสรรคกันอยาง

ตอเน่ือง เพื่อสรางใหสมาชิกมีสวนรวมในการวางนโยบาย รวมตัดสินใจ และรวมลงทุนในกิจกรรม

ของกลุม อันจะชวยใหการสนองตอบความตองการของสมาชิก และของชุมชน เปนไปไดสูงขึ้น 

และชวยใหไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกหรือของรัฐงายขึ้น เน่ืองจากมีพลังในการตอ

รอง ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่วางไวได ดังน้ัน เมื่อชุมชนมีการรวมกลุมที่เขมแข็ง

ทั้งกลุมอาชีพหรือกลุมกิจกรรมตาง ๆ ก็จะชวยใหสมาชิกในชุมชนไดชวยกันคิดหาแนวทางแกไข

ปญหาตางๆทัง้ในสวนของกลุมเองและของชุมชน ซึ่งจะชวยใหสามารถจัดการกับความขัดแยงได

อยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  เมื่อชุมชนสามารถจัดการกับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิผล ก็จะทําให

ความขัดแยงเปนประโยชนตอชุมชนได ซึ่งความหมายในที่นี้ หมายถึง ยิ่งการรวมกลุมของคนใน

ชุมชน มีหลากหลาย และเขมแข็งมากเทาไร การจัดการความขัดแยงก็จะยิ่งมีประสิทธิผลและเปน

ประโยชนตอชุมชนมากเพียงนั้น 

 

ตารางที ่4.20 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรวมกลุมกับระดับประสิทธิผล

ในการจัดการความขดัแยงดานสิง่แวดลอมในชมุชน  

ระดับการ

รวมกลุม 

ระดับประสิทธิผล 

ในการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
Pearson 

Chi-

square 

Asymp. 

Sig. 

(2-sided) 

Gam- 

ma นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
รวม 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

นอยที่สุด   3 1  4    

นอย  10 32    42    

ปานกลาง  6 89 17  112 0.537 0.000 0.668 

มาก    75 57  132    

มากที่สุด   28 37  65    

รวม  16 227 112  355    
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ตารางที ่4.20 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรวมกลุมกับระดับประสิทธิผล

ในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน (ตอ) 

ระดับการ

รวมกลุม 

ระดับประสิทธิผล 

ในการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
Pearson 

Chi-

square 

Asymp. 

Sig. 

(2-sided) 

Gam- 

ma นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
รวม 

โครงการพัฒนาการทองเท่ียวชมห่ิงหอย  

นอยที่สุด    2 1  3     

นอย    6 5  11    

ปานกลาง   86 20  106 0.217 0.011 0.286 

มาก  1 107 44  152    

มากที่สุด   11 16  27    

รวม  1 212 86  299    

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา  

นอยที่สุด     3  2   5    

นอย  1  13 2 1 17    

ปานกลาง  3 68 46  117 0.324 0.000 0.392 

มาก   70 98 1 169    

มากที่สุด   22 46  68    

รวม  4 176 194 2 376    

รวม 3 กรณีศึกษา     .176 .000 .318 

   

จากตารางที ่4.20 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหวางการรวมกลุมกับประสิทธิผลใน

การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยจาก 3 กรณีศึกษา พบวา  

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ไดคา Chi-square เทากับ 0.537 Significance เทากับ 

.000 ซึ่งนอยกวา  .05 และคา Gamma เทากับ .668 หมายความวา ตัวแปรตน คือ การรวมกลุมมี

ความสัมพันธกับ ตัวแปรตาม คือ การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ .05 เมือ่พิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .668 หมายความวา การ
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รวมกลุมมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน

ชนบทไทยในระดับคอนขางสงู  จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมลูยอมรับสมมติฐานขอน้ี 

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม ไดคา Chi-square เทากับ  

0.217 คา Significance เทากับ .011 ซึง่นอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .286 หมายความวา ตัว

แปรตน คือ การรวมกลุมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม

ในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ  คา Gamma เทากับ 

.286 หมายความวา การรวมกลุมมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทยในระดับคอนขางต่ํา  จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลยอมรับ

สมมติฐานขอนี ้

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี ไดคา Chi-square 

เทากับ 0.324 คา Significance เทากับ .000 ซึง่นอยกวา .05 คา Gamma เทากับ .392 หมายความวา 

ตัวแปรตน คือ การรวมกลุ มมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ การจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 เมื ่อพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา 

Gamma เทากับ .392 หมายความวา การรวมกลุมมีความสัมพันธเชิงบวกตอการจัดการความขัดแยง

ดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยในระดับคอนขางปานกลาง  จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะห

ขอมูลยอมรับสมมติฐานขอน้ี 

สรุปไดวา ความคิดเห็นของประชากรตัวอยางภาพรวม 3 กรณีศึกษา ยอมรับสมมติฐานขอ

นี ้ไดคา Chi-square เทากับ .176 คา Significance เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 และคา Gamma 

เทากับ .318 หมายความวา ตัวแปรตนคือ ระดับการรวมกลุมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ 

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อ

พิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .318 ระดับการรวมกลุมมีความสัมพันธเชิง

บวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทยในระดับคอนขาง

ปานกลาง และเมือ่พิจารณาเปนรายโครงการ พบวา ความคิดเห็นของประชากรตัวอยางจาก 3 

กรณีศึกษา ยอมรับสมมติฐานในขอน้ี โดยมีรายละเอียด คือ 

 

สมมติฐานท่ี 8 การมีสวนรวมของประชาชนมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยง

ดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย     

ผูวิจัยไดอธิบายสมมติฐานไวโดยสรุปวา การมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการที่

เปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นหรือชุมชนนัน้ ๆ เขามามีสวนรวมในการทํางานในดานตาง ๆ

ตามขั้นตอนที่เกี่ยวของตัง้แตขั้นตอนแรกจนถึงขัน้ตอนสุดทาย เปนการกระตุนใหประชาชนไดเขา
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มารวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผนแกปญหา รวมคนหาขอมูล รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลจาก

การดําเนินงานน้ัน ๆ ซึ่งจะชวยใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และตระหนักในศักยภาพและความรู

ความสามารถของตนเอง เกิดความรูสึกเปนเจาของชุมชน และสามารถดําเนินงานพัฒนาชุมชน

ตนเองไดสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาทีไ่มหยุดยัง้ได นอกจากนี้กระบวนการมีสวนรวมจะตอง

ยอมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการนําเสนอกิจกรรม และมอบอํานาจใหประชาชน

ตัดสินใจ และพิจารณาถึงผลกระทบที่จะสงผลตอชุมชนไดอยางเต็มที่ ดังน้ัน เมื่อสมาชิกในชุมชนมี

โอกาสไดเขามีสวนรวมในกระบวนการของกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน ก็จะชวยใหชุมชนมีสวนรวม

ในการจัดการความขัดแยงที่เกิดในชุมชนดวย ซึ่งจะชวยใหสามารถจัดการกับความขัดแยงไดอยางมี

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  เมื่อชุมชนสามารถจัดการกับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิผล ก็จะทําใหความ

ขัดแยงเปนประโยชนตอชุมชนได ซึง่ความหมายในทีนี่ ้หมายถึง ยิง่ประชาชนในชุมชนไดมีสวน

รวมในกิจกรรมตางๆในชุมชนมากเทาไร การจัดการความขัดแยงก็จะยิ่งมีประสิทธิผลและเปน

ประโยชนตอชุมชนมากเพียงนั้น 

 

ตารางที ่4.21 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการมีสวนรวมของประชาชนกับ

ระดับประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน  

ระดับการมีสวน

รวมของ

ประชาชน 

ระดับประสิทธิผล 

ในการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
Pearson 

Chi-

square 

Asymp. 

Sig. 

(2-sided) 

Gam- 

ma นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
รวม 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

นอยที่สุด  2 1   3    

นอย  3 20 5  28    

ปานกลาง  8 65 17  90 0.397 0.000 0.392 

มาก  1 121 75  197    

มากที่สุด   2 20  15    

รวม  16 227 112  355    
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ตารางที ่4.21 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการมีสวนรวมของประชาชนกับ

ระดับประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน (ตอ) 

ระดบัการมี

สวนรวมของ

ประชาชน 

ระดับประสิทธิผล 

ในการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
Pearson 

Chi-

square 

Asymp. 

Sig. 

(2-sided) 

Gam- 

ma นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
รวม 

โครงการพัฒนาการทองเท่ียวชมห่ิงหอย  

นอยที่สุด            

นอย    1    1    

ปานกลาง  1 32 8  41 0.245 0.015 0.376 

มาก   157 58  215    

มากที่สุด   22 20  42    

รวม  1 212 86  299    

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา  

นอยที่สุด              

นอย   1 5 1  7    

ปานกลาง  2 70 38  110 0.300 0.000 0.355 

มาก   66 101 1 168    

มากที่สุด  1 35 54 1 91    

รวม  4 176 194 2 376    

รวม 3 กรณีศึกษา     .183 .000 .341 

 

จากตารางที่ 4.21 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับ

ประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยจาก 3 กรณีศึกษา พบวา  

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลาไดคา Chi-square เทากับ 0.397 คา Significance เทากับ 

.000 ซึง่นอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .392 หมายความวา ตัวแปรตน คือ การมีสวนรวมของ

ประชาชนมีความสัมพันธกับ ตัวแปรตาม คือ การจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ .05 เมือ่พิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .392 

หมายความวา การมีสวนรวมของประชาชน มีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความ
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ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย  จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลยอมรับสมมติฐาน 

ขอน้ี 

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม ไดคา Chi-square เทากับ  

0.245 คา Significance เทากับ .015 ซึ่งนอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .376 หมายความวา    ตัว

แปรตน คือ การมีสวนรวมของประชาชนมีความสัมพันธกับ ตัวแปรตาม คือ การจัดการความ

ขัดแยงดานสิ ่งแวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ .05 เมือ่พิจารณาทิศทางของ

ความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .376  หมายความวา การมีสวนรวมของประชาชนมีความสัมพันธ

เชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย  จึงสรุปไดวา ผล

การวิเคราะหขอมลูยอมรับสมมติฐานขอน้ี 

  โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี ไดคา Chi-

square เทากับ 0.300 คา Significance เทากับ .000 ซึง่นอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .355  

หมายความวา ตัวแปรตน คือ การมีสวนรวมของประชาชน มีความสัมพันธกับ ตัวแปรตาม คือ           

การจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05เมือ่พิจารณา

ทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .355 หมายความวา การมีสวนรวมของประชาชนมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย  

จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลยอมรับสมมติฐานขอน้ี 

สรุปไดวา ความคิดเห็นของประชากรตัวอยางภาพรวม 3 กรณีศึกษา ยอมรับสมมติฐานขอ

นี ้ไดคา Chi-square เทากับ .183 คา Significance เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 และคา Gamma 

เทากับ .341 หมายความวา ตัวแปรตน คือ การมีสวนรวมของประชาชนมีความสัมพันธกับตัวแปร

ตาม คือ ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

.05 เมือ่พิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .318 การมีสวนรวมของประชาชนมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย

ในระดับคอนขางปานกลาง และเมือ่พิจารณาเปนรายโครงการ พบวา ความคิดเห็นของประชากร

ตัวอยางจาก 3 กรณีศึกษา ยอมรับสมมติฐานในขอน้ี โดยมีรายละเอียด คือ 

 

สมมติฐานที่ 9 การสื่อสารมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอม

ในชุมชนชนบทไทย 

ผูวิจัยไดอธิบายสมมติฐานไวโดยสรุปวา การสือ่สาร เปนการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร 

ความรู ซึ่งกันและกัน โดยการพูดคุย การแสดง การประชุม การทองเที่ยว การสื่อสารผานสื่อตาง ๆ 

เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ  การสื่อสารทีดี่จะตองทั่วถึง ครอบคลุม ศักยภาพของการเรียนรู
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ชุมชน ไมถูกบิดเบือนไปจากความเปนจริงและมีความถูกตอง ชวยใหการสือ่สารเกิดประสิทธิภาพ 

ดังนั้น หากคนในชุมชนมีการสือ่สารทีดี่และเหมาะสม ก็จะชวยใหสมาชิกในชุมชนไดรับทราบ

ขอมูล ขาวสาร ทีเ่ปนจริง เปนปจจุบัน และตรงกันทุกฝาย เกิดความรูความเขาใจที่ตอเนื่องเปน

ระบบ อันจะชวยใหเกิดการตัดสินใจที่ถูกตองจากการสือ่สาร ชวยใหชุมชนมีความเขมแข็งและ

พึง่ตนเองไดในเร่ืองของขอมูลในการตัดสินใจแกไขปญหา ซึ่งจะสงผลตอการจัดการความขัดแยงที่

เกิดขึ้นในชุมชนดวยฐานขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว มีคุณภาพ ทันสมัย นาเชื่อถือ อางอิงได มีความ

เชื่อมโยง และสามารถเขาถึงไดงาย และชวยใหการเจรจาตอรองตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ดวยมีขอมูลเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ ดังนัน้ เมื่อสมาชิกในชุมชนมีโอกาสไดสือ่สารระหวางกัน

ในชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน ก็จะชวยใหชุมชนสามารถจัดการกับความ

ขดัแยงไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ก็จะทําใหความขัดแยงเปนประโยชนตอชุมชนได ซึง่ความหมาย

ในที่นี ้หมายถึง ยิง่ประชาชนในชุมชนไดมีการสื่อสารในกิจกรรมตางๆของชุมชนมากเทาไร การ

จัดการความขัดแยงก็จะยิ่งมีประสิทธิผลและเปนประโยชนตอชุมชนมาก เพียงนั้น 

 

ตารางท่ี 4.22 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการสือ่สารกับระดับประสิทธิผลใน

การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน  

ระดับ 

การสื่อสาร

ในชุมชน 

ระดับประสิทธิผล 

ในการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
Pearson 

Chi-

square 

Asymp. 

Sig. 

(2-sided) 

Gam- 

ma 
นอยท่ีสุด นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
รวม 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

นอยที่สุด    9 1  10    

นอย  12 26 4  42    

ปานกลาง    107 27  134 0.444 0.000 0.556 

มาก  3 73 61  137    

มากที่สุด  1 12 19  32    

รวม  16 227 112  355    
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ตารางท่ี 4.22 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการสือ่สารกับระดับประสิทธิผลใน

การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชมุชน (ตอ) 

ระดับ 

การสื่อสาร

ในชุมชน 

ระดับประสิทธิผล 

ในการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
Pearson 

Chi-

square 

Asymp. 

Sig. 

(2-sided) 

Gam- 

ma 
นอยท่ีสุด นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
รวม 

โครงการพัฒนาการทองเท่ียวชมห่ิงหอย  

นอยที่สุด            

นอย    9 1  10    

ปานกลาง  1 138 29  168 0.329 0.000 0.568 

มาก   58 51  109    

มากที่สุด   7 5  12    

รวม  1 212 86  299    

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา  

นอยที่สุด   1  1    2     

นอย    6 3  9    

ปานกลาง  1 71 48 1 121 0.320 0.000 0.340 

มาก  2 75 96  173    

มากที่สุด   23 47 1 71    

รวม  4 176 194 2 376    

รวม 3 กรณีศึกษา     .294 .000 .550 

 

จากตารางที ่4.22 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหวางการสือ่สารกับประสิทธิผลใน

การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยจาก 3 กรณีศึกษา พบวา  

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ไดคา Chi-square เทากับ  0.444 คา Significance เทากับ 

.000 ซึง่นอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .556 หมายความวา ตัวแปรตน คือ การสื่อสารมี

ความสัมพันธกับ ตัวแปรตาม คือ การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ .05 เมือ่พิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .556 หมายความวา การ
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สื่อสารมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน

ชนบทไทยในระดับปานกลาง  จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลยอมรับสมมติฐานขอน้ี 

โครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม ไดคา Chi-square เทากับ  

0.329  คา Significance เทากับ .000  ซึ่งนอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .568  หมายความวา ตัว

แปรตน คือ การสื่อสารมีความสัมพันธกับ ตัวแปรตาม คือ การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม

ในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เมือ่พิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ 

.568 หมายความวา การสือ่สารในชุมชนมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขดัแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย  จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลยอมรับสมมติฐาน

ขอน้ี 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติจากไทย-ยาดา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี ไดคา Chi-

square เทากับ  0.320 คา Significance เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .340  

หมายความวา ตัวแปรตน คือ การสือ่สาร มีความสัมพันธกับ ตัวแปรตาม คือ การจัดการความ

ขัดแยงดานสิ ่งแวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ .05 เมือ่พิจารณาทิศทางของ

ความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .340 หมายความวา การสื่อสารมีความสัมพันธเชิงบวก ตอ

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย  จึงสรุปไดวา ผลการ

วิเคราะหขอมูลยอมรับสมมติฐานขอนี้ 

สรุปไดวา ความคิดเห็นของประชากรตัวอยางภาพรวม 3 กรณีศึกษายอมรับสมมติฐานขอน้ี 

ไดคา Chi-square เทากับ .294 คา Significance เทากับ .000 ซึง่นอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ 

.550 หมายความวา ตัวแปรตน คือ การสื ่อสารในชุมชนมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ 

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อ

พิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .550 การสื่อสารมีความสัมพันธเชิงบวกตอ

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทยในระดับปานกลาง และ

เมื่อพิจารณาเปนรายโครงการ พบวา ความคิดเห็นของประชาชนกลุมตัวอยางจาก 3 กรณีศึกษา 

ยอมรับสมมติฐานในขอนี้  

 

สมมติฐานที ่10 ความรูของประชาชนมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดาน

สิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

ผูวิจัยไดอธิบายสมมติฐานไวโดยสรุปวา ความรูของประชาชนเกิดจาก การเรียนรู  ดังนั้น 

การเรียนรูจะเปนกระบวนการทีส่ําคัญของสมาชิกในชุมชน โดยเริ่มตั้งแต การเรียนรูจนเกิดความรู 

เกิดความเขาใจ มีการวิเคราะห และตัดสินใจ ตีคาสิง่ที่พบเห็นวาถูกตองดีงาม และนําไปใช ความรู
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จะชวยเสริมสรางศักยภาพชุมชน จะกอใหเกิดการรวมมือในกระบวนการ แกไขปญหา โดยชุมชน 

จะเกิดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน การระดมสมองรวมกัน การอบรมกันเองใน

ชุมชน ดังนั้น ความรูของคนในชุมชนจึงเปนสิ่งที่มีคาที่จะชวยใหสมาชิกไดรวมกันนํามาปรับใชให

เกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน ซึง่หากคนในชุมชนไดนําความรูที ่มีในชุมชนมาใชในการจัดการ

ความขัดแยง ก็จะชวยใหชุมชนสามารถจัดการกับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ซึ่ง

ความหมายในที่นี ้หมายถึง ยิ ่งคนในชุมชนมีความรูมากเทาไร การจัดการความขัดแยงก็จะยิ่งมี

ประสิทธิผลและเปนประโยชนตอชุมชนมากเพียงนั้น 

 

ตารางที ่4.23 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับความรูของประชาชนกับระดับ

ประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน 

ระดับความรู

ของประชาชน 

ระดับประสิทธิผล 

ในการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
Pearson 

Chi-

square 

Asymp. 

Sig. 

(2-sided) 

Gam- 

ma นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
รวม 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

นอยที่สุด  3 13    16    

นอย  7 31 2  40    

ปานกลาง  4 91 26  121 0.540 0.000 0.623 

มาก  2 75 55  132    

มากที่สุด   17 29  46    

รวม  16 227 112  355    

โครงการพัฒนาการทองเท่ียวชมห่ิงหอย  

นอยที่สุด            

นอย    10 4  14    

ปานกลาง  1 138 31  170 0.360 0.001 0.450 

มาก   55 43  98    

มากที่สุด   9 8  17    

รวม  1 212 86  299    
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ตารางที ่4.23 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับความรูของประชาชนกับระดับ

ประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน 

ระดับความรู

ของประชาชน 

ระดับประสิทธิผล 

ในการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
Pearson 

Chi-

square 

Asymp. 

Sig. 

(2-sided) 

Gam- 

ma นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
รวม 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา  

นอยที่สุด     1     1    

นอย    7 3  10    

ปานกลาง  1 71 48 1 121 0.283 0.063 0.340 

มาก  3 81 105 1 190    

มากที่สุด   16 38   54    

รวม  4 176 194 2 376    

รวม 3 กรณีศึกษา     .231 .000 .439 

   

จากตารางที ่ 4.23 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหวางความรูของประชาชนกับ

ประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยจาก 3 กรณีศึกษา พบวา  

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ไดคา Chi-square เทากับ 0.540 คา Significance เทากับ 

.000 ซึ่งนอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .623 หมายความวา ตัวแปรตน คือ ความรูของ

ประชาชนมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ .05 เมือ่พิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .623 

หมายความวา ความรูของประชาชนมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง

ดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยในระดับคอนขางสูง  จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลยอมรับ

สมมติฐานขอน้ี  

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม ไดคา Chi-square เทากับ  

0.360 คา Significance เทากับ .001 ซึง่นอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .450  หมายความวา    

ตัวแปรตน คือ ความรูของประชาชน มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ การจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 เมื ่อพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา 

Gamma เทากับ .450 หมายความวา  ความรูของประชาชน  มีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผล
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การจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทยในระดับปานกลาง  จึงสรุปไดวา ผล

การวิเคราะหขอมูลยอมรับสมมติฐานขอนี้ 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี ไดคา Chi-square 

เทากับ 0.283 คา Significance เทากับ .063 ซึ่งมากกวา .05 และคา Gamma เทากับ .340  หมายความ

วา ตัวแปรตน คือ ความรูของประชาชนไมมีความสัมพันธกับ ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการ

จัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 จึงสรุปไดวา ผลการ

วิเคราะหขอมูลไมยอมรับสมมติฐานขอนี้ 

สรุปไดวา ความคิดเห็นของประชากรตัวอยางภาพรวม 3 กรณีศึกษายอมรับสมมติฐานขอน้ี 

ไดคา Chi-square เทากับ .231 คา Significance เทากับ .000 ซึง่นอยกวา  .05 และคา Gamma เทากับ 

.439 หมายความวา ตัวแปรตน คือ การสือ่สารมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการ

จัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 เมือ่พิจารณาทิศทาง

ของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .439 การสือ่สารในชุมชนมีความสัมพันธเชิงบวกตอ

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทยในระดับปานกลาง และ

เมื่อพิจารณาเปนรายโครงการ พบวา ความคิดเห็นของประชากรตัวอยางจากโครงการกอสราง

โรงไฟฟาสงขลา และโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิง่หอย จังหวัดสมุทรสงคราม ยอมรับ

สมมติฐานในขอนี ้สวนโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัด

กาญจนบุรีไมยอมรับสมมติฐานขอนี้  

 

สมมติฐานท่ี 11 ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน – เอกชนมีผลตอประสิทธิผลในการ

จัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

ผูวิจัยไดอธิบายสมมติฐานไวโดยสรุปวา ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน – เอกชน 

เปนลักษณะของการแลกเปลี ่ยนกันในเรื่องของผลประโยชนที ่มีมูลคา อาจเปนรายได การได

ประโยชนในการใชสิทธิครอบครอง ฯลฯ ซึ ่งเปนสิง่ที ่จะตองมีการแลกเปลี ่ยนระหวางกัน ซึ ่ง     

การใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมอาจจะชวยใหเกิดการชดเชยสภาวะทางจิตใจหรือเกิด

การยอมรับจากผูที่เสียประโยชนไดในระดับหน่ึง ทั้งน้ี หากนําแนวทางของการใหผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับมาใชในการชดเชยความสูญเสียของคนในชุมชน ก็นาจะชวย

ใหชุมชนสามารถจัดการกับความขัดแยงไดงายขึ้น  ความขัดแยงก็จะเปนประโยชนตอชุมชนได ซึ่ง

ความหมายในที่นี้ หมายถึง ยิ่งคนในชุมชนไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมและคนใน

ชุมชนสามารถยอมรับไดมากเทาไร การจัดการความขัดแยงก็จะยิ่งเปนประโยชนตอชุมชนมากเพียงน้ัน 
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ตารางที ่4.24 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับผลประโยชนทางเศรษฐกิจของ

ชุมชน – เอกชนกับระดับประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน  

ระดับผล 

ประโยชนทาง

เศรษฐกิจของ

ชุมชน – เอกชน 

ระดับประสิทธิผล 

ในการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
Pearson 

Chi-

square 

Asymp. 

Sig. 

(2-sided) 

Gam- 

ma นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
รวม 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

นอยที่สุด  5 3    8    

นอย  9 43    52    

ปานกลาง  1 77 16  94      

มาก  1 76 74  151 0.637 0.000 0.645 

มากที่สุด   24 22  46    

รวม  16 227 112  355    

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

นอยที่สุด  5 3    8    

นอย  9 43    52    

ปานกลาง  1 77 16  94      

มาก  1 76 74  151 0.637 0.000 0.645 

มากที่สุด   24 22  46    

รวม  16 227 112  355    

โครงการพัฒนาการทองเท่ียวชมห่ิงหอย  

นอยที่สุด  1   2  3     

นอย    55 17  72    

ปานกลาง    114 32  146 0.302 0.000 0.289 

มาก   40 28  68    

มากที่สุด   3 7  10    

รวม  1 212 86  299    
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ตารางที ่4.24 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับผลประโยชนทางเศรษฐกิจของ

ชุมชน – เอกชนกับระดับประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน  

ระดับผล 

ประโยชนทาง

เศรษฐกิจของ

ชุมชน – เอกชน 

ระดับประสิทธิผล 

ในการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
Pearson 

Chi-

square 

Asymp. 

Sig. 

(2-sided) 

Gam- 

ma นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
รวม 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา  

นอยที่สุด              

นอย    7    7    

ปานกลาง  2 73 31 1 107 0.469 0.000 0.564 

มาก  2 85 125   212    

มากที่สุด   11 38 1 50    

รวม  4 176 194 2 376    

รวม 3 กรณีศึกษา     .371 .000 .804 

 

จากตารางที ่4.24 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหวางผลประโยชนทางเศรษฐกิจของ

ชุมชน – เอกชนกบัประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทยจาก 

3 กรณีศึกษา พบวา  

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลาไดคา Chi-square เทากับ 0.637 คา Significance เทากับ 

.000 ซึง่นอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .645 หมายความวา ตัวแปรตน คือ ผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจของชุมชน-เอกชนมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ การจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ .05 เมื ่อพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ          

คา Gamma เทากับ .645 หมายความวา  ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน-เอกชน มี

ความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย

ในระดับคอนขางสูง จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลยอมรับสมมติฐานขอน้ี 

โครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิง่หอย  จังหวัดสมุทรสงคราม ไดคา Chi-square เทากับ  

0.302 คา Significance เทากับ .000  ซึง่นอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .289 หมายความวา      

ตัวแปรตน คือ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน-เอกชน มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ 

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 เมื่อ

พิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .289 หมายความวา ผลประโยชนทาง
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เศรษฐกิจของชุมชน-เอกชน มีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดาน

สิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยอยูในระดับคอนขางปานกลาง  จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูล

ยอมรับสมมติฐานขอนี ้

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรีไดคา Chi-square 

เทากับ 0.469 คา Significance เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .564  หมายความ

วา ตัวแปรตน คือ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน-เอกชนมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ 

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 เมื่อ

พิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .564 หมายความวา ผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจของชุมชน มีความสัมพันธเชิงบวก ตอการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน

ชนบทไทยในระดับปานกลาง  จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลยอมรับสมมติฐานขอน้ี 

สรุปไดวา ความคิดเห็นของประชากรตัวอยางภาพรวม 3 กรณีศึกษายอมรับสมมติฐานขอน้ี 

ไดคา Chi-square เทากับ .371 คา Significance เทากับ .000 ซึง่นอยกวา  .05 และคา Gamma เทากับ 

.804 หมายความวา ตัวแปรตน คือ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน – เอกชน  มีความสัมพันธ

กับตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ .05 เมือ่พิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .804 ผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจของชุมชน – เอกชนมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดาน

สิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยในระดับสูง และเมื่อพิจารณาเปนรายโครงการ พบวา ความคิดเห็น

ของประชากรตัวอยางจาก 3 กรณีศึกษา ยอมรับสมมติฐานในขอน้ี  

 

สมมติฐานที่ 12 ความทันสมัยของชุมชนมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยง

ดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

ผูวิจัยไดอธิบายสมมติฐานไวโดยสรุปวา ความทันสมัยของชุมชนทีพ่ึงประสงค เปน

ลกัษณะของความทนัสมยัที ่สงัคม ประเพณขีองชุมชนมีการปรับเปลี่ยนสูความทันสมัยที่เหมาะสมคอย

เปนคอยไป เพื่อใหระบบตาง ๆ ไดมีโอกาสปรับตัวไปพรอมกับการรักษาดุลยภาพและความมั่นคง ของ

สังคม ในขณะเดียวกันก็มีความกาวหนาในความรูและเทคโนโลยี มีความเปนวิทยาศาสตรมากขึ้น รวมทั้ง

ความทันสมัยจะชวยเสริมสรางใหความเชื่อ ความคิดของคนในชุมชนเปนไปในเชิงเหตุผลมากขึ้น 

นอกจากน้ีความทันสมัยกอใหเกดิการผสมผสานและความขัดแยงในสังคมควบคูกันไป แตหากสามารถ

ประสานใหเปนเนือ้เดียวกันไดก็จะเกิดความรวมมือระหวางสังคม ซึง่หากนําความทันสมัยมาปรับใช

ในชุมชนไดอยางเหมาะสม ก็จะชวยสนับสนุนใหชุมชนสามารถจัดการกับความขัดแยงไดมี

ประสทิธผิล ก็จะทําใหความขัดแยงเปนประโยชนตอชุมชนได ซึง่ความหมายในทีนี่ ้หมายถึง ยิง่คน
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ในชุมชนมีการพัฒนาความทันสมัยที่เหมาะสมและสอดรับกับชุมชนไดมากเทาไร การจัดการความ

ขัดแยงก็จะยิ่งมีประสิทธิผลและเปนประโยชนตอชุมชนมากเพียงน้ัน 
 

ตารางที่ 4.25 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับความทันสมัยของชุมชนกับระดับ

ประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน  

ระดับความ

ทันสมัยของ

ชุมชน 

ระดับประสิทธิผล 

ในการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
Pearson 

Chi-

square 

Asymp. 

Sig. 

(2-

sided) 

Gam- 

ma นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
รวม 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

นอยที่สุด  2      2    

นอย  5 37 1  43    

ปานกลาง  4 62 12  78 0.547 0.000 0.611 

มาก  5 88 49  142    

มากที่สุด   40 50  90    

รวม  16 227 112  355    

โครงการพัฒนาการทองเท่ียวชมห่ิงหอย  

นอยที่สุด            

นอย    28 4  32    

ปานกลาง   106 21  127 0.436 0.000 0.526 

มาก  1 71 53  125    

มากที่สุด   7 8  15    

รวม  1 212 86  299    
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ตารางที่ 4.25 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับความทันสมัยของชุมชนกับระดับ

ประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน  

ระดับความ

ทันสมัยของ

ชุมชน 

ระดับประสิทธิผล 

ในการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
Pearson 

Chi-

square 

Asymp. 

Sig. 

(2-

sided) 

Gam- 

ma นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
รวม 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา  

นอยที่สุด     2    2     

นอย    10 3  13    

ปานกลาง  2 59 27  88       

มาก  2 65 79 1 147 0.397 0.000 0.464 

มากที่สุด   40 85 1 126    

รวม  4 176 194 2 376    

รวม 3 กรณีศึกษา     .167 .000 .897 

 

 

จากตารางที ่4.25 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหวางความทันสมัยของชุมชนกับ

ประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยจาก 3 กรณีศึกษา พบวา  

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ไดคา Chi-square เทากับ  0.547  คา Significance  เทากับ 

.000 ซึ่งนอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .611  หมายความวา ตัวแปรตน คือ ความทันสมัยของ

ชุมชนมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .611 หมายความวา 

ความทันสมัยของชุมชนมีความสัมพันธเชิงบวก ตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย  จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมลูยอมรับสมมติฐานขอน้ี 

โครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิ่งหอย  จังหวัดสมุทรสงคราม ไดคา Chi-square เทากับ  

0.436 คา Significance เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .526 หมายความวา     

ตัวแปรตน คือ ความทันสมัยของชุมชนมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ การจัดการความขัดแยง

ดานสิ่งแวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ   

คา Gamma เทากับ .526 หมายความวา ความทันสมัยของชุมชนมีความสัมพันธเชิงบวกตอ
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ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยในระดับปานกลาง          

จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลยอมรับสมมติฐานขอน้ี 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี ไดคา Chi-square 

เทากับ  0.397 คา Significance เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 และคา Gamma เทากับ .464  

หมายความวา ตัวแปรตน คือ ความทันสมัยของชุมชนมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ การจัดการ

ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เมื ่อพิจารณาทิศทางของ

ความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .464 หมายความวา ความทันสมัยของชุมชนมีความสัมพันธเชิง

บวก ตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยในระดับปานกลาง       

จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลยอมรับสมมติฐานขอน้ี 

สรุปไดวา ความคิดเห็นของประชากรตัวอยางภาพรวม 3 กรณีศึกษายอมรับสมมติฐานขอนี ้

ไดคา Chi-square เทากับ .167 คา Significance เทากับ .000 ซึง่นอยกวา  .05 และคา Gamma เทากับ 

.897 หมายความวา ตัวแปรตน คือ ความทันสมัยของชุมชนมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ 

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อ

พิจารณาทิศทางของความสัมพันธ คา Gamma เทากับ .897 ความทันสมัยของชุมชนมีความสัมพันธ

เชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทยในระดับสูง 

และเมื่อพิจารณาเปนรายโครงการ พบวา ความคิดเห็นของประชาชนกลุมตัวอยางจาก 3 กรณีศึกษา 

ยอมรับสมมติฐานในขอนี้  

 

ตอนที่ 6 อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัย เร่ือง การจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย

ในครั้งนี ้ผูวิจัยไดอาศัยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเขามาชวยในการอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณ  โดย

นําผลสรุปจากการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณเขาทําการสัมภาษณบุคคลที่เกีย่วของกับ

การจัดการความขัดแยงในชุมชนในแตละกรณีศึกษา แลวทําการวิเคราะหแนวคิด (Conceptual 

Analysis) ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานในประเด็นตาง ๆ ไดดังน้ี 

 

ดานการบริหารการปกครอง 

 ผลการวิจัย พบวา  

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา ปจจัยดานการบริหารการปกครองมีผล

เชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางต่าํ จัดเปนตัวแปรตนที ่มี

ความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึง่อยู ลําดับที ่3 จากทัง้หมด 3 ดาน ของ
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กรณีศึกษาโดยมีคา Gamma เทากับ 0.496 มีคาเฉลีย่เลขคณิต (Mean) เทากับ 3.28 อยูลําดับที ่3 จาก

ทั้งหมด 3 ดาน ของกรณีศึกษา  

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิง่หอย จังหวัดสมุทรสงคราม ปจจัยดานการบริหารการ

ปกครองไมมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง  

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี ปจจัยดานการ

บริหารการปกครองมีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางต่าํ จัดเปน

ตัวแปรตนทีม่ีความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึง่อยูลําดับที ่3 จากทั้งหมด 3 

ดาน ของกรณีศึกษาโดยมีคา Gamma เทากับ 0.250 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เทากับ 3.67 อยูลําดับ

ที่ 3 จากทั้งหมด 3 ดาน ของกรณีศึกษา 

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณทั้ง 3 โครงการ พบวา ปจจัยดานการบริหารการปกครองมีผลเชิง

บวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงดานสิ ่งแวดลอมแตอยู ในระดับคอนขางต่ํา ยกเวน

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิง่หอย จังหวัดสมุทรสงคราม ที่พบวา ปจจัยดานการบริหารการ

ปกครองไมมีผลตอการจัดการความขัดแยงและเมื่อจําแนกปจจัยยอยดานการบริหารการปกครอง  

สามารถอธิบายผลการวิจัยไดดังน้ี 

 

1. กฎหมายและระเบียบทางราชการ 

ผลการวิจัย พบวา 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา ปจจัยกฎหมายและระเบียบทางราชการมี

ผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางต่าํ จัดเปนตัวแปรตนที ่มี

ความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึ่งอยูลําดับที ่11 ของกรณีศึกษา โดยมีคา 

Gamma เทากับ 0.335 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เทากับ 3.19 อยูลําดับที่ 12 ของกรณีศึกษา  

โครงการพัฒนาการทองเที ่ยวชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม ปจจัยกฎหมาย และ

ระเบียบทางราชการไมมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง  

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี  ปจจัย

กฎหมายและระเบียบทางราชการมีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับต่าํ  

จัดเปนตัวแปรตนที่มีความสัมพันธกับการจัดการความขัดแยง ซึง่อยูลําดับที่ 9 ของกรณีศึกษา    

โดยมีคา Gamma เทากับ 0.107 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เทากับ 3.61 อยูลําดับที่ 9 ของกรณีศึกษา  

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณทั้ง 3 โครงการ พบวา ปจจัยดานกฎหมายและระเบียบทาง

ราชการมีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงและอยูในระดับคอนขางต่าํ ยกเวน 
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โครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม ทีพ่บวา ปจจัยดานกฎหมายและ

ระเบียบทางราชการไมมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง  

จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยคร้ังนี้ พบวา ประชาชนมองวาปจจัยดานกฎหมายและ

ระเบียบทางราชการมีความสําคัญมากตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในชุมชน แต

ผลการวิจัยทีอ่อกมาปรากฏวา ประชาชนใหระดับความสําคัญกฎหมายและระเบียบทางราชการใน

ระดับที่ต่ ํา หรือบางชุมชนก็เห็นวาไมมีผลตอการจัดการความขัดแยงเลยน้ัน เปนเพราะวาการ

ปฏิบัติงานของภาครัฐไมสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางเปนรูปธรรม จนทําใหผูหวัง

ผลประโยชนในแตละโครงการไมเกรงกลัวกฎหมาย และยังแสดงพฤติกรรมในการละเมิดกฎหมาย 

บางกรณีก็ดําเนินการติดสินบนเจาพนักงานหรือหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อใหเพิกเฉยตอการปฏิบัติ

หนาที ่ หรือในบางพื ้นที ่ก็มีนักการเมืองทองถิ ่นมีผลประโยชนแอบแฝงอยู ในแตละโครงการ      

เปนตน 

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบทางราชการดังกลาว 

อาจสรุปไดวา ประชาชนในชุมชนยอมรับวากฎหมายเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอชุมชน เพราะเปน

หลักการที่จะชวยใหชุมชนมีความสงบเรียบรอย และอยูกันอยางมีความสุข เปนหลักการที่สังคม

ชุมชนยอมรับวาถูกตอง และทุกคนในสังคมชุมชนตองเคารพ กฎหมายและระเบียบทางราชการเปน

กติกาที่กระตุนจิตสํานึกของการมีสวนรวมของคนในสังคม และเปนสิง่กําหนดความเหมาะสมใน

บทบาทและหนาที่ของคนในสังคมเพื่อไมใหกาวลวงหรือทําความเดือดรอนในสังคม ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดในเร่ืองความสําคัญของกฎหมายของสุรเกียรต์ิ เสถียรไทย (2542) ทีช่ีใ้หเห็นความสําคัญ

ของกฎหมายวา เปนสิ่งกําหนดบทบาทหนาที่ และความสัมพันธของคนในสังคมและเปนเครือ่งมือ

ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งกฎหมายเปนเครื่องมือเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกร

ภาครัฐ เปนกลไกทีก่ระตุนจิตสํานึกของประชาชนและกลุมผลประโยชนในเรื่องสําคัญที่เกีย่วกับ

การบริหารประเทศทุกระดับชัน้ของสังคมอยางกวางขวางและจริงจัง รวมทัง้เปนเครือ่งมือในการ

วางกลไกการสรางสมดุลระหวางประชาชนและกลุมผลประโยชนตางๆใหเกิดขึ้นในสังคม  

แตในขณะเดียวกันก็มองวาเปนปจจัยทีไ่มมีผลตอการจัดการความขัดแยงหรือมีผลตอการ

จัดการความขัดแยงนอย เนื่องจากปญหาสําคัญ คือ การไมสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางแทจริง 

จึงทําใหกฎหมายไมสามารถมีบทบาทสําคัญทีจ่ะแกปญหาในชุมชนไดอยางทีค่วรจะเปน ซึ ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ สุนีย มัลลิกะมาลย (2544) ที่มองวากฎหมายมีความสําคัญในการบังคับใช

ใหมีประสิทธิผลตอการควบคุมปญหาของสังคม  และสอดคลองกับผลการศึกษาของฉัตราภรณ 

วิวัฒนวานิช (2553) ซึ ่งชี ้ใหเห็นวา การบังคับใชกฎหมายเกี ่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมขององคกรภาครัฐทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิน่ ที่ยังใชไมไดผลอยาง
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เต็มที ่อันเนือ่งมาจากปญหาดานกฎหมาย และบางครัง้กฎหมายยังกอใหเกิดความขัดแยงระหวาง

เจาหนาทีรั่ฐและประชาชนในทองถิ่นอีกดวย นอกจากนี้การบังคับใชกฎหมายของหนวยงานที่

รับผิดชอบไมมีประสิทธิภาพ ตลอดจนขาดมาตรการจูงใจใหเกิดความรวมมือในชุมชน นอกจากนี้

จากผลการศึกษาประชาชนตองการใหมีการบัญญัติไวในกฎหมายวาประชาชนควรเขามีสวนรวมใน

การดําเนินการกิจการของรัฐประเภทใดบางใหชัดเจนเพือ่ชาวบานจะไดรูบทบาทของตนเองวาควร

จะเขาไปเกี่ยวของกับโครงการตางๆในลักษณะใดบาง ซึง่สอดคลองกับขอเสนอของ สุรเกียรต์ิ 

เสถียรไทย (2542) ทีช่ี้ใหเห็นถึงความสําคัญของกฎหมายในฐานะเปนปจจัยรับรองการมีสวนรวม

ของประชาชน โดยทําหนาทีเ่ปนกลไกทีก่ระตุนสํานึกของการมีสวนรวมของประชาชนหรือกลุม

ผลประโยชนในเรือ่งสําคัญตางๆจากทุกระดับชัน้ของสังคมเพือ่สรางสมดุลระหวางประชาชนและ

กลุ มผลประโยชนตางๆในสังคม และจากประเด็นปญหาที่เกิดขึ ้นประชาชนในชุมชนมองวา

ผูประกอบการไมมีความรับผิดชอบตอผลทีเ่กิดขึ้น ควรตองมีมาตรการกําหนดโทษที่เหมาะสมกับ

การฝาฝนไมเชนนัน้ก็ยังคงทําผิดกฎหมายอยูและผลของการกระทําผิดกฎหมายก็มากระทบกับ

ชุมชนในพื้นที่อยางหาจุดสิ้นสุดไมได ซึ่งความตองการนี้สอดคลองกบัแนวคดิพืน้ฐานของกฎหมาย

ปกครอง ที่จิรนิติ หะวานนท (2554) ไดสรุปไววา ตองเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ คือ รัฐโดย

องคกรของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐเปนผูดูแลรักษาผลประโยชนสวนรวมของคนหมูมากในสังคม

หรือประโยชนสาธารณะ และในกรณีที่ประโยชนสวนตัวของเอกชนไมสอดคลองกับประโยชน

สาธารณะจะตองใหประโยชนสาธารณะอยูเหนือประโยชนสวนตัวของเอกชน ทัง้นีห้ากเอกชนไม

ยินยอมที่จะสละประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสาธารณะ ก็จะตองใหรัฐมีอํานาจบังคับเอกชนเพื่อ

ประโยชนสาธารณะได  

อยางไรก็ตาม การวิจัยนี้เปนการวิจัยความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมจากโครงการทีเ่ขาไป

ดําเนินการในพื้นที ่ดังนั้น ประชาชนในพืน้ที่จึงตองการใหกฎหมายสิ่งแวดลอมไดมีบทบาทอยาง

ชัดเจนในการบังคับใชทั้งในเร่ืองการเผยแพรขอมูลขาวสาร  การมีสวนรวมในโครงการเพื่อปองกัน

ผลกระทบที่จะเกิดจากโครงการ การปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

ผังเมืองรวมที่เหมาะสม  ตลอดจนการชดเชยความเสียหายที่ไดรับจากกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจาก

โครงการ ซึง่ความตองการดังกลาวมีความสอดคลองกับหลักการพืน้ฐานของแนวนโยบายแหงรัฐ

ในกฎหมายสิ่งแวดลอม ทีไ่ดสรุปโดย บุณยวัต เกิดกล่าํ (2544) ที่ไดกําหนดไวอยางชัดเจนตาม

ประเด็นดังกลาวขางตน และสอดคลองกับผลการวิจัยของฉัตราภรณ วิวัฒนวานิช (2553) ท่ีได

ทําการศึกษา รัฐธรรมนูญกับการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมของไทย 

โดยการศึกษา ชี้ใหเห็นถึง ความสําคัญในการบังคับใชกฎหมาย เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ



 297 

สิ่งแวดลอมขององคกรภาครัฐทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิน่ ที่ยังใชไมไดผลอยาง

เต็มที่ อันเนื่องมาจากปญหาดานกฎหมาย 

2. ภาวะผูนําชุมชน 

 ผลการวิจัย พบวา 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา ปจจัยภาวะผูนําชุมชนมีผลเชิงบวกตอ

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางสูง จัดเปนตัวแปรตนทีม่ีความสัมพันธกับ

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึง่อยูลําดับที ่7 ของกรณีศึกษาโดยมีคา Gamma เทากับ 0.504 

มีคาเฉลีย่เลขคณิต (Mean) เทากับ 3.26 อยูลําดับที ่11 ของกรณีศึกษาโครงการพัฒนาการทองเที่ยว

ชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม ปจจัยภาวะผูนําชุมชนไมมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขดัแยง  

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี ปจจัยภาวะ

ผูนําชุมชนมีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางต่ํา จัดเปนตัวแปร

ตนที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึ่งอยูลําดับที่ 8 ของกรณีศึกษาโดยมีคา 

Gamma เทากับ 0.228 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เทากับ 3.75 อยูลําดับที่ 6 ของกรณีศึกษา 

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณทั้ง 3 โครงการ พบวา ปจจัยดานภาวะผูนําชุมชนมีผลเชิงบวกตอ

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงและอยู ในระดับคอนขางต่ํา ยกเวน โครงการพัฒนาการ

ทองเที ่ยวชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม ที ่พบวา ปจจัยดานภาวะผู นําชุมชนไมมีผลตอ

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง  

จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยครัง้นี ้พบวา ประชาชนยังคงใหความสําคัญกับ

บทบาทผูนําชุมชนและมีความคาดหวังวาผูนําชุมชนจะเปนทีพ่ึง่ และดูแลชวยเหลือชาวบานไดเมื่อ

ยามที่มีปญหาหรือเรื่องทุกขรอน จากผลการวิจัยทีป่รากฏวาปจจัยดานภาวะผูนําชุมชนมีผลตอ

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงอยูในระดับคอนขางต่ํา เพราะชาวบานแบงผูนําชุมชนออกเปน 

2 ประเภท คือ ผูนําชุมชนภาคประชาชนหรือผูนําชุมชนทีแ่ทจริง กับผูนําชุมชนภาครัฐหรือผูนํา

ชุมชนโดยตําแหนง โดยในสถานการณของปญหาความขัดแยงที ่ผานมาจากโครงการทั ้ง                 

3 กรณีศึกษา ประชาชนในชุมชนจะยอมรับบทบาทของผูนําชุมชนที่แทจริงมากกวาผูนําชุมชนที่มา

จากหนวยงานของทางราชการโดยเฉพาะจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งควรจะดูแลชุมชนและ

ควรใหความสําคัญกับการจัดการความขัดแยงแตก็ไมไดใหความสําคัญเทาที่ควร ซึ่งชาวบานมองวา

ผู นําชุมชนโดยตําแหนงในปจจุบันเขามาเพือ่แสวงหาผลประโยชนในตําแหนงหนาทีก่ารงาน     

บางคนไดมาโดยการซื้อสิทธิ ขายเสียง ดังนั้น จิตสํานึกในความเปนผูนําจึงไมมี บารมีก็ไมเกิด 

ชาวบานจึงขาดความเชือ่มัน่ ศรัทธาและยอมรับ สวนคุณลักษณะผูนําชุมชนที่ชาวบานและชุมชน
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ตองการ คือ ผูนําที่มีบารมี มีศีลธรรม และมีคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่สมควรเปนแบบอยางได ชาวบานจึง

จะใหความเคารพ อีกทั้งตองเปนผูไมหวังผลประโยชนแอบแฝง สามารถสรางทีมทํางานทีดี่ และดึง

ใหชาวบานไดเขามามีสวนรวมในการทํางานเพือ่รับทราบขอมูลการเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดขึน้ใน

ชุมชน มีความสามารถใชหลักจิตวิทยาเขาแกไขปญหา ใหความสําคัญกับชาวบานในชุมชนอยาง

เทาเทียมกัน ไมเลือกทีรั่กมักที ่ชัง โดยตองยึดชาวบานเปนหลักในการทํางาน ดังน้ัน ควรให

ความสําคัญกับชาวบานกอนใครอืน่ และในขณะเดียวกันตองเปนผูที ่เอาการเอางาน สูปญหาไม

ทอถอย โดยชาวบานยินดีทีจ่ะยืนเคียงบาเคียงไหล และใหความรวมมืออยางสุดกําลังในการแกไข

ปญหาหากผูนํามีความตัง้ใจจริงในการทํางาน ชาวบานอยากเห็นผูนําที่มีการคิดแกไขปญหาอยาง

เปนระบบ ตอเนื่อง และจริงจังไมปลอยปละละเลย นอกจากน้ีผูนําชุมชนตองแสดงบทบาทอยาง

เดนชัดในการเปนผูประสานการแกไขปญหา โดยตองพยายามนําปญหาไปพูดคุยกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ เชน จังหวัด ผูประกอบการ เจาของโครงการ ฯลฯ  เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขใหได

อยางเปนรูปธรรม 

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ สรุปไดวา ประชาชนในชุมชนยังคงมีความเห็นวา

ภาวะผูนําชุมชนมีความจําเปนในชุมชน ซึง่รายละเอียดดังกลาวขางตน สอดคลองกับแนวคิดของ 

Blake & Mouton (อางถึงใน วิภาดา คุปตานนท, 2551) ที่วา การทํางานของผูนําจะมีพฤติกรรม 2 

มิติ คือ ใหความสําคัญกับคน และใหความสําคัญกับผลผลิต ซึ่งการดําเนินการไปดวยกันทั้ง 2 มิติจะ

ทําใหเกิดสภาพงานที่มีการจัดการโดยเดินทางสายกลาง และมีความเรียบงาย ไมมุงเนนคน หรืองาน

เพียงดานใดดานหนึง่ แบบผูนําทีเ่หมาะสมในการแกปญหาอาจมีหลายแบบ ซึง่การแกปญหาความ

ขัดแยงในชุมชนควรใชผูนําแบบทํางานเปนทีมที่มุงเนนความสําคัญทัง้คนและงาน โดยสงเสริม

สนับสนุนใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในกระบวนการทํางานและการสรางวิธีการทํางานแบบทีม 

และสอดคลองกับการศึกษาของ Hersey –Blanchard (1989) ที่สรุปวา การทํางานของผูนําควร

นําเสนอความคิดเพือ่บอกทิศทางการทํางาน และเปดโอกาสใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการคิด 

ตัดสินใจ และยังสอดคลองกับรูปแบบภาวะผูนําของ Lippit & White (อางถึงใน นคร สุวานิช, 

2541) ในสวนของผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic style) ซึง่เปนผูนําทีเ่ปดโอกาสใหสมาชิก

เขามามีสวนรวมในการคิด การตัดสินใจ ดวยการรวมในการกําหนดการทํางานในเรื่องตางๆ และ

พยายามทําตัวใหเปนสวนหนึง่ของกลุม ซึ่งสมาชิกจะใหการยอมรับสูง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

คุณลักษณะผูนําเชิงสรางสรรคของ Dubrin (1998) คอื ผูนําจะตองมีทั้งความรูทั้งขอมูลและปญหา มี

สติมองปญหา และมีมุมมองทีห่ลากหลาย มีบุคลิกภาพที่หนักแนนและมีพลังที่จะตอสู ชอบเขา

สังคมและเปนที่รักของคนอื่น สอดคลองกับแนวคิดภาวะผูนําของ Keyes (อางถึงใน วิวัฒนชัย 

บุญญานุพงศ, 2544) ที่มองวา ผูนําทองถิน่ตองเปนผูมีบทบาททีเ่ปนคนกลางเชื่อมระหวางชาวบาน
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กับการติดตอภายนอก และสอดคลองกับคุณลักษณะผูนําทองถิ่นของประยุทธ สุวรรณโกตา คือ 

ผูนําทองถิ่นจะตองมีความมุงมั่นใหชุมชนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น รักการทํางานรวมกับประชาชน เปนผู

แนะแนวทาง ชวยวิเคราะหปญหาความตองการและวิธีแกปญหาแกสมาชิกในชุมชนเพื่อบรรลุความ

ตองการ เปนผูเสียสละ มุงมั่นทํางานเพื่อประโยชนชุมชน มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความสามารถ

ในการรวมกลุม และพัฒนากลุมใหมีความเจริญและเคลื่อนไหวในทิศทางที่ตองการ นอกจากนีย้ัง

สอดคลองกับงานวิจัยของสมยศ ศิลปโยดม (2540) ทีม่องวาภาวะผูนําจะชวยในการจัดการความ

ขัดแยงใหประสบความสําเร็จได เพราะผูนําจะมีความเขาใจปญหาในชุมชน  เปนที่พึ่งและเปนที่

ไววางใจของประชาชน และสอดคลองกับผลการวิจัยของสุกรี  พืชผักหวาน (2541) โดยชีใ้หเห็นวา 

ความลมเหลวของผูนําชุมชนและผูนําหนวยงานภาครัฐในการนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนสาเหตุ

สําคัญที่กอใหเกิดความขัดแยงขึ้นในชุมชน ภาวะผูนําชุมชนทัง้ในสวนของภาครัฐ และในชุมชน

เองจึงมีความจําเปนทีจ่ะตองสรางภาวะผูนําใหเกิดกับผูนําองคกรปกครองสวนทองถิน่และผูนํา

ชุมชนใหเกิดในชุมชน 

 

3. ศักยภาพชุมชนดานการจัดการ 

ผลการวิจัย พบวา 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา ปจจัยศักยภาพชุมชนดานการจัดการมีผล

เชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางต่าํ จัดเปนตัวแปรตนที ่มี

ความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึ ่งอยู ลําดับที ่ 8 ของกรณีศึกษาโดยมีคา 

Gamma เทากับ 0.482 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เทากับ 3.41 อยูลําดับที่ 7 ของกรณีศึกษา  

โครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิง่หอย จังหวัดสมุทรสงคราม ปจจัยศักยภาพชุมชนดาน

การจัดการไมมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง  

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี ปจจัย

ศักยภาพชุมชนดานการจัดการไมมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง  

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณทั้ง 3 โครงการพบวา ปจจัยศักยภาพชุมชนดานการจัดการไมมี

ผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ยกเวน โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ทีพ่บวา ปจจัย

ศักยภาพชุมชนดานการจัดการมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงแตในระดับคอนขางตํ่า 

จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยครั้งนี้ พบวา ในความเห็นของประชาชนมองปจจัย

ศักยภาพชุมชนดานการจัดการวาจะมีประโยชนตอชุมชนอยางมาก แตทีป่รากฏผลการวิจัยวาเปน

ปจจัยที่ไมมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง เพราะมองวาปจจุบันชุมชนสวนใหญยังมี

ศักยภาพไมเพียงพอที่จะจัดการความขัดแยงดวยชุมชนเอง อีกทั้งมีความเห็นวาการสงเสริมศักยภาพ
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ของชุมชนในดานการจัดการจะตองอาศัยศักยภาพของภาครัฐในการสนับสนุน โดยขอใหทาง

หนวยงานราชการไดลงพืน้ทีเ่พือ่พบปะพูดคุยกับชาวบาน และใหชาวบานไดมีสวนแสดงความ

คิดเห็น เสนอแนะถึงความตองการที่จะเปนประโยชนตอชุมชนอยางเต็มที ่นอกจากนีห้นวยงาน

ภาครัฐตองปฏิบัติงานใหสนองตอบความตองการของชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม ชาวบานมี

ความคิดวาสิ่งทีห่นวยงานภาครัฐขาด คือ ความจริงจังและจริงใจในการแกไขปญหาหรือชวยเหลือ

ชาวบาน รัฐควรเขามามีบทบาทชวยเสริมสรางศักยภาพของชุมชนดานการจัดการในหลายๆเรือ่ง 

ไมเฉพาะเรื ่องความขัดแยง เชน เรือ่งปากทองของชาวบาน สุขภาพอนามัย สิง่แวดลอม และ

เทคโนโลยีตางๆ เพราะหนวยงานภาครัฐมีความพรอมทัง้คนและเงิน สําหรับเรื่องความขัดแยงนั้น

เปนสิ่งทีเ่กิดขึน้เปนปกติในสังคม หนวยงานภาครัฐจึงควรทําหนาทีเ่ปนคนกลางในการไกลเกลีย่

โดยใหชาวบานไดมีสวนรวมในขั้นตอนตางๆอยางแทจริง สวนผลที่ออกมาจากการเจรจาไกลเกลีย่

จะเปนอยางไรชาวบานยอมรับได ทายที่สุดสิง่ที่ชาวบานคาดหวังไมไดตองการผลการแพหรือการ

ชนะ แตตองการใหทุกฝายสามารถดํารงชีพอยูไดอยางปกติสุข  

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพดังกลาว สรุปไดวา ประชาชนในชุมชนมองวา

ศักยภาพชุมชนดานการจัดการเปนสิ่งที่มีความจําเปนและเปนประโยชนตอชุมชน และชุมชนเองก็

อยากมีศักยภาพในการจัดการปญหาตาง ๆโดยชุมชนเองหากสามารถดําเนินการได แตปจจุบันมอง

วาเปนสิ่งที่จะตองสรางใหม เนื่องจากชุมชนเองยังขาดความรู ความเขาใจในแงของการจัดการที่

เปนระบบ ทีส่ามารถเอือ้ประโยชนตอความเปนอยู และการดําเนินชีวิตของประชาชนใหมีความ

มัน่คง เขมแข็ง และตอบสนองความตองการของคนในชุมชนไดมากขึน้ ซึง่สอดคลองกับแนวคิด

ของ สัญญา สัญญาวิวัฒน (2541) ทีม่องถึงลักษณะของชุมทีส่ามารถจัดการตนเองไดวาตองมี

ความสามารถในการวางแผน การจัดกระบวนการ การลงมือดําเนินการตามแผน และมีการ

ประเมินผล ซึง่การทีชุ่มชนจะสามารถจัดการไดตามกิจกรรมดังกลาว จําเปนจะตองเสริมสรางองค

ความรู ใหแกประชาชนในชุมชนในเบื ้องตน อยางไรก็ตามในพืน้ที ่ของชุมชนเองก็มีกลุ ม

ผลประโยชนตางๆที่พรอมจะดําเนินกิจกรรมที่จะชวยเหลือชุมชนได แตที่ผานมาเปนไปในลักษณะ

ของการรวมตัวกันในชวงระยะเวลาสัน้ ๆ ดังนั้น จึงขาดพลังทีจ่ะชวยเสริมสรางศักยภาพชุมชนใน

การจัดการปญหา  ซึง่สอดคลองกับแนวคิดของกลุมผลประโยชนของ Almond & Powell (1966) ที่

นําเสนอในเรื่องของกลุมผลประโยชน 4 ประเภท คือ กลุมผลประโยชนที่รวมตัวกันชั่วคราว ซึ่ง

ชุมชนจะมีกลุมผลประโยชนแบบนี้ เชน  กลุมเดินขบวน การนัดหยุดงาน ซึ่งเปนการแสดงความ

เปนกลุมผลประโยชนในแงการใชวิธีการประทวง  นอกจากนี้ในชุมชนยังมีกลุมผลประโยชนอีก

รูปแบบ คือ กลุมผลประโยชนที่ไมไดอยูในรูปสมาคม คือ กลุมเครือญาติ กลุมศาสนา ซึง่เปนกลุม

ผลประโยชนด้ังเดิม ซึ่งหากกลุมผลประโยชนที่มีอยูในชุมชนทั้ง 2 รูปแบบสามารถมาเชื่มกันไดใน
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เชิงสรางสรรคการจัดการปญหาโดยชุมชนเองก็นาจะเกิดเปนรูปธรรมไดเพียงแตตองมีหนวยงาน

ของทางราชการ หรือภาคเอกชนในทองถิน่เขามาสนับสนุนทัง้ในเรือ่งของงบประมาณ และองค

ความรูเพือ่ประชาชนจะไดใชกลุมผลประโยชนในการจัดการปญหาในชุมชนไดตรงตามความ

ตองการ อยางถูกตอง และเปนประโยชนตอชุมชนไดมากที่สุด นอกจากนี้ผลการวิจัยของปทุมรัตน 

ตอวงศ (2538) ยังสนับสนุนความสําคัญของศักยภาพชุมชนดานการจัดการ คือ ชุมชนจะตองมีการ

จัดการปญหาดวยชุมชนเอง โดยตองพยายามเรียนรู จากชุมชนหรือจากแหลงอื่น โดยอาจมี

สถาบันการศึกษาหรือผูรูเปนพีเ่ลี ้ยงในชวงเริ่มตน และสอดคลองกับผลการศึกษาของพระมหา

หรรษา (นิธิบุณยากร, 2548) ในกรณีที่บางชุมชนสามารถจัดการความขัดแยงไดดวยชุมชนเองดวย

วิธีการตาง ๆ เชนโดยการเจรจาของชุมชนเอง การเจรจาไกลเกลีย่คนกลาง การสรางการมีสวนรวม 

การประนีประนอม การโนมนาว หรือการใชกระบวนการทางศาล เปนตน ก็จะมีสวนชวยในการ

จัดการความขัดแยงในชุมชนไดอีกทางหนึ่ง 

 

ดานสงัคม 

ผลการวิจัย พบวา  

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา ปจจัยดานสังคมมีผลเชิงบวกตอ

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับสูง จัดเปนตัวแปรตนทีม่ีความสัมพันธกับประสิทธิผล

การจัดการความขัดแยง ซึง่อยูลําดับสูงสุด จากทั้งหมด 3 ดาน ของกรณีศึกษาโดยมีคา Gamma 

เทากับ 0.715 มีคาเฉลีย่เลขคณิต (Mean) เทากับ 3.48 อยูลําดับสูงสุด จากทั้งหมด 3 ดาน ของ

กรณีศึกษา  

โครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิง่หอย จังหวัดสมุทรสงคราม ปจจัยดานสังคมมีผลเชิง

บวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางตํ่า จัดเปนตัวแปรตนที่มีความสัมพันธ

กับการจัดการความขัดแยง ซึ่งอยูลําดับสูงสุด จากทั้งหมด 3 ดาน ของกรณีศึกษาโดยมีคา Gamma 

เทากับ 0.447 มีคาเฉลีย่เลขคณิต (Mean) เทากับ 3.38 อยูลําดับสูงสุด จากทั้งหมด 3 ดาน ของ

กรณีศึกษา 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี  ปจจัยดาน

สังคมมีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางตํ่า จัดเปนตัวแปรตนที่มี

ความสัมพันธกับการจัดการความขัดแยง ซึ่งอยูลําดับที่ 2 จากทัง้หมด 3 ดาน ของกรณีศึกษาโดยมี

คา Gamma เทากับ 0.359 มีคาเฉลีย่เลขคณิต (Mean) เทากับ 3.67 อยูลําดับที ่2 จากทัง้หมด 3 ดาน 

ของกรณีศึกษา 
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จากผลการวิจัยเชิงปริมาณทั้ง 3 โครงการ พบวา ปจจัยดานสังคมมีผลเชิงบวกตอ

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงและอยูในระดับคอนขางต่าํ ยกเวน โครงการกอสรางโรงไฟฟา

สงขลา ที่พบวา  ปจจัยดานสังคมมีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับสูง

และเมื่อจําแนกปจจัยยอยดานสังคม  สามารถอธิบายผลการวิจัยไดดังน้ี 

 

1. หลักศาสนาของชุมชน 

ผลการวิจัย พบวา 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา ปจจัยหลักศาสนาของชุมชนมีผลเชิง

บวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางตํ่า จัดเปนตัวแปรตนที่มีความสัมพันธ

กับประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงซึง่อยูลําดับที ่10 ของกรณีศึกษาโดยมีคา Gamma เทากับ 

0.361 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เทากับ 3.48 อยูลําดับที่ 4 ของกรณีศึกษา  

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม ปจจัยหลักศาสนาของ

ชุมชนไมมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี  ปจจัยหลัก

ศาสนาของชุมชนไมมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง 

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณทั้ง 3 โครงการ พบวา ปจจัยหลักศาสนาของชุมชนไมมีผลตอ

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ยกเวนโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ที่พบวา ปจจัยหลัก

ศาสนาของชุมชนมีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงแตในระดับคอนขางตํ่า 

จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยครั้งนี้ พบวา ประชาชนมองวาหลักศาสนามีความ

จําเปนในการเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไมใหกระทําผิดทํานองคลองธรรม ชวยใหคนเปนคนดีใน

สังคม แตหลักศาสนาไมสามารถชวยจัดการความขัดแยงไดดีในทุกกรณี จากผลการศึกษาปรากฏวา

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา และโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิง่หอยมองวา

ปจจัยศาสนาไมมีผลตอการจัดการความขัดแยงเพราะโครงการทั้ง 2 เกิดในพื้นที่ชุมชนที่ไมไดอยูใน

สถานการณของการกอความไมสงบ หรือความขัดแยงทางการเมือง ที่รุนแรง แตเปนเพียงความ

ขัดแยงที่เกิดจากผลประโยชนทีไ่มสอดคลองกัน จึงอาจไมไดมุงเนนที่จะนําศาสนามาชวยในการ

จัดการความขัดแยง สวนโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลาเปนโครงการที่กอสรางในพื้นที่ที่ยัง     

คุกรุนอยูกับปญหาเรื่องการเมืองการปกครองระดับประเทศ และชุมชนมีความแตกตางในเรือ่งของ

ศาสนา คือ เปนชาวไทย-พุทธ และชาวไทย-มุสลิม และไดนําเรือ่งของศาสนาเขามาเกีย่วของกับ

ปญหาความขัดแยงดวย ดังนัน้ ชาวบานจึงไดมีการนําหลักศาสนามาเปนที ่พึ ่งทางใจ และเปน

แนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อลดปญหาความขัดแยงในพื้นที่นี้ หลักศาสนาจึงมีความสําคัญและเปน
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ประโยชนตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงได อยางไรก็ตามแมจากผลการวิจัยเชิงปริมาณ

ความเห็นของกลุมตัวอยางเห็นวา ศาสนาเปนปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงอยู

ในระดับตํ่าก็ตาม ขอมูลน้ีก็สามารถชี้ใหเห็นวาเมื่อพื้นที่ สาเหตุและสถานการณความขัดแยงตางกัน

ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงก็อาจแตกตางกนัดวย 

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ อาจสรุปไดวา ประชาชนในชุมชนเห็นวาหลัก

ศาสนาเปนปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในบางกรณีเทานั้น แตมีความจําเปน

ในชุมชนเพราะเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจใหผูปฏิบัติมีจิตใจออนโยน และมีเมตตา ซึง่ สอดคลองกับ

หลักธรรมในราชวสดีธรรม ในวิธุรชาดก (เลม 64) ที่ไดเสนอธรรมในการควบคุมตนเอง คือ การมี

สติ มีปญญา แตเปนผูที่มีจิตใจออนโยน รูจักกาลควรไมควร มีความออนนอมถอมตน พูดจาดี การ

ไมหวั่นไหวในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ความไมทนงตน ไมเห็นแกได ซือ่ตรงทัง้ตอหนาและลับหลัง 

การรักษางานไมใหผิดวินัยประเพณี และกฎหมาย และมีจิตใจที่พรอมจะตอสูกับอุปสรรคและ

ขอขัดของ เปนตน เหลานี้เปนหลักธรรมที่เหมาะสําหรับประชาชนจะไดยึดถือปฏิบัติเพราะธรรมที่

กลาวมาแตละขอขางตนมีลักษณะสรางสรรค ดังนั้นศาสนาจึงเหมือนเปนดานปราการทีจ่ะคอย

ปองกันความขัดแยงและความรุนแรงทีจ่ะอาจเกิดจากความขัดแยงได นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

ทฤษฎีการพัฒนาสังคมแนวพุทธ ของ ชาย สัญญาวิวัฒน และสัญญา สัญญาวิวัฒน (2551) ที่นํา 

เสนอตัวแปรสําคัญ คือ ไตรสิกขา ที่จะเปนตนเหตุใหเกิดการพัฒนาของสังคม คือ ทําใหสังคมมี

สันติภาพ สังคมมีคนพัฒนา สังคมมีครอบครัวมั่นคงชุมชนเขมแข็ง และสังคมรักษาสมดุลของ

ธรรมชาติ อันประกอบดวย  

1. ศีล คือ การพูดชอบ กระทําชอบ เลี้ยงชีพชอบ  

2. สมาธิ คือ ความพยายามชอบ  ระลึกชอบ และจิตต้ังมั่นชอบ  

3. ปญญา คือ เห็นชอบและคิดชอบ  

อีกทั้งสอดคลองกับแนวทางการจัดการความขัดแยงดวยหลักศาสนาของโยฮัน กัลตุง (อาง

ถึงในเดชา ต้ังสีฟา, 2550) ทีช่ีใ้หเห็นวาศาสนาไมไดมุงแกปญหาโดยการใชความรุนแรง แตใชเหตุ

และผลในการพิจารณาตัดสินใจ การพูดคุยกันจะนําไปสูความสําเร็จได และมองวาทุกอยางมีทั้ง

ทางบวกและทางลบ ดังนัน้ จึงจําเปนตองกลับไปแกไขสิง่ทีท่ําไปแลวหากเกิดผลในทางลบ และ

สอดคลองกับแนวคิดของ ฉัตรทิพย นาถสุภา ที่มองวาควรสงเสริมชุมชนใหเขมแข็งบนพื้นฐานของ

ศาสนา และสอดคลองกับผลการวิจัยของนฐพงศ  เทพจารี (2534) ที่ชี ้ใหเห็นวา คนไทยมุสลิม

ชนบทในจังหวัดชายแดนภาคใตทีย่ึดมั่นผูกพันในศาสนาอิสลามมีผลสงเสริมตอการพัฒนาทัง้สิ้น 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2547) ที่

ชี้ใหเห็นวา ศาสนาเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยในการจัดการความขัดแยง โดยศึกษาพุทธสันติวิธีตามที่
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ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถา โดยพระพุทธเจาไดนําเสนอชุดของสันติวิธีในการ

จัดการความขัดแยงซึ ง่ประกอบไป ดวยการเจรจากันเอง การไกลเกลี ย่คนกลาง การตัง้

คณะกรรมการไตสวน การพิจารณาตัดสินโดยสังฆสภา ซึง่กลยุทธประกอบดวยการตัดสินโดยการ

เงียบ การใชเสียงขางมาก การโนมนาวการประนีประนอม ทําใหพบรูปแบบการจัดการความขัดแยง

โดยพุทธสันติวิธีเชิงบูรณาการทีม่ีชื่อวา “ธัมมิกมัชฌิมวิธี” หมายถึง วิธีแบบกลางๆ หรือขอปฏิบัติ

แบบกลาง (มัชฌิมวิธี) ที่ประสานสอดคลอง พอเหมาะพอดี  

 

2. วัฒนธรรมชุมชน 

ผลการวิจัย พบวา  

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา ปจจัยวัฒนธรรมของชุมชนมีผลเชิงบวก

ตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางต่าํ จัดเปนตัวแปรตนที่มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึ่งอยูลําดับที่ 12 ของกรณีศึกษาโดยมีคา Gamma เทากับ 0.320 

มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เทากับ 3.48 อยูลําดับที่ 4 ของกรณีศึกษา 

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม ปจจัยวัฒนธรรมของชุมชน 

ไมมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง  

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี  ปจจัย

วัฒนธรรมของชุมชนไมมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง  

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณทั ้ง 3 โครงการ พบวา ปจจัยวัฒนธรรมชุมชน ไมมีผลตอ

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ยกเวนโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ที่พบวา ปจจัย

วัฒนธรรมชุมชน  มีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงแตในระดับคอนขางตํ่า 

จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยครั้งนี้ พบวา ประชาชนมองวัฒนธรรมชุมชน 

ประเพณีที่ดีงาม คลายกับหลักศาสนา คือ มองวาวัฒนธรรมชุมชนเปนสิ่งที่มีคุณคาทีจ่ะยึดโยง

ความสัมพันธชาวบานในชุมชนไวดวยกัน เพือ่ใหเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน แตวัฒนธรรม

ชุมชนไมสามารถที่จะชวยจัดการความขัดแยงไดเปนการทั่วไปทุกกรณี แตจะเปนปจจัยที่จะเปน

ประโยชนชวยจัดการความขัดแยงไดเฉพาะกรณีที่ชาวบานในชุมชนทะเลาะกัน หรือขัดแยงกันเอง

ในชุมชน แตในกรณีความขัดแยงระหวางคนในชุมชนกับบุคคลภายนอกชุมชนจะเปนประโยชน

นอยตอการจัดการความขัดแยง 

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพสรุปไดวา ประชาชนในชุมชนเห็นวาวัฒนธรรม

ชุมชนไมไดเปนปจจัยที่จะชวยจัดการความขัดแยงไดทุกกรณี แตวัฒนธรรมมีความจําเปนในชุมชน

ที่จะคอยสรางคุณคาในชุมชน ที่จะสงผลใหเกิดความผูกพัน ความรักความสามัคคีของคนในชุมชน 
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อันจะเปนภูมิคุ มกันความขัดแยงและความรุนแรงที่จะเกิดจากความขัดแยงได ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของวัฒนธรรมองคกรใน Gods of Management ของ Charles handy(1991) ที่นําเสนอ

แนวคดิวัฒนธรรมองคกรโดยเทพนักบริหารโดย  

1. วัฒนธรรมที่มีเทพ Zeus เปนผูนํา จะอาศัยเครือขายของมิตรภาพและความสัมพันธทีม่ี

ตอกนัมายาวนานในการทํางาน  

2. วัฒนธรรมที่มีเทพ Apollo เปนผูนํา ชุมชนจะยึดครองชีวิตการทํางานของประชาชน

เพื่อตัวประชาชนเอง โดยบอกวาประชาชนตองทําอะไร ไปที่ไหน และจะไดรับอะไร  

3. วัฒนธรรมที่มีเทพ Athena เปนผูนํา ทุกคนในชุมชนจะเอาใจใสในสิง่เดียวกัน มีความ

เปนทีม เนนผลลัพธที่จะเกิดกับชุมชนเปนหลัก  

4. วัฒนธรรมที่มีเทพ Dionysus เปนผูนําชุมชนจะทําหนาที ่ชวยประชาชนใหบรรลุ

เปาหมายของตนแองและชุมชนไปดวยกัน ประชาชนจะไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนบาน และ

ชุมชนจะมีอํานาจในการชวยเหลือชุมชนและประชาชนในการเจรจาตอรอง นอกจากนี้ยังสอดคลอง

กับ แนวคิดวัฒนธรรมองคการของ Denison (1990) ทีม่องวาประสิทธิผลเปนผลของการปฏิบัติที่

เกิดจากคานิยมและความเชือ่ของประชาชนภายในชุมชน จึงเกิดเปนพืน้ฐานของความรวมมือใน

ชุมชน และสอดคลองกับแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนของ Scott (อางถึงใน อริยา เศวตามร, 2542) ซึ่ง

เห็นวา วัฒนธรรมชุมชน เปนการเสนอแนวทางการพัฒนาสังคมที่เนนความเทาเทียมกันในการ

ควบคุมและจัดการทรัพยากรโดยการเอ้ือเฟอกันและกันถือเปนหลักที่ใชวัดความยุติธรรมของสังคม 

และสอดคลองกับหลักการสําคัญของวัฒนธรรมชุมชนทีเ่สนอโดยนิพจน เทียนวิหาร (อางถึงใน 

ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2540) ที่มองวา วัฒนธรรมชุมชนเปนพลังผลักดันการพัฒนาชุมชนทีส่ําคัญทีสุ่ด 

และสอดคลองกับผลการวิจัยของนิตินันท พันทวี (2544)  ซึ่งชี้ใหเห็นวาทุนทางวัฒนธรรม เปนกระจกเงา

สะทอนวัฒนธรรมทางภาษา และใหความบันเทิงแกชุมชน คุณคาในฐานะที่ทําหนาที่ควบคุมรักษาแบบแผน

ทางสังคมของชุมชน คุณคาในฐานะที่ทําหนาที่ขัดเกลาทางสังคม และคุณคาในการสรางความเปนนํ้าหน่ึงใจ

เดียวกัน เกิดความรูสึกพึงพอใจและความรูสึกเปนเจาของชุมชน สงผลใหเกิดความผูกพันกับชุมชนมาก  

 

3. ความสัมพันธท่ีแนนแฟน 

ผลการวิจัย พบวา 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา ปจจัยความสัมพันธที่แนนแฟนของคน

ในชุมชนมีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางสูง จัดเปนตัวแปรตน

ทีม่ีความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึ่งอยูลําดับที่ 6 ของกรณีศึกษาโดยมีคา 

Gamma เทากับ 0.553 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เทากับ 3.38 อยูลําดับที่ 10 ของกรณีศึกษา  
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โครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิง่หอย จังหวัดสมุทรสงคราม ปจจัยความสัมพันธที่

แนนแฟนของคนในชุมชนไมมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง  

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี  ปจจัย

ความสัมพันธที่แนนแฟนของคนในชุมชนมีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงใน

ระดับคอนขางต่าํ จัดเปนตัวแปรตนทีม่ีความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึ่งอยู

ลําดับที่ 4 ของกรณีศึกษาโดยมีคา Gamma เทากับ 0.360 มีคาเฉลีย่เลขคณิต (Mean) เทากับ 3.62 อยู

ลําดับที่ 8 ของกรณีศึกษา  

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณทั้ง 3 โครงการ พบวา ปจจัยความสัมพันธทีแ่นนแฟนของคนใน

ชุมชนมีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงและอยู ในระดับคอนขางต่ํา ยกเวน 

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม ทีพ่บวา ปจจัยความสัมพันธของคน

ในชุมชนไมมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง  

จากขอมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยครั้งนี ้พบวา ประชาชนเห็นดวยวาปจจัยความสัมพันธที่

แนนแฟนของคนในชุมชนมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง โดยใหเหตุผลวา การมี

ความสัมพันธทีดี่ตอกันจะชวยบรรเทาเบาบางความรูสึกไมดี ความไมชอบ ความเกลียด หรือ    

ความอคติอ่ืนๆไดในระดับหนึ่ง ซึ่งหากเปนเรือ่งทีไ่มมีความสําคัญก็จะชวยใหความขัดแยงหมดไป

ได  และหากเปนเรื ่องที ่มีความสําคัญก็จะมีวิธีในการจัดการในเชิงบวกมากขึ ้น เชน การ

ประนีประนอม การเจรจาพูดคุย การไกลเกลี่ย หรือดําเนินการตามกฎหมาย ความสัมพันธที่ดีตอกัน

จึงชวยบรรเทาหรือหยุดยัง้ไมใหความขัดแยงลุกลามเปนการใชความรุนแรงได สวนประชาชนที่

มองวาความสัมพันธระหวางกันของคนในชุมชนที่เปนไปในแนวทางไมพึงประสงค เชน การ

อุปถัมภค้ําชู พวกพอง หวังผลประโยชน จะเปนภัยตอชุมชน และเปนอุปสรรคตอการจัดการความ

ขดัแยง 

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพสรุปไดวา ประชาชนในชุมชนเห็นวาปจจัย

ความสัมพันธที่แนนแฟนมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงทัง้ในแงบวกและแงลบ ซึ่งใน

แงบวกสอดคลองกับแนวคิดของสุรเชษฐ เวชชพิทักษ (2533) ที่เสนอวา ชุมชนมีระบบคุณคาที่ทํา

ใหชุมชนดํารงอยูได ซึ่ง ระบบการอยูรวมสัมพันธกัน ซึ่งไดแก ครอบครัว เครือญาติ ชุมชน และ

ความสัมพันธระหวางชุมชน ก็เปนระบบหนึ่งที่สําคัญ และสอดคลองกับองคกรพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนตําบลน้าํเกีย๋น (2546) ที่มองวา ความสัมพันธของคนในชุมชน กอใหเกิดความผูกพันใน

ชุมชน ซึ่งจะสงผลตอความรวมมือในการทํากิจกรรมเพื่อสวนรวมของชุมชนได และสอดคลองกับ

แนวความคิดของ Wolf (อางถึงใน อมรา พงศาพิชญ, 2543) ที่มองวาความสัมพันธทีเ่กิดในชุมชน

จะมีผลทั้งทางตรงและทางออมตอการดําเนินกิจกรรมในชุมชนทั้งความสัมพันธแบบเครือญาติ 
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ความสัมพันธแบบเพื่อน และความสัมพันธแบบอุปถัมภ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎีการ

พึง่ตนเองแบบพัฒนาของชุมชนชนบท (TERMS MODEL) โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย ที่นําเสนอความสัมพันธระหวางวงใน คือ การพึง่พาตนเอง โดยเห็นวา 

เทคโนโลยีเปนเครือ่งมือการทํางานและสรางสมดุล เศรษฐกิจสําคัญตอการดํารงชีพอยู ได  

ทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตของชุมชน จิตใจจะชวยสรางความเชื่อมั่นวาจะ

สามารถพึ่งตนเองไดและสังคมวัฒนธรรมจะกอใหเกิดระเบียบวินัยที่เอ้ือตอการทํางาน สวนวงนอก 

คือ การพัฒนาในดานตางๆทีจ่ะเขามาสูชุมชน และสอดคลองกับผลการวิจัยของพระสุธรรม ธรรม

ทัศนานนท (2542) ในเร่ือง เครือขายความสัมพันธทางสังคมขององคกรปาชุมชน พบวา อุดมการณ

ในการสรางเครือขายความสัมพันธทางสังคมขององคกรปาชุมชน คือ การพึ่งพาอาศัยกันของคนใน

ชุมชนดานตางๆ มีการเชือ่มโยงกันเปนเครือขายชวยเหลือกันโดยผานกิจกรรมทางสังคม ทําให

ความสัมพันธเปนไปอยางตอเนือ่ง รวมทัง้เปนกลไก ทีส่งเสริมความสัมพันธทางสังคม ซึง่การวิจัย

นี้ ชี้ใหเห็นถึง ความสําคัญของความสัมพันธของคนในชุมชนในการสรางความผูกพันในชุมชน 

  

4. การรวมกลุมในชุมชน 

ผลการวิจัย พบวา 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา ปจจัยการรวมกลุมในชุมชนมีผลเชิงบวก

ตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางสูง จัดเปนตัวแปรตนที่มีความสัมพันธกับ

การจัดการความขัดแยง ซึง่อยูลําดับสูงสุดของกรณีศึกษา โดยมีคา Gamma เทากับ 0.668 มีคาเฉลีย่

เลขคณิต (Mean) เทากับ 3.60 อยูลําดับที่ 3 ของกรณีศึกษา  

โครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิง่หอย จังหวัดสมุทรสงคราม ปจจัยการรวมกลุมใน

ชุมชนมีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางต่าํ จัดเปนตัวแปรตนที่

มีความสัมพันธกับการจัดการความขัดแยง ซึ่งอยูลําดับที่ 6 ของกรณีศึกษา โดยมีคา Gamma เทากับ 

0.286 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เทากับ 3.63 อยูลําดับที่ 3 ของกรณีศึกษา  

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี  ปจจัยการ

รวมกลุมในชุมชนมีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางต่าํ จัดเปน

ตัวแปรตนที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึ่งอยูลําดับที่ 3 ของกรณีศึกษา 

โดยมีคา Gamma เทากับ 0.392 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เทากับ 3.74 อยูลําดับที่ 7 ของกรณีศึกษา  

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณทั้ง 3 โครงการ พบวา ปจจัยการรวมกลุมในชุมชนมีผลเชิงบวก

ตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงและอยู ในระดับคอนขางต่าํ ยกเวนโครงการกอสราง
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โรงไฟฟาสงขลา ที่พบวา ปจจัยการรวมกลุมในชุมชนมีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขัดแยงในระดับคอนขางสูง 

จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยครัง้นี้ พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นดวยวา การ

รวมกลุมในชุมชนมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง โดยใหเหตุผลวา เปนการเปดโอกาส

ใหชาวบานไดมาพบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณผานกลุมกิจกรรม 

หรือกลุมอาชีพที่ไดทํารวมกัน และมีความถี่มากในการสื่อขอมูลที่ถูกตองระหวางกัน คือ ขอมูลที่

สื่อสารผานกลุมจะเปนปจจุบัน และมีความถูกตอง ชวยใหเกิดความเขาใจตรงกันทุกฝาย ยากในการ

บิดเบือน นอกจากนีก้ารรวมกลุมในการแกปญหาตาง ๆ ในชุมชนโดยตรงอยางสม่าํเสมอ จะทําให

ปญหาไดรับการแกไขอยางตอเนือ่ง หากมีความผิดปกติใด ๆ ที่จะสอเคาใหเกิดความเสียหายก็จะ

สามารถแกไขไดทันการณ ก็จะทําใหความคับของใจเกิดขึน้นอย เมือ่ความคับของใจเกิดนอยความ

ขัดแยงก็ยอมจะเกิดขึน้นอยดวยเชนกัน ดังนั้นการรวมกลุมในชุมชนจะชวยลดปญหาความขัดแยง

ไดอีกทาง โดยขอใหผูนํากลุมสามารถเปนแกนกลางในการยึดโยงความรูสึก ความรัก ความผูกพัน 

และความฮึกเหิม ในการทํางานใหได 

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพสรุปไดวา ประชาชนในชุมชนเห็นวาปจจัยการ

รวมกลุมในชุมชนมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในชุมชน  ซึง่สอดคลองกับแนวคิด 

Prismatic-Sala Model ของ Fred W. Riggs ซึ่งปจจุบันประเทศไทยถูกครอบงําโดยนักธุรกิจ

การเมืองอยางแทจริง เพราะรัฐบาลทีท่ําการปกครองและบริหารประเทศในปจจุบัน คือ กลุ ม

นักการเมืองที่เปนนายทุนใหญที่ผูกขาดอํานาจรัฐอยู ซึ่งหากการรวมกลุมมีความเหนียวแนน กลุม

จะสามารถชวยใหความตองการของบุคคลบรรลุถึงวัตถุประสงค สามารถชวยงานและแกไขปญหา

ตางๆของกลุมได  และเกิดบรรยากาศของการรวมมือ มากกวาการแขงขันกัน ดังนั้น จึงควรใช

ประโยชนจากการเปนกลุมที่เขมแข็งดังกลาวเพื่อประโยชนสาธารณะโดยการบริหารประเทศให

เกิดผลตอความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน เปนตน สอดคลองกับแนวคิด WAKON YOSAI ซึ่ง

เปนการนําเสนอการพัฒนาของประเทศญ่ีปุน (สญัญา สญัญาวิวัฒน, 2549) ทีอ่าศัยการรวมกลุมการ

ทํางานในการผลักดันความเจริญกาวหนาและพัฒนาอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากปจจัยภายในและ

ปจจัยภายนอกของประเทศ คือ ลักษณะของคน ของสังคม และการทํางานของประเทศญ่ีปุนที่มี

ความขยัน เอาจริงเอาจัง ไมยอทอตอความลําบาก มีระเบียบวินัย พรอมเพรียง ซื่อสัตย ชาตินิยม เปน

ตน และสอดคลองกับแนวความคิดผูนํากลุมของ วรเดช จัยทรศร (อางถึงใน สุณี จีระสมบูรณยิ่ง, 

2544) ที่มองถึงผู นํากลุ มวามีความสําคัญมากตอการสรางความผูกพัน และการยอมรับ และ

สอดคลองกับผลการวิจัยของ อโนชา วิปุลากร (2544) ที่ชี้ใหเห็นวา องคประกอบของความเปน

ประชาสังคมนั้น ไดแก ความหลากหลายของกลุมคนที่เขามารวมตัวกัน ความเปนชุมชนที่ผูคนได
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แสดงความรูสึกรวมกันวาเปนพวกเดียวกัน ความเอื้ออาทรตอกัน รวมถึงความสนใจและเห็น

ผลประโยชนของชุมชนรวมกัน มีจิตสํานึกสาธารณะโดยเขารวมเปนสมาชิกในการจัดการมูลฝอย

ของชุมชน เกิดเปนกิจกรรมทีม่ีการจัดการมูลฝอยอยางตอเนื่องตลอดจนมีเครือขายความรวมมือ

และติดตอสื่อสารระหวางกัน 

 

5. การมีสวนรวมของประชาชน 

ผลการวิจัย พบวา 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา ปจจัยการมีสวนรวมในชุมชนมีผลเชิง

บวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางตํ่า จัดเปนตัวแปรตนที่มีความสัมพันธ

กับประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึ่งอยูลําดับที่ 9 ของกรณีศึกษาโดยมีคา Gamma เทากับ 

0.392 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) สูงที่สุดของกรณีศึกษา เทากับ 3.67  

โครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิง่หอย จังหวัดสมุทรสงคราม ปจจัยการมีสวนรวมใน

ชุมชนมีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางต่าํ จัดเปนตัวแปรตนที่

มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึง่อยูลําดับที ่4 ของกรณีศึกษาโดยมีคา 

Gamma เทากับ 0.376 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) สูงที่สุดของกรณีศึกษา เทากับ 4.00 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี  ปจจัยการมี

สวนรวมในชุมชนมีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางต่ํา จัดเปน

ตัวแปรตนที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึ่งอยูลําดับที่ 5 ของกรณีศึกษา

โดยมีคา Gamma เทากับ 0.355 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) สูงที่สุดของกรณีศึกษา เทากับ 3.91 

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณทั้ง 3 โครงการ พบวา ปจจัยการมีสวนรวมของประชาชนมีผล

เชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง แตอยูในระดับคอนขางตํ่า  

จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยคร้ังน้ี พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นดวยวาการมี

สวนรวมของประชาชนมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง โดยใหเหตุผลวา เปนการ

แสดงออกถึงการใหความสําคัญตอประชาชนในชุมชนในการตัดสินความเปนอยูของชุมชนเอง 

และชาวบานเองก็มีความเต็มใจที่จะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน ซึ่งการมีสวน

รวมจะชวยใหชาวบานสามารถติดตามดูความผิดปกติตาง ๆ ที่จะเกิดกับชุมชนได ซึ่งหากดูแลววา

จะกอใหเกิดความเสียหายก็จะสามารถแกไขไดอยางทันทวงที นอกจากนี้การมีสวนรวมของ

ประชาชนจะชวยสื่อใหผูเกี่ยวของไดทราบปญหาและความตองการของชาวบานในชุมชนไดอีก

ทางหน่ึง ซึ่งผูเกี่ยวของทุกฝายจะไดสามารถชวยเหลือเกื้อกูลกันไดตามสมควรอีกดวย 
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จากผลการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพสรุปไดวา ประชาชนในชุมชนเห็นวาปจจัยการมี

สวนรวมของประชาชนมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในชุมชน เพราะการมีสวนรวม

เปนสิ่งที่มีความจําเปนและเปนหลักการที่จะเปนประโยชนตอชุมชนในดานตาง ๆ ซึง่สอดคลองกับ

แนวคิดของการมีสวนรวม ของ สุนีย มัลลิกะมาลย (2545) ทีม่องวา หลักสําคัญของการมีสวนรวม

ของประชาชน ไดแก ไดรับขอมูลขาวสาร มีความรู ความเขาใจในสิง่ทีจ่ะมามีผลกระทบ  มีสวน

รวมในการคิด แสดงความคิดเห็น คนหาปญหา แนวทางแกไข รวมพิจารณา-ตัดสินใจ รวม

ดําเนินการรวมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และมีสวนรวมรับผล และสอดคลองกับแนวคิดการมี

สวนรวมของ Arnstein (1969) ที่นําเสนอบันไดการมีสวนรวม 8 ขัน้ ทีป่ระกอบดวย ขัน้การมีสวน

รวมเทียม คือไมถึงการมีสวนรวมที่แทจริงในการตัดสินใจ ไดแก ขั้นถูกจัดกระทํา และขั้นชี้แจง ขั้น

การมีสวนรวมบางสวน ไดแก ขั้นการใหขอมูลขาวสาร ขั้นการปลอบโยน ขั้นแสดงความคิดเห็น 

และขั้นที่อํานาจในการตัดสินใจเปนของประชาชน ไดแก ขั้นเปนหุนสวน ขั้นใชอํานาจผานตัวแทน 

และขั้นสูงสุดเปนขั้นควบคุมโดยประชาชน โดยมองความเขมของการมีสวนรวมในแงการมีอํานาจ

ในการตัดสินใจของประชาชนเปนสําคัญ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดการมีสวนรวมแบบ 

PAR โดยสัญญา สัญญาวิวัฒน (2549) คือ 3 รวม ไดแก ความรวมมือ (Participatory) การสราง

ความสามารถในการพึง่ตนเอง (Action) และการวิจัย (Research) สอดคลองกับรูปแบบการมีสวน

รวมของ Cohen & Uphoff  (1977) ที่แบงรูปแบบการมีสวนรวมเปน 4 รูปแบบ คือ การมีสวนรวม

ในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวนรวมในผลประโยชน และการมีสวน

รวมในการประเมินผล สอดคลองกับความเห็นของ เจมส แอล เครยตัน (อางถึงใน วันชัย วัฒนศัพท 

และคณะ, 2551) ทีม่องวา ประโยชนของการมีสวนรวม คือ คุณภาพการตัดสินใจที่ดีขึน้ ใชตนทุน

นอย สรางฉันทามติ หลีกเลี่ยงการเผชิญหนาทีเ่ลวราย  โดยคงไวซึ่งความนาเชื่อถือและความชอบ

ธรรม และสอดคลองกับผลการวิจัยของสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน (2540) ที่

ชีใ้หเห็นวา กระบวนการมสีวนรวมของประชาชน จะชวยใหเกดิการสนับสนุนการตัดสินใจในเร่ือง

นั้นๆวาชุมชนมีความเห็นดวย รวมทัง้ยังเปนการหาทางออกที่เหมาะสมสําหรับปญหาที่อาจเกิดขึน้ 

และที่สําคัญก็คือ มีความเปนธรรมและยุติธรรมในการตัดสินใจนั้น ๆ หรืออยางนอยทีสุ่ดจะสราง

ความรูสึกที่ดีขึน้กับผูเกี่ยวของหรือผูที่ถูกผลกระทบวาปญหาของเขาไดมีการรับฟง และผูทีไ่ดรับ

ผลกระทบก็มีโอกาสไดรับขอมูลที่ชัดเจนโปรงใส และไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งจะทําใหขอ

ขดัแยงหรือขอพพิาทตาง ๆ  ไมมีโอกาสเกิดขึ้นหรือขยายตัว 
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6. การสื่อสาร 

ผลการวิจัย พบวา 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา ปจจัยการสือ่สารในชุมชนมีผลเชิงบวก

ตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางสูง จัดเปนตัวแปรตนที่มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึ่งอยูลําดับที่ 5 ของกรณีศึกษาโดยมีคา Gamma เทากับ 0.556 

มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เทากับ 3.39 อยูลําดับที่ 9 ของกรณีศึกษา  

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม ปจจัยการสือ่สารในชุมชน

มีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางสูง จัดเปนตัวแปรตนที่มี

ความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึ่งอยูลําดับสูงสุด ของกรณีศึกษาโดยมีคา 

Gamma เทากับ 0.568 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เทากับ 3.41 อยูลําดับที่ 5 ของกรณีศึกษา 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี  ปจจัยการ

สื่อสารในชุมชนมีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางต่าํ จัดเปนตัว

แปรตนที ่มีความสัมพันธกับการจัดการความขัดแยง ซึ่งอยูลําดับที่ 6 ของกรณีศึกษาโดยมีคา 

Gamma เทากับ 0.340 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เทากับ 3.80 อยูลําดับที่ 4 ของกรณีศึกษา 

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณทั้ง 3 โครงการ พบวา ปจจัยการสื่อสารในชุมชนมีผลเชิงบวกตอ

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงและอยู ในระดับคอนขางสูง  ยกเวนโครงการทอสงกาซ

ธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี  ทีพ่บวา ปจจัยการสื่อสารในชุมชนมีผล

เชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางตํ่า 

จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยครัง้นี ้พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นดวยวาการ

สื่อสารมีผลตอการจัดการความขัดแยง โดยใหเหตุผลวา การสื่อสารจะชวยสรางความเขาใจ สราง

ความสัมพันธ สรางความรูสึกที่ดีตอกันได อีกทั้งในชุมชนมีการสือ่สารหลากหลายวิธี เชน หอ

กระจายขาว วิทยุชุมชน แผนพับ ใบปลิว การประชุมสรางความเขาใจ การรวมทําเวทีประชาคม ซึง่

ยิง่มีเวทีใหชาวบานไดพบและพูดคุยกันไดมากเพียงใดก็จะชวยในการปองกันปญหาความขัดแยง

และสามารถหาทางออกของความขัดแยงหรือระงับความขัดแยงไดมากขึ้น 

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพสรุปไดวา ประชาชนในชุมชนเห็นวาการสือ่สารมี

ความจําเปนในชุมชนอยูในระดับสูงที่สุดในบรรดาปจจัยทั้งหมด เพราะการสื่อสารจะชวยสราง

ความเขาใจที่ดี ถูกตอง และตรงกัน ในทุกเรื่องและทุกฝาย รวมทั้งการสือ่สารจะชวยใหเกิดความรู

ใหม ๆ ที่ทันสมัยอยูเสมอ ชวยใหคนในชุมชนมีหูตากวางขวางขึ้น และเขาใจโลกภายนอกมากขึ้น 

โดยเฉพาะโครงการที่เขามาดําเนินการในพื้นทีจํ่าเปนอยางยิ่งทีเ่จาของโครงการและหนวยงานที่

เกี่ยวของตองสื่อสารโดยการประชาสัมพันธใหชาวบานไดรับทราบความเปนมาเปนไปทีถู่กตอง  
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จะไดไมเกิดความเขาใจผิดกันและกัน นอกจากนี้การสื ่อสารยังชวยใหชาวบานมีความรูสึกวา

เจาของโครงการใหความสําคัญกับชาวบานในฐานะเจาของพืน้ที ่ดังนัน้ชาวบานจะไดประโยชน

จากขอมูลที่ไมปกปด มีความโปรงใสมีความตอเนื่องและสม่ําเสมอ อีกทัง้จะทําใหผูเกีย่วของไดรับ

ทราบถึงความตองการและปญหาความคับของใจของชาวบานในชุมชนอีกดวย เปนลักษณะของการ

รูเขารู เรา ทําใหทุกฝายสามารถตัดสินใจทําในสิ ่งที ่ถูกตอง ตรงตามความตองการไดงายและ

เหมาะสม ซึง่สอดคลองกับแนวคิดของ Lerner (อางถึงใน สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2549) ที่ไดเสนอ

ทฤษฎีความทันสมัยดวยการสื่อสาร โดยสรุปถึงการสื่อสารวาจะกอใหเกิดการถายทอดความรูใหม 

ๆ สามารถปลูกฝงความรู ความคิด รวมทั้งชีวิตสังคมสมัยใหมใหกับคนในสังคม ซึง่จะชวยใหคน

ในสังคมไดมีความคิดใหม ๆ และปรับตัวตามความเหมาะสม ซึ่งทําใหสังคมมีการเปลีย่นแปลงทัง้

ทางวัตถุและไมใชวัตถุเขาสูภาวะสมัยใหม สอดคลองกับแนวคิดของ กาญจนา แกวเทพ (2543) 

เรื่อง การสื่อสารชุมชน ทีว่า การสื่อสารควรเปนแบบสองทางที่มีการโตตอบกันได และขอมูล

ขาวสารจะตองมาจากทุกทิศทางที ่หลากหลาย โดยการสื ่อสารทุกระดับตั้งแตระดับชุมชน 

หนวยงาน จนถึงสังคมสวนรวม จะตองมีเปาหมาย และจุดมุงหมายสําคัญของการสื่อสารชุมชน คือ 

เปนการสือ่สารทีดํ่าเนินการเพือ่ตอบสนองความตองการของประชาชน ซึง่สือ่ทีแ่สดงออกจะตอง

เปนสื่อที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา นอกจากนีย้ังสอดคลองกับแนวคิดของวันชัย วัฒน

ศัพท (2550) ซึง่มองวา การบรรลุเปาหมายของการแกปญหาความขัดแยง คือ “การสื่อสาร” เพราะ 

การสื่อสารกอใหเกิดความเขาใจและเปนทางออกและแกไขปญหาเพือ่การยุติความขัดแยง และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศาสวัต เพงแพ (2543) ทีช่ีใ้หเห็นวา ความสามารถในการควบคุมสือ่ ทํา

ใหสามารถถายทอดแนวความคิดและกิจกรรมไปยังชุมชนเพือ่สรางความเขาใจและการยอมรับได

มากกวาปกติ ดังนั้น การสื่อสารจึงมีความสําคัญตอชุมชน 

 

7. ความรูของประชาชน 

ผลการวิจัย พบวา 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา ปจจัยความรูของประชาชนมีผลเชิงบวก

ตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางสูง จัดเปนตัวแปรตนที่มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึ่งอยูลําดับที่ 5 ของกรณีศึกษาโดยมีคา Gamma เทากับ 0.556 

มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เทากับ 3.39 อยูลําดับที่ 9 ของกรณีศึกษา  

โครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม ปจจัยความรูของคนใน

ชุมชนมีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางต่าํ จัดเปนตัวแปรตนที่
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มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึง่อยูลําดับที ่3 ของกรณีศึกษาโดยมีคา 

Gamma เทากับ 0.450 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เทากับ 3.39 อยูลําดับที่ 6 ของกรณีศึกษา 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี  ปจจัยความรู

ของคนในชุมชนไมมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง  

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณทั้ง 3 โครงการ พบวา ปจจัยความรูของคนในชุมชนมีผลเชิงบวก

ตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงและอยูในระดับคอนขางต่าํ ยกเวน โครงการทอสงกาซ

ธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี  ทีพ่บวา ปจจัยความรูของคนในชุมชนไม

มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง  

จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยครั้งนี้ พบวาผู ใหสัมภาษณสวนใหญเห็นดวยวา

ความรูของประชาชนมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง โดยใหเหตุผลวา คนที่มีความรู 

มักจะใชหลักของเหตุและผลมาพูดคุยกันมากกวาการตัดสินใจหรือตัดสินปญหาดวยอารมณ 

นอกจากน้ี  ผูทีม่ีความรูความสามารถจะมีความเขาใจในโครงการ หรือกิจกรรม ที่เกิดขึ้นในชุมชน

ไดงาย และจะชวยถายทอดขอมูลไปสูประชาชนในชุมชนไดอีกชองทางหนึง่ โดยจะสามารถบอก

ถึงผลดี ผลเสีย และประโยชนทีโ่ครงการจะมีตอชุมชนไดในระดับหนึ่ง ดังนั้นความรูทีม่ีในชุมชน

หากไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันอยางตอเนือ่งก็จะชวยใหชาวบานเกิดความเขาใจและ

ตัดสินใจโดยการอางอิงความรูและขอมูลที่ไดรับ ซึ่งจะสามารถชวยลดความขัดแยงในชุมชนได 

เพราะประชาชนในชุมชนมีการตัดสินใจกระทําการใด ๆ อยูบนพื้นฐานของความรู และขอมูลที่

ถูกตอง  ซึ่งยอมเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของทุกฝาย นอกจากนี้ความรูที ่ไดมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูจะชวยใหชุมชนเกิดการพัฒนาอยางตอเนือ่ง สามารถรับเอาสิง่ดี ๆ จากภายนอกชุมชนทีจ่ะ

เปนประโยชนตอชุมชนมาปรับใชกับชุมชนไดมากขึน้ นอกจากนี้ประชาชนในชุมชนจะไดใช

ความคิดในการตัดสินใจ และมีความชํานาญในการนําความรูไปใชในการพัฒนาชุมชนอยางมี

ประสิทธิภาพดวย 

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพสรุปไดวา ประชาชนในชุมชนเห็นวาความรูของคน

ในชุมชนเปนปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง เพราะมีความจําเปนและเปน

ประโยชนในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการจัดการความรูของ Nonaka & Takeuchi (1995) ซึ่ง

เปนการนําความรูที่มีอยู หรือที่ไดเรียนรูมา ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร โดยนําเสนอ

กระบวนการในการจัดการความรู ที ่จําเปนในการเสริมสรางองคความรู ใหแกองคกรอัน

ประกอบดวย  

1. Scialization ซึ่งเปนกระบวนการที่กอใหเกิดการเรียนรูขึ้น เปนรูปแบบการถายทอด

ประสบการณและความรูดานใดดานหน่ึงโดยเฉพาะ  
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2. Externalization เปนกระบวนการแปลงความรูที่ไดมีการถายทอด และทําการรวบรวม

ไวโดยผานวิธีการตาง ๆ  

3. Combination เปนกระบวนการนําความรูที่ไดรวบรวมไวมาจัดเปนหมวดหมูเกิดองค

ความรูท่ีเปนระบบมากขึ้น และ  

4. Internalization เปนการนําความรูที่มีอยูภายนอกเขาสูองคกรเพื่อการสรางสรรคหรือ

พัฒนาองคกร  

 และสอดคลองกับแนวคิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมจากการเรียนรูของ Bloom, Benjamin 

S. (1956) ที่ไดจําแนกพฤติกรรมเปน 3 ดาน ไดแก  

1. ดานสติปญญา มีความรู ความเขาใจ สามารถนําไปใช เกิดการวิเคราะห สังเคราะห 

และเกิดการประเมินผล  

2. ดานจิตใจหรือความรูสึก มีความสามารถในการรับรู ใหความสนใจ ตอบสนอง 

ประเมินคา สรางคุณคา จัดระบบและสรางนิสัย  

3. ดานทักษะหรือการปฏิบัติ มีความสามารถในการเลียนแบบ ทําตามแบบ หาความถูก

ตอง ทําอยางตอเน่ือง  

และเกิดความเปนธรรมชาติในการปฏิบัติ และสอดคลองกับแนวคิดของสัญญา สัญญา

วิวฒัน (2541) ที่มองวา หนึ่งในสีป่ระการสําคัญทีท่ําใหชุมชนเขมแข็ง คือ การเปนชุมชนเรียนรู ซึง่

ตองเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เปนความรูชั้นสูง หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา “ปญญา” ซึง่จะใช

ปญญาในการแกปญหาตาง ๆ ของชุมชน เพราะปญญา คือ พลังผลักดันชุมชนอยูตลอดเวลา และยัง

สอดคลองกับแนวคิดการเรียนรูแบบมีสวนรวมในชุมชนของ บัณฑร ออนดํา (2544) ที่เสนอวา การ

เรียนรูจะชวยสรางสํานึกคุณคา ศักดิ์ศรีของมนุษยและพลังของการรวมกลุมพลังชุมชนจะนําไปสู

ความเขมแข็งของชุมชน โดยเนนกระบวนการเรียนรูแบบสรุปบทเรียน ซึง่เปนการเรียนรูโดยตรง

จากการเห็นจริงและการแลกเปลีย่นประสบการณ ประชาชนไดเขารวมการเรียนรู ไดเปนผูคนหา

ขอมูล ประเมินปญหา ความตองการ ความจําเปนทีแ่ทจริง และไดนํากระบวนการกลุมทีเ่นนความ

รวมมือและชวยเหลือซึง่กันและกัน ซึ่งชวยสรางความรูสึกไวเนือ้เชือ่ใจกัน และสรางใหเกิดความ

รวมมือและสามัคคีในการทํางาน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับเรือ่ง รวมทั้งสอดคลองกับผลการวิจัย

ของ ชาคริต ตันพิรุฬห (2543) ซึ่งสรุปวา ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการหรือ

กิจกรรมในชุมชน เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยลดปญหาความขัดแยงในชุมชนได  
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ดานเศรษฐกิจ 

ผลการวิจัย พบวา  

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา ปจจัยดานเศรษฐกิจมีผลเชิงบวกตอ

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางสูง จัดเปนตัวแปรตนทีม่ีความสัมพันธกับ

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึ่งอยูลําดับที่ 2 จากทั้งหมด 3 ดาน ของกรณีศึกษาโดยมีคา 

Gamma เทากับ 0.673 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เทากับ 3.45 อยูลําดับที ่2 จากทัง้หมด 3 ดาน ของ

กรณีศึกษา 

โครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิง่หอย จังหวัดสมุทรสงคราม ปจจัยดานเศรษฐกิจมีผล

เชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางต่าํ จัดเปนตัวแปรตนที ่มี

ความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึง่อยู ลําดับที ่2 จากทัง้หมด 3 ดาน ของ

กรณีศึกษาโดยมีคา Gamma เทากับ 0.361 มีคาเฉลีย่เลขคณิต (Mean) เทากับ 3.09 อยูลําดับที ่3 จาก

ทั้งหมด 3 ดาน ของกรณีศึกษา 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี  ปจจัยดาน

เศรษฐกิจมีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางสูง จัดเปนตัวแปร

ตนที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึ่งอยูลําดับที่ 1 จากทั้งหมด 3 ดาน ของ

กรณีศึกษาโดยมีคา Gamma เทากับ 0.525 มีคาเฉลีย่เลขคณิต (Mean) เทากับ 3.82 อยูลําดับที ่1 จาก

ทั้งหมด 3 ดาน ของกรณีศึกษา 

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณทั้ง 3 โครงการ พบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจมีผลเชิงบวกตอ

ประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงและอยู ในระดับคอนขางสูง  ยกเวนโครงการพัฒนาการ

ทองเที่ยวชมหิ่งหอย ที่พบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจมีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความ

ขัดแยงในระดับคอนขางตํ่า 

และเมื่อจําแนกเปนปจจัยยอยดานเศรษฐกิจ สามารถอธิบายผลการวิจัยไดดังน้ี 

 

1. ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน – เอกชน 

ผลการวิจัย พบวา 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา ปจจัยผลประโยชนทางเศรษฐกิจของ

ชุมชน – เอกชน มีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางสูง จัดเปนตัว

แปรตนที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึ่งอยูลําดับที่ 2 ของกรณีศึกษาโดย

มีคา Gamma เทากับ 0.645 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เทากับ 3.39 อยูลําดับที่ 8 ของกรณีศึกษา  
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โครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม ปจจัยผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจของชุมชน – เอกชน มีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขาง

ต่ํา จัดเปนตัวแปรตนทีม่ีความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึง่อยูลําดับที ่5 ของ

กรณีศึกษาโดยมีคา Gamma เทากับ 0.289 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เทากับ 3.03 อยูลําดับที่ 10 

ของกรณีศึกษา 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี  ปจจัย

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน – เอกชน มีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง

ในระดับคอนขางสูง จัดเปนตัวแปรตนทีม่ีความสัมพันธกับการจัดการความขัดแยง ซึ่งอยูลําดับ

สูงสุด ของกรณีศึกษาโดยมีคา Gamma เทากับ 0.564 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เทากับ 3.82 อยู

ลําดับที่ 2ของกรณีศึกษา 

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณทั้ง 3 โครงการ พบวา ปจจัยผลประโยชนทางเศรษฐกิจของ

ชุมชน – เอกชน มีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงและอยูในระดับคอนขางสูง 

ยกเวน โครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิง่หอย ที่พบวา ปจจัยผลประโยชนทางเศรษฐกิจของ

ชุมชน – เอกชน มีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงและอยูในระดับคอนขางตํ่า 

จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยครั้งนี ้พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นดวยวา

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน – เอกชนมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงใน

ระดับสูง เพราะ โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลาและโครงการทอสงกาซธรรมชาติยาดานา     

เปนโครงการทีข่ัดแยงในเรื่องของผลประโยชนทีไ่มลงตัวเปนหลัก โดยมีเรือ่งความกังวลเกี่ยวกับ

สิง่แวดลอมเขามาเปนประเด็นสําคัญในการคัดคานหรือตอตาน สวนโครงการพัฒนาการทองเที่ยว

ชมหิ่งหอยมองวาสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตดั้งเดิม คือ สิ่งที่ชุมชนตองการ เพราะฉะนั้นเมื่อทุกฝาย

ไมไดดําเนินการตามกฎกติกาของสังคมและระเบียบกฎหมาย การแกไขปญหาจึงไมสามารถ

ดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรมเลยทําใหความขัดแยงยังคงมีอยูตอไป อยางไรก็ตามชาวบานใน

ชุมชนใหขอคิดเห็นเพิ ่มเติมวา ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ในชุมชน ภาคเอกชน ควรยึดหลัก      

ธรรมาธิบาล ซือ้ขายมีผลกําไรแตพองาม ใหชาวบานในชุมชนไดมีสวนรวมคือ รวมแสดงความ

คดิเห็น รวมดําเนินการ และรวมตัดสนิใจดวย  

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพสรุปไดวา ประชาชนในชุมชนเห็นวาผลประโยชน

ทางเศรษฐกิจของชุมชน – เอกชนมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับสูง เพราะ 

เปนการชดเชยความรูสึกที่ไดรับความเสียหาย หรือความรูสึกสูญเสีย รวมถึงมีกําลังใจดีขึ้นเมือ่มีคน

มาหวงใยและใสใจดูแล ที่สําคัญเปนบทบาทสําคัญที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมในชุมชน คือ ประชาชน
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มีสวนรวมรับผลประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดในชุมชนดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

Gittinger (1982) ที่มองถึงผลประโยชนใน 2 ลักษณะ คือ   

1. ผลประโยชนที่วัดไมไดในรูปของตัวเงิน ซึง่โครงการภาครัฐทีเ่ขาไปดําเนินการใน

พื้นที่เปนโครงการประเภทนี้เนื่องจากวัตถุประสงคการดําเนินการของโครงการดําเนินการเพื่อสราง

ความเจริญและประโยชนสาธารณะใหเกิดกับชุมชนและ  

2. ผลประโยชนทีวั่ดมูลคาเปนจํานวนเงินได สอดคลองกับทฤษฎีแลกเปลีย่น (อางถึงใน 

สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2549) ซึง่มองถึงการสนองตอบความตองการของกันและกันในการเปนคู

สัมพันธระหวางกันซึ่งจะทําใหทราบวาคูแลกเปลี่ยนเปนใคร แลกเปลี่ยนอะไรกัน ปริมาณเทาใด 

ขอตกลงการแลกเปลีย่นหรือสัญญาหรือวัฒนธรรมที่ควบคุมการแลกเปลีย่นคืออะไร ตลอดจน

เงื่อนไขหรือสภาพแวดลอมทีส่นับสนุนการดํารงรักษาความสัมพันธแลกเปลีย่นเปนอยางไร และ

สอดคลองกับทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระดับบุคคลของ Talcott Parsons  

 และ. Homans (อางถึงใน Turk et al., 1971) ซึ่งเสนอใหเห็นถึงกรณีศึกษาที่พบการ

แลกเปลี่ยนระหวางบุคคล 10 ประการ ซึ่งไดขอสรุปถึงความถี่ของการกระทําระหวางกันจะมีผลตอ  

1. ระดับความชอบพอที่มากขึ้นหรือลดลง  

2. ระดับความคลายคลึงของการกระทําและความรูสึกที่มากขึ้นหรือลดลง  

3. ระดับขอบเขตของการกระทําที่กวางขวางมากขึ้นหรือลดลง  

4. ระดับความเคารพที่มากขึ้นหรือลดลง  

และสอดคลองกับทฤษฎีการแลกเปลีย่นเชิงโครงสราง ของ Blau (1964) ที่ไดเสนอการ

แลกเปลี่ยนระหวางคนหมูมาก ซึ่งสรุปไดวา   

1. ยิ่งบุคคลคาดหวังจะไดกําไรก็ยิ่งกระทํากิจกรรมน้ัน  

2. ยิ่งไดทําการแลกเปลี่ยนรางวัลก็ยิ่งเกิดความผูกพันระหวางกัน  

3. หากคูสัมพันธไมไดตอบแทนตามสัญญาก็จะเกิดการกระทําทางลบ เชน ความไมเปน

มิตร ไมพอใจ หรือเลิกสัมพันธ  

4. ยิง่บุคคลไดรับรางวัลใดมากขึน้ บุคคลจะรูสึกอิม่ และคุณคาของรางวัลนัน้จะลดลง 

และเร่ิมหารางวัลอ่ืนมาทดแทน และสอดคลองกับผลการวิจัยของคณะนักวิจัยไทบานสมัชชาคนจน

กรณีปากมูนรวมกับเครือขายแมน้ําเอเชียตะวันออกเฉียงใตประเทศไทย (SEARIN Thailand) 

(2545) ที่พบวา ชุมชนไดเห็นวาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชนเปนปจจัยที่สําคัญอีก

ประการหน่ึงทีช่ วยใหปญหาความขดัแยงบรรเทาเบาบางลงได  
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2. ความทันสมัยของชุมชน 

 ผลการวิจัย พบวา 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา ปจจัยความทันสมัยของชุมชนมีผลเชิง

บวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางสูง จัดเปนตัวแปรตนที่มีความสัมพันธ

กับประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึ่งอยูลําดับที่ 4 ของกรณีศึกษาโดยมีคา Gamma เทากับ 

0.611 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เทากับ 3.63 อยูลําดับที่ 2 ของกรณีศึกษา  

โครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม ปจจัยความทันสมัยของ

ชุมชนมีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางสูง จัดเปนตัวแปรตนที่

มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง ซึง่อยูลําดับที ่2 ของกรณีศึกษาโดยมีคา 

Gamma เทากับ 0.526 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เทากับ 3.32 อยูลําดับที่ 9 ของกรณีศึกษา 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี  ปจจัยความ

ทันสมัยของชุมชนมีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางต่าํ จัดเปน

ตัวแปรตนที่มีความสัมพันธกับการจัดการความขัดแยง ซึง่อยูลําดับที ่2 ของกรณีศึกษาโดยมีคา 

Gamma เทากับ 0.464 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เทากับ 3.80 อยูลําดับที่ 3 ของกรณีศึกษา 

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณทั้ง 3 โครงการ พบวา ปจจัยความทันสมัยของชุมชนมีผลเชิง

บวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงและอยูในระดับคอนขางสูง  ยกเวนโครงการทอสงกาซ

ธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี  ทีพ่บวา ปจจัยความทันสมัยของชุมชนมี

ผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงในระดับคอนขางตํ่า 

จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยคร้ังน้ี พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นดวยวาปจจัย

ความทันสมัยของชุมชนมีผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยง เพราะ ชาวบานไมไดปฏิเสธ

ความทันสมัย และไมไดอยากเปนคนที่ลาหลัง อยากจะพัฒนาในทุกเร่ือง อยากรูขอมูลที่กําลังเปนที่

สนใจ เชน อยากมีความรูเรื่องคอมพิวเตอร อยากขับรถที่ทันสมัย ฯลฯ แตความทันสมัยจะตองมา

ผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม ตลอดจนภูมิสังคมของชุมชนดวย จึงควรเปนลักษณคอยเปนคอยไป 

และที่สําคัญความทันสมัยตองไมเขามาทําลายสิ่งแวดลอม หรือกอใหเกิดความแตกแยกของคนใน

ชุมชน ชุมชนจึงจะสามารถยอมรับได 

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพสรุปไดวา ประชาชนในชุมชนเห็นวาความทันสมัยมี

ผลตอประสิทธิผลการจัดการความขัดแยงและอยูในระดับคอนขางสูง เพราะมองวามีความจําเปน

ในชุมชนปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความทันสมัยของ Rotow (อางถึงใน พัชรินทร สิรสุนทร, 

2547) ที่ไดเสนอ ทฤษฎีภาวะทันสมัยซึ่งมีลักษณะสังคมเปลี่ยนจากการดํารงชีวิตที่เรียบงายไปสูการ

การดํารงชีวิตที่อาศัยความรูและเทคโนโลยีระดับสูง เปลี่ยนจากเกษตรกรรมแบบยังชีพไปสูการ
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ผลิตขนาดใหญเพือ่การขาย  มีระบบอุตสาหกรรมในโรงงานและใชเครื่องจักรกลมากขึน้ คนใน

สังคมสัมพันธกันแบบเปนทางการมากขึ้น เกิดการขยายของสังคมเมือง โครงสรางพืน้ฐานเพิม่ขึ้น 

เปลี่ยนแปลงเปนความเชื่อแบบมีเหตุผลมากขึน้ สถาบันทางสังคมมีความซับซอนมากขึน้ มีการจัด

ระเบียบทางสังคมโดยใชกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เปนลายลักษณอักษรมากขึ้น ดังนั้น การนํา

สังคมเขาสูภาวะความทันสมัยตามทฤษฎีดังกลาวจึงตองเปลีย่นแบบคอยเปนคอยไป เพือ่ใหระบบ

ตาง ๆ ในสังคมไดมีโอกาสปรับตัวไปพรอมกับการรักษาดุลยภาพและความมั่นคงของสังคม และ

สอดคลองกับผลการวิจัยของ Inkeles & Smith (1974) ซึ่งมองความทันสมัยไปทีคุ่ณลักษณะของ

บุคคลและชุมชน คือ ความเชือ่ในหลักเหตุผลและมองโลกในแงดี เชือ่ในสิง่ทีส่ามารถพิสูจนได มี

ความเคารพใหเกียรติผูอ่ืน ยอมรับและใหความสําคัญกับบุคคลอ่ืน ยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑที่สังคม

วางไว เชื่อถือในความสามารถของมนุษย มีความเชื่อวามนุษยสามารถควบคุมสิง่แวดลอมได ทุกสิ่ง

ทุกอยางสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิม การยอมรับประสบการณใหม ๆ และมีความคิดในทาง

กาวหนา มีการวางแผนในการทํางาน ซึ ่งอยู ภายในแนวทางที ่เหมาะสม และดุลยพินิจในการ

ตัดสินใจในการยอมรับความทันสมัย และสอดคลองกับแนวความคิดของ Huntington (1969) ที่มอง

วาความทันสมัยสามารถชวยจัดการความขัดแยงได เพราะ ความหมายของ Huntington เมืองที่

ทันสมัย คือ เมืองที่สังคมต้ังอยูบนพื้นฐานของศีลธรรม ความยุติธรรม ความซื่อสัตย และเปนสังคม

แหงสนัติสขุ 

 



  

บทที่ บทที่ 55  

สรุปสรุปผลผลการวิจัยการวิจัยและและขอขอเสนอแนะเสนอแนะ   

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยนี้ ไดศึกษาเร่ือง การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย โดยมี

กรอบในการคิดวา การจัดการความขัดแยงจะมีปจจัยใดเขามาสนับสนุนหรือชวยใหสามารถจัดการ

ไดดวยความสําเร็จ ซึ่งหากปจจัยดังกลาวมีประสิทธิภาพสูง ก็จะชวยใหการจัดการความขัดแยงมี

ประสิทธิผลและเกิดผลสําเร็จ และหากการจัดการความขัดแยงมีประสิทธิผลก็จะทําใหความขัดแยง

นั ้นเปนประโยชนตอชุมชนได ดังนั ้น การศึกษาปจจัยที ่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดาน

สิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยจึงมีความสําคัญทีจ่ะชวยชุมชนในการแกไขปญหาความขัดแยงใน

ชมุชนไดอีกแนวทางหน่ึง 

โจทยการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้จึงมุงไปที่คําถามที่วา “จะมีปจจัยใดบางที่มีผลตอการ

จัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย” ซึง่วัตถุประสงคการวิจัยก็เพือ่ศึกษาให

ทราบถึงปจจัยทีจ่ะมีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย แนวทางใน

การจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย และเพื่อใหไดขอเสนอแนะที่จะเปน

ประโยชนตอการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย ทั้งนี้ไดใชการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) เปนหลัก และนําการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มา

ชวยเสริมเพื่อใหสามารถอธิบายผลการวิจัยใหมีความสมบูรณมากขึ้น โดยไดนําแนวคิด ทฤษฎี และ

ผลการวิจัยทีเ่กีย่วของมาเปนฐานสําคัญในการกําหนดกรอบความคิด และสมมติฐานเพือ่การ

ทดสอบและวิเคราะหหาความสัมพันธเชิงเหตุและผล การวิจัยครัง้นี้แบงเปน 3 กรณีศึกษา ซึง่มี

ลักษณะที่แตกตางกันทั้งในเชิงพื้นที่ เนื้อหาความขัดแยง สถานการณ ปญหาอุปสรรค และวิธีการ

ในการจัดการความขัดแยง ดังนัน้ จึงเปนโอกาสดีที่จะทําใหผูวิจัยไดเปรียบเทียบถึงปจจัยทีม่ีผลตอ

การจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย ซึง่อาจจะเหมือนหรือแตกตางกันตาม

ระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื ้นที ่ที ่ไดผานการจัดเก็บ และวิเคราะหอยางเปนระบบ           

โดยในกรณีศึกษาที่ 1 เปนการศึกษาการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย

จากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จังหวัดสงขลา ประชากรทีใ่ชในการศึกษา ไดแก ประชากร

ตัวอยางซึ่งเปนประชาชนในชุมชนพื้นที่ที่มีความขัดแยงรอบโรงไฟฟาสงขลา ในตําบลตลิ่งชัน ตําบล

นาทับ ตําบลปาชิง และตําบลคลองเปยะ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จํานวนทัง้สิน้ 355 คน 
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กรณีศึกษาที่ 2 เปนการศึกษาการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยจาก

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิง่หอย จังหวัดสมุทรสงคราม ประชากรทีใ่ชในการศึกษา ไดแก 

ประชากรตัวอยางที่เปนประชาชนในชุมชนพืน้ทีท่ีม่ีความขัดแยงสองฝงแมน้าํแมคลอง ในหมูที่ 6, 

7 และ 8 ตําบลบานปรก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวนทั้งสิ้น 299 คน 

สวนกรณีศึกษาสุดทาย เปนการศึกษาการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย

จากโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี ประชากรที่ใชใน

การศึกษา ไดแก ประชากรตัวอยางที ่เปนประชาชนในชุมชนพื ้นที ่ที ่มีความขัดแยงในตําบล        

หวยเขยง ตําบลลิน่ถิน่ และตําบลปลอก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวนทัง้สิ้น 376 คน 

เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดาน

สิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย จํานวน 12 ปจจัย รวมทั้งแนวทางการจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอม และความสําเร็จของการจัดการในภาพรวมของการจัดการความขัดแยงในแตละ

กรณีศึกษา หลังจากนั้นนําขอมูลที ่เก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีสถิติเชิง

พรรณนาเพือ่อธิบายลักษณะทางประชากร การทดสอบสมมติฐานเพือ่หาระดับความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตามดวยคาไคสแควร (Chi-Square) และการทดสอบทิศทางของ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตามดวยคาแกมมา (Gamma) ซึง่ในขัน้ตอนสุดทายของ

การวิจัยน้ัน ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไดแก การวิเคราะหแนวคิด 

(Conceptual Analysis) ที่ไดจากการสัมภาษณประชาชนในพื้นที่ความขัดแยง จํานวน 24 ทาน เพือ่

นํามาใชอธิบายผลการวิจัยที่ไดจากขอมูลเชิงปริมาณ และใชประกอบการอภิปรายผลการวิจัย 
 

 

5.1.1 ขอมูลท่ัวไป 

จากการวิจัยสามารถสรุปขอมูลทั่วไปไดดังน้ี      

กรณีศึกษา การจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

จังหวัดสงขลา จํานวนทั้งสิ้น 355 คน พบวา 

ประชากรตัวอยาง เปนเพศชายมากกวาเพศหญิงคิดเปนรอยละ  55.2  และ 44.8 ตามลําดับ 

โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 41 – 50 ป  คิดเปนรอยละ 25.9  และระหวาง 31 -  40 ป คิดเปนรอยละ  

24.8  จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด คือ จํานวน  171 คน  คิดเปนรอยละ  48.2  รองลงมา 

คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 66 คน  คิดเปนรอยละ  18.6 และประกอบอาชีพการเกษตร 

ประมงมากที่สดุ จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 57  และรองลงมามีอาชีพรับจาง จํานวน 59 คน คิด

เปนรอยละ 16.6 มีความเกี่ยวของกับโครงการในฐานะที่เปนบุคคลในชุมชนมากที่สุด จํานวน 318 
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คน คิดเปนรอยละ 89.6 และสวนใหญอาศัยอยูในชุมชนกอนมีโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

จํานวน 350 คิดเปนรอยละ 98.6 

 

กรณีศึกษา การจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมจากโครงการพัฒนาการทองเทีย่วชม

ห่ิงหอย จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวนทั้งสิ้น 355 คน พบวา 

ประชากรตัวอยาง เปนเพศหญิงมากกวาเพศชายคิดเปนรอยละ  50.2  และ 49.8 ตามลําดับ 

โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 41 – 50 ป  คิดเปนรอยละ 27.1  และระหวาง 31 -  40 ป คิดเปนรอยละ  

21.4  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายมากที่สุด คือ จํานวน  105 คน  คิดเปนรอยละ  35.1  

รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษา จํานวน 87 คน  คิดเปนรอยละ  29.1 และประกอบอาชีพรับจาง

มากที่สุด จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 45.8  และรองลงลงมามีอาชีพเกษตร ประมง จํานวน 68 

คน คิดเปนรอยละ 22.7 มีความเกีย่วของกับโครงการในฐานะทีเ่ปนบุคคลในชุมชนมากทีสุ่ด 

จํานวน 264 คน คิดเปนรอยละ 88.3 และสวนใหญอาศัยอยูในชุมชนกอนมีโครงการพัฒนาการ

ทองเที่ยวชมห่ิงหอย จํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 91.3 

 

กรณีศึกษา การจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมจากโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-

ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี จํานวนทั้งสิ้น 376 คน พบวา 

ประชากรตัวอยาง เปนเพศชายมากกวาเพศหญิงคิดเปนรอยละ  54.5  และ 45.5ตามลําดับ 

โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 31 -  40 ป  คิดเปนรอยละ 27.1  และระหวาง 41 -  50 ป คิดเปนรอยละ  

26.1  จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด คือ จํานวน  171 คน  คิดเปนรอยละ  45.5  รองลงมา 

คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 112 คน  คิดเปนรอยละ  29.8 และประกอบอาชีพ

การเกษตรมากทีสุ่ด จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 51.3  และรองลงมามีอาชีพรับจาง จํานวน 106 

คน คิดเปนรอยละ 28.2 มีความเกีย่วของกับโครงการในฐานะทีเ่ปนบุคคลในชุมชนมากทีสุ่ด 

จํานวน 319 คน คิดเปนรอยละ 84.8 และสวนใหญอาศัยอยูในชุมชนกอนมีโครงการทอสงกาซไทย-

ยาดานา (สหภาพพมา) จํานวน 351 คน คิดเปนรอยละ 93.4 

    การวิจัยน้ีไดกาํหนดตัวแปรตน จํานวน 12 ตัวแปร ซึง่ผูวิจัยตัง้สมมติฐานวาจะมีผลตอการ

จัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย ไดแก กฎหมายและระเบียบทางราชการ 

ภาวะผูนําชุมชน ศักยภาพชุมชนดานการจัดการ หลักศาสนา วัฒนธรรมชุมชน ความสัมพันธทีแ่นน

แฟน การรวมกลุมในชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน การสือ่สาร ความรูของประชาชน 

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน-เอกชน และความทันสมัยของชุมชน โดยสรุปลักษณะของ
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ปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทยจากโครงการทั ้ง           

3 กรณีศึกษา ไดดังน้ี  

 

5.1.2 ขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการความขัดแยง 

เน่ืองจากสถานการณความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในปจจุบันเกิดขึ้นอยางตอเนือ่ง และบาง

พื ้นที ่ไดลุกลามถึงขั ้นรุนแรงและกลายเปนปญหาสําคัญสําหรับพื้นที ่ที ่กําลังรอการแกไข การ

ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ งศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน

ชนบทไทย เพราะมองวาเปนองคประกอบสําคัญทีจ่ะสงผลตอการจัดการความขัดแยงที ่มี

ประสิทธิผลได ทั้งนีไ้ดแบงปจจัยออกเปน 3 ดาน คือ ปจจัยดานการบริหารการปกครอง มีปจจัยยอย 

จํานวน 3 ปจจัย ประกอบดวย    

1. กฎหมายและระเบียบทางราชการ  

2. ภาวะผูนําชุมชน และ  

3. ศักยภาพชุมชนดานการจัดการ  

ปจจัยดานสังคม มีปจจัยยอย จํานวน 7 ปจจัย ประกอบดวย  

1. หลกัศาสนา  

2. วัฒนธรรมชุมชน   

3. ความสัมพันธทีแ่นนแฟน  

4. การรวมกลุมในชุมชน  

5. การมสีวนรวมของประชาชน   

6. การสื่อสาร และ  

7. ความรูของประชาชน  

และปจจัยดานเศรษฐกิจ มีปจจัยยอย จํานวน  2 ปจจัย ประกอบดวย   

1. ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน-เอกชน  และ  

2. ความทันสมัยของชุมชน 

 ซึง่สรุปขอมูลปจจัยแตละดานที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชน

ชนบทไทยตามระดับความคิดเห็นของประชาชนในแตละกรณีศึกษา ไดดังตอไปนี้ 

  

ดานการบริหารการปกครอง  

จากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ประชาชนมีความเห็นวาปจจัยศักยภาพชุมชนดาน

การจัดการเปนปจจัยทีม่ีผลตอการจัดการความขัดแยงมากทีสุ่ดโดยมองวาความสามารถในการ
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จัดการปญหาตาง ๆ โดยชุมชนเอง จะชวยใหชุมชนสามารถจัดการความขัดแยงในชุมชนไดงายขึน้ 

รองลงมาเปนปจจัยภาวะผูนําชุมชนซึ่งไดแก กํานัน ผูใหญบาน และผูนํากลุมประชาชน ซึง่มองวา

จะมีความสามารถนําความคิดในการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนไดมากกวาผูนําของหนวย

ราชการ เชน ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ หัวหนาสวนราชการตาง ๆ ในจังหวัด สวนหลักการ

ของกฎหมายและระเบียบทางราชการจะสามารถเปนหลักการในการแกไขปญหาความขัดแยงใน

ชุมชนไดนอยที่สุด  

สวนโครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิ่งหอย ประชาชนมีความเห็นวาปจจัยภาวะผูนํา

ชุมชนเปนปจจัยทีม่ีผลตอการจัดการความขัดแยงมากทีสุ่ดโดยมองวา ผูนําในชุมชน ไดแก กํานัน 

ผูใหญบาน และผูนํากลุมประชาชน มีความสามารถนําความคิดในการแกไขปญหาความขัดแยงใน

ชุมชนไดมากกวาผูนําของหนวยราชการ เชน ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ หัวหนาสวนราชการ

ตางๆในจังหวัด รองลงมาคือ ปจจัยศักยภาพชุมชนดานการจัดการ สวนหลักการของกฎหมายและ

ระเบียบทางราชการจะสามารถเปนหลักการในการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนไดนอยที่สุด 

และโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา  ประชาชนมีความเห็นวาปจจัยภาวะผูนํา

ชุมชนเปนปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงมากที ่สุดเชนเดียวกับโครงการพัฒนาการ

ทองเทีย่วชมหิง่หอย แตมองวา ผูนําของหนวยราชการ เชน ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ หัวหนา

สวนราชการตาง ๆ ในจังหวัด สามารถเปนผูนําทําความเขาใจในการแกไขปญหาความขัดแยงใน

ชุมชนไดมากกวาผูนําในชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน และผูนํากลุมประชาชน รองลงมาคือ 

กฎหมายและระเบียบทางราชการจะสามารถเปนหลักการในการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชน

ได และปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงนอยที่สุด คือ ปจจัยศักยภาพชุมชนดานการจัดการ 

 

ดานสงัคม 

ความคิดเห็นของประชาชนจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา โครงการพัฒนาการ

ทองเทีย่วชมห่ิงหอย  และโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา ประชาชนมีความเห็นตรงกัน

วาปจจัยการมีสวนรวมของประชาชนมีผลตอการจัดการความขัดแยงมากทีสุ่ด โดยเฉพาะหาก

ประชาชนไดมีสวนรวมพิจารณา และตัดสินใจในโครงการ ก็จะทําใหผลกระทบ เสียหาย ตอ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความเปนอยูของประชาชนในชุมชนนอยลง การแกไขปญหา

ความขัดแยงในชุมชนก็จะทําไดงายขึน้ สวนปจจัยรองลงมา โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

และโครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิ่งหอย ประชาชนมีความเห็นตรงกันวาปจจัยที่มีผลตอการ

จัดการความขัดแยง คือ การรวมกลุมของประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะการที่ผูไดรับผลกระทบ

เสียหายจากโครงการมาประชุมปรึกษาหารือกับเจาหนาทีท่างราชการและผูนําชาวบานจะชวยให
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การแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนสามารถดําเนินการไดงายยิง่ขึน้ สวนโครงการทอสงกาซ

ธรรมชาติไทย-ยาดานา ประชาชนมีความเห็นวาปจจัยทีม่ีผลตอการจัดการความขัดแยงรองลงมา

จากการมีสวนรวมของประชาชน  คือ ปจจัยการสื่อสารในชุมชน โดยมองวารูปแบบการสื่อสาร 

เชน การพูดคุย ประชุม เสียงตามสาย วิทยุชุมชน ฯลฯ ที่ถูกตอง รวดเร็ว ทันเหตุการณ จะชวยใน

การแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได 

      

ดานเศรษฐกิจ 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา และโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย ประชาชน

มีความเห็นวาปจจัยความทันสมัยของชุมชนมีผลตอการจัดการความขัดแยงมากทีสุ่ด โดยมองวา

หากเปนการนําความทันสมัยเขามาในชุมชนเทคนิควิธีการสมัยใหมในการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

สังคม ในชุมชน นั้นๆ จะตองไมเปนการทําลายสภาพแวดลอมทีดี่และวิถีชีวิตของชุมชน รองลงไป 

คือ ปจจัยผลประโยชนทางเศรษฐกิจชุมชน-เอกชน ซึ่งมีความเห็นวาหากเกิดความเสียหายสวน

บุคคลหรือแตละครอบครัวขึ้นจะตองไดรับการชดเชยหรือดูแลเปนกรณีพิเศษ ก็จะชวยใหความ

ขดัแยงลดนอยลงได 

สวนโครงการทอสงกาซไทย-ยาดานา ประชาชนมีความเห็นวาปจจัยผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจของชุมชน-เอกชนเปนปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงมากทีสุ่ด โดยมองวาความ

เสียหายสวนบุคคลหรือแตละครอบครัวจะตองไดรับการชดเชยหรือดูแลเปนกรณีพิเศษ ความ

ขัดแยงก็จะลดนอยลง และผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชนและเอกชนที่เปนธรรม จะสามารถ

ชวยแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได 

      

ภาพรวมของความคิดเห็น 

เมือ่พิจารณาภาพรวมปจจัยทัง้ 3 ดาน จากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ประชาชนมี

ความเห็นวาปจจัยดานสังคมเปนปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชน

มากที่สุด รองลงมา คือ ปจจัยดานเศรษฐกิจ และปจจัยดานการบริหารการปกครอง ตามลําดับ สวน

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอย ประชาชนมีความเห็นวาปจจัยดานการบริหารการปกครอง 

เปนปจจัยทีม่ีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนมากทีสุ่ด รองลงมา คือ ปจจัย

ดานสังคม และปจจัยดานเศรษฐกิจ ตามลําดับ และโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา

ประชาชนมีความเห็นวาปจจัยดานเศรษฐกิจเปนปจจัยที ่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดาน

สิ่งแวดลอมในชุมชนมากที่สุด รองลงมา คือ ปจจัยดานสังคมและปจจัยดานการบริหารการปกครอง 
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ซึง่มีผลตอการจัดการความขัดแยงในระดับเทา ๆ กัน โดยสามารถสรุปความคิดเห็นปจจัยยอยได

ดังตอไปน้ี 

ซึ่งสามารถสรุปคาเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนที่เปนประชากรตัวอยางตอปจจัยทีม่ีผล

ตอการจัดการความขัดแยงเปรียบเทียบเปนรายกรณีศึกษา และรายดานของปจจัย ดังตารางที ่5.1 

และแผนภูมิที่ 5.1 และ แผนภูมิที่ 5.2 ดังตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 5.1 ปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงเปรียบเทียบ 3 กรณีศึกษา 

ลําดับ

ท่ี 

ปจจัยท่ีมีผลการ

จัดการความขัดแยง 

โรงไฟฟา  

(สงขลา) 

ห่ิงหอย

(สมทุรสงคราม) 

 ทอกาซ 

(กาญจนบุรี) 

คาเฉลี่ย 

สวน

เบีย่งเบน 

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

สวน

เบีย่งเบน 

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

สวน

เบีย่งเบน 

มาตรฐาน 

1 ดานการบริหารการ

ปกครอง 

3.28 0.74  3.52 0.51  3.67 0.63 

2 ดานสังคม  3.48 0.64 3.38 0.45 3.67 0.54 

3 ดานเศรษฐกจิ 3.45 0.73 3.09 0.56 3.82 0.58 
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สงขลา
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แผนภูมิที่ 5.1: เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงแยกเปนรายดาน 
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ดานการบริหารการปกครอง

ดานสังคม

ดานเศรษฐกิจ

 
แผนภูมิที่ 5.2: เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงแยกเปนรายกรณีศึกษา 

 

5.1.3 ขอมูลความสําเร็จในการจัดการความขัดแยงและแนวทางในการจัดการความ

ขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย  

จากผลการวิจัย พบวา โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัด

กาญจนบุรี สามารถจัดการความขัดแยงไดประสบความสําเร็จมากที ่สุด คือ อยู ในระดับมาก 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลานัน้ มีความสําเร็จในระดับปานกลาง สวนโครงการพัฒนาการ

ทองเที่ยวชมหิ่งหอยมีความสําเร็จในระดับนอย เมื่อพิจารณาถึงแนวทางในการจัดการความขัดแยง

ดานสิง่แวดลอมในชุมชนใหประสบความสําเร็จซึ่งไดแก จุดมุงหมายของการจัดการความขัดแยง 

วิธีการจัดการความขัดแยง และบุคคลหรือกลุมคนที่มีสวนรวมในการจัดการความขัดแยง พบวา 

เปาหมายการจัดการเพื่อสวนรวมและการจัดการรวมกันของทุกภาคสวน มีระดับความคิดเห็นวามี

ผลตอความสําเร็จของการจัดการความขัดแยงมากทีสุ่ด คือ อยูในระดับมาก โดยทั้ง 3 กรณีศึกษา

ประชากรตัวอยางมีความเห็นตรงกันวาจะตองมีเปาหมายการจัดการโดยการคํานึงถึงประโยชน

สวนรวมเปนหลักโดยไมคํานึงถึงประโยชนเฉพาะตัวเฉพาะกลุมยอย ๆ เพียงอยางเดียว และทุกภาค

สวนทั้ง ชุมชน ทางราชการ เจาของโครงการ นักวิชาการ องคกรภาคเอกชน จะตองรวมกันในการ

เขาไปจัดการความขัดแยง  และในสวนของโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพ

พมา) จังหวัดกาญจนบุรี ประชาชนมีความเห็นเพิ ่มเติมวาการจัดการความขัดแยงดวยวิธีการ

ประนีประนอมและการเจรจาไกลเกลี ่ยโดยคนกลางจะมีผลตอความสําเร็จในการจัดการความ

ขัดแยงอยูในระดับมากเชนกัน  

สวนแนวทางที่ประชากรตัวอยางทั้ง 3 กรณีศึกษามีความเห็นตรงกันวา มีผลตอความสําเร็จ

ของการจัดการความขัดแยงในระดับปานกลาง ไดแก การจัดการโดยนักวิชาการ การจัดการโดย

กลุมประชาชนฝายเดียว และการจัดการดวยการใชกระบวนการทางศาล ทั้งนี ้ในสวนของโครงการ
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กอสรางโรงไฟฟาสงขลาประชาชนมีความเห็นเพิ่มเติมวา การจัดการโดยทางราชการฝายเดียว และ

การจัดการโดยเจาของโครงการฝายเดียวก็มีผลตอความสําเร็จของการจัดการความขัดแยงอยูใน

ระดับปานกลางเชนกัน  

สวนแนวทางทีป่ระชากรกลุมตัวอยางทัง้ 3 กรณีศึกษามีความเห็นตรงกันวา มีผลตอ

ความสําเร็จของการจัดการความขัดแยงนอยที่สุด ซึ่งอยูในระดับนอย ไดแก การจัดการดวยการใช

ความรุนแรง ทั้งนีใ้นสวนของโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลาและโครงการพัฒนาการทองเทีย่ว

ชมหิ่งหอยมีความเห็นเพิม่เติมวา การจัดการดวยการชุมนุมประทวงอยางสันติ  และการจัดการดวย

การหลีกหนีปญหาก็มีผลตอความสําเร็จของการจัดการความขัดแยงอยูในระดับนอยเชนกัน  

ซึง่ความสําเร็จของการจัดการความขัดแยงของทั้ง 3 กรณีศึกษาเปรียบเทียบไดดังตาราง     

ที่ 5.2 และแผนภูมิที่ 5.3 ตอไปน้ี  

 

ตารางท่ี  5.2 เปรียบเทียบความสําเร็จของการจัดการความขัดแยงของแตละกรณีศึกษา 

จังหวัด คาเฉลี่ย 
สวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 
แปรผล 

สงขลา 3.06 1.15 ปานกลาง 

สมุทรสงคราม 2.23 0.82 นอย 

กาญจนบุรี 3.53 0.80 มาก 
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แผนภูมิที่ 5.3: เปรียบเทยีบระดับความสําเร็จในการจัดการความขดัแยงดานสิง่แวดลอม  

ใน 3 กรณีศึกษา 
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5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ทั้ง 3 กรณีศึกษา สรุปไดดังตอไปน้ี 

1. ภาพรวม 3 กรณีศึกษายอมรับสมมติฐานทีก่ําหนดไววา กฎหมายและระเบียบทาง

ราชการจะมีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชมุชนชนบทไทย เนือ่งจาก ประชาชน

ที่มีหลักการทางกฎหมายและระเบียบทางราชการยึดถือปฏิบัติและมีความรูความเขาใจในหลักการ

ของกฎหมายสูง ก็จะมีการจัดการความขัดแยงที่มีประสิทธิผลสูง โดยมีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อพิจารณาเปนรายกรณีศึกษา พบวา โครงการพัฒนาการ

ทองเที่ยวชมห่ิงหอยปฏิเสธสมมติฐานที่กําหนดไว 

2. ภาพรวม 3 กรณีศึกษายอมรับสมมติฐานที่กําหนดไววา ภาวะผูนําชุมชนจะมีผลตอการ

จัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย เนือ่งจาก ประชาชนทีส่รางการยอมรับ  

นับถือของสมาชิกในกลุม เปนผูถึงพรอมดวยวิสัยทัศน และคุณลักษณะทีเ่หมาะสมในการเปนผูนํา 

ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ชวยเหลือสังคม มีความรูความสามารถ และสามารถสรางสัมพันธภาพ 

ที่ดีกับบุคคลรอบขางไดสูง ก็จะชวยใหการจัดการความขัดแยงมีประสิทธิผลสูง โดยมีความสัมพันธ

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ภาพรวม 3 กรณีศึกษายอมรับสมมติฐานที่กําหนดไววา ศักยภาพชุมชนดานการจัดการ

จะมีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย เนื่องจาก การทีชุ่มชน

สามารถระดมความรวมมือ ระดมทุนทางสังคม ไดแก ทุนคน ทุนภูมิปญญา ทุนศาสนาและ

วัฒนธรรม ทุนธรรมชาติ ทุนแรงงาน ทุนเวลา และทุนเงินในชุมชนมาสนับสนุนการบริหารจัดการ

ดานตางๆของชุมชนไดสูง ก็จะมีการจัดการความขัดแยงที่มีประสิทธิผลสูง โดยมีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายกรณีศึกษา พบวา โครงการพัฒนาการ

ทองเที ่ยวชมหิ่งหอย และโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) ปฏิเสธ

สมมติฐานทีก่าํหนดไว 

4. ภาพรวม 3 กรณีศึกษายอมรับสมมติฐานที่กําหนดไววา หลักศาสนาจะมีผลตอการ

จัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย เนือ่งจาก หลักศาสนาของชุมชน จะมี     

คําสอนที่ใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน เปนสิง่ทีค่วรคาแกการปฏิบัติ เมื่อประชาชนใน

ชุมชนยึดมั ่นในความดี ตามหลักศาสนา ก็จะชวยเอื ้อตอการแกไขปญหาตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูง ก็จะมีการจัดการความขัดแยงที่มีประสิทธิผลสูง โดยมีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายกรณีศึกษา พบวา โครงการพัฒนาการ

ทองเที ่ยวชมหิ่งหอย และโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) ปฏิเสธ

สมมติฐานทีก่าํหนดไว 



 330 

5. ภาพรวม 3 กรณีศึกษายอมรับสมมติฐานทีก่ําหนดไววา วัฒนธรรมชุมชนจะมีผลตอ

การจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย เนือ่งจาก วัฒนธรรมชุมชนเปนหัวใจ

ของความสําเร็จในการอยูรวมกันของคนในชุมชน โดยเปนเรือ่งของ ความเชื่อ คานิยม ที่ยึดถือ

รวมกันของคนในชุมชน ซึง่จะชวยยึดเหนีย่วจิตใจของคน อันจะกอใหเกิด ความรัก ความสามัคคี 

ของคนในชุมชนไดสูง ก็จะมีการจัดการความขัดแยงทีม่ีประสิทธิผลสูง โดยมีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายกรณีศึกษา พบวา โครงการพัฒนาการ

ทองเที ่ยวชมหิ่งหอย และโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) ปฏิเสธ

สมมติฐานที่กําหนดไว 

6. ภาพรวม 3 กรณีศึกษายอมรับสมมติฐานทีก่ําหนดไววา ความสัมพันธที่แนนแฟนของ

คนในชุมชนจะมีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย เนือ่งจาก

ความสัมพันธของคนในชุมชน จะทําใหเกิดการพึง่พาอาศัยกัน เกิดการรูคุณและตอบแทนคุณ เกิด

ความแนนแฟนดานความคิด และพฤติกรรม ตลอดจนเปนจุดที่ทําใหเกิดการระดมสรรพกําลังทั้ง 

ดานสติปญญา ความสามารถ และทรัพยากร เพือ่รับมือกับปญหา ซึง่จะชวยกําจัดจุดออน และเสริม

ความเขมแข็งใหกับชุมชนไดสูง ก็จะมีการจัดการความขัดแยงที ่มีประสิทธิผลสูง โดยมี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายกรณีศึกษา พบวา

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมหิ่งหอยปฏิเสธสมมติฐานที่กําหนดไว 

7. ภาพรวม 3 กรณีศึกษายอมรับสมมติฐานทีก่ําหนดไววา การรวมกลุมในชุมชนจะมีผล

ตอการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย เน่ืองจาก การรวมกลุมกันอยาง

ตอเนือ่งของประชาชน จะสรางใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการวางนโยบาย รวมตัดสินใจ และรวม

ลงทุนในกิจกรรมของกลุม อันจะชวยใหการสนองตอบความตองการของสมาชิก และของชุมชน 

จะสงผลตอความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่วางไวไดสูง ก็จะมีการจัดการความขัดแยงทีม่ีประสิทธิผล

สูง โดยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

8. ภาพรวม 3 กรณีศึกษายอมรับสมมติฐานทีก่ําหนดไววา การมีสวนรวมของประชาชน

จะมีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย เนือ่งจาก การมีสวนรวม

ของประชาชนในชุมชน จะเปดโอกาสใหประชาชน ไดเขามารวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน

แกปญหา รวมคนหาขอมูล รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลจากการดําเนินงานนั้นๆ ซึ่งจะชวยให

ประชาชนเกิดความเชือ่มัน่ และตระหนักในศักยภาพและความรูความสามารถของตนเอง เกิด

ความรูสึกเปนเจาของชุมชน และสามารถดําเนินงานพัฒนาชุมชนตนเองไดสําเร็จและนําไปสูการ

พัฒนาไดสูง ก็จะมีการจัดการความขัดแยงที ่มีประสิทธิผลสูง โดยมีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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9. ภาพรวม 3 กรณีศึกษายอมรับสมมติฐานที่กําหนดไววา การสื่อสารในชุมชนจะมีผลตอ

การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย เน่ืองจาก การสื่อสารของประชาชนใน

ชุมชนที่ดีและเหมาะสม จะชวยใหสมาชิกในชุมชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ที่เปนจริง เปน

ปจจุบัน และตรงกันทุกฝาย เกิดความรูความเขาใจที ่ตอเนื่องเปนระบบ อันจะชวยใหเกิดการ

ตัดสินใจทีถู่กตองจากการสื่อสาร ชวยใหชุมชนมีความเขมแข็งและพึง่ตนเองไดในเรื่องของขอมูล

ในการตัดสินใจแกไขปญหาไดสูง ก็จะมีการจัดการความขัดแยงที ่มีประสิทธิผลสูง โดยมี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

10. ภาพรวม 3 กรณีศึกษายอมรับสมมติฐานที่กําหนดไววา ความรูของประชาชนจะมีผล

ตอการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย เนือ่งจาก ประชาชนในชุมชน จะ

เกิดความเขาใจ ในการวิเคราะห และตัดสินใจดวยหลักวิชาการ ซึ่งจะชวยเสริมสรางศักยภาพชุมชน 

จะกอใหเกิดการรวมมือในกระบวนการ แกไขปญหาโดยชุมชนสูงก็จะมีการจัดการความขัดแยงที่มี

ประสิทธิผลสูง โดยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปน

รายกรณีศึกษา พบวาโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) ปฏิเสธสมมติฐาน 

11. ภาพรวม 3 กรณีศึกษายอมรับสมมติฐานที่กําหนดไววา ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของ

ชุมชน-เอกชนจะมีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย เนือ่งจาก เปน

การแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของผลประโยชนทีม่ีมูลคา อาจเปนรายได การไดประโยชนในการใช

สิทธิครอบครอง อื่น ๆ ซึ่งเปนการใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมจะชวยใหเกิดการ

ชดเชยสภาวะทางจิตใจหรือเกิดการยอมรับจากผู ทีเ่สียประโยชนไดสูง ก็จะมีการจัดการความ

ขัดแยงที่มีประสิทธิผลสูง โดยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

12. ภาพรวม 3 กรณีศึกษายอมรับสมมติฐานทีก่ําหนดไววา ความทันสมัยของชุมชนจะมี

ผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย เนื่องจาก ชุมชนจะมีการ

ปรับเปลี่ยนสูความทันสมัยที่เหมาะสม มีการเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไป เพื่อใหระบบตางๆใน

สงัคม มโีอกาสไดปรับตัวไปพรอมกบัการรักษาสมดุลยภาพและความมัน่คง ของสงัคม ในขณะเดียวกนัก็

มคีวามกาวหนาในความรูและเทคโนโลยี มคีวามเปนวิทยาศาสตรมากขึ้น มีความสะดวกสบาย ความเชื่อ

ของคนในชุมชนก็จะเปนความเชื่อเชิงเหตุผลมากขึ้น รวมทั้งเกิดการผสมผสานอารยธรรมตางๆจนเกิด

ความรวมมือสูง ก็จะมีการจัดการความขัดแยงทีม่ีประสิทธิภาพสูง โดยมีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดดังตารางที่ 5.3 ตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 5.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. ดานการบริหารการปกครอง   

1.1 กฎหมายระเบียบทางราชการ   

1.2 ภาวะผูนําชุมชน   

1.3 ศักยภาพชุมชนดานการจัดการ   

2. ดานสงัคม    

2.1 หลักศาสนาของชุมชน   

2.2 วัฒนธรรมของชุมชน   

2.3 ความสัมพันธของคนในชุมชน   

2.4 การรวมกลุมในชุมชน   

2.5 การมสีวนรวมของประชาชน   

2.6 การสื่อสารในชุมชน   

2.7 ความรูของคนในชุมชน   

3. ดานเศรษฐกิจ 

3.1 ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน-เอกชน 

 
 

 

 

3.2 ความทันสมัยของชุมชน   

        

จากตารางที่ 5.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ได แสดงใหเห็นวาบางปจจัยเปนที่ยอมรับ

รวมกันทัง้ 3 กรณีศึกษาวามีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย แต

บางปจจัยไมเปนที่ยอมรับรวมกันทั้ง 3 กรณีศึกษาวามีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอม

ในชุมชนชนบทไทย ดังนัน้ จึงสามารถนํามาสรุปไดเปนการทั่วไป (Generalization) วา ปจจัยที่

ยอมรับรวมกันทั้ง 3 กรณีศึกษาวามีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบท

ไทย มี 6 ปจจัย ไดแก ปจจัยภาวะผูนําชุมชน ปจจัยการรวมกลุมในชุมชน ปจจัยการมีสวนรวมของ

ประชาชน ปจจัยการสื่อสารในชุมชน ปจจัยผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน-เอกชน และ

ปจจัยความทันสมัยของชุมชน ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐานดังกลาว อธิบายไดวา  

1. ปจจัยภาวะผูนําชุมชน : เปนปจจัยสําคัญในการนําชุมชนไปสูความสําเร็จหรือลมเหลว 

เพราะผูนําจะเปนผูท่ีชุมชนใหการยอมรับและปฏิบัติตาม และผูนําเปนผูทีเ่ขาใจปญหาในพื้นทีข่อง

ชุมชนมากที่สุด สามารถนําความคิดในการจัดการปญหาของชุมชน และผูนําชุมชนที่ชุมชนตองการ
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และยอมรับได คือ ผู ทีม่ีความรู สติปญญา บุคลิกภาพ และการแสดงพฤติกรรมตางๆถูกตอง 

สามารถเปนที่พึ่งของประชาชนในชุมชนได 

2. ปจจัยการรวมกลุมในชุมชน : เปนปจจัยสําคัญในการสรางใหสมาชิกในชุมชนมีสวน

รวมในการวางนโยบาย รวมตัดสินใจ ในกิจกรรมของกลุ ม อันจะชวยใหการสนองตอบความ

ตองการของสมาชิก และของชุมชน เปนไปไดสูงขึน้ และเมือ่ชุมชนมีความเขมแข็งทัง้กลุมอาชีพ

หรือกลุมกิจกรรมก็ยอมมีพลังในการตอรอง ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จตามจุดมุงหมายของชุมชนที่

วางไวไดงายขึ้น การจัดการปญหาในชุมชนก็จะสามารถดําเนินการไดงายขึ้นเชนกัน 

3. ปจจัยการมีสวนรวมในชุมชน :  เปนปจจัยที่เปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนไดเขามา

มีสวนในการทํางานตามขั้นตอนที่เกี่ยวของต้ังแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทาย เปนการกระตุน

ใหประชาชนไดเขามารวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผนแกปญหา รวมคนหาขอมูล รวมรับผิดชอบ 

และรวมรับผลจากการดําเนินงานนั้น ๆ ซึ่งจะชวยใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และตระหนักใน

ศักยภาพและความรูความสามารถของตนเอง เกิดความรูสึกเปนเจาของชุมชน และสามารถ

ดําเนินงานพัฒนาชุมชนของตนเองไดสําเร็จอันจะเปนประโยชนนําไปสูการจัดการปญหาตาง ๆ ใน

ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ปจจัยการสือ่สารในชุมชน : เปนปจจัยสําคัญในการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู 

ระหวางกัน หากคนในชุมชนมีการสื่อสารที่ดีและเหมาะสม จะชวยใหสมาชิกในชุมชนไดรับทราบ

ขอมูล ขาวสาร ทีเ่ปนจริง เปนปจจุบัน และตรงกันทุกฝาย เกิดความรูความเขาใจที่ตอเนื่องเปน

ระบบ อันจะชวยใหเกิดการตัดสินใจที่ถูกตอง ชวยใหชุมชนมีความเขมแข็งและพึง่ตนเองโดยมี

ขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจแกไขปญหา 

5. ปจจัยผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน-เอกชน :  เปนปจจัยสําคัญในการดํารง 

ชีวิต ซึ่งหากมีการประสานประโยชนดวยความเปนธรรมสําหรับทุกฝายจะชวยใหเกิดความเขาใจ

ระหวางกัน นอกจากน้ีการใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมจะชวยใหเกิดการชดเชยสภาวะ

ทางจิตใจหรือเกิดการยอมรับจากผูที่เสียประโยชนไดมากขึ้น อันจะเปนประโยชนตอการสราง

ความเขาใจและความรวมมือระหวางกันไดงายขึ้น 

6. ปจจัยความทันสมัยของชุมชน :  เปนปจจัยที่มีความจําเปนในสถานการณโลกปจจุบัน

ที่ไมสามารถหลีกหนีความเจริญและการพัฒนาได แตความทันสมัยจะเปนประโยชนตอชุมชนตอเมือ่ 

สังคม ประเพณีของชุมชนมีการปรับเปลี่ยนสูความทันสมัยที่เหมาะสมอยางคอยเปนคอยไป เพื่อให

ระบบตาง ๆ ในสังคม มีโอกาสไดปรับตัวไปพรอมกับการรักษาสมดุลยภาพและความมั่นคง ของสังคม 

ในขณะเดียวกันก็มีความกาวหนาในความรูและเทคโนโลยี มีความเปนวิทยาศาสตรมากขึ้น รวมถึง ความ

เชื่อของคนในชุมชนก็จะเปนความคิดเชิงเหตุผล มากขึ้น ความทันสมัยจึงกอใหเกิดการผสมผสานและ
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ความขดัแยงควบคูกันไป หากนําความทันสมัยมาใชในชุมชนไดอยางเหมาะสม สามารถประสานให

เปนเน้ือเดียวกันไดก็จะชวยเสริมสรางความรวมมือระหวางกันไดงายขึ้น  

5.1.5 ผลการดําเนินการตามวัตถุประสงค 

 จากวัตถุประสงคการวิจัยที่กําหนดไว 3 ประการ ผลการดําเนินการตามวัตถุประสงค

ดังกลาว มีดังตอไปน้ี 

วัตถุประสงคขอที่ 1 เพือ่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมใน

ชุมชนชนบทไทย 

 ผลการศึกษา พบวา 

1. ปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชมุชนชนบทไทย ไดแก การ

สื่อสารในชุมชน ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน-เอกชน ความทันสมัยของชุมชน ภาวะผูนํา

ชุมชน การรวมกลุมในชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชน  

2. ปจจัยที่ภาพรวม 3 กรณีศึกษาเห็นวามีผลตอการจัดการความขัดแยง แตเมื ่อแยก

พิจารณาเปนรายกรณีศึกษา พบวา บางกรณีศึกษาก็ใหการยอมรับและบางกรณีศึกษาก็ไมใหการ

ยอมรับ คือ กฎหมายระเบียบทางราชการ หลักศาสนาของชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ความสัมพันธที่

แนนแฟนของคนในชมุชน ศักยภาพชุมชนดานการจัดการ และความรูของประชาชน โดย 

 ปจจัยกฎหมายระเบียบทางราชการ โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา และโครงการทอสง

กาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) ใหการยอมรับ 

ปจจัยหลักศาสนาขอองชุมชน โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ใหการยอมรับ 

ปจจัยวัฒนธรรมชุมชน โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ใหการยอมรับ 

ปจจัยความสัมพันธทีแ่นนแฟนของคนในชุมชน โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา และ

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) ใหการยอมรับ 

ปจจัยศักยภาพชุมชนดานการจัดการ โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ใหการยอมรับ 

ปจจัยความรูของประชาชนโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา และโครงการพัฒนาการ

ทองเที่ยวชมห่ิงหอย ใหการยอมรับ 

 

 วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพื่อศึกษาระดับความสําเร็จในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม

ในชมุชนชนบทไทย 

ผลการศึกษาพบวา การจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทยภาพรวม

ทั้ง 3 กรณีศึกษา มีระดับความสําเร็จของการจัดการความขัดแยงอยูในระดับปานกลาง โดยโครงการ

ทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา มีระดับความสําเร็จของการจัดการความขัดแยงอยูในระดับมาก 
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โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลามีระดับความสําเร็จของการจัดการความขัดแยงอยูในระดับปาน

กลาง และ โครงการพัฒนาการทองเทีย่วชมหิง่หอย จังหวัดสมุทรสงคราม มีระดับความสําเร็จของ

การจัดการความขัดแยงอยูในระดับนอย  

 

วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน

ชนบทไทย 

ผลการศึกษา พบวา แนวทางการจัดการที่เห็นวามีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความ

ขัดแยงอยูในระดับมาก คือ การจัดการโดยมีเปาหมายการจัดการเพื่อสวนรวมเปนหลัก และการ

จัดการรวมกันของทุกภาคสวน สวนการจัดการโดยนักวิชาการ การใชกระบวนการทางศาล เห็นวา

มีผลตอประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงอยูในระดับปานกลาง ทัง้นีป้ระชาชนตองการใหมี

การจัดการโดยสันติวิธีเปนหลัก เพราะเห็นวาการจัดการดวยการใชความรุนแรงมีผลตอการจัดการ

ความขดัแยงอยูในระดับนอย  

อยางไรก็ตามแนวทางการจัดการที่มีความเห็นไมตรงกันทั้ง 3 กรณี แตเปนแนวทางทีม่ี

ประสิทธิผลในการจัดการความขัดแยงในบางกรณี ไดแก 

การจัดการดวยการประนีประนอม และการจัดการโดยการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางมีผลตอ

การจัดการความขัดแยงตอโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) อยูในระดับ

มาก 

 

วัตถุประสงคขอที่ 4 เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมใน

ชุมชนชนบทไทย 

จากผลการศึกษา ผูวิจัยจึงวิเคราะหถึงภาพการจัดการความขัดแยงทัง้ระบบ โดยไดกําหนด

กรอบแนวทางในการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย เพือ่การพัฒนาแนว

ทางการจัดการความขัดแยงไว ดังตอไปนี้ 

การจัดการความขัดแยงจะตองกําหนดเปาหมายสุดทายของการจัดการใหไดวา คือ อะไร 

จากผลการศึกษา พบวา เปาหมายสูงสุดหรือเปาหมายสุดทายของการจัดการความขัดแยง คือ 

ประชาชนในชุมชนอยูรวมกันอยางมีความสุข โดยมีเปาหมายรอง คือ ปญหาความขัดแยงไดรับการ

แกไขตามความตองการของชุมชน ดังนั้น จึงตองมีกระบวนการในการจัดการความขัดแยงทีเ่ริ่มตน

จากความรวมมือของทุกภาคสวนเปนฐานในการดําเนินการ ซึง่ความรวมมือทุกภาคสวนมาจาก 

เจาของโครงการที่เขาไปดําเนินการในพืน้ที ่ชุมชน และหนวยสนับสนุนการจัดการความขัดแยง 

เชน หนวยงานของทางราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และ NGO เปนตน หลังจากสราง
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ความรวมมือเปนฐานแลว ขั้นตอนตอไปเปนการพิจารณาถึงปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยง

ซึ่งอาจตองมีการสํารวจในแตละพื้นที่วามีสาเหตุ สถานการณ และบริบทชุมชนเปนอยางไร แลวจึง

ทําการสรุป โดยอาจนําปจจัยที่ผูวิจัยไดพิสูจนสมมติฐานแลวไดแก ภาวะผูนําชุมชน การรวมกลุม

ในชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน การสื่อสารในชุมชน ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน 

- เอกชน และความทันสมัยของชุมชน มาเปนฐานในการพิจารณา โดยอาจมีการสํารวจปจจัยอื่น

เพิ่มเติมก็ได เมื่อผานขัน้ตอนการพิจารณาปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม

แลวก็เขาสู กระบวนการจัดการความขัดแยง โดยเริ่มตนที ่การมองภาพรวมความขัดแยง ไดแก 

ประเภทความขัดแยง ลักษณะ สาเหตุ ฯลฯ และสรุปปญหาความขัดแยงวาเกิดจากประเด็นใดเปน

หลัก โดยพิจารณาในสวนของกลุมที่ขัดแยง ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนประเด็นความตองการ

และผลประโยชน หลังจากนั้นเขาสูการแกไขปญหาความขัดแยง ซึง่กระบวนการนี้จะตองมีการ

ประเมินผลดีผลเสียของความขัดแยง และนําเครือ่งมือและวิธีการจัดการความขัดแยงมาใช และ

ดําเนินการจัดการความขัดแยง เมื่อไดผลการจัดการความขดัแยงแลวกจ็ะปรากฏผลวาสามารถบรรลุ

ตามเปาหมายรอง คือ ปญหาความขัดแยงไดรับการแกไขตามความตองการของชุมชนหรือไม หรือ

ความขัดแยงทีม่ีอยู ขอใหเปนความขัดแยงในเชิงสรางสรรคเทานัน้ และการจะนําไปสูเปาหมาย

สุดทาย คือ ประชาชนในชุมชนมีความสุขอยางยั่งยืนไดนั้นก็จะตองมีการเสริมสรางจุดแข็งที่มีอยู

ในชุมชน ซึง่ก็หมายถึงปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยง โดยวิธีการเสริมสรางความเขมแข็ง

และการพัฒนาปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดังกลาวขางตน เพือ่ใหสามารถปองกันความ

ขัดแยงอันไมพึงประสงคและสนับสนุนความขัดแยงในเชิงสรางสรรคเพือ่การพัฒนาชุมชนให

เกิดผลในทางปฏิบัติตอไป ซึง่สามารถอธิบายกรอบแนวทางในการจัดการความขัดแยงไดดังภาพที่ 

5.1 ตอไปน้ี 
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แผนภาพที่ 5.1: กรอบแนวทางการจัดการความขัดแยงจากผลการศึกษา 

ปญหาความขัดแยง 

ภาพทั่วไปความขัดแยง 

การแกไขความขัดแยง 

ปญหาไดรับการแกไข 

ตามความตองการของชุมชน 

ประชาชนในชุมชนมีความสุข 

การปองกันความขัดแยง 

ดานการบริหารการปกครอง 

• ภาวะผูนําชุมชน 

    

ดานเศรษฐกิจ 

• ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 

• ชุมชน - เอกชน 

• ความทันสมัยของชุมชน 

ดานสงัคม 

• การสื่อสาร 

• การมสีวนรวมของประชาชน 

• การกลุมในชุมชน 

 

ปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยง 

เปาหมายรอง 

เปาหมายสุดทาย 

• กลุมขัดแยง 

• ความตองการและ

ผลประโยชน 

 

• เสริมสรางความเขมแข็ง

ของปจจัยอืน่ที ่อาจมีผล

ตอการจัดการความขัด 

แยง 

 

กระบวนการจัดการ 

• ประเภท 

• ลักษณะ 

• สาเหตุ 

 

ชุมชน หนวยสนับสนุนการจัดการ เชนหนวยงานทาง

ราชการ/สถาบันการศึกษา/ภาคเอกชน/NGO 

เจาของโครงการ 

• ประเมินผลดีผลเสีย

ความขัดแยง 

• เคร่ืองมือ/วิธีการ 

• จัดการความขัดแยง 

• การไกลเกลี่ยคนกลาง 
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นอกจากนีผ้ลการวิจัย ยังมีขอสรุปขอเสนอแนะทีจ่ะเปนประโยชนในการนําไปปรับใชใน

บทบาทของผูเกี่ยวของหลักกับการจัดการความขัดแยง ดังตอไปนี้ 

1. ความเปนระบบของโครงการหรือกิจกรรมทีเ่ขามาดําเนินการ หากมีการเตรียมการ 

และดําเนินการถูกตองตามระเบียบกฎหมายทีก่ําหนดอยางเปนขั้นตอน เชน ขัน้ตอนการทํา EIA มี

การศึกษาผลกระทบอยางเปนรูปธรรมจะชวยปองกันความขัดแยงไดและแมจะมีความขัดแยงเกิดขึ้น

การจัดการความขดัแยงกจ็ะสามารถดําเนินการไดงายขึ้น 

2. เจาภาพหลักของโครงการ โครงการจะตองมีเจาภาพหลักในการรับผิดชอบโครงการที่

ชัดเจนเพื่อการดําเนินการประสานงาน และชวยเหลอืกรณเีกดิความขดัแยง 

3. บูรณาการการทํางาน ทุกฝายจะตองตระหนักในบทบาทที่จะตองดําเนินการจัดการ

ความขัดแยงเชิงบูรณาการจากทุกภาคสวนทัง้หนวยงานภาครัฐ ผู ประกอบการ และประชาชน 

ดังตอไปน้ี 

 

หนวยงานทางราชการ 

1. หนวยงานกลางประสานงาน ตองเปนเจาภาพหลักในการจัดการความขัดแยง โดย

ประสานความรวมมือจากผูเกีย่วของทุกภาคสวนรวมดําเนินการ ทั้งฝายราชการ เอกชน ประชาชน

ในชุมชน สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา 

2. ยึดประชาชนเปนหลักในการจัดการความขัดแยงโดยตองปฏิบัตหนาทีใ่นฐานะผูดูแล

รักษาผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก จึงตองยึดการทํางานเพือ่ประโยชนของประชาชน ไม

ลําเอียง หรือมีผลประโยชนแอบแฝง และเมือ่มีปญหาความขัดแยงในชุมชนตองไมเพิกเฉย มีการ

ดําเนินการจัดการอยางตอเนื่อง จนกระทั่งความขัดแยงหมดสิ้นไป หรือเหลือไวเฉพาะความขัดแยง

ในเชิงสรางสรรค 

3. มีองคความรูดานการจัดการ ความเขาใจในหลักการของการจัดการความขัดแยง และ

ศึกษาวิธีการจัดการ เพื่อนําไปปรับใชในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ประสานประโยชน ประสานผลประโยชนทัง้ฝายเจาของโครงการและประชาชนใน

พื้นที่ใหเกิดความเปนธรรมและไดรับความพึงพอใจใหไดมากที่สุด 

5. การใหขอมูล โดยใหความรู ความเขาใจ ในโครงการหรือกิจกรรม ทีเ่ขาไปดําเนินการ

ยังชุมชนตางๆอยางตอเนื่องและจัดประชุมผูเกี่ยวของเพื่อใหความรูประชาชนในชุมชน 

6. รวดเร็ว โดยตองประสานหนวยงานที่เกีย่วของในการใหความชวยเหลือประชาชน

อยางทันทวงที และลงพื้นที่รับฟงปญหา อุปสรรคอยางตอเน่ือง  
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เจาของโครงการ 

1. การพัฒนาแบบสมดุล ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมในชุมชนดวยความมีสํานึกรัก

ชุมชน เพื่อการพัฒนา และมีดุลยภาพในทุกๆดาน โดยไมทําลายวิถีชีวิตชุมชน และสิ่งแวดลอม และ

ตองสรางการยอมรับ เชื่อมั่นในชุมชน 

2. สรางความเขาใจกับชุมชน โดยมีการสือ่สารทําความเขาใจกับชุมชน โดยจัดประชุม 

ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆอยางตอเน่ือง และรวดเร็ว เพื่อเปนขอมูลใหประชาชนในการตัดสินใจ 

3. ใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดยตองใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการตัง้แต

เริ่มตนกระบวนการจนเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยการจัดตั้งเปนคณะทํางาน หรือคณะกรรมการที่

เกี่ยวของตามศักยภาพของคนในชุมชนและชุมชนเอง 

4. มาตรการรักษาความปลอดภัย โดยตองกําหนดมาตรการทีเ่ปนไปไดจริงในการรักษา

ความปลอดภัยตอชีวิตทรัพยสินของประชาชน และสิ่งแวดลอมในชุมชนที่ชัดเจนเปนรูปธรรม และ

มีระบบเตือนภัยในกรณีที่เปนโครงการดานความปลอดภัย รวมทั้งฝกอบรมใหความรูแกชุมชนดวย 

5. มีความจริงใจ โดยเฉพาะจริงใจและจริงจังที่จะชวยเหลือชุมชนในกิจกรรมที่จะทํา

ประโยชนใหแกชุมชนไดตามโอกาสที่เหมาะสม เชน การสนับสนุนการศึกษา การฝกอาชีพ เปนตน 

6. จัดใหมีศูนยเรียนรูในชุมชน เพื่อเปนศูนยขอมูลขาวสารของโครงการในพืน้ทีชุ่มชน

เพื่อใหความรู และใหคําปรึกษา แกประชาชนในการดํารงชีวิตเมื่อมีโครงการหรือกิจกรรม 

7. ประสานหนวยงานทางราชการอยางตอเนือ่ง เพือ่การดําเนินการอืน่ใดที่จะเปนไปเพือ่

ประโยชนของประชาชน และความสุขที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ 

8. ชดเชยความสูญเสียอยางเหมาะสม หากเกิดความเสียหายตอชุมชนตองชดเชยอยาง

เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

 

ประชาชนในชุมชน      

1. สํานึกรักชุมชนอยางจริงใจ โดยชวยกันดูแลชุมชน รวมทั้งมีความใสใจในความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนอยางสม่ําเสมอ และเขาไปมีสวนรวมตามความเหมาะสม 

2. ใชหลักเหตุผลในการติดตัดสินใจ โดยเฉพาะการคัดคานหรือสนับสนุนโครงการควร

อยูบนฐานของเหตุและผล รวมทั้งขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ ไมอคติ ทั้งน้ีการดําเนินการในสวนที่

เกีย่วของในการคัดคานหรือการสนับสนุนจะตองปรึกษาผูนําชุมชน ผูนําหนวยงานทางราชการ 

และผูรูหรือเชี่ยวชาญ และดําเนินการสนับสนุนหรือคัดคานใหเปนไปตามกฎหมาย 

3. มีจุดยืน คือ ความรวมมือเพือ่ชุมชน โดยตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่เกีย่วของ

ในสิ่งที่ถูกตอง และเพื่อประโยชนของชุมชน 
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3.1.6 ผลการดําเนินการตามประโยชนท่ีจะไดรับ 

 จากผลการศึกษาทําใหทราบขอมูลทีส่ําคัญตามการคาดหมายผลประโยชนทีจ่ะไดรับ 

ดังตอไปน้ี 

1. ทําใหทราบขอมูลปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชน

ชนบทไทยในปจจุบันวามีอะไรบาง และแตละปจจัยมีผลตอการจัดการความขัดแยงอยูในระดับใด 

ดังปรากฏตามที่นําเสนอขางตน 

2. ทําใหทราบผลของการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทยใน

ภาพรวมทัง้ 3 โครงการ และระดับความสําเร็จของการจัดการความขัดแยงในแตละโครงการวาอยู

ในระดับใด ดังปรากฏตามที่นําเสนอขางตน 

3. มแีนวทางนําเสนอในการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย ไป

ใชประโยชนเปนการทั่วไป ดังปรากฏตามที่นําเสนอขางตน 

4. นําผลการวิจัยที ่ไดจากการศึกษาครั ้งนีเ้สนอหนวยงานตนสังกัดของผู วิ จัย คือ 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดที่เกี ่ยวของ 3 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา จังหวัด

สมุทรสงคราม และจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใชประโยชน 

5. ไดขอมูลทางการศึกษาวิจัยความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทยไปอางอิง

ในทางวิชาการ และนําไปประยุกตใชในการจัดการปญหาสําคัญเร่ืองน้ีของประเทศชาติตอไป 

 

5.2 ปญหาการดําเนินการวิจัย 

ปญหาและขอจํากัดที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 2 สวน คือ ปญหาและ

ขอจํากดัในทางวิชาการ และปญหาขอจํากดัในทางปฏบิตั ิโดยมรีายละเอียด ดังน้ี 

5.2.1 ปญหาขอจํากัดในทางวิชาการ เรือ่ง การจัดการความขัดแยง จากการศึกษาเอกสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จะนําเสนอเกี่ยวกับเคร่ืองมือ และวิธีการในการจัดการความขัดแยงมากกวา

ทีจ่ะนําเสนอปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยง ผูวิจัยจึงมีตัวแบบในการศึกษาเกี่ยวกับปจจัย

คอนขางนอย การกําหนดสมมติฐานการวิจัยจึงเปนลักษณะของความนาจะเปนบนฐานของหลักการ

ทางวิชาการ 

5.2.2 ปญหาขอจํากัดในทางปฏิบัติ มดัีงตอไปน้ี 

1) เนื ่องจากการกําหนดแบบสอบถามจะตองมีความสั้น กระชับไดใจความ         

เพื่อเรียกรองความสนใจใหผู ตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง ซึ่งคําถาม

จะตองครอบคลุมในเนื้อหาที่ตองการตามสมมติฐาน ทําใหตองใชเวลากับสวนนี้มากเปนพิเศษ 
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2) ผลที่ไดมาของแบบสอบถามในเชิงคุณภาพมีลักษณะที่หลากหลายตองนํามา

สังเคราะหวิเคราะหทั้งทางหลักวิชาและความเปนไปได กอนนําสูขอสรุป จึงใชเวลาในสวนนี้

คอนขางมาก 

3) การวิจัยคร้ังน้ี ศึกษากรณีศึกษา 3 พืน้ที ่คือ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด

สมุทรสงคราม อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งอําเภอทอง

ผาภูมิ และอําเภอจะนะ เปนพื้นที่ทีไ่กลจากกรุงเทพมหานครมาก ทําใหขั้นตอนของการเก็บขอมูล

ตองใชเวลาคอนขางมาก และในอําเภอจะนะ เปนพื้นที่ในเขตจังหวัดสงขลา ซึ่งเปนจังหวัดภาคใต

ชายแดนทีย่ังมีปญหาการกอความไมสงบ ทําใหเปนอุปสรรคในการเดินทางเขาพื้นที่เพือ่จัดเก็บ

ขอมูล 

4) ในดานปริมาณเนือ้หา เนือ่งจากตองดําเนินการถึง 3 กรณีศึกษาทําใหเนือ้หามี

จํานวนมากกวาปกติถึง 3 เทา ซึ่งตองใชเวลาในการกลั่นกรองขอมูลในสวนที่จําเปนมากเปนพิเศษ  

5) ปญหาขอจํากัดของระยะเวลาการศึกษาจึงไมสามารถศึกษาปจจัยสอดแทรก

อื่นๆที่มีผลตอการจัดการความขัดแยง เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งเปน

บริบทสําคัญ 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1 ขอเสนอแนะการประยุกตใชผลการวิจัย 

3. ในการจัดการความขัดแยงดานแวดลอมในชุมชนชนบทไทย เปนสิ ่งที ่เกิดขึ ้นจาก

ผลกระทบในทางลบตอชุมชนและสิง่แวดลอม การดําเนินการทัง้หลายทัง้ปวงตองอยูบนพืน้ฐาน

ของ ความถูกตอง สนองความพึงพอใจทุกๆฝาย และเปนไปตามหลักการของการจัดการความ

ขัดแยง ผลการวิจัยทีไ่ด ทําใหทราบถึงปจจัยทีม่ีผลตอการจัดการความขัดแยง ซึง่ไดแก การสือ่สาร

ในชุมชน ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน-เอกชน ความทันสมัยของชุมชน ภาวะผูนําชุมชน 

การรวมกลุมในชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชน และอาจมีปจจัยอ่ืนเขามาเกี่ยวของดวย  

 

5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1) ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นที่นอกเหนือจากที่ผูวิจัยไดศึกษาในครั้งนี้ โดยนํา

บริบทของชุมชนที่มีสถานการณความขัดแยง มาเปนขอมูลพื้นที่ในการกําหนดตัวแปร 

2) ศึกษาตัวแบบการจัดการความขัดแยงตามสถานการณความขัดแยงดาน

สิ่งแวดลอมที่แตกตางกันในทุกภาคของประเทศไทย เพื่อความเหมาะสมในการจัดการความขัดแยง

ตามสถานการณ 
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3) ควรศึกษาบทบาทที่สําคัญของผูเกี ่ยวของในการจัดการความขัดแยง ทัง้ใน

สวนของเจาของโครงการหรือกิจกรรมทีเ่ขาไปดําเนินการในพืน้ที ่หนวยงานทางราชการ ชุมชน 

และหนวยงานสนับสนุนอ่ืน ๆ 

4) ศึกษาปจจัยสอดแทรกอืน่ๆทีม่ีผลตอการจัดการความขัดแยง เชน การเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งเปนบริบทสําคัญ 
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ตารางแสดงผลการประเมนิความตรงของเนือ้หา แบบสอบถามการวจิัย 

เร่ือง  การจัดการความขดัแย้งด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชนชนบทไทย 

คําถามเกีย่วกบั :  

การจัดการความขัดแย้งด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชนทีม่าจาก 

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสงขลา 

โครงการพฒันาการท่องเทีย่วชมห่ิงห้อยจังหวดัสมุทรสงคราม 

โครงการวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา (สหภาพพม่า) จังหวดักาญจนบุรี 
 

ข้อคําถาม 

ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 

ข้อคําถาม (IOC) 

การทดสอบความเช่ือมั่น  

(Reliability) 

สงขลา 
สมุทร 

สงคราม 

กาญจน-

บุรี 
สงขลา 

สมุทร 

สงคราม 

กาญจน-

บุรี 

1. ด้านการบริหารการปกครอง 

1.1 กฎหมายและระเบียบทางราชการ 

สามารถเปนหลักการในการแกไข

ปญหาความขดัแยงในชมุชนได 

0.3441 0.4208 0.1910 0.8130 0.8885 0.8034 

1.2 ผู นําของหนวยราชการ เชน ผู วา 

นายอําเภอ หัวหนาสวนราชการ

ตาง ๆ ในจังหวัด สามารถเปน

ผู นําทําความเขาใจในการแกไข

ปญหาความขัดแยงในชุมชนได 

0.5725 0.6095 0.1724 0.8032 0.8847 0.8023 

1.3 ผูนําในชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญ 

บานและผู นํากลุ มประชาชน มี

ความสามารถนําความคิดในการ

แ ก ไ ข ป ญ ห า ค ว า ม ขั ด แ ย ง ใ น

ชุมชนได 

0.6262 0.6255 0.1588 0.8012 0.8836 0.8027 

1.4 ความสามารถในการจัดการปญหา

ตาง ๆ โดยชุมชนเอง จะชวยให

ชุมชนสามารถจัดการความขัดแยง

ในชุมชนไดงายขึ้น 

0.4812 0.5577 0.4290 0.8070 0.8851 0.7947 



 

 

ข้อคําถาม 

ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 

ข้อคําถาม (IOC) 

การทดสอบความเช่ือมั่น  

(Reliability) 

สงขลา 
สมุทร 

สงคราม 

กาญจน-

บุรี 
สงขลา 

สมุทร 

สงคราม 

กาญจน-

บุรี 

2. ด้านสังคม  

2.1 การใชหลักศาสนา วัฒนธรรม 

ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม  ป ร ะ เ พ ณี  

พิ ธี ก ร ร ม  ข อ ง ชุ ม ช น  ม า เ ป น

แนวทางแกปญหาจะสามารถชวย

ในการแกไขปญหาความขัดแยง

ในชมุชนได 

0.3305 0.5525  0.1632  0.8136 0.8851 0.8028 

2.2 หากมีการใชความสัมพันธของคน

ในรูปแบบตาง ๆ เชน เครือญาติ 

เพื่อนบาน การอุปถัมภตอกัน จะ

ชวยในการแกไขปญหาความ

ขดัแยงในชมุชนได 

0.2778 0.4588  0.1645  0.8153 0.8873 0.8027 

2.3 ก า ร ร ว ม ก ลุ ม อ า ชี พ ห รื อ ก ลุ ม

กิจกรรมตาง ๆ แลวใหแตละกลุม

ช ว ย กั น คิ ด ห า แ น ว ท า ง แ ก ไ ข

ป ญ ห า ใ น ชุ ม ช น  จ ะ ส า ม า ร ถ

แ ก ป ญ ห า ค ว า ม ขั ด แ ย ง ใ น           

ชุมชนได 

0.4065 0.3998  0.1546 

 

 0.8109 0.8885 0.8037 

2.4 การรวมกลุ มประชาชนผู ได รับ

ผลกระทบเสียหายจากโครงการ

ม า ป ร ะ ชุ ม ป รึ ก ษ า ห า รื อ กั บ

เจาหนาที ่ทางราชการและผู นํา

ช า วบ า นจะ ช ว ย ใ นก า รแก ไ ข

ปญหาความขัดแยงในชุมชนได 

0.4753 0.3870 0.1152 0.8071 0.8890 0.8034 

 

 



 

 

ข้อคําถาม 

ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 

ข้อคําถาม (IOC) 

การทดสอบความเช่ือมั่น  

(Reliability) 

สงขลา 
สมุทร 

สงคราม 

กาญจน-

บุรี 
สงขลา 

สมุทร 

สงคราม 

กาญจน-

บุรี 

2.5 หา ก ป ร ะ ช า ช นไ ด มี ส ว นร ว ม

พิจารณา และตัดสินใจในโครง 

ก า ร ผ ล ก ร ะ ท บ เ สี ย ห า ย ต อ

ทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดลอม 

และความเปนอยู ของประชาชน

ในชุมชนจะนอยลง การแกไข

ความขัดแยงในชุมชนก็จะทํ า          

ไดงาย 

0.4558 0.5312 0.7769 0.8087 0.8863 0.7786 

2.6 รูป แบ บ กา รสื อ่สา ร เชน  ก า ร

พูดคุย ประชุม เสียงตามสาย วิทยุ

ชุมชน ฯลฯ ทีถู่กตอง รวดเร็ว ทัน

เหตุการณ จะชวยในการแกไข

ปญหาความขัดแยงในชุมชนได 

0.4049 0.0061 0.2619 0.8104 0.8950 0.7997 

2.7 ประ ชา ชนควรมี ความ รู ค วา ม

เขาใจเกี ่ยวกับสิ ่งแวดลอมและ

ขอมูลเกี ่ยวกับโครงการกอสราง

โรง ไ ฟ ฟ า พ อ ส ม ค ว ร  ก า รแ ก 

ปญหาความขัดแยงก็จะสามารถ

ทําไดงายขึ้น 

0.2760 0.0471 0.5097 0.8158 0.8964 0.7895 

3. ด้านเศรษฐกจิ 

3.1 ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของ

ชุมชนและเอกชนที่เปนธรรม จะ

สามารถชวยแกไขปญหาความ

ขดัแยงในชมุชนได 

0.3749 0.3647  0.880  0.8119 0.8889 0.8082 

 

 



 

 

ข้อคําถาม 

ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 

ข้อคําถาม (IOC) 

การทดสอบความเช่ือมั่น  

(Reliability) 

สงขลา 
สมุทร 

สงคราม 

กาญจน-

บุรี 
สงขลา 

สมุทร 

สงคราม 

กาญจน-

บุรี 

3.2 การทํากิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนที่

ประชาชนมีผลประโยชนบ าง

พอสมควร การแกปญหาความ

ขัดแยงก็จะสามารถทําไดงาย 

0.2170 0.5313  0.1706  0.8169 0.8858 0.8025 

3.3 กิจกรรมที่ จัดขึ้นหากไมกระทบ

หรือเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน 

สิ่งของของชุมชนโดยรวม ก็จะไม

นําไปสูปญหาความขดัแยง 

0.6115 0.6111  0.0568  0.8030 0.8837 0.8098 

3.4 กิจกรรมที่จัดขึ ้น ถาไมเกิดความ

เสียหายตอทรัพยสิน สิ่งของของ

ชาวบานแตละคน ก็จะสามารถ

แกปญหาความขัดแยงไดงาย 

0.5774 0.6299 0.6138 0.8040 0.8836 0.7823 

3.5 กิจกรรมที่จัดขึน้ หากไมเปนการ

กระทบรายไดทีช่าวบานมีอยูกอน

แลว จะไมกอใหเกิดความขัดแยง 

0.5128 0.6990 0.0350 0.8065 0.8825 0.8061 

3.6 ความเสียหายสวนบุคคลหรือแต

ละครอบครัวจะตองได รับการ

ชดเชยหรือดูแลเปนกรณีพิเศษ 

ความขดัแยงกจ็ะลดนอยลง 

0.5486 0.6058 0.2436 0.8045 0.8842 0.8003 

3.7 ความเสียหายตอสวนรวมของ

ชุมชนอันเกิดจากการจัดกิจกรรม

ใหมๆในชุมชน หากมีการชดเชย

ทีเ่หมาะสมความขัดแยงก็จะไม

เกิดขึ้น 

0.6115 0.5607 0.0650 0.8030 0.8852 0.8069 

 

 



 

 

ข้อคําถาม 

ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 

ข้อคําถาม (IOC) 

การทดสอบความเช่ือมั่น  

(Reliability) 

สงขลา 
สมุทร 

สงคราม 

กาญจน-

บุรี 
สงขลา 

สมุทร 

สงคราม 

กาญจน-

บุรี 

3.8 ชุมชนจําเปนตองมีการพัฒนาไปสู

ความทันสมัย เพราะจะชวยใหคน

ในชุมชนมีความรู มีเหตุผล และ

ยอมรับความคิดเห็นของกันและ

กั นม า ก ขึ ้น  ซึ ่ง จะ ช วย ใ ห ก า ร

จัดการความขัดแยงในชุมชนทํา

ไดงายขึ้น 

0.4749 0.5852 0.4746 0.8083 0.8846 0.7897 

3.9 เทคนิควิธีการสมัยใหมในการจัด

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม ใน

ชุมชน ตองไม เปนการทําลาย

สภาพแวดลอมที่ดีและวิถีชีวิตของ

ชุมชน ก็จะไมเกิดความขัดแยงใน

ชุมชน 

0.2233 0.3301 0.6322 0.8168 0.8894 0.7842 

4. แนวทางในการจัดการความขัดแย้ง 

4.1 การคํานึงถึงประโยชนสวนรวม

เ ป น ห ลั ก โ ด ย ไ ม คํ า นึ ง ถึ ง

ประโยชน เฉพาะตัวเฉพาะกลุม

ยอย ๆ เพยีงอยางเดียว 

0.0352 0.6149 0.314 0.8206 0.8842 0.8101 

4.2 วิ ธี แ ก ป ญ ห า โ ด ย ก า ร ป ร ะ นี 

ป ระ นอ ม  คื อ  ต า ง ฝ า ย ต า ง ไ ด

บางสวนที่ตองการเทานั้นไมมีฝาย

ใดไดทัง้หมด 

0.0508 0.2630 0.4156 0.8222 0.8904 0.7935 

4.3 ใชความรุนแรงแกปญหา เชน การ

กอความไมสงบโดย การปดถนน 

การปดสถานที่ราชการ  

0.0000 0.1661 0.1953 0.8193 0.8912 0.8044 

 



 

 

ข้อคําถาม 

ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 

ข้อคําถาม (IOC) 

การทดสอบความเช่ือมั่น  

(Reliability) 

สงขลา 
สมุทร 

สงคราม 

กาญจน-

บุรี 
สงขลา 

สมุทร 

สงคราม 

กาญจน-

บุรี 

4.4 ใชการเผชิญหนาชุมนุมประทวง

อยางสันติ   

0.1970 0.2234 0.0721 0.8185 0.8908 0.8056 

4.5 ก า ร ยื่ น เ ร่ื อ ง ร า ว ร อ ง ทุ ก ข               

ตอหนวยงานที่เกี ่ยวของ การยื ่น

เรือ่งผาน ส.ส. หรือนักการเมือง

ทองถิ่น 

0.2764 0.4565 0.0509 0.8152 0.8875 0.7868 

4.6 ใชการเจรจาไกลเกลีย่ โดยมีคน

กลางเขามาดําเนินการไกลเกลี่ย 

0.1966 0.2245 0.0568 0.8172 0.8907 0.8057 

4.7 ใชการหลกีหนีปญหา เชน วางเฉย

ไมใสใจ หลีกเลี่ยงการแกปญหา 

0.0000 0.1557 0.7347 0.8193 0.8913 0.7791 

4.8 ใชวิธีการและกระบวนการในการ

แกปญหาความขัดแยงดวยการแจง

ความดําเนินคดีทางศาล 

0.1166 0.3865 0.0903 0.8186 0.8885 0.8056 

4.9 การจัดการความขัดแยงโดยกลุ ม

ของประชาชน เชน กลุ มอาชีพ, 

กลุมผู เสียหาย กลุ มอาสาสมัคร

พิทักษสิง่แวดลอม และกลุมธุรกิจ

ภายนอกชุมชน 

0.0408 0.2909 0.3533 0.8200 0.8900 0.7965 

4.10 การจัดการความขัดแยงโดยทาง

ราชการ โดยใหหนวยงานของ

ร า ช ก า ร  เ ป น ผู ป ร ะ ส า น ก า ร

ดําเนินงาน 

0.3593 0.5134 0.6951 0.8133 0.8869 0.7839 

4.11 การจัดการความขัดแยงโดย

เจาของโครงการเปนผูรับผิดชอบ

ฝายเดียว 

0.1378 0.2268 0.2842 0.8255 0.8915 0.7991 

 



 

 

ข้อคําถาม 

ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 

ข้อคําถาม (IOC) 

การทดสอบความเช่ือมั่น  

(Reliability) 

สงขลา 
สมุทร 

สงคราม 

กาญจน-

บุรี 
สงขลา 

สมุทร 

สงคราม 

กาญจน-

บุรี 

4.12 การจัดการความขัดแยงโดย

นักวิชาการ เชนสถาบันการศึกษา 

ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ  ผู เ ชี ่ย ว ช า ญ 

ผูชํานาญการตาง ๆ เปนตน เขามา

เปนผูประสาน/คนกลางในการ

แกปญหา 

0.1469 0.2295 0.2752 0.8191 0.8912 0.7994 

4.13 การจัดการความขัดแยงรวมกัน

ข อ ง ทุ ก ส ว น ทั ้ง  ชุ ม ช น  ท า ง

ราชการ เจาของโครงการ นักวิชา 

การ องคกรภาคเอกชน  

0.1839 0.5816 0.2503 0.8177 0.8863 0.8005 

4.14 ปจจุบันการจัดการความขัดแยง

เกี ่ยวกับสิ ่งแวดลอมที ่เกิดจาก

โครงการนีใ้นภาพรวมมีความ 

สําเร็จ 

0.1901 0.3221 0.3452 0.8411 0.8922 0.7965 

รวม    0.8186 0.8910 0.8034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบสอบถาม 

การจัดการความขัดแย้งด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชนชนบทไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย  ศุภวรรณ  ภิรมย์ทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 

มหาวทิยาลยัสยาม 

กรกฎาคม  2553 



 

 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง การจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

ศึกษากรณี  : โครงการ        

 

นักศึกษาผู้วจัิย   นางสาวศุภวรรณ ภิรมยทอง 

หลกัสูตร   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม 

อาจารย์ทีป่รึกษา   ศาสตราจารย ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธี และ ศาสตราจารย ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์ 

(1) การวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการมหาวิทยาลัยสยาม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่องที ่เกี ่ยวกับการจัดการความขัดแยงดาน

สิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย ที่มาจากโครงการ       

คําช้ีแจงแบบสอบถาม 

(2) แบบสอบถามนี ้ มีวัตถุประสงคในการสํารวจความคิดเห็นของทานเกีย่วกับเรือ่งที่

เกี ่ยวกับการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนและการจัดการความขัดแยงดาน

สิ่งแวดลอมจากโครงการ     ที ่ได ดํา เ นินการในชุมชนของทาน 

ตลอดจนขอเสนอแนะเพิม่เติม 

(3) แบบสอบถามนี้มีทั้งสิ้น 7  หนา  ประกอบดวย 4 ตอน คือ 

ตอนที ่1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2

 จากโครงการ         

  เปนคําถามเกี่ยวกับเร่ืองที่เกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนที่มา 

ตอนที ่3  เปนคําถามเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนที่มาจากโครงการ

           

ตอนที ่4

 ที่มาจากโครงการ    ตลอดจนวิธกีารปองกันความขดัแยง 

  เปนคําถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการแกปญหาความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม 

 ดานสิง่แวดลอมฯในระยะยาว 

 

(4) แบบสอบถามนี ้จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอขอมูลซึง่นอกจากจะเปนประโยชนตอผูวิจัยใน

การศึกษาหลักสูตรการจัดการแลว จะเปนประโยชนสําหรับชุมชนชนบทไทยและหนวยงานที่

เกี ่ยวของทั ้งภาครัฐและภาคเอกชนไดนําไปปรับใชในการจัดการปญหาความขัดแยงดาน

สิ่งแวดลอมฯในพื้นที่อ่ืนๆ ตอไป 



 

 

  กรณีศึกษาชุมชน     

ตําบล      

อําเภอ      

 

ตอนที ่1

กรุณาทาํเคร่ืองหมาย ในช่อง  และเตมิคาํตอบทีเ่ป็นจริงในช่องว่าง (  ) 

  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

1. เพศ   

  ชาย                         หญิง         

2. อายุ    

                      18 – 20 ป             21 – 30 ป 

                      31 – 40 ป            41 – 50 ป 

                      51 – 60 ป              61 ป ขึ้นไป 

3. การศึกษาสูงสุดของท่าน 

                       ระดับประถมศึกษา         ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

                       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     อนุปริญญาหรือเทยีบเทา 

                       ระดับปริญญาตรี                 สูงกวาปริญญาตรี 

4. อาชีพหลกัของท่านคือ 

                        การเกษตร, ประมง                คาขาย   

                        รับจาง                              รับราชการ                    

                        พนักงานรัฐวิสาหกจิ           อ่ืน ๆ ระบุ   

5. ท่านเกีย่วข้องกบัโครงการนีใ้นฐานะใด 

          บุคคลในชุมชน      ผูนําชุมชน 

          เจาหนาที่ของรัฐ                       อ่ืน ๆ ระบุ   

6. ท่านอาศัยอยู่ในชุมชน 

           กอนมีโครงการ                    

         หลังมีโครงการ 



 

 

ตอนที ่2

โครงการ          

 เร่ืองทีเ่กีย่วกบัการจัดการความขัดแย้งด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชนทีม่าจาก 

คําช้ีแจง ขอใหทานพิจารณาขอความตอไปนี้วาตรงกับความคิดเห็นของทานมากนอยเพียงใด แลว

เลือกคําตอบโดยทําเคร่ืองหมาย ในชอง ทีต่รงกับความคิดเห็นของทานมาก

ที่สุด 

เร่ืองทีเ่กีย่วกบัการจัดการความขัดแย้ง 

ด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

ก. 
7. กฎหมายและระเบียบทางราชการ สามารถเปนหลักการ

ในการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได 

ด้านการบริหารการปกครอง  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

8. ผูนําของหนวยราชการ เชน ผูวา-นายอําเภอ หัวหนาสวน

ราชการตางๆในจังหวัด สามารถเปนผูนําทําความเขาใจ

ในการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

9. ผู นําในชุมชน ไดแก กํานัน ผู ใหญบาน และผู นํากลุ ม

ประชาชน มีความสามารถนําความคิดในการแกไข

ปญหาความขัดแยงในชุมชนได 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

10. ความสามารถในการจัดการปญหาตาง ๆโดยชุมชนเอง 

จะชวยใหชุมชนสามารถจัดการความขัดแยงในชุมชนได

งายขึ้น 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ข. 
11. การใชหลักศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

พิธีกรรม ของชุมชน มาเปนแนวทางแกปญหาจะ

สามารถชวยในการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได 

ด้านสังคม  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

12. หากมีการใชความสัมพันธของคนในรูปแบบตาง ๆ เชน 

เครือญาติ เพื่อนบาน การอุปถัมภตอกัน จะสามารถชวย

ในการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

13. การรวมกลุมอาชีพหรือกลุมกิจกรรมตาง ๆ แลวใหแตละ

กลุ มชวยกันคิดหาแนวทางแกไขปญหาในชุมชนจะ

สามารถแกปญหาความขัดแยงในชุมชนได 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

เร่ืองทีเ่กีย่วกบัการจัดการความขัดแย้ง 

ด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

14. การรวมกลุ มประชาชนผู ไดรับผลกระทบเสียหายจาก

โครงการมาประชุมปรึกษาหารือกับเจาหนาที ท่าง

ราชการและผู นําชาวบานจะชวยในการแกไขปญหา

ความขัดแยงในชุมชนได 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

15. หากประชาชนไดมีสวนรวมพิจารณา และตัดสินใจใน

โครงการ ผลกระทบ เสียหาย ตอทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม และความเปนอยูของประชาชนในชุมชนจะ

นอยลง การแกไขความขัดแยงในชุมชนก็จะทําไดงาย 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

16. รูปแบบการสื่อสาร เชน การพูดคุย ประชุม เสียงตามสาย 

วิทยุชุมชน ฯลฯ ที่ถูกตอง รวดเร็ว ทันเหตุการณ จะชวย

ในการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนได 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

17. ประชาชนควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิง่แวดลอม

และขอมูลเกี่ยวกับโครงการกอสรางโรงไฟฟาพอสมควร 

การแกปญหาความขัดแยงก็จะสามารถทําไดงายขึ้น 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ค. 
18. ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชนและเอกชนทีเ่ปน

ธรรม จะสามารถชวยแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชน

ได 

ด้านเศรษฐกจิ  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

19. การทํ า กิจกรรมต าง  ๆในชุ มชนที ่ประชา ชนมีผ ล 

ประโยชนบางพอสมควร การแกปญหาความขัดแยงก็จะ

สามารถทําไดงาย 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

20. กิจกรรมที่จัดขึ้นหากไมกระทบหรือเกิดความเสียหายตอ

ทรัพยสิน สิ ่งของของชุมชนโดยรวม ก็จะไมนําไปสู 

ปญหาความขัดแยง 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21. กิจกรรมที่จัดขึ ้น ถาไมเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน 

สิ ่งของของชาวบานแตละคน ก็จะสามารถแกปญหา

ความขัดแยงไดงาย 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

เร่ืองทีเ่กีย่วกบัการจัดการความขัดแย้ง 

ด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

22. กิจกรรมที ่จัดขึ ้น  หากไม เปนการกระทบรายไดที ่

ชาวบานมีอยูกอนแลว จะไมกอใหเกิดความขัดแยง 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

23. ความเสียหายสวนบุคคลหรือแตละครอบครัวจะตอง

ไดรับการชดเชยหรือดูแลเปนกรณีพิเศษ ความขัดแยงก็

จะลดนอยลง 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

24. ความเสียหายตอสวนรวมของชุมชนอันเกิดจากการจัด

กิจกรรมใหม ๆในชุมชน หากมีการชดเชยที่เหมาะสม

ความขัดแยงก็จะไมเกิดขึ้น 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

25. ชุมชนจําเปนตองมีการพัฒนาไปสูความทันสมัย เพราะ

จะชวยใหคนในชุมชนมีความรู มีเหตุผล และยอมรับ

ความคิดเห็นของกันและกันมากขึ ้น ซึ ่งจะชวยใหการ

จัดการความขัดแยงในชุมชนทําไดงายขึ้น 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

26. เทคนิควิธีการสมัยใหมในการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

สังคม ในชุมชน ตองไมเปนการทําลายสภาพแวดลอมที่

ดีและวิถีชีวิตของชุมชน ก็จะไมเกิดความขัดแยงใน

ชุมชน 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนที ่3

 โครงการ          

  แนวทางการจัดการความขัดแย้งด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชนทีม่าจาก 

คําช้ีแจง

  แลว ๆ เลือกคําตอบโดยทําเคร่ืองหมาย ในชอง ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมาก 

  ขอใหทานพิจารณาขอความตอไปนี้วาตรงกับความคิดเห็นของทานมากนอยเพียงใด  

  ที่สุด 

การจัดการความขัดแย้งเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

ท่านคิดว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจะสําเร็จได้ด้วย

องค์ประกอบต่าง ๆ ดงัต่อไปนีเ้พยีงใด

27. การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักโดยไม

คํานึงถึงประโยชนเฉพาะตัวเฉพาะกลุมยอย ๆ เพียง

อยางเดียว 

  (ขอ 27 – 39) 

          

28. วิธีแกปญหาโดยการประนีประนอม คือ ตางฝายตาง

ไดบางสวนที่ตองการเทาน้ันไมมีฝายใดไดทั้งหมด 
          

29. ใชความรุนแรงแกปญหา เชน การกอความไมสงบ

โดย การปดถนน การปดสถานที่ราชการ  
          

30. ใชการเผชิญหนาชุมนุมประทวงอยางสันติ             

31. การยื ่นเรื่องราวรองทุกข  ตอหนวยงานที่เกี ่ยวของ 

การยื่นเร่ืองผาน ส.ส. หรือนักการเมืองทองถิ่น 
          

32. ใชการเจรจาไกลเกลี่ย โดยมีคนกลางเขามาดําเนินการ

ไกลเกลี่ย 
          

33. ใชการหลกีหนีปญหา เชน วางเฉย ไมใสใจ หลีกเลี่ยง

การแกปญหา 
          

34. ใชวิธีการและกระบวนการในการแกปญหาความ

ขดัแยงดวยการแจงความดําเนินคดีทางศาล 
          

35. การจัดการความขัดแยงโดยกลุมของประชาชน เชน 

กลุ มอาชีพ, กลุ มผู เสียหาย กลุ มอาสาสมัครพิทักษ

สิ่งแวดลอม และกลุมธุรกิจภายนอกชุมชน 

          

36. การจัดการความขัดแยงโดยทางราชการ โดยให           



 

 

หนวยงานของราชการ เปนผูประสานการดําเนินงาน 

37. การจัดการความขัดแยงโดยเจาของโครงการเปน

ผูรับผิดชอบฝายเดียว 
          

38. ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม ขั ด แ ย ง โ ด ย นั ก วิ ช า ก า ร  เ ช น 

ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า  ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ  ผู เ ชี ่ย ว ช า ญ 

ผูชํานาญการตาง ๆ เปนตน เขามาเปนผูประสาน/คน

กลางในการแกปญหา 

          

39. การจัดการความขัดแยงรวมกันของทุกสวนทัง้ ชุมชน 

ทางราชการ เจาของโครงการ นักวิชาการ องคกร

ภาคเอกชน  

          

40. ปจจุบันการจัดการความขัดแยงเกี่ยวกับสิง่แวดลอมที่

เกิดจากโครงการนี้ในภาพรวมมีความสําเร็จ 
          

 

ตอนที ่4

41. ปญหาความรูความเขาใจ และการมีสวนรวมของชุมชนเกี่ยวกับโครงการไดมีการปองกันหรือ

แกปญหาโดย  

 ปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ปัญหา 

           

           

            

42. ปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน ระบบนิเวศทางนํ้า  สัตวนํ้า ปาไม ไดมีการปองกันหรือ

แกปญหาโดย 

           

           

            

43. ปญหาเกี่ยวกับผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน เชน แหลงที่อยูอาศัย แหลงการทําการเกษตรและ

การประมง ไดมีการปองกันหรือแกปญหาโดย 

           

           

            



 

 

44. ปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยตอประชาชนใกลเคียง ไดมีการปองกันหรือแกปญหาโดย  

1.           

           

           

2.           

           

           

45. ทานคิดวาปจจุบันนี้ควรมีการแกปญหาอะไรบางในโครงการในชุมชนของทาน 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

46. ทานคดิวา ในระยะยาวปญหาความขดัแยงเกีย่วกบัสิง่แวดลอมฯ ที่อาจเกิดจากโครงการน้ี นาจะ

เปนปญหาอะไร และผูเกี่ยวของหลัก คือ ทางราชการ (จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ฯลฯ)  เจาของโครงการและชุมชน จะมีวิธีการจัดการเพื่อปองกันปญหาน้ันอยางไร  

ปัญหา คือ           

           

            

วธีิการป้องกนัปัญหา 

1) ทางราชการ (จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ฯลฯ)  คือ   

           

 โดย 

           

2) เจาของโครงการ (การไฟฟาฝายผลิต)  คือ     

          

           

3) ชุมชน คือ         

          

           



 

 

หัวข้อในการสัมภาษณ์ เพือ่เกบ็ข้อมูลความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

เร่ือง การจัดการความขดัแย้งด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชนชนบทไทย 

กรณศึีกษา โครงการพฒันาการท่องเทีย่วชมหิ่งห้อย จังหวดัสมุทรสงคราม  

 

นักศึกษาผู้วจัิย นางสาวศุภวรรณ  ภิรมยทอง 

หลกัสูตร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม 

อาจารย์ทีป่รึกษา ศาสตราจารย ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธี และ ศาสตราจารย ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์ 

 

คําช้ีแจง 

1. การวิจัยนีเ้ปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสยาม มีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษาปจจัยทีม่ีผลตอการจัดการความขัดแยงดาน

สิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

2. แบบสอบถามนีม้ีวัตถุประสงคเพือ่สํารวจลักษณะของปจจัยตางๆทีเ่กีย่วของในการจัดการ

ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยที่ผูวิจัยไดกําหนดไว 

3. หัวขอสัมภาษณมีจํานวนทั้งสิน้ 16 ขอ จําแนกเปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะของปจจัยตาง ๆ 

ที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย  และขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมตามความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณ 

4. ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณครั้งนีใ้นภาพรวม ซึ่งจะไมกระทบตอผูตอบ

คําถาม ดังนั้น เพื่อใหเกิดประโยชนในการศึกษาอยางแทจริง จึงขอความกรุณาใหคําตอบ

ตามขอเท็จจริงที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หัวข้อในการสัมภาษณ์ เพือ่เกบ็ข้อมูลความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. ทานมีความเขาใจในเร่ืองของการจัดการความขัดแยงแลวหรือไม โปรดอธิบาย 

2. ทานคิดวากฎหมายและระเบียบทางราชการมีความสําคัญตอการจัดการความขัดแยงใน

ชุมชนของทานหรือไม อยางไร  

3. ภาวะผูนําชุมชนมีความสําคัญตอการจัดการความขัดแยงในชุมชนของทานหรือไม และ

ทานคาดหวังวาผูนําชุมชนที่จะจัดการความขัดแยงไดควรมีลักษณะอยางไร 

4. ทานคิดวาศักยภาพชุมชนดานการจัดการมีประโยชนตอชุมชนของทานหรือไม อยางไร 

และจะพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการความขัดแยงไดอยางไร 

5. ทานเชื่อมั่นวาหลักศาสนาจะชวยใหชุมชนสามารถจัดการความขัดแยงไดหรือไม อยางไร 

6. วัฒนธรรมชุมชน และประเพณีอันดีงาม จะชวยใหชุมชนสามารถจัดการความขัดแยงได

หรือไม อยางไร 

7. ความสัมพันธที่แนนแฟนของคนในชุมชนมีผลตอการจัดการความขัดแยงในชุมชนมาก

นอยเพยีงใด จงอธิบาย 

8. การรวมกลุมในชุมชนจะชวยในการจัดการความขัดแยงในชุมชนไดมากนอยเพียงใด 

9. การมสีวนรวมของประชาชน จะมีผลตอการจัดการความขัดแยงหรือไม โดยลักษณะใดบาง 

10. ทานคิดวาการสื่อสารในชุมชนจะเปนประโยชนทีจ่ะชวยใหการจัดการความขัดแยงงายขึน้

ไดอยางไร  

11. หากคนในชุมชนมีความรู ความเขาใจในโครงการหรือกิจกรรมทีเ่กิดในชุมชนจะชวยใน

การจัดการความขัดแยงไดหรือไม อยางไร 

12. ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน – เอกชนควรจะมีลักษณะอยางไร จึงจะชวยในการ

จัดการความขัดแยงในชุมชนได 

13. ความทันสมัยของชุมชนจะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยงในชุมชนไดหรือไม

อยางไร 

14. จากผลการวิจัยที ่ไดมีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที ่ชุมชนตามสองฝ ง

คลอง ใน 3 หมูบาน ตําบลบานปรก ของอําเภอเมืองสมุทรสงคราม จํานวน 299 คน ไดผล

ของความสัมพันธระหวางปจจัยในชุมชนที ่มีผลตอการจัดการความขัดแยงเกี ่ยวกับ

สิ ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนาการทองเที ่ยวชมหิ่งหอย จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ง

เรียงลําดับความสําคัญไดดังนี ้

 

 



 

 

 

ลาํดับความสําคัญของปัจจัยในชุมชน ความสัมพนัธ์ 

1. การสื่อสารในชุมชน มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางสูง 

2. ความทันสมัยของชุมชน มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางสูง 

3. ความรูของคนในชุมชน มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางตํ่า 

4. การมีสวนรวมในชุมชน มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางตํ่า 

5. ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน – เอกชน มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางตํ่า 

6. การรวมกลุมในชุมชน มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางตํ่า 

7. ภาวะผูนําชุมชน มีความสมัพันธในทางลบคอนขางตํ่า 

8. กฎหมาย ระเบียบทางราชการ ไมมีความสัมพันธ 

9. หลักศาสนาของชุมชน ไมมีความสัมพันธ 

10. ความสัมพันธของคนในชุมชน ไมมีความสัมพันธ 

11. ศักยภาพชุมชนดานการขจัดการ ไมมีความสัมพันธ 

12. วัฒนธรรมชุมชน ไมมีความสัมพันธ 

 

ทานคิดวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําใหลําดับความสําคัญของปจจัยทั ้ง 12 ปจจัย เปนดัง

ผลการวิจัยเชิงปริมาณในคร้ังน้ี 

 

15. นอกจาก 7 ปจจัย ตามขอ 14 ทานคิดวาจะมีปจจัยอ่ืนอีกหรือไมที่จะชวยในการจัดการความ

ขัดแยงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในชุมชน 

16. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หัวข้อในการสัมภาษณ์ เพือ่เกบ็ข้อมูลความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

เร่ือง การจัดการความขดัแย้งด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชนชนบทไทย 

กรณศึีกษา โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาตไิทย-ยาดานา (สหภาพพม่า)  

 

นักศึกษาผู้วจัิย นางสาวศุภวรรณ  ภิรมยทอง 

หลกัสูตร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม 

อาจารย์ทีป่รึกษา ศาสตราจารย ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธี และ ศาสตราจารย ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์ 

 

คําช้ีแจง 

1. การวิจัยนีเ้ปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสยาม มีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษาปจจัยทีม่ีผลตอการจัดการความขัดแยงดาน

สิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

2. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจลักษณะของปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการ

ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยที่ผูวิจัยไดกําหนดไว 

3. หัวขอสัมภาษณมีจํานวนทั้งสิน้ 16 ขอ จําแนกเปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะของปจจัยตาง ๆ 

ที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย  และขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมตามความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณ 

4. ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณครั้งนีใ้นภาพรวม ซึ่งจะไมกระทบตอผูตอบ

คําถาม ดังนัน้เพือ่ใหเกิดประโยชนในการศึกษาอยางแทจริง จึงขอความกรุณาใหคําตอบ

ตามขอเท็จจริงที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หัวข้อในการสัมภาษณ์ เพือ่เกบ็ข้อมูลความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. ทานมีความเขาใจในเร่ืองของการจัดการความขัดแยงแลวหรือไม โปรดอธิบาย 

2. ทานคิดวากฎหมายและระเบียบทางราชการมีความสําคัญตอการจัดการความขัดแยงใน

ชุมชนของทานหรือไม อยางไร  

3. ภาวะผูนําชุมชนมีความสําคัญตอการจัดการความขัดแยงในชุมชนของทานหรือไม และ

ทานคาดหวังวาผูนําชุมชนที่จะจัดการความขัดแยงไดควรมีลักษณะอยางไร 

4. ทานคิดวาศักยภาพชุมชนดานการจัดการมีประโยชนตอชุมชนของทานหรือไม อยางไร 

และจะพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการความขัดแยงไดอยางไร 

5. ทานเชื่อมั่นวาหลักศาสนาจะชวยใหชุมชนสามารถจัดการความขัดแยงไดหรือไม อยางไร 

6. วัฒนธรรมชุมชน และประเพณีอันดีงาม จะชวยใหชุมชนสามารถจัดการความขัดแยงได

หรือไม อยางไร 

7. ความสัมพันธที่แนนแฟนของคนในชุมชนมีผลตอการจัดการความขัดแยงในชุมชนมาก

นอยเพียงใด จงอธิบาย 

8. การรวมกลุมในชุมชนจะชวยในการจัดการความขัดแยงในชุมชนไดมากนอยเพียงใด 

9. การมสีวนรวมของประชาชน จะมีผลตอการจัดการความขัดแยงหรือไม โดยลักษณะใดบาง 

10. ทานคิดวาการสื่อสารในชุมชนจะเปนประโยชนทีจ่ะชวยใหการจัดการความขัดแยงงายขึน้

ไดอยางไร  

11. หากคนในชุมชนมีความรู ความเขาใจในโครงการหรือกิจกรรมทีเ่กิดในชุมชนจะชวยใน

การจัดการความขัดแยงไดหรือไม อยางไร 

12. ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน – เอกชนควรจะมีลักษณะอยางไร จึงจะชวยในการ

จัดการความขัดแยงในชุมชนได 

13. ความทันสมัยของชุมชนจะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยงในชุมชนไดหรือไม

อยางไร 

14. จากผลการวิจัยที่ไดมีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ชุมชนตามแนวทอกาซ 

ใน 3 ตําบล ของอําเภอทองผาภูมิ จํานวน 376 คน ไดผลของความสัมพันธระหวางปจจัยใน

ชุมชนที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมจากโครงการทอสงกาซธรรมชาติ

ไทย-ยาดานา (สหภาพพมา) จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญไดดังน้ี 
 

 

 

 

 

 



 

 

ลาํดับความสําคัญของปัจจัยในชุมชน ความสัมพนัธ์ 

1. ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน – เอกชน มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางสูง 

2. ความทันสมัยของชุมชน มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางตํ่า 

3. การรวมกลุมในชุมชน มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางตํ่า 

4. ความสัมพันธของคนในชุมชน มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางตํ่า 

5. การมีสวนรวมในชุมชน มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางตํ่า 

6. การสื่อสารในชุมชน มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางตํ่า 

7. ภาวะผูนําชุมชน มีความสัมพันธในทางบวกตํ่า 

8. กฎหมายระเบียบทางราชการ มีความสัมพันธในทางบวกตํ่า 

9. ความรูของคนในชุมชน ไมมีความสัมพันธ 

10. ศักยภาพชุมชนดานการจัดการ ไมมีความสัมพันธ 

11. วัฒนธรรมของชุมชน ไมมีความสัมพันธ 

12. หลักศาสนาของชุมชน ไมมีความสัมพันธ 

 

ทานคิดวาอะไรเปนสาเหตุที ่ทําใหลําดับความสําคัญของปจจัยทั ้ง 12 ปจจัย เปนดัง

ผลการวิจัยเชิงปริมาณในคร้ังน้ี 

 

15. นอกจาก 12 ปจจัย ตามขอ 14 ทานคิดวาจะมีปจจัยอื่นอีกหรือไมที่จะชวยในการจัดการ

ความขัดแยงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในชุมชน 

16. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หัวข้อในการสัมภาษณ์ เพือ่เกบ็ข้อมูลความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

เร่ือง การจัดการความขดัแย้งด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชนชนบทไทย 

กรณศึีกษา โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสงขลา จังหวดัสงขลา 

 

นักศึกษาผู้วจัิย นางสาวศุภวรรณ  ภิรมยทอง 

หลกัสูตร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม 

อาจารย์ทีป่รึกษา ศาสตราจารย ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธี และ ศาสตราจารย ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์ 

 

คําช้ีแจง 

1. การวิจัยนีเ้ปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสยาม มีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดาน

สิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทย 

2. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจลักษณะของปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการ

ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมในชุมชนชนบทไทยที่ผูวิจัยไดกําหนดไว 

3. หัวขอสัมภาษณมีจํานวนทั้งสิน้ 16 ขอ จําแนกเปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะของปจจัยตาง ๆ

ที่มีผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมในชุมชนชนบทไทย  และขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมตามความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณ 

4. ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณครั้งนีใ้นภาพรวม ซึ่งจะไมกระทบตอผูตอบ

คําถาม ดังนั้น เพื่อใหเกิดประโยชนในการศึกษาอยางแทจริง จึงขอความกรุณาใหคําตอบ

ตามขอเท็จจริงที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หัวข้อในการสัมภาษณ์ เพือ่เกบ็ข้อมูลความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

1. ทานมีความเขาใจในเร่ืองของการจัดการความขัดแยงแลวหรือไม โปรดอธิบาย 

2. ทานคิดวากฎหมายและระเบียบทางราชการมีความสําคัญตอการจัดการความขัดแยงใน

ชุมชนของทานหรือไม อยางไร  

3. ภาวะผูนําชุมชนมีความสําคัญตอการจัดการความขัดแยงในชุมชนของทานหรือไม และ

ทานคาดหวังวาผูนําชุมชนที่จะจัดการความขัดแยงไดควรมีลักษณะอยางไร 

4. ทานคิดวาศักยภาพชุมชนดานการจัดการมีประโยชนตอชุมชนของทานหรือไม อยางไร 

และจะพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการความขัดแยงไดอยางไร 

5. ทานเชื่อมั่นวาหลักศาสนาจะชวยใหชุมชนสามารถจัดการความขัดแยงไดหรือไม อยางไร 

6. วัฒนธรรมชุมชน และประเพณีอันดีงาม จะชวยใหชุมชนสามารถจัดการความขัดแยงได

หรือไม อยางไร 

7. ความสัมพันธที่แนนแฟนของคนในชุมชนมีผลตอการจัดการความขัดแยงในชุมชนมาก

นอยเพียงใด จงอธิบาย 

8. การรวมกลุมในชุมชนจะชวยในการจัดการความขัดแยงในชุมชนไดมากนอยเพียงใด 

9. การมสีวนรวมของประชาชนจะมีผลตอการจัดการความขัดแยงหรือไม โดยลักษณะใดบาง 

10. ทานคิดวาการสื่อสารในชุมชนจะเปนประโยชนทีจ่ะชวยใหการจัดการความขัดแยงงายขึน้

ไดอยางไร 

11. หากคนในชุมชนมีความรู ความเขาใจในโครงการหรือกิจกรรมทีเ่กิดในชุมชนจะชวยใน

การจัดการความขัดแยงไดหรือไม อยางไร 

12. ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน – เอกชนควรจะมีลักษณะอยางไร จึงจะชวยในการ

จัดการความขัดแยงในชุมชนได 

13. ความทันสมัยของชุมชนจะเปนประโยชนในการจัดการความขัดแยงในชุมชนไดหรือไม

อยางไร 

14. จากผลการวิจัยทีไ่ดมีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ทีชุ่มชนรอบโรงไฟฟา

สงขลา จํานวน 355 คน จาก 4 ชุมชน ไดผลของความสัมพันธระหวางปจจัยในชุมชนที่มี

ผลตอการจัดการความขัดแยงดานสิง่แวดลอมจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา ซึง่

เรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้ 

 

 



 

 

 

ลาํดับปัจจัยในชุมชน ความหมายของความสัมพนัธ์ 

1. การรวมกลุมในชุมชน มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางสูง 

2. ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมชน – เอกชน มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางสูง 

3. ความรูของคนในชุมชน มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางสูง 

4. ความทันสมัยของชุมชน มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางสูง 

5. การสื่อสารในชุมชน มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางสูง 

6. ความสัมพันธของคนในชุมชน มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางสูง 

7. ภาวะผูนําชุมชน มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางสูง 

8. ศักยภาพชุมชนดานการจัดการ มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางตํ่า 

9. การมีสวนรวมในชุมชน มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางตํ่า 

10. หลักศาสนาของชุมชน มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางตํ่า 

11. กฎหมายระเบียบทางราชการ มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางตํ่า 

12. วัฒนธรรมของชุมชน มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางตํ่า 

 

ทานคิดวาอะไรเปนสาเหตุที ่ทําใหลําดับความสําคัญของปจจัยทั ้ง 12 ปจจัย เปนดัง

ผลการวิจัยเชิงปริมาณในคร้ังน้ี 

 

15. นอกจาก 12 ปจจัย ตามขอ 14 ทานคิดวาจะมีปจจัยอื่นอีกหรือไมทีจ่ะชวยในการจัดการ

ความขัดแยงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในชุมชน 

16. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

รายนามผูทรงคุณวุฒิในการตรวจแบบสอบถาม 

รายนามผูทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายนามผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบแบบสอบถามรายนามผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบแบบสอบถาม  

 

1. รองศาสตราจารย ดร.สัญญา สัญญาวิวัฒน 

อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม 

2. ศาสตราจารย ดร.ยุวัฒน วุฒิเมธี 

อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม 

3. ศาสตราจารย ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ 

อาจารยพิเศษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม  

4. ดร.สมชาย ปญญเจริญ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

5. ดร.ชนินทร ทองธรรมชาติ 

       ผูทรงคุณวุฒิ 

6. ดร.จิดาภา  ถิรศิริกุล 

อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายนามผูทรงคุณวุฒิในการใหสัมภาษณ : โครงการพัฒนาการทองเที่ยวชมห่ิงหอย 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

1. นายปรีชา เจี๊ยบหยู 

ผูนําชุมชน บานเลขที่ 62/1 หมูที่ 8 ตําบลบานปรก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด

สมุทรสงคราม 

2. นายเสวก เกิดมา 

ผูสื่อขาว หนังสือพิมพทองถิน่กาวหนา จังหวัดสมุทรสงคราม 

3. นางประไพ ดานแดง 

ชาวบานหมูท่ี 6 ตําบลบานปรก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

4. นายสุปลี นิลมานเหมินทร 

ชาวบานหมูท่ี 2 ตําบลบานปรก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

5. นายชัยวัฒน วิเศษการ 

หัวหนาฝายอํานวยการ สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 

6. นายภูมิศร จีนาวงศ 

เจาพนักงานปกครอง 8ว สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

7. นายวิฑูรย  เหลาประทุม 

รองนายกเทศมนตรีตําบลอัมพวา 

8. นายสุรจิตร  ชิรเวทย 

อดีตประธานหอการคาจังหวัดสมุทรสงคราม 

     

 

 

 

 

 



รายนามผูทรงคุณวุฒิในการใหสัมภาษณ : โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา อําเภอจะ

นะ จังหวัดสงขลา 

 

1. นายเสรี ศรีหะไตร 

รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา  

2. พ.จ.ท. อนันต บุญสําราญ 

อดีตปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

3. นายอาทิตย  หมัดสะอิ  

เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลนาทับ 

4. นายวรีะศักดิ์ เหล็มหวัง 

ชาวบานตําบลนาทับ 

5. นายอับดุล  มานาส 

ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 7 ตําบลนาทับ 

6. นางสไบ พัดสี 

ชาวบาน หมูที่ 8 ตําบลนาทับ 

7. นางแมะ หมดัเสาะ 

ชาวบาน หมูที่ 2 ตําบลตลิ่งชัน 

8. นางสาวนงนุช ไตรธเนศ 

เจาหนาที่โครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 



รายนามผูทรงคุณวุฒิในการใหสัมภาษณ : โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-ยาดานา 

(สหภาพพมา) 

 

1. นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี 

ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

2. นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ 

นายอําเภอทองผาภูมิ 

3. นายพรชัย ย้ิมแยม 

พัฒนากรอําเภอทองผาภูมิ 

4. นายสมใจ มาโนช 

ผูนําชุมชนอําเภอทองผาภูมิ 

5. นางสาววนิดา  สุริยะ 

ชาวบานหมูท่ี 1 ตําบลหวยเขยง 

6. นายนาวา  เมานอย 

ผูใหญบานหมูที่ 8 ตําบลหวยเขยง 

7. เจาหนาท่ีสวนปฏิบัติการระบบทอเขต 5  

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

8. เจาหนาท่ีสวนปฏิบัติการระบบทอเขต 8 

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

 



 

ประวัติผูวิจัยประวัติผูวิจัย   

 

ชื่อ – สกุล : นางสาวศุภวรรณ  ภิรมยทอง 

วัน เดือน ปเกิด : 13   กุมภาพันธ   2515 

สถานท่ีเกิด : จังหวัดตรัง 
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