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1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเริ่มจัดต้ังอย่างเป็นทางการในปี 2558 นัน้ มี
จุดประสงค์เพื่อมุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอ านวยความสะดวกในการติดต่อค้าขาย
ระหว่างกัน อันจะท าให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ เพื่อความ
อยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน ประเทศไทย ในขณะเดียวกัน ก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่อง
ของการค้าระหว่างประเทศอาเซียน ซึ่งจะคล่องและขยายตัวมากขึ้น ก าแพงภาษีจะลดลงจนเกือบจะ
หมดไป เพราะ 10 ตลาดกลายเป็นตลาดเดียว ผู้ผลิตจะสง่สินค้าไปขายในตลาดนี้และขยับขยายธุรกิจ
ของตนง่ายขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะมีทางเลือกมากขึ้นราคาสินค้าจะถูกลง ซึ่งจะท าใหไ้ทย
กลายเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ เพราะสินคา้ที่ผลิตในประเทศไทยสามารถส่งออกไปยังอีก 9 ประเทศ
ได้ นอกจากนี้ ความเป็นประชาคมจะท าให้มีการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารคมนาคมระหว่างกันเพื่อ
ประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุน แต่กย็ังผลพลอยได้ในแง่การไปมาหาสู่กัน ซึ่งกจ็ะช่วยให้คนใน
อาเซียนมีปฏิสัมพันธ์กัน รู้จักกัน และสนิทแนบแน่นกันมากขึ้น เป็นผลดีต่อสันติสุข ความเข้าใจอันดี
และความร่วมมือกันโดยรวมยิ่งไปกว่านั้น คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้แถลงยุทธศาสตร์
ส าคัญ 9 ดา้นเพ่ือใช้เป็นหลัก หรือแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่
เหมาะสม และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงมีการเร่งรัดด าเนินการตามยุทธศาสตรท์ี่ 5 การสร้างความ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และจะผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้มีการกระจายความเจริญสู่ทอ้งถิ่น ในพื้นที ่ๆ  มีศักยภาพ โดยเฉพาะพื้นที่
ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยมีการแต่งต้ัง คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2557 ซึ่งได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมุ่งหมายให้เปน็
ส่วนหนึ่งของโร๊ดแมบ (Road Map) ของ คสช. ในการสนบัสนุนการน าประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
กระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ าและช่วยรักษาความมั่นคงของประเทศ 
 การเปลี่ยนแปลงทางดา้นภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในศตวรรษที่ 21 มหาสมุทร - อินเดีย จะเป็น
ศูนย์กลางการเติบโตของเอเชีย มหาสมุทรอินเดียสามารถเชื่อมแอฟริกา - ตะวันออก ตะวันออกกลาง 
อินเดีย และเอเชียตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เข้ากับยุโรป ล้วนต่างเป็น



ดินแดนทีม่ีแร่ธาตุมีค่าจ านวนมาก โดยเฉพาะ ในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นแหล่งน้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติทีใ่หญ่ที่สุดในโลก มีปริมาณ ถึงรอ้ยละ 60 ของโลก (เอนก เหล่าธรรมทัศน,์ 2555, หน้า 228) 
และสาธารณรฐัสหภาพเมียนมาก็เป็นประเทศที่มีดินแดนติดกับมหาสมุทรอินเดียโดยตรง ดังแสดงใน
ภาพที่ 1.1 
 

 
 

ภำพที่ 1.1 ทีต่ั้งของประเทศไทยและสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา  
 

ทางภูมิรัฐศาสตร์ ประเทศไทยเป็นจุดเช่ือมสองฟากฝั่งมหาสมุทรอินเดีย และแปซิฟิก และ
อยูก่ึ่งกลางระหว่างอินโดจีนกับคาบสมุทรมลายูเป็นส่วนหน่ึงของมหาสมุทรอินเดีย ในอนาคตจะ
กลายเป็นศูนย์อ านาจใหม่ของโลก และอยู่ใกล้ชิดทั้งกับ จีน และอินเดีย ทั้งในแง่ภูมิรัฐศาสตร์ 
วัฒนธรรม และการทูต และไม่ไกลจากตะวันออก- กลาง ประเทศไทยเป็นสมาชิกของอาเซียนที่
ก าลังเคลื่นไหวทางยุทธศาสตร์ครั้งใหญ ่คือ รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN community) 
ในปี ค.ศ. 2015 ซึ่งจะเป็น การผนึกรวมตัวเป็นหน่วยเดียวกันในทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรมมากขึน้ คล้ายการรวมตัวของสหภาพยุโรป (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2555, หน้า 35-37) 

ส าหรับสาธารณรัฐสหภาพเมยีนมานั้น เมือ่เทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศไทยมี
เขตแดนติดต่อกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมายาวที่สุดถึง 2,401 กิโลเมตร การด าเนินนโยบายระหว่าง
ไทย ต่อสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาจึงมีความส าคัญมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับ



ผลกระทบ โดยตรงจากสถานการณ์ในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมจิตวิทยา ประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาเมื่อ
วันที ่24 สิงหาคม ค.ศ. 1948 และมีการเปิดสถานเอกอัครราชทูตของทั้งสองฝ่ายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
ค.ศ. 1949 โดยทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งในระดับรัฐบาล และประชาชน โดยมี 
ความสัมพันธ์อย่างกว้างขวางทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีการแลกเปลี่ยน
การเยือนระหว่างกันในทุกระดับอย่างสม่ าเสมอ (สาละวินนิวส,์ 2554) 

จากการคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านตัง้แต่ปี ค.ศ. 
2007-2017 อยูใ่นอัตราที่สูงประมาณร้อยละ 5-8 ต่อปี เทียบกับค่าเฉลี่ยของโลก ที่อยู่ประมาณร้อย
ละ 1-2 ต่อปี โดยคาดว่า สปป. ลาว จะมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ สูงสุด เฉลี่ยประมาณร้อยละ 
5.7-8.4 ต่อปี (ประชากร 6.2 ล้านคน) รองลงมา ได้แก่ กัมพูชา อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 6.0-7.7 ต่อปี 
(ประชากร 14.1 ล้านคน) มาเลเซียอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 4.4-7.2 ต่อปี (ประชากร 28.4 ล้านคน) และ
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาอยู่ที่ประมาณ 5.1- 6.5 ต่อปี (ประชากร 60.9 ล้านคน) ในขณะเดียวกัน 
สินค้าไทยได้รับความนิยมจากกลุ่ม ประเทศเพื่อนบ้านเหล่าน้ีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าจ าพวก
อุปโภคบริโภค เน่ืองจากระยะทางที่ใกล้ในการขนส่ง คุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบ
กับสินค้า ภายในประเทศ หรือสินค้าจากประเทศจีน คา่นิยมในการบริโภคของประชาชน ซึ่งได้รับ 
อิทธิพลผ่านทางสื่อและรายการโทรทัศน์ของไทย และจากประสบการณ์ของแรงงาน ต่างด้าวที่เคยเข้า
มาท างานในไทย จึงกลายเป็นโอกาสทางการตลาดขนาดใหญ่ส าหรับธุรกิจของไทย 

ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยได้เล็งเห็นต่อการศึกษาถึงผลกระทบและความเป็นไปได้ในการพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวาย เพราะการทราบถึงรูปแบบและแนวทางในอนาคตของภาครัฐและเอกชน
จะส่งผลต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในวางแผนและสร้างนโยบายในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน มีการกระตุ้นเศรษฐกจิ ลดความเหลื่อมล้ า และเป็น
ผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะมากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนได้ 
 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม ใน
การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 

2.2 เพื่อศึกษาผลกระทบ ความเสี่ยงและปจัจัยในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจทวาย 
 
 
 



3. ขอบเขตกำรวิจัย 
 
 นักวิจัยมุ่งเน้นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
 

4. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวาย 



บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้ของประชาชนถึงผลกระทบในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทวาย” คณะผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยดังนี้ 
2.1  ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม 
2.2  แนวคิดเกีย่วกับการวิเคราะห์ผลกระทบ 
2.3  แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสังคม 
2.4  แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
2.5  แนวคิดเกีย่วกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
2.6  แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.8  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

2.1  ทฤษฏีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social exchange theory) 
 

ทฤษฏีการแลกเปลี่ยนทางสังคมเกิดขึ้นจากงานเขียนของศาสตราจารยย์อจน โฮแมน (G. C. 
Homans) ในปี พ.ศ. 2493 หรือ ค.ศ. 1950 ในหนังสือช่ือ The Human Group โดยกล่าวถึงรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของบุคคลน้ันเกิดขึ้นจากกระบวนการสร้างความคิด (อธิบายแนวคิด) ในการอธิบายสอง
ระดับ ระดับแรกมีชื่อตามค าภาษาอังกฤษ คือ First Order Abstraction และระดับที่สองคือ Second 
Order Abstraction ซึ่งทั้งสองระดับมคีวามเก่ียวโยงกันและมีผลต่อกันและกัน หลักเกณฑ์แรกเปน็
การอธิบายการกระท าหรือกิจกรรม (การแสดงออก) ของบุคคลต่อบุคคลในบรบิทของความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้น ระดับที่สองคือการอธิบายปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสัมพนัธซ์ึ่งเกี่ยวกับสถานะภาพ หรือต าแหนง่
ของบุคคลและสิ่งที่เป็นนามธรรมอยูภ่ายในตัวคนต่าง ๆ เชน่ ค่านิยม ความเช่ือการรับรูหรือความ
ศรัทธา เป็นต้น 

ทฤษฏีนี้เชื่อว่า คนเรานั้นมีเหตุผลทั้งในเรื่องความรูสึกนึกคิดและการกระท า บุคคลคิดและ
กระท า ก็เพื่อตอบสนองความรูสึกที่ดีให้กับตนเอง เช่น การกระท าที่ท าแล้วเกิดความสบายใจ และ
รวมไปถึงการกระท าที่ให้ผลประโยชน์ทั้งในรูปรางวัลที่เห็นได้ และไม่เห็นเป็นรูปร่าง หรือรางวัลทั้งที่
เป็นเศรษฐกิจ และรางวัลทางด้านสังคม (Turner, 1977) ดังนั้น เมื่อบุคคลติดต่อกับอีกบุคคลหนึ่ง
หรือสร้างความสัมพันธ์กับอีกกลุ่มบุคคล บุคคลจะใช้สถานะหรือต าแหน่งที่ตนมีสร้างความสัมพันธ์

 



 

ทางสังคม หรือท าให้กิจกรรมและการกระท าด าเนินไปในทิศทางที่ประสงค์ ดังนั้น ความสัมพันธ์ทาง
สังคมจึงหมายถึงการกระท าหรือกิจกรรมที่บุคคลมีต่ออีกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล กิจกรรมและการ
กระท าจะด าเนินต่อไปหรือยุติในเวลาหนึ่งโดยคาดหวัง ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถด าเนินการต่อ
ในอนาคต ความสัมพันธ์ทางสังคมยังหมายถึง การที่บุคคลท างานให้กับอีกบุคคลหนึ่งโดยตกลงกัน
เรื่องค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการท างาน ตลอดจนภาระหน้าที่และงานที่ต้องท าความสัมพันธ์ทางสังคม
จึงรวมถึงกรณีเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง น้องช่วยพี่ พ่อช่วยแม่ ผู้ซื้อกับผู้ขาย และผู้โดยสารกับ
พนักงานขับรถ เป็นต้น โดยลักษณะความสัมพันธ์น้ีมีความเข้าใจโดยทั้งสองฝ่ายที่จะร่วมกิจกรรมกัน
นั่นเอง 

ทฤษฏีการแลกเปลี่ยนทางสังคมมกีรอบแนวคิดเบื้องต้น 5 ขอ ในส่วนของกระบวนการสร้าง
ความคิดระดับหนึ่งอธิบายการกระท าหรืออกิจกรรมที่บุคคลสร้างความสมัพันธ์คือ 

1)  บุคคลมีความสัมพันธก์ับอีกบุคคลโดยใชป้ระสบการณ์เปน็ตัวบ่งบอกกิจกรรมที่จะกระท า 
2)  บุคคลกระท าหรือมีกิจกรรมโดยใชผ้ลตอบรับในกิจกรรมเดียวกันนี้หรือคล้ายกันนี้ในอดีต

เป็นตัวก าหนด 
3)  บุคคลกระท าหรือมีกิจกรรมโดยประเมนผลตอบรับทีส่ร้างความพึงพอใจให้กับตน 
4)  บุคคลหลีกเลี่ยงกระท ากิจกรรมที่ต่างไปจากกิจกรรมทีเ่คยไดร้ับผลตอบรับซึ่งให้ความพึง

พอใจกับตนมากอ่น 
5)  บุคคลจะพยายามยุติการกระท าหรือกิจกรรมในกิจกรรมที่เห็นว่าจะไมไ่ด้รบัความพอใจ

และการตอบรบัที่ยุติธรรม 
จากกรอบแนวคิดเบื้องต้นดังกล่าวน้ี ไดม้คี าอธิบายที่จะเข้าใจรูปแบบความสัมพันธท์างสังคม 

โดยใช้ค าอธิบายในส่วนกระบวนการสร้างความคิดระดับที่สอง คือด้านสถานะ และต าแหน่งหน้าที่ของ
บุคคลที่กระท ากิจกรรม สรุปไดค้ือ 

1)  ความสัมพนัธ์ทางสังคมของบุคคลเพิ่มขึ้นเมื่อบุคคลทั้งสองฝา่ยมคีวามคลา้ยกันมากขึ้น 
2)  เมื่อความสมัพนัธ์ของบุคคลมมีากขึ้นจะท าให้ความคล้ายกันของบุคคลเพิ่มขึ้นด้วยและยัง

สร้างความผูกผันระหว่างกันเพิ่มขึ้น 
3)  ผูม้ีสถานะและต าแหน่งสูงจะท ากิจกรรมตามบรรทัดฐานของสังคม 
4)  ผูม้ีสถานะและต าแหน่งทีสู่งมกีิจกรรมจ านวนมากและกับบุคคลหลากหลาย 
5)  บุคคลที่มีสถานะและต าแหน่งทางสังคมเท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกันส่งผลต่อการมี

กิจกรรมร่วมกนั 
6)  ความสัมพนัธ์ของบุคคลที่มบ่ีอยขึน้จะสร้างความรสูึกผูกพันให้บุคคล 

 
 



 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact Assessment) 
 

นักวิชาการไดใ้ห้ความหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับผลกระทบดังนี ้
ประสิทธิ ์ตงยิ่งศริิ (2542, หน้า 335) ไดใ้ห้แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบไว้ว่าค าว่า 

“ผลกระทบ” (Impact) ที่กล่าวถึงนั้นโดยทั่วไป จะหมายถึงผลของการด าเนินกิจกรรมของมนุษยท์ี่มี
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อม โดยผลกระทบดังกล่าวอาจจ าแนกออกตามประเภทขนาด และ
ระยะเวลาได้ดังนี้ ประเภทของผลกระทบได้แก่การสูญเสยีทางเศรษฐกิจ เช่น การสญูเสียงานที่ดินท า
กิน มูลค่าบ้านและทรัพย์สินลดลง ความสญูเสียบริการทางสังคม และความสูญเสียเกี่ยวกับวิถีด าเนิน
ชีวิต ขนาดของผลกระทบจะมีตั้งแตระดับที่น้อยถึงมาก และระยะเวลาของผลกระทบกม็ทีั้งระยะสั้น
และระยะยาว 

แสวงรัตน มงคลมาส (ม.ป.ป., อ้างถึงในวันชัย วัฒนศิร,ิ 2546, หน้า 13) ได้แบ่งผลกระทบ
เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี ้

1)  การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนื้อหาอาจแบ่งออกได้เป็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านการเมือง ด้านการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม และกายภาค เช่น ผลกระทบจากการด าเนนิ
นโยบายสร้างเขื่อนท าให้คนเป็นโรคพยาธิซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนมากขึ้น 

2)  การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมของความเป็นจริงที่เกิดขึ้น (Reality) เราอาจแบ่งได้เป็น 2 
ประเภทใหญ่ ๆ คือผลกระทบในเชิงภาวะวิสัย (Objective Impact) ซึ่งได้แก่ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยที่
ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของคน เช่น การด าเนินนโยบายคุมก าเนิด และอีกประการหนึ่งคือ
ผลกระทบเชิงอัตวิสัย (Subjective Impact) ได้แก่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในความรู้สึกนกึคิดของคน เชน่ 
การด าเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการขยายตัวของโสเภณี ท าให้คนไทยเป็นอันมาก
รู้สึกอับอายต่างชาติ 

3) การแบ่งตามแง่มุมของคุณค่าของผลกระทบอาจแบ่งออกได้เป็นผลกระทบโดยตรง
(Direction Impact) และผลกระทบทางอ้อม (Indirect Impact) 

4) การแบ่งตามแง่มุมของคุณค่าของผลกระทบอาจแบ่งออกได้เป็น ผลกระทบในเชิงบวก 
(Positive Impact) หมายถึง ผลกระทบทีเ่ป็นสิ่งที่พึ่งปรารถนาและผลกระทบในเชิงลบ (Negative 
Impact) ได้แก่ผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนา 

5) การแบ่งผลกระทบตามช่วงเวลา (Time) ที่เกิดขึ้นจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
ผลกระทบในระยะสั้น (Short Run Impact) ส่วนอีกประเภทหนึ่งได้แก่ผลกระทบที่เกดิขึ้นในอนาคต 
(Future Run Impact) หรือผลกระทบในระยะยาว (Long Run Impact) 

6) การแบ่งผลกระทบตามขอบเขตที่เกิดขึ้น (Scope) สามารถแบ่งออกได้เป็นผลกระทบที่มี
ผลในวงกว้างและผลกระทบที่มีผลในวงแคบ 



 

เสถียร เหลืองอร่าม (2527, หน้า 1 อ้างถึงในภาคภูมิบูรณบุณย,์ 2544, หน้า 5) กล่าวว่า 
ผลกระทบหมายถึงผลประโยชน์และหรือผลเสียหายอันเกิดขึ้นจากการกระท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตรง 
ในแนวทางเดียวกัน บันลือ สุทธารมณ์ (2527, หน้า 2 อ้างถึงในภาคภูมิ บูรณบุณย,์ 2544, หน้า 5) ก็
กล่าวว่า ผลกระทบหมายถึงผลในชั้นมัธยมและผลในขั้นต่อ ๆ ไปของการเปลี่ยนแปลง  

Thomas Dye (1982, p. 345, อ้างถึงในลักษณ์ เสงี่ยมจติ, พ.ต.ต., 2542, หน้า 35) กล่าว
ว่า ผลกระทบหมายถึงผลทั้งหมดของนโยบายที่มขีึ้นในสภาพแห่งความเป็นจริงในโลก อันได้แก่
ผลกระทบทีม่ตี่อสถานการณ ์ และกลุ่มเป้าหมายผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมไป
ถึงค่าใช้จ่ายทางตรงที่ใช้ส าหรับทรัพยากรของโครงการค่าใช้จ่ายทางอ้อมต่าง ๆ รวมทัง้ค่าเสียโอกาส
ด้วย 

อนันต์  เกตุวงศ ์ (2532, หน้า 26 อ้างถึงในภาคภูมิบูรณบุณย,์ 2544, หน้า 5) ผลกระทบ
หมายถึง ผลทีต่ามมาจากผลงานหรือผลผลิตหรือผลประโยชน์ในระดับประถม (Primary Effects) ของ
แผนหรือโครงการผลกระทบอาจเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ และอาจเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายและ
มิใช่กลุ่มเป้าหมายทั้งในปัจจบุันและอนาคต ผลกระทบเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เสมอด้วยเหตุผล
หลายประการโดยทั่ว ๆ ไป แล้วผลกระทบทีเ่กิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการ และผลอนั
น้ี จะมีส่วนท าให้เกิดผลกระทบต่อไปได้อีกระดับหนึ่ง หรือหลายระดับได้เป็นกรณี ๆ ไป  

สรุปไดว่้า ผลกระทบคือผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็นผลที่เกิดขึ้นทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต เป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ และอาจเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายและมิใช่
กลุ่มเป้าหมาย หรือกระทบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 

2.3  แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสังคม 
 

2.3.1 แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสงัคม (Social Impact Assessment: SIA) 
สถาบันนโยบายการศึกษา (2539) กล่าวถึงการประเมินผลกระทบทางสงัคมเปน็ส่วนหนึ่งของ

การประเมินผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม (EIA) เป็นการศึกษาผลกระทบของโครงการที่จะเกิดขึ้นกับ
ชุมชนคนที่อาศยัในชุมชนและสังคม โดยจะคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงดา้นสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้น พร้อมกับน าเสนอมาตรการในการลดผลกระทบทางสังคม เพื่อ
ประกอบการพิจารณาทางเลือกโครงการ และการปรับเปลี่ยนโครงการให้สอดคลองกับสภาพชุมชน
และสังคมในพืน้ที่ และใหเ้กิดประโยชนร์วมถึงลดผลกระทบทางลบแกชุ่มชนและสังคมให้มากทีสุ่ด 
เพื่อให้ตัดสินใจโครงการพิจารณาว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นที่ยอมรับไดแ้ละคุ้มค่ากับประโยชนท์ี่จะ
เกิดขึ้นจากโครงการหรือไม่ โดยค านึงถึงปัจจัยที่มีผลกระทบทางสังคมโดยตรงต่อชีวิตของคนในชุมชน
และสังคม เช่น 



 

1) ประชากรการตั้งถิ่นฐานความสัมพันธข์องคนและสิ่งแวดลอ้มในชุมชน 
2) ความเจริญเติบโตของชุมชน รายได้ อาชีพ ทรัพยส์ิน การใชป้ระโยชนท์ี่ดินและ

ทรัพยากรธรรมชาติ บริการชุมชน สาธารณูปโภค บริการสาธารณสุข และการศึกษาสันทนาการ 
3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
4) คุณค่าทางศิลปวฒันธรรม ประวัติศาสตร ์ โบราณคด ี สถาปัตยกรรม ศาสนาทัศนียภาพ 

ภูมิทัศน ์
5) การรวมกลุ่มในชุมชนความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน 
เธียรชัย ณนคร (2537) ได้เสนอแนวคิดว่า การศึกษาผลกระทบทางสังคม (SIA) ควรแยก

ต่างหากจากการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) เพราะโดยพื้นฐานของกระบวนการ EIA เป็น
การศึกษาที่มุ่งเน้นปัญหาทางกายภาพและชีวภาพซึ่งแตกต่างจาก SIA ที่มุ่งเน้นถึง “คุณค่าหรือ
คุณภาพ” ของชีวิตหรือวิถีชีวิตในการด าเนินชีวิต ที่อาจจะต้องเปลี่ยนไปเมื่อมกีารด าเนินตามโครงการ
ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้กระบวนการตัดสินใจของรัฐสามารถเป็นไปด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จึงควรผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของข้อมูลที่จะใช้
ประกอบการตัดสินใจจากเดิม ประกอบด้วย 

1)  รายงานการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) หรือความเหมาะสม
ของโครงการ 

2)  รายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม (EIA) 
3) รายงานการศึกษาผลกระทบต่อสังคม (SIA) เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจขึ้นอีก

ส่วนหน่ึงแยกต่างหากจากรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 
แนวทางการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้มกับการประเมินผลกระทบทางสังคม (Lang 

และ Armou, 1981 อ้างในสถาบันนโยบายการศึกษา) ดังนี้ 
1) กรอบวิธีการวิจัยส าหรับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) 

คาดการณ์ – ความรุนแรงขอบเขตและความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดล้อมกับผลทางตรงและทางออม ผลกระทบขั้นแรกและขั้นที่สองในพื้นที่ตั้งโครงการและ
นอกโครงการออกไป 

ประเมิน – ความส าคัญของผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับสภาพปัจจุบันและอนาคตตลอดจน
มาตรการในการลดผลกระทบน้ัน 

การประเมินผล - เพื่อดูว่าโครงการที่เสนอนั้นจะได้รับการยอมรับโดยทั่วไปหรือมี
ผลกระทบรุนแรง ตลอดจนเปรียบเทียบทางเลือกแตล่ะทาง 

2) กรอบวิธีการวิจัยส าหรับการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) 



 

คาดการณ์ – ใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่
คาดว่าจะมีต่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการและทางเลือก 

ประเมิน – ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดกับแต่ละกลุ่ม โดยค านึง
สภาพการณ์ทางสังคมที่กลุ่มเหล่าน้ันมีประสบการณอยู่ ในปัจจุบันที่จะเป็นไปในอนาคตและ
สภาพการณ์ทางสังคมที่พวกเขาปรารถนา ทั้งนี้โดยพิจารณาถึงมาตรการในการลดผลกระทบนั้นด้วย
ต่าง ๆ ของโครงการ 

การประเมินผล – เพื่อดูว่าโครงการที่เสนอน้ัน จะไดร้ับการยอมรับโดยทั่วไปหรือมี
ผลกระทบรุนแรง ตลอดจนเปรียบเทยีบทางเลือกแตล่ะทาง 

ในการพิจารณาผลกระทบทางสังคมต่อชุมชนควรค านึงถึงคุณลักษณะส าคัญ 3 ด้านของ
ชุมชน คือ 

1)  การมีปฏสิัมพันธห์รืออันตรกิริยาทางสังคม (Social interaction) ปฏสิัมพันธท์างสังคม 
ได้แก ่ ความสัมพันธโ์ต้ตอบกันระหว่างกลุ่มคนในชุมชน ในด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
เศรษฐกิจ และการเมือง 

2)  การมีพื้นที่ที่แน่นอน (Spatial orientation) การมีพื้นที่ที่แน่นอนเป็นองค์ประกอบทาง
กายภาพของชุมชน ทั้งในทางภววิสัยและจิตวิสัย ชุมชนจะมีวิถีชีวิตมีความผูกพันกันมากหรือน้อย
เพียงไรก็ขึ้นกับคุณลักษณะทางกายภาพด้วย ชุมชนที่มีพื้นที่ในทางสังคม การบริหารและเศรษฐกิจ
สอดคลองกับพื้นที่ทางกายภาพจะมีแนวโน้มที่จะมีพลังทางการผลิต และชุมชนที่มีพื้นที่ทางกายภาพ
ชัดเจนเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานก็จะมีโอกาสที่มีความผูกพันระหว่างคนในชุมชนสูง หาก
โครงการจะมีผลในการที่จะแบ่งแยกหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางกายภาพของชุมชน เรียกได้ว่ามี
ผลกระทบในทางกายภาพ ที่จะส่งผลกระทบในทางสังคมตอ่ชุมชนอย่างแน่นอน 

3)  การมีสายใยแห่งความสัมพันธร์่วมกันระหว่างคนในพื้นที่นั้น (Common Ties) หมายถึง
การมีรากเหง้าและประสบการณ์ร่วมในฐานะเป็นเผ่าชน เชื้อชาติภาษาถิ่น และการเป็นคนท้องถิ่น 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติความเป็นมาการอยูร่่วมกันมา ทั้งในแง่ชวีิตทางเศรษฐกิจ
เป็นแบบแผนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

เมื่อไดร้ะบุทั้ง 3 คุณลักษณะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของชุมชนและสังคมแล้วน้ัน การขาด
หายหรือลดนอ้ยถอยลง (Social Severance) ของคุณลักษณะดังกล่าวอาจนับเป็น “ผลกระทบทาง
สังคม” ซึ่ง Rabel J. Burdge (1987) (อ้างใน สถาบันนโยบายศึกษา, 2539) ไดส้รุปการระบุตัวแปร
ทางสังคมในการศึกษา SIA ดังนี้ 

1) ผลกระทบทางด้านประชากร 
(1) การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร 
(2) การอพยพแรงงานช่ัวคราว 



 

(3) คนที่ว่างงานตามฤดูกาล 
(4) การโยกย้ายปัจเจกชนและครอบครัว 
(5) ความแตกต่างด้านอายุเพศเชื้อชาติและความแตกต่างด้านชาติพันธุ 

2) การจัดการด้านชมุชนและสถาบัน 
(1) ทัศนคตต่ิอโครงการ 
(2) กิจกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ 
(3) การเปลี่ยนแปลงเรื่องขนาดและโครงสร้างของรัฐบาลท้องถิ่น 
(4) การวางแผนและก าหนดพ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ 
(5) ความหลากหลายของอุตสาหกรรม 
(6) ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ 
(7) ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการให้ความยุติธรรมในการจา้งงานแก่ชนกลุ่มน้อย 
(8) โอกาสในการประกอบอาชีพ 

3) ความขัดแยง้ระหว่างคนท้องถิ่นและผูม้าอยูใ่หม ่
(1) องค์กรภายนอกท้องถิ่น 
(2) การเกิดชนช้ันใหม่ในสังคม 
(3) การเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและอุตสาหกรรมในชุมชน 
(4) การที่คนต่างถิ่นมาพักร้อนสุดสัปดาหใ์นท้องถิ่น 

4) ผลกระทบทีม่ต่ีอปัจเจกบุคคลและครอบครวั 
(1) วิถชีีวิตประจ าวันถูกท าลายลง 
(2) ความแตกต่างกันในด้านการปฏิบัตขิองศาสนา 
(3) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัว 
(4) การล่มสลายของเครือข่ายสังคม 
(5) ความรับรถูึงความปลอดภัยและการรักษาสขุภาพของตน 
(6) โอกาสด้านสันทนาการ 

5) ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 
(1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 
(2) การครอบครองที่ดินและอ านาจในการจัดการใชส้อยที่ดิน 
(3) ผลกระทบที่เกดิขึ้นต่อวัฒนธรรมประวัตศิาสตรแ์หล่งโบราณคด ี

จึงสรุปไดว้่า เมื่อพิจารณาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มทางสังคมทีใ่ช้อยูใ่น
ประเทศและหน่วยงานต่าง ๆ ปญัหาทางการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้มทางสังคมในประเทศ
ไทย ปัญหาความขัดแยง้ที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการต่าง ๆ สภาพสังคมไทย ระดับการพัฒนา



 

พื้นฐาน และผูท้ าการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้ม ทางสังคมในประเทศไทยในปัจจบุัน ควรจะเป็น
แนวทางที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน (ชุมชนสัมพันธ์ มากกวา่เทคนิค (สถาบันนโยบายศึกษา, 
2539, หน้าที่ 2 - 20) 

 
2.3.2  แนวทางการท า SIA ของต่างประเทศ 
ระเบียบวิธีการพัฒนามานุษยวิทยาเป็นที่นิยมในการประเมินผลกระทบ และการวจิัยเกี่ยวกับ

บริบททางสังคมของโครงการพัฒนาทั่วไปในประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งจะเห็นไดว้่าการประเมินผล
กระทบทางสังคมในประเทศก าลังพัฒนาที่ด าเนินการโดยนักพัฒนามานุษยวิทยามักจะอาศัยวงจรของ
โครงการเป็นเง่ือนไขในการตรวจสอบประเมินตัวแปร และผลกระทบทางสังคม วงจรโครงการนี้
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะคือ 

1)  ระยะออกแบบ จะเป็นระยะที่มคีวามส าคัญมากเพราะจะมีส่วนในการตัดสินใจวา่จะมีการ
ด าเนินตามโครงการหรือไม่ ทีส่ าคัญก็คือ นักพัฒนามานุษยวิทยาจะมบีทบาทส าคัญในการน าเอา
ปัจจัยเกี่ยวกับคนเขา้มาพิจารณาการวางแผนโครงการและมกีารคาดคะเนผลกระทบทีม่ต่ีอประชาชน
และกิจกรรมหลัก 3 ประการในการด าเนินงานระยะออกแบบคือ 

(1)  การประมวลเอกสารข้อมูลพื้นฐาน 
ในการประมวลข้อมูลพื้นฐาน นักพัฒนามานุษยวิทยาจะต้องบรรยายสภาพแวดล้อม

ของชุมชนท้องถิ่น และคุณลักษณะทางวัฒนธรรมของชุมชนที่จะได้รับผลกระทบซึ่งข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบด้วยกลุ่มตัวแปร 3 ประเภท คือ ตัวแปรด้านประชากร ตัวแปรด้านสังคมเศรษฐกิจ ตัวแปร
ระบบการด ารงชีพขั้นพื้นฐาน 

สาระส าคัญของข้อมูลทางกระบวนการสังคมพื้นฐาน 3 กระบวนการ คือ 
1. ชุมชนน้ันมกีารสืบทอดกลุม่ในทางชีวภาพและทางสังคมอย่างไร กล่าวคือ มีการ

อบรมกลอมเกลาเลี้ยงดูและเตบิโตในสังคมไดอ้ย่างไร 
2. ชุมชนมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มในด้านต่างๆ อย่างไรและมีการเลือกสรรผู้น า

อย่างไร โดยอาศัยเงื่อนไขใดเป็นหลักในการสรรหาผู้น า 
3. ชุมชนมีการจัดล าดับคุณค่าและการแสดงออกซึ่งคุณค่าน้ันอย่างไร และมีเงื่อนไข

ผูกพันคนในชมุชนด้วยวิธีการใด การท าความเข้าใจกระบวนการสังคมสามด้านน้ี เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการ
ประเมินผลกระทบทางสังคม 

(2)  การวิจัยสนาม 
เทคนิคการวิจัยสนามระยะสั้นที่ส าคัญ คอื วิธีประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน

(Rapid Rural Appraisal - RRA) และต่อมาวิธีการน้ีไดร้ับการพัฒนาให้เป็นวิธกีารประเมินสภาวะ
ชนบทอย่างมีส่วนร่วม (Participant Rural Appraisal - PRA) การวิจัยสนามจะช่วยชี้ว่าประชาชนที่



 

ไดร้ับผลกระทบควรมีส่วนร่วมในรูปแบบใด อย่างไร ดังน้ันการวิจัยสนามจึงมีส่วนส าคัญในการป้อน
ข้อมูลย้อนกลบัไป เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงโครงการเสียใหม ่ ทั้งนี้โดยผ่านกระบวนการตัดสินใจ
อย่างเป็นทางการกับการตกลงต่อรองอย่างไม่เป็นทางการ 

(3)  การเสนอรายงาน 
ในการเสนอรายงาน ผู้เสนอไม่จ าเป็นต้องบรรยายผลการวิจัยอย่างยืดยาว ผู้เสนอ

ควรระบุประเด็นส าคัญที่จะท าการวิจัยสนามเท่าน้ัน ประเด็นดังกล่าวไดแ้ก่ กระบวนการทางสังคม
พื้นฐาน 3 กระบวนการดังกล่าวข้างต้น 

2)  ระยะเวลาปฏิบัตกิาร นักพัฒนามานุษยวิทยาจะท าการประเมิน 2 ประเภท คือ ประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) กับประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) การประเมิน
กระบวนการ หมายถึง การประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินตามโครงการเพื่อหาความเขา้ใจที่
เกี่ยวกับลักษณะของสภาพแวดล้อมของโครงการที่อาจจะมผีลในการท าให้โครงการมีอุปสรรค ล่าช้า
และเพื่อเสนอข้อแนะน าที่เป็นประโยชน ์  ข้อแนะน าเหล่าน้ันอาจน าไปสูการยุติเลิกล้มโครงการกไ็ด ้
หรือไม่ก็ให้เกิดการปรับปรุงต้นแบบของโครงการเสียใหม ่ หรือน าไปสูการปรับเปลี่ยนโครงการบาง
ด้านเพียงเล็กน้อย 

การประเมินผลกระทบ หมายถึง การประเมินเพื่อดูว่าโครงการไดก่้อให้เกิดผลตามที่ต้องการ
ต่อประชากรที่คาดว่าจะเป็นผู้ที่ไดร้ับประโยชนห์รือไม่ และเพื่อประเมินผลกระทบที่ไม่ไดค้าดคิดไว
ก่อนเพื่อสรุปบทเรียนและใหค้ าแนะน าที่โครงการสามารถให้ประโยชนไ์ด ้

ในการท าการประเมินและติดตามตรวจสอบการด าเนินโครงการนั้น ควรใช้ระเบียบตามไตร
ภาคย ์(Tripartite Methodology) ซึ่งระเบียบดังกล่าว ได้แก ่

2.1 การท าการสัมภาษณผ์ู้น าหมู่บ้านให้กว้างขวางที่สุด 
2.2 การท าการส ารวจทางสังคมให้กว้างขวางที่สุด 
2.3 การศึกษาเฉพาะกรณีอย่างเจาะลึก 

การใช้วิธีการประเมินสามแบบประกอบกันนี้ เป็นการน าจุดแข็งของวิธีการแต่ละวิธีมาเสริม
จุดอ่อนซึ่งกันและกัน การสัมภาษณ์ผู้น าในหมู่บ้านทั้งพื้นที่ของโครงการมีผลดีในการหาข้อมูลอย่าง
กว้างขวางเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการแต่มีข้อเสียที่ว่า ความเห็นที่ได้เป็นความเห็นของกลุ่มผู้น า
ซึ่งอาจไม่ตรงกับความเห็นของคนในชุมชนก็เป็นไปได้ การส ารวจอย่างกว้างขวางจะช่วยแกปัญหานี้
เพราะการส ารวจจะท าให้ผู้ประเมินล่วงรูถึงการกระจายของผลดีและผลเสียที่เกิดจากโครงการแต่ก็มี
ข้อด้อยในแง่ที่ว่าการส ารวจได้ข้อมูลค่อนข้างจะผิวเผิน ดังนั้น จึงต้องมีการเสริมด้วยการศึกษาเฉพาะ
กรณีแบบเจาะลึก เพราะจะช่วยลดระดับความฉาบฉวยและเข้าใจจกระบวนการที่ละเอียดอ่อนที่ซ้อน
เร้นอยูภ่ายใตก้ารเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได ้



 

3) ระยะเวลาที่โครงการสิ้นสุดเป็นการประเมินผลโครงการในขั้นตอนที่โครงการเสร็จสิ้นแล้ว
โดยเป็นการเข้าไปท างานในฐานะที่ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานสรุปผล (Wrap-Up Report) 
วัตถุประสงค์ ก็เพื่อเรียนรูว่ามีประสบการณ์ ใดบ้างที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
โครงการอื่น ๆ ในอนาคต และเพื่อเป็นข้อมูลเชิงนโยบายการพัฒนาต่อไป สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ ก็คือ
การประเมินผลกระทบหลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นลงระยะหนึ่ง ที่เรียกว่า Post Evaluation เพื่อ
ตรวจสอบถึงผลกระทบของโครงการที่เกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดลงแล้วหลายปี แต่ไม่ค่อยจะมีการกระท า
กันมากนัก 

การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) เพียงแตก่ารศึกษาผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment) จะมจีุดเน้น
ของการศึกษาที่แตกต่างจากส่วนอื่น คือ จะเน้นหนักการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน ตลอดจน
การคาดการณ์เปลี่ยนแปลงในด้านของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และองค์ประกอบอื่นที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องจากการเกิดกิจกรรมหรือโครงการบางออย่างขึ้น การจัดท า EIA ที่ผ่านมาให้
ความสนใจผลกระทบทางสงัคมค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการศึกษาผลกระทบในด้านอื่น ๆ การศึกษา
ผลกระทบทางสังคมในปัจจุบันเป็นเพียงการน าเสนอข้อมูลที่เป็น Social - Economic Survey ซึ่งไม่ 
เพียงพอที่จะน ามาใช้เป็นข้อมูลคาดคะเนผลกระทบทางสังคมและยังไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจในโครงการจึงท าให้เกิดปัญหาในการจัดท า SIA ของประเทศไทย ดังนี ้

(1) การจัดท ารายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทางสังคม ที่ผ่านมายังขาดความ
เชื่อมโยงกับการศึกษาผลกระทบในด้านอื่น ๆ เช่น ด้านกายภาพ และด้านนิเวศวิทยายังเป็นการศึกษา
ในลักษณะแยกส่วนท าให้การวเิคราะห์กระท าเป็นส่วน ๆ 

(2)  การศึกษา SIA ทีผ่่านมายังขาดการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและรับ
ฟังความคิดเห็น ท าให้การศึกษาผลกระทบทางสังคมเป็นการตอบสนองต่อเจ้าของโครงการมากกว่า
จะค านงึถึงความต้องการของประชาชนและท าให้หลาย ๆ โครงการไม่ไดร้ับการยอมรับจากประชาชน 

(3) ทัศนคติของเจาของโครงการต่อการรักษาผลกระทบทางสังคมจะไม่ให้ความส าคัญกับ 
SIA ซึ่งเจ้าของโครงการมักจะรายงานเฉพาะด้านบวกให้กับประชาชนได้รับทราบในเชิงของการ
ประชาสัมพันธ์โครงการมากกว่าการศึกษาผลกระทบทางสังคมที่มุ่งเน้นให้ประชาชนที่ได้รับผล 
กระทบจะต้องไดร้ับทราบข้อมูลที่เป็นผลกระทบทั้งในด้านลบและด้านบวก 
 

2.4  แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยมีลักษณะเป็นพลวัตหรือไม่ คงที่ แต่จะมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเราไม่สามารถ



 

บอกได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไร ที่ไหน อย่างไร มีขอบเขตการเปลี่ยนแปลงขนาดไหน การเปลี่ยนชั่วคราวหรือ
ถาวร และไม่อาจทราบด้วยว่าผลของการเปลี่ยนแปลงจะออกมาอย่างไร เจริญขึ้นหรือเสื่อมลง การ
เปลี่ยน แปลงมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ เวลาเมื่อสังคมเปลี่ยนวัฒนธรรมก็เปลี่ยนตามไปด้วย หรือ
เมื่อวัฒนธรรมเปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยนตามไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นสังคม และวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญและสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของคนในสังคม เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนทาง
สังคมและวัฒนธรรมก็ย่อมมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นค่านิยม 
ความเช่ือความคิดอุดมการณ์ ตลอดจนพฤติกรรมต่าง ๆ 

 
2.4.1 ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไดม้ีนักวิชาการไดใ้ห้ความหมายไว

โดยแบ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ดังนี้  
งามพิศ สัตย์สงวน (2543) Kingsley Davis (อ้างในชุดา  จิตพิทักษ์, 2528) Wilbert E. 

Moore และ Henry M. Johnson (อ้างในบุญเดิม พันรอบ , มปปพ.) ได้ให้ความหมายของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สอดคล้องกันไวว่า หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของคนในสังคม โดยยึดบรรทัดฐานทางสังคมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ต่อกัน การเปลี่ยน แปลงทางสังคมจึงเป็นความแตกต่างในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เข้า
สัมพันธ์กัน ความแตกต่างในบทบาทของผู้เข้าสัมพันธ์ และความแตกต่างในเป้าหมายหรือการท า
หน้าที่ของสถาบันสังคมโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมอาจท าให้สภาพสังคมดีขึ้นหรือเสื่อม
โทรมลงกไ็ด ้

ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม บญุเดิม พันรอบ (มปปพ.) ไดใ้ห้ความหมายไว้ว่า  
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวิถีประชากร การเปลี่ยนแปลงจารีต กฎหมายความเช่ือหรือศาสนา 
สิ่งประดิษฐ์และวัตถุอื่น ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตอยูโ่ดยเฉพาะอย่างยิ่งค่านิยม ความเชื่อการรับรูและ
ความเข้าใจ ซึง่เป็นทัศนคติภายในของมนุษยท์ี่มีอิทธพิลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทั้งสิ้น 

ในขณะเดียวกัน ศิริรัตน์ ทอดสกุล  ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในด้านของวัตถุอันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
เปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า แต่การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ ได้แก่ ระบบค่านิยม บรรทัด
ฐาน และสัญลักษณ์ จะเปลี่ยนแปลงไดช้้า และใชร้ะยะเวลานานกว่า 

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (ณรงค ์ เส็งประชา, 2531) 
1)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่าง

เดียวแต่มีปัจจัยหลายอย่างที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่น อุดมคติ เทคโนโลยี ศาสนา ค่านิยม 
เศรษฐกิจ ประชากร 



 

2)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอาจเป็นไปอย่างช้า ๆ หรือเป็นไปอย่างรวดเร็วก็
ได ้ ทั้งนีย้่อมแล้วแตป่ัจจัยที่เป็นแรงเสริมหรือต้านการเปลี่ยนแปลง เช่น ความเช่ือเดิมความผูกพันอยู่
กับวิถีชีวิตแบบเดิม จะท าให้การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ช้าแตท่ี่แน่นอน ก็คือ สังคมย่อมมกีารเปลี่ยน 
แปลงและเกิดขึ้นตลอดไป 

3)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เปรียบเสมือนภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางสังคม
ในระยะหนึ่งซึ่งปรากฏการณ์เชน่น้ันจะไม่ปรากฏในลักษณะรูปแบบเดิมอีก 

4) พฤติกรรมของแตล่ะบุคคลยอ่มก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมมากขึ้น 

5)  พฤติกรรฝนืสังคมหรือพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคมย่อมก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เพราะสังคมย่อมจะต้องมกีารปรับตัวอย่างใดอย่างหน่ึง 

6)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่หลีกหนไีม่ไดส้ังคมจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงตลอดไป 

7)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม อาจเกิดขึ้นจากการกระท าต่อกันทางสังคมและ
คนเราจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบกัน 

8) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมย่อมมทีิศทางและเป้าหมายอย่างน้อยที่สุดก็
เปลี่ยนจากของเก่าไปเป็นของใหม ่

 
2.4.2 สาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม มีสาเหตสุ าคัญ ๆ 3 ประการดังนี้ 
1)  ปัญหาและความต้องการของมนุษย์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด มนุษย์มีความต้องการและประสบกับ 

ปัญหาต่าง ๆ ตลอดชีวิต ดังนั้น จึงคิดสร้างสรรค์หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม เครื่องมือ
เครื่องใช้และวิธีการด าเนินชีวิตให้เหมาะสม เพื่อสนองความต้องการและแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น เมื่อมี
ความต้องการเสื้อผ้ามากขึ้นก็คิดประดิษฐ์เครื่องปั่นด้ายเครื่องทอผ้าคิดวิธีการตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อผลิต
ให้พอเพียงกับความต้องการหรือเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง ก็คิดสร้างยานพาหนะที่มีคุณภาพสูง
ขึ้น มีขนาดใหญ่ขึ้น บรรทุกได้มากไปได้รวดเร็วและถ้าอาหารผลิตไม่พอเพียงก็คิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

2) การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น อากาศร้อนมากขึ้น ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากการตัดต้นไม้ท าลายป่า พื้นดินแห้งแล้งกลายเป็นทะเลทรายเป็นผลให้มนุษย์จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนอาชีพ เช่น เปลี่ยนอาชีจากที่เคยท าการเพาะปลูกอาจต้องมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ เปลี่ยนวิถีในการ



 

ด าเนินชีวิต จากเคยอาบน้ าวันละหลายครั้งอาจไม่มีน้ าจะอาบ จากที่เคยใช้เสื้อผ้ากันฝนก็เปลี่ยนไปใช้
เสื้อผ้ากันฝุ่น 

3) การเปลี่ยนแปลงแปลงของสิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น ประเทศเพื่อนบ้านเขามแีฟชั่นใหม ่ๆ  
เราก็อาจไดร้ับแฟช่ันน้ัน ๆ มาใชบ้้าง หรือในสังคมขอตัวเองมกีารเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากร 
ประชากรเพ่ิมขึ้น ความสัมพันธข์องผู้คนก็อาจเป็นไปในลักษณะเห็นแกต่วัมากขึ้น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ความอนุเคราะห์ต่อกันลดลง เป็นต้น 

 
2.4.3 ปัจจยัทีก่่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมาจากปัจจัยต่าง ๆ มากมาย ทั้งปัจจัยภายใน และ 

ปัจจัยภายนอก 
ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยในสังคมไดก้ระทบการเปลี่ยนแปลง หรือมีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงให้

เกิดขึ้นในสังคม ไดแ้ก่ การกระท าของปัจเจกบุคคลในสังคม การวางแผนพัฒนาสังคม ระบบค่านิยมที่
ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น ค่านิยมเอาอย่างวัฒนธรรมอื่น เป็นต้น 

ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่อยูภ่ายนอกตัวบุคคล หรือกลุ่มหรือชุมชนที่ถูกผลกระทบของ
ปัจจัยน้ัน ๆ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแผน พฤติกรรม ความสมัพันธแ์ละการกระท าระหว่างกัน
ทางสังคม ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มคน ชุมชน ไม่สามารถควบคุมไดป้ัจจัยภายนอกเหล่านี ้ได้แก่ การเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ หรอืสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมอื่น ๆ ความก้าวหนาทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
2.4.4 แนวโนม้ของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในสังคมปัจจุบนัมีแนวโน้มของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมที่ส าคัญ

ดังนี้ (บันเทิง พาพิจิตร, 2547) 
1)  การท าให้เป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) หมายถึง กระบวนการใช้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และความช านาญเป็นพิเศษเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตทางด้าน
อุตสาหกรรม เพื่อขยายผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะมีผลท าให้
เศรษฐกิจเจริญรุดหน้าอันเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ 

2)  การท าใหเ้ป็นเมือง (Urbanization) หมายถึง กระบวนการที่ชุมชนกลายเป็นเมืองหรือ
การเคลื่อนย้ายของผู้คนหรือการด าเนินงานเข้าสู่บริเวณ หรือการขยายตัวของเมืองออกไปทางพื้นที่
การเพ่ิมประชากรหรือการด าเนินการต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การขยายวิถีชีวิตแบบชาวเมืองโดยผ่านการ
แพร่ของไฟฟ้าถนนหนทาง และสื่อมวลชนต่าง ๆ เชน่ โทรทัศนภ์าพยนตร์ท าให้รสนยิม และความ
ต้องการของชาวชนบทเปลี่ยนแปลงไปในทศิทางที่คล้ายชาวเมืองมากขึ้น 



 

3)  การท าให้เป็นประชาธิปไตย (Democratization) หมายถึง กระบวนการแพรข่ยายของ
ปรัชญาหรือระบบสังคมแบบหนึ่งที่เน้นการที่ประชาชนมีส่วนร่วม และควบคุมกิจกรรมของชุมชนใน
ฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมน้ัน 

4)  การแพร่ของการจัดองค์การสมัยใหม ่(Bureaucratization) หมายถึง การแพร่ของระบบ
บริหารงาน โดยมีเจาหน้าที่ตามล าดับขั้น ซึ่งแตล่ะคนต้องรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาของตน โดยปกติ
มักจะมีปรากฏในองค์การรัฐบาลในส่วนบรหิารต่าง ๆ อนัเป็นที่ยอมรับทั้งในภาครัฐบาลและภาค 
เอกชนในปัจจุบันและมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต 

5)  กระบวนการสร้างคนชายขอบ (Marginalization) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมท าให้เกิดการเหลื่อมล้ ามากยิง่ขึ้น  โดยเกิดขึ้นขณะที่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ระดับสูงเป็นผลดีแก่คนส่วนหนึ่งในเขตเมือง หรืออุตสาหกรรม แตก็่ท าให้คนอีกส่วนหน่ึงอยูห่่างไกล
จากการมีส่วนรับผลประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงไปทุกที่ เช่น การพฒันาเมืองให้เจริญในด้านต่าง ๆ 
ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดแหล่งชุมชนแออัดส าหรับคนจนจ านวนมาก ด้วยการพัฒนาชนบทให้ทันสมัย
ด้วยไฟฟ้าและถนน แตข่ณะเดียวกันกลับผลักดันให้คนทีย่ากจนต้องอพยพจากชนบทไปรับจ้างในเขต
เมืองมากขึ้น 

6)  กระบวนการท าให้ทันสมยั (Modernization) ในยุคโลกาภิวัฒน์ ในปัจจุบันการหลั่งไหล
ทางวัฒนธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยจนท าให้เกิดการ
ท าลายคุณค่า และเอกลักษณข์องสังคมน้ัน ๆ ไป การยอมรับวัฒนธรรมที่หลั่งไหลเข้ามาโดยไม่ได้
กลั่นกรองให้รอบคอบท าให้เกิดภาวะทันสมัยแตไ่ม่มอีารยธรรมในหลาย ๆ ด้าน เชน่ การหลงใหลใน
ดนตรีตะวันตกจนหลงลืมดนตรีพื้นเมือง การเช่ือในความรู้ของโลกตะวันตกจนลืมภูมปิัญญาท้องถิน่
ฯลฯ กระบวนการทาง (Information Superhighways) ซึ่งท าให้ผู้คนสามารถติดต่อกันไดห้ลากหลาย
วิธีและรวดเร็วโดยผ่านทางเครือข่ายและสื่อผสมต่าง ๆ การพัฒนาทางข้อมูลข่าวสารไม่เพียงแตพ่ัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนเท่านั้น แตยั่งเป็นการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ด้วย กระบวนการทางด่วนข่าวสารจะท าให้ครัวเรือน และธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงวิถดี ารงชีวิต ผู้คนมี
ทรรศนะที่กว้างขวางขึ้น และแน่นอนย่อมท าใหย้ังเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังน้ัน สถาบันในทุกสังคมต้อง
เตรียมรับกับทางด่วนข่าวสารที่จะคับคั่งมากขึ้นในอนาคต จ าเป็นต้องเตรียมคนให้พร้อมออกไปเผชิญ
สิ่งใหม่ ๆ อย่างรูเ้ท่าทัน 

โดยที่โจนาธานไฟรดแมน (อ้างในอุดร วงษ์ทับทิม, 2545) กล่าวถึง วัฒนธรรมว่าเป็นสิ่งที่มี
พลังอ านาจเป็นผลของการผลิตทางสังคม เสมือนเป็นประสบการณ์ทางสังคมเป็นโครงสร้างของความ
ปรารถนาและแรงจูงใจทางสงัคมที่ก่อให้เกดิการมีปฏิสัมพันธท์างสังคม วัฒนธรรมหรอือัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมยังเป็นตัวสร้างมโนคติหรือโครงสร้างของพฤติกรรม กฎเกณฑ์ และแนวคิดรวมถึงการนิยาม



 

ความหมายของสิ่งต่าง ๆ ในฐานะของความเป็นศูนยก์ลาง (Core) มิใชใ่นฐานะผู้อยูช่ายขอบ 
(Periphery) ซึ่งก็คือวัฒนธรรมกระแสหลักของสังคม 
 

2.5  แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
 

ทฤษฎีทางเศรษฐกิจของฮาร์รอด-โดมาร ์ (Harrod-Domar Growth Model) Harrod-
Domar (2540 อ้างถึงในสุพีรี  ยามหาวงศ์, 2544, หน้า 19) ต่างได้พัฒนาทฤษฎีหรือแบบจ าลองการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและทุนที่ต้องการเพ่ือการเจริญเติบโตในระดับน้ัน ๆ ทั้งสองมีแนวคิดว่าการลงทุนเป็นหัวใจ
ส าคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากจะเพ่ิมรายได้แล้วยังเพ่ิมความสามารถในการผลติ
หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของระบบเศรษฐกิจอีกด้วย การรักษาระดับการจ้างงานให้เต็มที่ต้อง
อาศัยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจทีสู่งพอที่จะดูดซับเงินออม ซึ่งเป็นที่ต้องการส าหรับ
การลงทุนให้เกดิรายได้ในระดับการจ้างงานเต็มที่ โดยที่ฮาร์รอด-โดมาร์ตั้งข้อสมมุติฐานของตัวแบบไว้
ว่าผลผลิตของหน่วยเศรษฐกิจไมว่่าจะเป็นหน่วยผลิตอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวมจะ
ขึ้นอยู่กับจ านวนทุนที่ลงทุนในหน่วยเศรษฐกิจน้ัน ๆ 
 

2.5.1  ความหมายของเศรษฐกิจ 
ความหมายของเศรษฐกิจจากราชบัณฑิตสถาน และนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย

ดังนี้ 
ราชบัณฑิตสถาน (2539, หน้า 786) ไดใ้ห้ความหมายของเศรษฐกิจไว้ว่า “เศรษฐกิจ หมายถึง 

การผลิตการจ าหน่ายจ่ายแจกและการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของชุมชน” 
ทับทิมวงศ์ ประยูร (2526, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจไว้ว่า “เศรษฐกิจ หมายถึง

การศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์อันมีอยู่ไม่จ ากัด แต่แนวทางที่จะได้รับมีขอบเขตจ ากัด
ได้แก่ การประกอบการหาเลี้ยงชีพ การแสวงหารายได้ การสะสมทรัพย์สิน การผลิตการจ าหน่าย
ตลอดจนการบริโภคสิ่งอุปโภคต่าง ๆ 

จ านง อดิวัฒนสิทธิ,์ เฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล, ประพีร ์ วิริยะสมบูรณ์ และเสาวคนธ ์ สุดสวาท 
(2532, หน้า 109) ไดใ้ห้ความหมายของเศรษฐกิจไว้วา่เศรษฐกิจ (Economy) หมายถึง กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรที่มอีย่างจ ากัดด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการอันไม่มีที่
สิ้นสุดของมนษุยใ์ห้ได้มากทีสุ่ดและอย่างประหยัดที่สุด 
 
 



 

2.5.2  ความส าคัญของเศรษฐกิจ 
นักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึงความส าคัญของเศรษฐกิจไว้พอประมวลได้ดังนี้  
วันทนีย ์ ภูมิภัทราคม, สมยศ อวเกียรต ิ และทับทิม วงศ์ประยูร (2538, หน้า 11-12) ได้

กล่าวถึงความส าคัญของเศรษฐกิจไว้พอสรุปได้ว่า เศรษฐกิจมคีวามส าคัญและแทรกอยู่ในวงการทุก
ขั้นตอนทั้งในเรื่องของการเลือกใช้ทรัพยากรที่หายากและมีจ ากัด เพือ่ท าการผลิตใหม้ปีระสิทธิภาพ
มากที่สุด และเพื่อให้การกระจายสินค้าเกิดความเป็นธรรมมากที่สุด ทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งพอจะ
แยกเป็นประเด็นได ้ดังนี้ 

1)  ความส าคญัในระดับจุลภาคเศรษฐกิจช่วยให้เข้าใจในบทบาทของแตล่ะบุคคลทีด่ ารงชีวิต
อยู่ในระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคผู้ผลิตคนกลางเจ้าของปัจจัยการผลิต เพื่อจะช่วยแก้ปัญหา
เศรษฐกิจต่อไป 

2)  ความส าคัญในระดับมหภาคปัญหาเศรษฐกิจของส่วนรวม  หรือของประเทศนั้นนับว่า
ส าคัญยิ่งการเข้าใจเศรษฐกิจท าให้เกิดการแก้ไข  โดยสามารถเลือกวิธีการที่ท าให้บรรลุนโยบาย
เศรษฐกิจได้ถูกต้องและเกิดความเสียหายน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจะประกอบด้วยการวิเคราะห์ใน  2 ส่วนได้แก่การ
วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป และการวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนด้านสิ่งแวดล้อม 

(1) การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไปจะเป็นการวิเคราะห์ที่อยู่ภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศหรือของพื้นที่เช่นการเปลี่ยนแปลงเรื่องผลผลิต และการจ้างงานและประชากร
ส่วนไหนจะได้ประโยชน์และส่วนไหนเกิดความสูญเสีย เรือ่งเหล่านี้จะเป็นที่สนใจของผู้ตัดสินใจในการ
วิเคราะห์จะเกี่ยวข้องกับความรู้พื้นฐานก็ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ และโครงสร้างของระบบ
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในการวิเคราะห์จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูล และรายงานเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มีการ
วิเคราะห์และจัดพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลประเภท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรส่วนรวมซึ่งได้แก่มวลรวม
ผลผลิต (GDP) ระดับการจ้างงานรายได้เฉลี่ยมูลค่าการส่งออก และน าเข้าจะเปน็ข้อมูลที่มีอยูแ่ละ
พร้อมจะน ามาใช้ได้ จากน้ันก็ระบุสาขาหรืออุตสาหกรรมพื้นฐานหรือปัจจัยที่มคีวามส าคัญทีท่ าให้
เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตหรือถดถอยการวิเคราะห์ อาจรวมถึงกลไกการด าเนินงานความได้เปรียบ
เสียเปรียบในการผลิตหรือใหบ้ริการ แตถ่้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและต่อ
ตัวแปรเศรษฐกิจส่วนรวมจะมีมาก ฉะน้ันต้องค านึงถึงความสัมพันธ์กับความเป็นไปได้ของโครงการใน
ระยะยาวและผลกระทบทางบวก และทางลบของโครงการต่อตัวแปรเศรษฐกิจส่วนรวมที่ส าคญั เชน่
การเพ่ิม GDP การสร้างงานและแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ เป็นต้น จากน้ันเป็นการประเมินโครงการ
โดยเฉพาะตามหลักต้นทุน และผลตอบแทนจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนที่สังคมจะ
ได้รับและต้นทุนที่เกิดจากการมีโครงการ 



 

(2)  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนดา้นสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน เมื่อกล่าวถึง “การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (Environmental Impact Analysis) หรือบ่อยครั้งเรียกว่า การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment-EIA) จึงเป็นที่เข้าใจกันว่า หมายถึง
กระบวนการรวบรวมวิเคราะห์และประเมินการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอ้มอันเป็นผลมาจากโครงการ
หรือกิจกรรมมนุษย ์เช่น วิเคราะห์และประเมินว่า 

- ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งได้แก่ สภาวะอากาศ ดิน น้ าและสิง่ที่มนุษย์
สร้างขึ้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและเมื่อเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะมีผลกระทบต่อไปถึงผู้รับเช่นคนสัตว์
พืชและสิ่งของต่าง ๆ อย่างไร 

- ระบบเศรษฐกิจของประเทศและของท้องถิ่นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องการ
เพิ่มการผลิตรายได้การจ้างงานการกระจายรายได ้ราคาที่ดิน และราคาที่อยู่อาศัย เป็นต้น 

- ผลกระทบของโครงการที่มตี่อชุมชนท้องถิ่นซึ่งได้แก ่ ประชาชน ครอบครัว สถาบันและ
ชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการ 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังรวมถึงการพิจารณาข้อเสนอแนะทางด้านนโยบาย และ
มาตรการที่สามารถน ามาใช ้เพื่อลดหรือป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทัง้นี้เพื่อเป็นการลดผลเสียหาย
ให้เหลือน้อยทีสุ่ดดังน้ันในกระบวนการวิเคราะห์หรือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วยังรวมถึงการ
พิจารณาหาวิธีการป้องกันแก้ไขผลกระทบ และแผนงานการเฝ้าระวังติดตามผลกระทบอีกด้วย ซึ่ง
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงมีอยูอ่ย่างน้อย 4 ประการ คือ 

(1) การใช้ระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย 
(2) การใช้กลไกทางศาลเพื่อลงโทษผู้ละเมิด 
(3) การใช้กลไกของระบบตลาด 
(4) การใช้กลไกทางการบริหาร 
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อมน้ัน อาจกล่าวเป็นการทั่วไปได้ว่ามี  4 

ประการ ดังนี ้
(1) เพื่อชีใ้ห้เห็นสภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านต่าง ๆ ก่อนมโีครงการว่าเป็นอย่างไร 
(2) เพื่อชีใ้ห้เห็นว่าเมื่อมีโครงการแล้วจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างไรไม่ว่าจะเป็น

ผลกระทบทางบวกหรือทางลบทางตรงหรือทางอ้อมระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตาม 
(3) เพื่อชีใ้ห้เห็นว่าถา้มีผลกระทบทางลบหรือเสียหายต่อสภาพแวดล้อมแล้วจะมีวิธีการหรือ

แน่วทางในการป้องกันและแก้ไขไดอ้ย่างไรเพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุดและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และรวมถึงวิธีการส่งเสริมการพัฒนาผลกระทบในทางบวกเทื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมวลมนุษย์
ด้วย 



 

(4) เพื่อเสนอแผนงานติดตามตรวจสอบผลกระทบและแผนการด าเนินงานถ้าโครงการได้รับ
อนุมัตใิห้ด าเนินการ 

โดยสรุปวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อมคือการคาดคะเน (Predict) การ
วัด (Measure) และการประเมิน (Evaluate) ด้านระบบนิเวศน์สังคม และเศรษฐกิจของโครงการเพื่อ
น าไปสู่การพิจารณาว่าจะสนับสนุนหรือยับยั้งโครงการ  การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมจึงเ ป็น
ส่วนประกอบหนึ่งในการตัดสินใจ และเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 

 
2.5.3 องค์ประกอบของการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจมีดังนี้ 

1)  การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Study) ซึ่งได้แก่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการพื้นที่โครงการข้อมูลจากส่วนราชการข้อมูลจากรายงานการศึกษาวิจัยและข้อมูลอื่น  ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และท าความเข้าใจสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

2)  การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ซึ่งได้แก่การระบุผลกระทบที่มีความ
เป็นไปได้ (Possible Impact) รวมทั้งการใช้ทรัพยากรและการจัดล าดับความส าคัญของผลกระทบ
เพื่อการศึกษาวิเคราะห์ในขั้นรายละเอียดผลกระทบใดที่คาดว่าไม่ส าคัญก็อาจตัดทิ้งไป การก าหนด
ขอบเขตการศึกษาจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญ เพื่อให้การศึกษามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนั้น ก่อนที่จะตกลงก าหนดขอบเขตการศึกษาจึงควร
มีการรวบรวมความคิดเห็น และปรึกษาหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตัวแทนชุมชนที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบด้วย 

3) การคาดคะเนผลกระทบ (Prediction) ได้แก่การประมาณการขนาดของการ
เปลี่ยนแปลงสาเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญในอนาคตของ
โครงการ 

4) การประเมินผลกระทบ  (Evaluation) เพื่ อประเมินความส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มีต่อประเทศในรูปของวัตถุประสงค์และนโยบายทางเศรษฐกิจ และสังคมในการ
ประเมินอาจใช้วิธีการเปรียบเทียบ นั่นคือเปรียบเทียบกับกฎหมายหรือมาตรฐานและเงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้ เช่น เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับการยอมรับของชุมชนหรือสาธารณชน
นอกจากน้ันยังควรประเมินผลกระทบโดยรวมของโครงการด้วยการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ต้นทุน และ
ผลตอบแทนเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจว่าควรสนับสนุนหรือยับยั้งโครงการ 

5)  การปรับปรุงแก้ไข (Mitigation) เพื่อค้นหาวิธีการหรือมาตรการในการป้องกัน
แก้ไขและลดผลกระทบในทางลบ และวิธีการหรือมาตรการที่จะช่วยเพิ่มพูนผลกระทบในทางบวกให้
ได้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการลดต้นทุนของโครงการ 



 

6)  การสื่อสารท าความเข้าใจ (Communication) เพื่อสื่อสารผลกระทบที่เป็นไปได้
ของโครงการต่อหน่วยงานและประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในระหว่างกระบวน 

7)  การติดตามตรวจสอบ (Monitoring) เพื่อจัดให้มีการตรวจสอบ (Auditing) และ
การเฝ้าระวัง (Monitoring) ผลกระทบของโครงการทั้งในระหว่างและหลังการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 

2.6  แนวคิดการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
 

การพัฒนาที่ยั่งยืนไดร้ับความส าคัญอย่างย่ิง เมื่อสหประชาชาตไิดจ้ัดให้มีการประชุมสุดยอด
ระดับโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UN Conference on Environment and Development : 
UNCED) หรือการประชุม Earth Summit ที่กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อป ีพ.ศ. 2535 ผล
การประชุมนีไ้ดม้ีผู้แทนของ 178 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยไดล้งนามรับรองแผนปฏิบัตกิาร 21 
(Agenda 21) ซึ่งถือเป็นแผนแม่บทของโลกที่ประเทศสมาชิกต้องตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
และเห็นความส าคัญที่จะต้องร่วมกันพิทักษส์ิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในโลก 

จากแนวคิดน้ีไดม้ีนักวิชาการไดใ้ห้ความหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ดังนี ้ 
กนกศักดิ ์ แกวเทพ (2543) ไดใ้ห้ความหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าหมายถึงการปรับปรุง

คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ยากจนทัง้หลาย ซึ่งมีความหมายมากไปกว่าการ
เพิ่มขึ้นของรายไดเ้พียงอย่างเดียวหากแตย่ังครอบคลุมถึงการศึกษาที่ดีขึ้น มาตรฐานการครองชีพและ
สุขภาพอนามัยสูงขึ้น สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดขีึ้นตลอดจนมีโอกาสทางเสรีภาพมากขึ้นรวมทั้งชีวิต
ทางด้านวัฒนธรรม 

ปรีชา เปยมพงศสานต 2543) ไดใ้ห้ความหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่าการแสวงหาระบบ
เศรษฐกิจสังคมซึ่งมีศักยภาพสูงพอที่จะปรับปรุงรวมทั้งรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อมและคุณภาพชีวิตให้
ด ารงอยู่อย่างยาวนานไดซ้ึ่งการพัฒนาสามารถที่จะพิทักษร์ักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวันนีใ้ห้
ด ารงอยู่อย่างยั่งยืนยาวนานไปถึงอนาคตเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลังโดยไม่ละเลยชีวิต
ความเป็นอยูข่องคนรุ่นปัจจุบันด้วยโดยการกระท าหรือการตัดสินใจทางนโยบายใด ๆ 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต, 2543) ประสานกันครบองค์และมีลักษณะอกีอย่างหนึ่งคือมดีุลย
ภาพเป็น การท าให้กิจกรรมของมนุษยส์อดคลองกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ นั่นก็คือ การก าหนดแนว
ทางการพัฒนาจะต้องค านึงถึง ปัจจัยด้านมนุษยไ์ดอ้ธิบายการพัฒนาที่ยั่งยนืว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนมี
ลกัษณะที่เป็นบูรณาการคือท าให้เกิดเป็นองค์รวม (Holistic) หมายความว่า องค์ประกอบทั้งหลายที่
เกี่ยวข้องจะต้องมาโดยให้คุณค่าทางวัฒนธรรมรวมอยูใ่นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมรวมทั้งการ
แกปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย 



 

อรรถจักร สัตยานรุักษ ์(2545) ไดใ้ห้ความหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าหมายถึงการพัฒนาที่ท า
ให้ทั้งคนทุกกลุ่มในสังคมไดร้บัผลดีจากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน มีโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ  และสามารถอยูร่่วมกันไดอ้ย่างมีความสุขและสามารถที่จะเก็บรักษาสิ่งที่มีค่าของสังคม
ทั้งธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมให้ตกทอดแกคนรุ่นต่อ ๆ ไป ไดม้ีโอกาสชื่นชมและไดใ้ชป้ระโยชน์
อย่างยั่งยืนตลอดไป 

อนรุักษ ์  ปญัญานุวัฒน 2548) ไดก้ล่าวว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนมิไดม้ีความหมายเพียงการ
อนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเพียงอย่างเดียว แตเ่ป็นการด าเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสร้างและหน้าที่ของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองด้วย เพื่อปรับลดพฤติกรรมการ
บริโภคทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมของมนุษยไ์ปสกูารรักษาความสมดุลระหว่างระบบมนุษยก์ับระบบ
นิเวศที่มีพื้นฐานมาจากความสมดุลระหว่างมนุษย ์ กับระบบนิเวศที่มีพื้นฐานมาจากความสมดุลใน
ระดับชุมชน หากมีการเน้นการพัฒนาหนักไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกินก็จะท าให้ละความสมดุลของ
ธรรมชาติและสังคม และก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย และการฉกฉวยโอกาสใช้
ทรัพยากรจากชุมชนอื่นที่มีมากกว่า 

กมลา ภาสิน (2539) ได้กล่าวถึง การพัฒนาอย่างย่ังยืนว่าเป็นการพัฒนาที่ประสานกลมกลืน
กับธรรมชาติโดยต้องเชื่อว่าธรรมชาติเป็นระบบที่สมบูรณ เป็นระบบที่มีชีวิตจิตใจไม่สามารถถูกใชส้อย
จนเกินไป ควรการพัฒนาจะต้องเป็นไปเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อตัวเลขผลผลิตประชาชาติ และ
ประชาชนเป็นผู้ท าการพัฒนา มิใช่เป็นผู้ถูกกระท าจากการพัฒนา โดยมีทิศทางไปสูการแสวงหาความ
จ าเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และต้องมีการกระจายอ านาจในกระบวนการตัดสินใจและควบคุม ดูแล
การใช้สอยทรัพยากรแผนงานต่าง ๆ จะต้องมาจากประชาชนการกระจายอ านาจนี้จะช่วยไม่ให้เกิด
การครอบครองแต่เพียงผู้เดียว ทว่าจะให้โอกาสกับความแตกต่างหลากหลายประชาชนในท้องถิ่น
สามารถมีชีวิตอยู่ภายในขนบธรรมเนียนประเพณีของตน โดยสามารถควบคุมดูแลจัดการทรัพยากร
ของตนเองส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546) ได้กล่าว ถึง
หลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้ 

(1)  การพัฒนาที่ด าเนินไปโดยค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
สนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการในอนาคต 

(2) การพัฒนาที่ค านึงถึงความเป็น “องค์รวม” คือมองว่าการจะท าสิ่งใดต้องค านึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งอื่น ๆ ดังนั้น การพัฒนาแน่วนี้จึงยึดหลักความรอบคอบและค่อยเป็นค่อย
ไปรวมทั้งเปิด โอกาสให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาด้วย 

(3)  การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ไดร้ะบวุ่าจะต้องปฏเิสธ “ระบบเทคโนโลย”ี เพียงแตต่้องค านึงว่า
เทคโนโลยทีี่น ามาใชน้ั้นควรเป็นไปในทาง “สร้างสรรค”์ ไม่ใช ่“ท าลาย” 



 

ชูเกียรต ิลีสุวรรณ์ (2546) ได้อธิบายว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาเพื่อสนองตอบความ
ต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท าลายโอกาสของชนรุ่นหลังในการตอบสนองความต้องการของ
ตนเองให้คุณค่าสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยุติธรรมทั้งการ
พัฒนาและสิ่งแวดล้อมแยกจากกันไม่ได ้ แตก่ารพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นไปได้ก็ต้องเป็นแนวทางการ
พัฒนาที่ต่างไปจากกระบวนที่ด าเนินกันมาในอดีต โดยต้องมกีารให้คุณคา่ต่อสิ่งแวดล้อมใหม ่ มองมิติ
ทางเวลาไกลออกไปจนถึงอนาคตของชนรุ่นหลัง ค านึงถงึความเสมอภาคและความยตุิธรรมในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรเพ่ือการด ารงชีวิต รวมไปถึงการให้ความส าคัญทางด้านจิตวิญญาณมากกว่า
ทางด้านวัตถุหรือทรัพย์สิน 

การพัฒนาที่ยั่งยืนมองการกระท าการตัดสินใจพฤติกรรม และโลกทัศน์ของกลุ่มคนว่าเป็น
เรื่องส าคัญความยั่งยืน จึงเป็นความยั่งยืนของโครงสร้างทางสังคม ความยั่งยืนทางวัฒนธรรมและ
ความเช่ือ การสร้างเงื่อนไขในการด ารงชีวิตของคนทุกกลุ่มใหส้อดคลอ้งกับแนวคิดเรื่องการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป โดยต้องค านึงถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ให้ความเคารพวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกระบวนการ
ตัดสินใจ และการจัดองค์กรที่สอดคล้องกบัระบบนิเวศเฉพาะของท้องถิ่น ใหค้วามส าคัญเรื่องการมี
ส่วนร่วมกระบวนการพัฒนาเกิดจากล่างขึ้นบน และใหส้ิทธิแก่ชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร
ของตนและที่ส าคัญ การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการมองอย่างเป็นองค์รวม (Holistic Approach) โดย
ปัญหาทรัพยากรมีความสัมพนัธ์ซับซ้อนเกี่ยวโยงกับหลายมิติ ทุกสิ่งทุกอย่างต่างเกี่ยวพันและส่งผล
กระทบซึ่งกันและกันทั้งสิ้น อาจเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทนัทีหรือไม่ก็ตามและอาจจะใหเ้กิดผลกระทบ
ที่เราเองคาดไม่ถึงก็ได ้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษยท์ าไปย่อมมีผลต่อบคุคลสังคม และสิ่งมชีวีิต
ทั้งหมดที่เราไม่สามารถพยากรณ์หรือท าความเข้าใจได้ทั้งหมด 

ยิ่งไปกว่าน้ัน มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันและกับสิ่งมีชีวิตอื่น
ทั้งหมด ธรรมชาตมิีความซับซ้อนมากที่มนษุย์ไม่อาจเข้าใจไดอ้ย่างลึกซึ้ง และรอบด้านธรรมชาติไม่ได้
เป็นของมนุษยแ์ตม่นุษย์เป็นของธรรมชาติ มนุษย์เป็นเพียงสายใยชีวิตเล็ก ๆ ส่วนหนึง่ของธรรมชาติ
ทั้งหมด และหน้าที่ของมนุษย์คือท าความเข้าใจและท างานเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ไม่ใช่พยายาม
เอาชนะธรรมชาต ิการที่มนุษย์จะมีโลกทัศนท์ี่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
ความคิดและการรับรูใ้หม่ โดยมองเห็นปรากฏการณข์องการพัฒนาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
เข้าใจผลกระทบที่มีต่อสังคมมนุษย์ของปรากฏการณ์น้ัน มองความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการตื่นตัวในการเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีการแสวงหา
ทางเลือกใหม่ในการพัฒนา และหาวิธีการในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปรีชา  เปี่ยมพงศ์สานต ์(2543) ได้เสนอหลักการพื้นฐานการพัฒนาแบบย่ังยืน ดังนี้ 



 

(1)  ค่าของสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแบบย่ังยืนจะให้ความส าคัญสูงมากแกค่่าของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งนี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการประกันคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม ใน
ขณะเดียวกันธรรมชาติกม็ีสิทธิที่จะด ารงอยู่เช่นเดียวกับสิทธิในการมชีีวิตของมนุษย์ เพื่อให้ธรรมชาติ
ด ารงอยู่ได้อย่างยาวนานจ าเป็นที่จะต้องประเมินคา่ของ “บริการ” และทรัพยากรทีธ่รรมชาติมอบ
ให้แก่มนุษย์ในการประกอบการเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช ่ “ของฟร”ี แตใ่นระยะที่ผ่านมามนุษย์มองว่า
ธรรมชาติเป็นของฟรีจึงได้มีการใช้กันอย่างสิ้นเปลืองความเสื่อมโทรมของธรรมชาติจึงปรากฏขึ้นอย่าง
กว้างขวางโดยหลักการ“ค่าของสิ่งแวดล้อม” ที่ส าคัญมดีังนี ้

-  ระบบเศรษฐกิจจะต้องค านึงถึงอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับค่าของสิ่งแวดล้อมนั่นคือวิเคราะห์
เรื่องประโยชน์และการสญูเสีย 

-  จะต้องมีการประเมินค่าของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและผนวกค่าเหล่านี้เข้าไปใน
กระบวนการวางแผนนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนา 

- ในการประเมินผลของโครงการพัฒนา จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมอย่างระมัดระวังโดยหลีกเลี่ยงการท าลายระบบนิเวศและด าเนินโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพ
ทางสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูธรรมชาตินอกจากนี้การพัฒนาแบบยั่งยืนยังเรียกร้องให้มีการใช้ระบบ
ราคาที่สะท้อนให้เหน็ถึง “ต้นทุนทางสังคม” ที่แท้จริงในการผลิตและในการบริโภค 

(2) มิติแห่งอนาคตความยั่งยืนหมายถึงความยาวนานของเวลา จากแง่มุมนี้จะเห็นว่าการ
พัฒนาแบบยั่งยืนคือการพัฒนาเพื่ออนาคตดังน้ันในการวางนโยบาย และการวางแผนจึงต้องมองทั้ง
ใกล้และไกล 5 ปี10 ปี 20 ปีหรืออาจยาวไกลกว่านี้เพื่อให้ครอบคลุมไปถึงชนรุ่นหลังเราในอนาคตที่ยัง
ไม่เกิดมาในการมองอนาคตไม่ได้อยูท่ี่การสร้างวัตถ ุ หากแตเ่ป็นเรื่องของการพิทักษ์รักษาความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใหอ้ยู่คงทนนั่นหมายความว่าในอนาคตของลูกหลานจะต้องมี
“ทุนธรรมชาต”ิ (Natural Capital) ไม่น้อยไปกว่าในยุคของชนรุ่นเรา 

ในการพัฒนาที่ผ่านมามักคิดถงึแตเ่ฉพาะปัจจุบันเป็นใหญ ่ ปัจจุบันส าคัญกว่าอนาคตการ
บริโภควันนี้ส าคัญกว่าการอนุรักษ์เพื่อพรุ่งนี้เราไม่มกีารมองปัญหาข้ามเวลาไปสู่มิติอนาคตปรัชญาการ
พัฒนาแบบยั่งยืนเน้นการวางนโยบายสิ่งแวดล้อมที่มองอนาคตการไม่แก้ไขปัญหาวันนี ้ และผลักดนัให้
อนาคตเท่ากับเป็นการกระท าที่สร้างวิกฤติการณ์มากขึ้นในระยะยาวนานธรรมชาติเสื่อมโทรมไม่
อาจจะฟื้นคืนกลับสู่สภาพเดิมได้ 

(3)  ความยุติธรรม  ความยั่งยืนยาวนานหมายถึงการส่งมอบมรดกทางสิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาตใิห้ตกทอดไปสู่ชนรุน่หลังในอนาคตในปรัชญาการพัฒนาแบบยั่งยืนมหีลักการข้อหนึ่งเรียกว่า 
“ความยุติธรรมระหว่างชนรุ่นปัจจุบันกับอนาคต” (Intergenerational Equity) หลักการนี้บ่งว่าชน
รุ่นปัจจุบันมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชนรุ่นหลังในการที่จะต้องมอบมรดกทางธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในปริมาณ และคุณภาพที่ไม่ด้อยไปกว่ายุคปัจจุบันการท าลายความสุขสมบูรณ์ของชนรุ่น



 

หลังนับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมอย่างยิ่ง ความยั่งยืนนี้ยังรวมถึงการปรับปรุงและการพิทักษ์รักษา
คุณภาพชีวิตของกลุ่มชนผู้ยากไร้ให้ยาวนานโดยใช้มาตรการทางเศรษฐกิจสังคมที่หลากหลาย รวมทั้ง
จะตอ้งมีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการด ารงชีวิต 

หลักการพื้นฐานทั้ง 3 ข้อนี้บ่งชีอ้ย่างชัดเจนว่าถ้าต้องการให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืนยาวนาน
แล้วจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติใหอ้ยู่ในสภาพที่มเีสถียรภาพมี
ความคงทนและมีประสทิธิภาพการพัฒนาในความหมายนี้ จึงครอบคลุม“ความยั่งยืนทางนิเวศ” ด้วย 
(Ecological Sustainability) นั่นคือเง่ือนไขทางนิเวศที่จ าเป็นต่อการรองรับชีวิตมนุษย์ให้อยู่ในสภาพ
ของความสุขสมบูรณ์จะด ารงอยู่ยาวนานไปถึงอนาคตของลูกหลานสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมกีารใช้
ยุทธศาสตรท์ี่เราเรียกว่า“ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ธรรมชาต”ิ ซึ่งมหีลักการ 5 ข้อคือ 

- พิทักษ์รักษากระบวนการทางนิเวศที่ส าคัญๆและระบบรองรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
- คุ้มครองความหลากหลายของระบบนิเวศ 
- ใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน 
- รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- สร้างความสมดุลระหว่างการใช้ธรรมชาติกับการเพิ่มประชากร 
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ถือได้ว่าเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของกระบวนการพัฒนาแบบยั่งยืนใน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจะด าเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ  ซึ่งหมายความว่า การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่
เสียหายต่อระบบนิเวศทั้งหมดในระยะยาวความยั่งยืนทางนิเวศไม่อาจจะเกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวได้เลย
หากแตจ่ะต้องได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยเฉพาะ “ความยั่งยืนทางสังคมและ
วัฒนธรรม” ซึ่งมีความส าคัญสูงสุดจึงสรุปได้ว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่ต้องค านึงถึง
ความเป็นองค์รวมของทุก ๆ ด้านและทุกมิติอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานของ
ทรัพยากรธรรมชาติภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยโดยมีคนเป็นศูนย์กลางหรือเป้าหมายของการพัฒนา
และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มด้วยความเอื้ออาทรเคารพซึ่งกันและกันเพื่อความสามารถใน
การพึ่งตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกันทั้งคนในรุ่นนี้และรุ่นต่อ ๆ ไป 
 

2.7  งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

สุริชัย หวันแก้วและคณะ (2543) ได้ท าการศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออกต่อชุมชนท้องถิ่น สรุปได้ว่าในหมู่บ้านประมงขนาดเล็กมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมตลอดมาตั้งแต่การก่อตัวของหมู่บ้านเมื่อประมาณ 200 กว่าปีที่ผ่านมาตาม
กาลเวลาแต่การเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่รวดเร็วเท่ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะประมาณ 10–



 

15 ปี แม้ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมจะมีส่วนช่วยให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน
การสื่อสารโทรคมนาคม แต่คุณภาพชีวิตชองชาวบ้านไม่ได้ดีขึ้น และในบางด้านกลับเสื่อมโทรมลง 
เช่นภาวะของอากาศและน้ าเป็นพิษ ถึงแม้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมจะท าให้ชาวบ้านมีเศรษฐกิจดีขึ้น มี
งานท ามากขึ้นแต่ในทางกลับกันชาวบ้านต้องแลกกับผลเสียเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม สภาพการ
แก่งแย่งในทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจ ากัด การเปลี่ยนแปลงในแบบแผนของวัฒนธรรม 
และประเพณีของชุมชนตลอดจนการสูญสลายของแบบชีวิตที่เรียบง่ายอบอุ่น มีความเอื้อเฟื้อต่อกัน
และกันของสังคมแบบชนบทมาเป็นสังคมเมือง นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
อาชีพเกษตรกรรมของชุมชนได้ล้มละลายไปเกือบหมด 

ก้องไพร ตันสุชาติ (2550) ได้ศึกษาผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนจาก
โครงการสวนสัตว์กลางคืนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนที่อยู่โดยรอบ
ก่อนที่จะมีการด าเนินโครงการสวนสัตว์กลางคืนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาวิเคราะห์แน่วคิดวิธีการ
ระหว่างที่มีการด าเนินโครงการสวนสัตว์กลางคืนจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคม
และสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนโดยรอบระหว่างการด าเนินโครงการสวนสัตว์กลางคืนจังหวัดเชียง ใหม่
สรุปผลการศึกษาได้ว่า โครงการสวนสัตว์กลางคืนได้ส่งผลกระทบทางสังคมในด้านวิถีการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน จากเดิมที่เคยมีความสัมพันธ์กับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการด ารงชีวิต เช่น
การเก็บของป่าการท าไร่ท านา ความเชื่อที่ผูกพันกับป่าแหล่งน้ า การเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์การช่วยเหลือ
กันในหมู่เครือญาติ และการไปมาหาสู่กันในชุมชน แต่เมื่อมีโครงการสวนสัตว์กลางคืนท าให้วิถีการ
ด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ระบบการผลิตภายในชุมชนโดยการเก็บของป่าที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษได้สิ้นสุดลง การพึ่งพิงของป่าในการเก็บของป่าตามช่วงฤดูกาลซึ่งเป็นทางเลือกและมีความ
เป็นอิสระในการด าเนินชีวิตโดยไม่ต้องพึงพิงกลไกตลาดข้างนอกไม่สามารถที่จะท าได้อีกต่อไป ด้าน
ระบบความสัมพันธ์ในชุมชนซึ่งแต่เดิมมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด ระบบเครือญาติเดียวกันมีการ
เกื้อกูลช่วยเหลือกันในหมู่บ้าน แต่หลังจากมีโครงการสวนสัตว์กลางคืนส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทาง
ความคิดระหว่างคนภายในชุมชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ส่งผลต่อความร่วมมือในชุมชนที่ลดลง 
ผู้น าชุมชนถูกลดความศรัทธาเนื่องจากมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์เชิง
หวาดระแวง และหวาดกลัวของคนภายในชุมชนต่อคนภายนอกชุมชน จากการเข้ามาท างานของคน
ต่างถิ่น ด้านระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจชาวบ้านสูญเสียที่ดินท ากินในแง่ของฐานการผลิตแหล่ง
ที่อยู่อาศัยที่เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษให้กับคนภายนอก การสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ใช้
เป็นที่ท าการเกษตรสร้างที่อยู่อาศัย การสูญเสียที่ดินของวัดซึ่งเป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมใจของ
ชาวบ้าน ขณะเดียวกันยังส่งผลด้านบวกต่ออาชีพค้าขายที่ท าให้รายได้เพิ่มขึ้นจากการขายอาหาร
ให้กับแรงงานที่เข้ามาท างานภายในโครงการ รวมถึงผู้ที่รับจ้างเขียนป้ายมีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน ด้าน
ระบบความเชื่อของคนในชุมชน โดยชาวบ้านยังคงมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักษ์รักษา



 

คุ้มครองป่าโครงการได้เข้าไปท าให้เกิด “ขึด” โดยการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในป่าที่ที่ชาวบ้านเคารพ
ย าเกรง โดยการเกรดไถตัดต้นไม้เปลี่ยนทางน้ ารวมถึงการปิดตาน้ า ปิดเส้นทางเข้าออก ยังท าให้
เกิดผลกระทบที่ตามมาอีกมากมายอีกด้วย 

จาตุรนต์ จันทรากุล (2547)  ได้ท าการศึกษาเรื่องผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของเขื่อนกั้นน้ าเค็มปากระวะต่อชาวประมงพื้นบ้าน สรุปผลการศึกษาได้ว่า เขื่อนกั้นน้ าเค็มปากระวะ
ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านในต าบลคูขุด  อ าเภอ
สะทิงพระ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ภายหลังจากการสร้างเขื่อนกั้น
แม่น้ าปากระวะโดยได้ท าลายระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลาลงไปอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
ทรัพยากรสัตว์น้ าลดลงอย่างเห็นได้ชัด และปลาบางชนิดสูญพันธ์ุเนื่องจากคลองปากระวะเป็นเส้นทาง
อพยพเข้ามาอาศัยวางไข่และเจริญเติบโตของสัตว์น้ าก่อนลงสู่อ่าวไทย ยิ่งไปกว่านั้น การก่อสร้างยังท า
ให้ระบบไหลเวียนของกระแสน้ าในทะเลสาบเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้ชาวบ้านจับสัตว์น้ าได้ใน
ปริมาณที่น้อยและมีคุณภาพต่ า และท้ายที่สุด ความรู้พื้นบ้านอันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมในการจับสัตว์
น้ าของชาวบ้านได้สูญหายตามไปด้วย 

อัจฉรา สวนสมุทร (2543) ได้ท าการศึกษาผลกระทบทางสังคมภายหลังการก่อสร้างโครงการ
ฝายเชียงราย สรุปผลการศึกษาได้ว่าการด าเนินโครงการฝายเชียงราย มีทั้งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
อย่างมาก ผู้ที่ได้รับผลกระทบบ้าง และผู้ที่ได้รับผลกระทบน้อย โดยจากการศึกษาพอได้ว่ามีตัวแปรที่
ส าคัญที่ส่งผลกระทบคือระยะทางระหว่างบริเวณพื้นที่ท ากิน หรือบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยกับโครงการ 
และพื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณสองฝั่งของแม่น้ ากก หรือไม่หากอยู่บริเวณใกล้โครงการและอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ ากก จะได้รับผลกระทบมาก ผู้ที่อยู่ไกลโครงการได้รับผลกระทบน้อย โดยแบ่งผลกระทบได้ดังนี้ 
ในส่วนของผลกระทบทางด้านสังคม โครงการได้ส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพมากมาย อาทิเช่น โรค
ท้องร่วง ผื่นคัน อาเจียน ปวดท้องเป็นไข้ เป็นต้น ส่วนผลผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้น โครงการได้
ส่งผลกระทบด้านรายได้ของครอบครัว โดยผู้ที่มีอาชีพลดลงประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมงเลี้ยง
สัตว์และค้าขาย เนื่องจากผลผลิตลดลงและไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้ประชาชนมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด ท้ายที่สุด ผลกระทบทางวัฒนธรรมนั้น โครงการได้ส่งผลกระทบต่อบทบาทสังคมทั้งใน
ระดับครอบครัวชุมชนลดลง เช่น การสืบต่ออาชีพประมงจากปัญหาที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าประชาชน
ขาดการเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของรัฐและขาดการวิเคราะห์
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2548)  ท าการวิจัยเรื่องผลกระทบทางสังคมของระเบียง
ตะวันออก – ตะวันตก (ผลกระทบทางสังคมขอการสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 2) ระยะที่หนึ่ง
โดยสถาบันเอเชียศึกษา ได้ศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของประชาคมมุกดาหารและจังหวัด
ใกล้เคียงต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 2 การศึกษาน้ีสรุปได้



 

ว่า โครงการดังกล่าวมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ได้แก่ทัศนคติเชิงบวกด้านคมนาคมและด้าน
เศรษฐกิจ คาดว่าการมีสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้เข้าด้วยกัน จะท าให้การ
คมนาคมขนส่งระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ มีความสะดวกรวดเร็วอาจท าให้มีผู้คนเดินทางมามุกดาหารมากขึ้น
ทั้งที่เดินทางผ่านไปมาและเข้ามาตั้งถิ่นฐานท าธุรกิจในจังหวัด เนื่องจากเป็นแหล่งรักษาพยาบาล
ระดับนานาชาติ อีกทั้งจังหวัดมุกดาหารจะเป็นทางผ่านของสินค้าและบริการไปสู่บริเวณต่างๆ ใน
ภูมิภาค ท าให้อาจมีการลงทุนจากภายนอกมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยชาวมุกดาหารจะมีสภาพ
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีการท่องเที่ยวมากขึ้น ท าให้เกิดการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มีถนนเข้าถึง
หมู่บ้านสะดวก ท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเกษตรและการท่องเที่ยว 

ส่วนทัศนคติเชิงลบเป็นข้อกังวลในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคม เมื่อมคีนอพยพเข้ามาอยู่
ในบริเวณนี้มากขึ้น ค่าครองชีพของคนในพื้นที่จะสูงขึ้นตามไปด้วย และเมื่อมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น
อาจส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น อาจเกิดปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาขยะน้ าเสีย มลภาวะเสียงจาก
การวิ่งของรถยนต์ มลพิษทางอากาศ ปริมาณกากของเสียที่เป็นพิษการจราจรที่แออัด ท าให้เกิด
อุบัติเหตุทางถนนได้ง่าย อีกทั้ง ถ้ามีผู้คนอพยพเข้ามาหางานท าในจังหวัดมากขึ้น จะส่งผลถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อม ชาวบ้านอาจขายที่ดินที่ เคยเป็นกรรมสิทธิ์ ให้กับนายทุนในการลงทุนตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้าในจังหวัดมุกดาหารมากขึ้น ซึ่งผลกระทบที่ตามมาอาจเกิดปัญหามลภาวะ
จากโรงงานอุตสาหกรรม และปัญหาขาดแคลนน้ าจากการที่มีผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกันมากขึ้น รวมทั้ง
ปัญหาแรงงานต่างด้าวเนื่องจากมุกดาหารขาดแคลนแรงงานราคาถูกเป็นจ านวนมาก ท าให้แรงงาน
ต่างด้าวจึงเข้ามาแทนที่เมื่อมีสะพานเชื่อมกับประเทศลาว การเดินทางข้ามแม่น้ าโขงจะสะดวกขึ้นอาจ
ท าให้เกิดการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวและสินค้าราคาถูกจากลาว ยิ่งไปกว่านั้น อาจาท าให้เกิด
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสาธารณสุขและปัญหาคอร์รัปชั่น ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
จังหวัดมุกดาหารที่อาศัยวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆ จะถูกกลืนไปกับ
ค่านิยมที่เข้ามาจากการพัฒนา และถูกท าลายจากการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมภายนอกที่ผ่าน
เข้ามาจากการค้าขาย ท าให้เกิดมีการด าเนินชีวิตตามสมัยนิยมมากขึ้น และจะท าให้เกิดอาชญากรรม
ข้ามชาติ และปัญหาการค้ามนุษย์ หรือการค้าบริการทางเพศจะเพิ่มมากขึ้น 

สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ (2546) ไดท าการศึกษาเรื่องผลกระทบทางสังคมจากโครงการ
เหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี สรุปได้ว่าโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานีนับเป็น
โครงการขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย ได้แก่การจ้าง
งานการเปลี่ยนแปลงอาชีพและวิถีชีวิตชุมชน โดยจะเกิดอาชีพใหม่ที่เป็นผลพวงมาจากการมีเหมืองแร่
และท าให้ชุมชนมีการขยายตัวมากขึ้น มีเงินสะพัดหมุนเวียนในท้องถิ่นมากขึ้น สินค้าราคาแพงขึ้น ค่า
ครองชีพที่สูงขึ้น กลายเป็นชุมชนที่มีร้านค้าสถานบริการแหล่งบันเทิงและกิจกรรมผิดกฎหมายต่าง ๆ
เกิดขึ้น ย่อมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน ด้วยเหตุนี้ ผลที่ตามคือปัญหา



 

อาชญากรรมยาเสพติดโรคติดต่อหรืออื่นๆ ที่เมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประสบมา ยิ่งไปกว่านั้น 
ผลกระทบต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินที่ดินอาจจะสูงขึ้นหรือต่ าลงได ้

จากการศึกษา ปัจจัยส าคัญที่เป็นตัวก าหนดคือกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จะส่งผลกระทบต่อราคาที่ดินคุณภาพที่ดินที่จะใช้ในการท าการเกษตร และ
อาจจะเกิดสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในอนาคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น ความแตกแยกของคนใน
ชุมชนความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างชุมชนที่เป็นที่ตั้งโรงานกับชุมชนที่อยู่ห่างไกลพื้นที่ตั้งโรงงาน
แต่อยู่ในเขตประทานบัตร ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ทั้งนี้ พื้นที่ที่อยู่ใกล้โรงงานย่อมมีโอกาสในการ
ขายที่ดิน การท างานในเหมืองและการได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
แต่ก็มีโอกาสในการได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง ขณะที่ชุมชนซึ่งอยู่ห่างไกลจากโรงงานก็
จะมีโอกาสได้รับผลประโยชน์น้อยกว่า แต่อาจได้รับผลกระทบจากจากกิจกรรมของเหมืองเช่นกันซึ่ง
ท าให้เกิดแตกแยกทางความคิดของคน 2 กลุ่มขึ้น ที่อาจจะมีความรุนแรงยิ่งขึ้นผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมชุมชนวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านเป็นวิถีที่เรียบง่าย พึ่งพาเกื้อกูลกับธรรมชาติ ท ามาหากิน
ปลูกข้าวเก็บผักหาปลาตามห้วยตามหนองเลี้ยงชีพ เมื่อมีโครงการพัฒนาขึ้นมาจะท าให้ระบบคุณค่า
ของวิถีดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป โดยจะให้ความส าคัญกับเงินมาก่อนสิ่งอื่น ทุกอย่างต้องซื้อหาเอาเงิน
แลก ต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่เพื่อให้มีรายได้มากพอต่อการด ารงชีวิต ความเชื่อต่างๆ ที่ฝังอยู่ในจิต
วิญญาณของคนในท้องถิ่น เช่น ต านานผาแดงนางไอ่ นิทานเรื่องกระรอกด่อนที่ท าให้บ้านเมืองถล่ม
จนเกิดหนองหาน สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกน ามาวิเคราะห์ซึ่งกระบวนการประเมินผลกระทางสังคมต้องท า
ใหม่ทั้งระบบ และให้น้ าหนักความส าคัญเทียบเท่ากับด้านอื่นๆ ที่ส าคัญจะขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ไม่ได ้ทั้งนี้ เพราะชาวบ้านย่อมเป็นผู้รู้มิติทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง
ได้ดีกว่าผู้อื่น 

ธวัชชัย มานิตย์ (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่องผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อชุมชน
ท้องถิ่นกรณีศึกษาต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปผลได้ว่าจากการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวใน อ าเภอปายส่งผลให้ ชุมชนปายเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางบวกและทางลบ โดยทางบวก
ด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งได้แก่การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ดีขึ้นมีการขยายตัวของ
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยมคีวามสะดวกในการสัญจรไปมาในด้านเศรษฐกิจท า
ให้เกิดการลงทุนภายในชุมชนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นชาวบ้านมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลายขึ้น มีรายได้เพิ่มจากการประกอบอาชีพรับจ้างหน่วยงานสามารถจัดเก็บ
ภาษีจากการเข้ามาลงทุนชาวบ้านมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นจากการขายที่ดินให้กับนายทุนในราคาที่สูง 
เกิดแรงงานเพิ่มมากขึ้นในเมืองปาย ทางด้านสังคมชุมชนมีกิจกรรมทางสังคมเพิ่มมากขึ้นจากการ
ส่งเสริมของหน่วยงานรัฐ มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมและการศึกษานอก
ระบบท าให้ชาวบ้านรับรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ มากขึ้น ด้านวัฒนธรรมชาวบ้านเริ่มมีการด าเนินวิถี



 

ชีวิตที่มีระเบียบแผนมากขึ้น มีการพัฒนาด้านการใช้ภาษาได้หลากหลายขึ้น นอกเหนือจากภาษา
ท้องถิ่นหน่วยงานรัฐได้เข้ามาสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ได้สูญหายไปให้
กลับคืนมาใหม่ ส่วนผลกระทบทางลบด้านสภาพแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีอยู่ไม่
เพียงพอที่จะให้บริการแก่ประชากรที่เพิ่มขึ้น ท าให้ได้เกิดการขาดแคลนน้ าประปา ความต้องการใน
การใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิดไฟดับบ่อย ไม่มีการควบคุมอาคารสิ่งปลูกสร้างเกิดการบดบัง
ทัศนียภาพเกิดการขยายตัวของชุมชนออกไปท าให้รุกล้ าพื้นที่สาธารณะ มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น มี
ปริมาณรถเพิ่มมากขึ้น ท าให้ถนนช ารุดเกิดมลพิษทางอากาศ ฝุ่น ควัน เสียงดังรบกวน เกิดปัญหาน้ า
เสียจากสถานประกอบการที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ส่วนทางด้านเศรษฐกิจ เกิดการกระจาย
รายได้ที่ไม่เป็นธรรมแก่คนในท้องถิ่น เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรไม่สามารถเก็บภาษี
บ ารุงท้องถิ่นจากสถานประกอบการได้ เกิดการกว้านซื้อที่ดินของนายทุนเพื่อหวังเก็งก าไรส่งผลให้เกิด
แรงกระตุ้นให้ชาวบ้านเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่ามากขึ้น เกิดการเปลี่ยนการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับ
คนต่างถิ่น ด้านสังคมก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยเฉพาะวัยแรงงาน
ที่ออกไปท างานข้างนอก ส่งผลให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันการเอามื้อเปลี่ยนไปเป็นการจ้างงานด้วย
ระบบเงินตรามากขึ้น เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบในทางที่ไม่เหมาะสมจากการสื่อสารที่ทันสมัย 
เกิดปัญหาสังคมในชุมชน เช่น ความขัดแย้งการทะเลาะวิวาท การลักทรัพย์ ส่วนด้านวัฒนธรรม เกิด
การสูญเสียรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เรียบง่าย ผู้อาวุโสเริ่มมีบทบาททางครอบครัวและสังคมน้อยลง 
วัยรุ่นหันไปบริโภคอาหารจานด่วนมากขึ้น เกิดการลอกเลียนแบบการแตงกายตามแฟชั่นของวัยรุ่นที่
ไม่เหมาะสม และการแตงกายของท้องถิ่นเริ่มสูญหายไปจากการแตงกายของนักท่องเที่ยว การใช้
ภาษาถิ่นลดน้อยลงเริ่มหันไปพูดภาษาอื่นๆ มากขึ้น รูปแบบพิธีกรรมต่างๆ ที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นถูก
บิดเบือนและเกิดความเสื่อมจากวัฒนธรรมจากท้องถิ่นอื่น 

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 กิโลโวลต์ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงอ าเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอปาย อ าเภอปางมะผ้า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคมีระยะทางรวม 170 กิโลเมตรซึ่งจะต้องก่อสร้างผ่านพื้นที่ที่เป็นป่าเขาสูงชันและบางช่วง
จะต้องก่อสร้างผ่านพื้นที่ป่าสงวนป่าอนุรักษ์และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้น 1A และ 1B ซึ่งจ าเป็นที่
จะต้องมีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมเพื่อน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
ระยะก่อสร้างด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมภูมิประเทศจะส่งผลในการติดตั้งเสาการขนส่งและการกัด
เซาะหน้าดินสภาพภูมิอากาศในช่วงหน้าฝนจะมีอุปสรรคในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์และการก่อสร้าง 
ความรุนแรงของลมอาจส่งผลให้โครงสร้างเสาหักล้มหรือสายไฟฟ้าขาดได้น้ าหลากอาจส่งผลต่อการ
กัดเซาะฐานรากของเสาการตัดต้นไม้อาจส่งผลให้เกิดการชะล้างดินลงสู่แหล่งน้ า ท าให้ล าน้ าตื้นเขิน



 

จนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของล าน้ าตื้นเขิน การเปิดหน้าดินอาจส่งผลให้เกิดการชะ
ล้างพังทลายของดิน การก่อสร้างแน่วสายส่งท าให้ทรัพยากรป่าไม้ลดลงมีผลท าให้ระบบนิเวศและ
ความสมบูรณ์ของป่าไม้ลดลง อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าบางชนิดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง
และเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าแม่เลา แม่แสะ และอาจท าให้เกิดการพังทลายของดินและตะกอนดินจะไหล
ลงสู่ล าห้วยจึงอาจกระทบต่อสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ตามล าห้วยใน 

จากการศึกษาในด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การคมนาคมขนส่งที่ปริมาณรถบรรทุกวัสดุที่เพิ่มขึ้นอาจท าให้โอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น อีกทั้ง
ยังไม่มีผลกระทบต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้า และจะไม่กีดขวางระบบส่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
การชลประทาน ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตสภาพเศรษฐกิจและสังคม อาจเกิดความขัดแย้งระหว่าง
พนักงานของบริษัทผู้รับเหมากับชาวบ้าน การขนส่งอุปกรณ์อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ คนงานจากที่อื่น
เข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุข อาจมีการวางวัสดุก่อสร้างไม่เป็นระเบียบ
ท าให้ทัศนียภาพเสียไป และไม่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในระยะด าเนินการ 
ส่วนในด้านทรัพยากร จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสภาพอุทกวิทยา 
น้ าผิวดิน คุณภาพน้ าผิวดิน ทรัพยากรดินและการพังทลายของดิน การจัดการลุ่มน้ าทั้งในบริเวณพื้นที่
โครงการและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งการคมนาคมทั้งในเรื่องสภาพถนน ปริมาณการจราจร และ
สาธารณสุขจะไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดโรคระบาด แต่แน่วสายส่งบางช่วงมีการผ่านพื้นที่ชุมชนหรือ
ใกล้เคียงอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าลัดลงจรได้ ในช่วงเปิดด าเนินการจะไม่มีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรป่าไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดิน น้ าใช้ อุปโภคบริโภคอาจมีผลกระทบต่อทัศนียภาพจากการโยง
สายไฟฟ้าเข้าบ้านและระหว่างบ้านระเกะระกะไม่เรียบร้อย ส่วนด้าน ผลกระทบในทางบวกนั้น จะท า
ให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเสถียรภาพเพิ่มขึ้นในพื้นที่เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน โดยประชาชน
ในพื้นที่มีไฟฟ้าใชอ้ย่างเพียงพอ สามารถขยายธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นได ้
 

2.8  กรอบแนวคิด 
 

จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฏีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยได้น ามาประกอบการ
พิจารณาเพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย จึงก าหนดกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 
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ภาพที ่2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
- อ าเภอ 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้ต่อเดือน 

 

 

การตอบสนองต่อ 
โครงการจัดตัง้เขตเศรษฐกิจ

พิเศษทวาย 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

ผลกระทบทางสังคม 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบทางการเมือง 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง“การรับรู้ของประชาชนถึงผลกระทบจากโครงการพิเศษทวายเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษา โดยได้แนวคิดและทฤษฏี
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

 3.1  วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4  การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1  วิธดี ำเนินกำรวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง “การรับรู้ของประชาชนถึงผลกระทบจากโครงการทวาย เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล เพ่ือน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลและน าเสนอรายงานในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 

3.2  ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
 

3.2.1  ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต อ าเภอไทรโยค อ าเภอ
พนมทวน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดตามตารางที ่3.1 

 
ตำรำงที ่3.1 สถิติประชากรในจังหวัดพะเยา 

อ ำเภอ จ ำนวน (คน) 

อ าเภอไทรโยค 53,406 
อ าเภอพนมทวน 52,155 

อ าเมืองกาญจนบุรี 157,596 

รวม 263,157 

 



3.2.2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนทีอ่ าเภอไทรโยค 
อ าเภอพนมทวน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีข้ันตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยก าหนด
พ้ืนที่ที่ต้องการศึกษาวิจัยจ านวน 3 อ าเภอ คลอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอไทรโยค อ าเภอพนมทวน อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
  ขั้นตอนที่ 2 คณะผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ใน 3 อ าเภอโดยใช้การเปิด
ตารางส าเร็จรูปส าหรับเปรียบเทียบประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจากากรใช้สูตรของ Taro 
Yamane (Yamane, T., 1973) โดยผู้วิจัยไดก้ าหนดระดับค่าความเชื่อมั่น ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ 
95% ค่าระดับความคลาดเคลื่อน 5% และในตารางของ Taro Yamane ได้ก าหนดไว้ว่า ถ้าประชากร
มีจ านวน 100,000 คนข้ึนไป ประชากรกลุ่มนั้นจะมีกลุ่มตัวอย่างประมาณ 389 คน แต่เพ่ือให้ผล
การศึกษาเป็นจริงมากที่สุด ผู้วิจัยจึงก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 คน 
  ขั้นตอนที่ 3 คณะผู้วิจัยก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากรทั้งหมดของแต่
ละอ าเภอเทียบกับประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่ใน 3 อ าเภอ โดยใช้สูตรการค านวณและจากการ
ค านวณได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 

จ านวนตัวอย่างทั้งหมด × จ านวนประชากรของแต่ละตัวแทน

จ านวนประชากรทั้งหมดของทุกอ าเภอตัวแทน
= กลุ่มตัวอย่าง 

 
 จ านวนตัวอย่าง    = 400  คน 
 จ านวนประชากรทั้งหมด   = 263,157 คน 
 

1. อ าเภอไทรโยค   
400 × 53,406

263,157
= 81.17 

 

2. อ าเภอพนมทวน   
400 × 52,155

263,157
= 79.27 

 

3. อ าเภอเมืองกาญ  
400 × 157,596

263,157
= 239.55 

 
 
 

 



ตำรำงท่ี 3.2 แสดงจ านวนตัวอย่างของตัวแทนประชากร 

อ ำเภอ กลุ่มตัวอย่ำง (คน) 

อ าเภอไทรโยต 81 
อ าเภอพนมทวน 79 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 240 

รวม 400 

 
 ขั้นตอนที่ 4 จากนั้น คณะผู้วิจัยจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากในการสุ่มแบบไม่ใส่คืน (Sampling without Replacement) ในการ
เกบ็รวบรวม โดยจะท าการเก็บข้อมูลใน 3 อ าเภอ คลอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอไทรโยค อ าเภอพนมทวน 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่เป็นตัวแทนกลุ่มประชากร ซึ่งจะเก็บรวบรวมให้ครบ 400 
ตัวอย่าง ตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ 
 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ จ านวน 400 คน 
 
3.3.1  ลักษณะของแบบสอบถำม 
แบบสอบถามที่จะใช้ในการวิจัยนี้ ได้มาจากการค้นคว้า ดัดแปลงจากแนวความคิด และศึกษา

งานวิจัยที่ใกล้เคียง รวมทั้งที่เคยมีผู้ท าวิจัยมาก่อนหน้านี้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งคลอบคลุมมากและเท่ียงตรง
มากที่สุด โดยคณะผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามมาดัดแปลงและทดสอบหาค่าความเชื่อม่ันแบบสอบถาม
ก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริง โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

ตอนที่ 2 การรับรู้ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วยค าถามปลายปิด จ านวน 
14 ข้อ ใช้มาตรวัด 9 ระดับ คือ 9 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไปจนถึง 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ตอนที่ 3 การรับรู้ถึงผลกระทบทางสังคม ประกอบด้วยค าถามปลายปิด จ านวน 9 
ข้อ ใช้มาตรวัด 9 ระดับ คือ 9 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไปจนถึง 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ตอนที่ 4 การรับรู้ถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยค าถามปลายปิด 
จ านวน 10 ข้อ ใช้มาตรวัด 9 ระดับ คือ 9 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไปจนถึง 1 = ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 



ตอนที่ 5 การรับรู้ถึงผลกระทบทางการเมือง ประกอบด้วยค าถามปลายปิด จ านวน 
11 ข้อ ใช้มาตรวัด 9 ระดับ คือ 9 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไปจนถึง 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ตอนที่ 6 การตอบสนองต่อการสร้างถนน R3A ประกอบด้วยค าถามปลายปิด 
จ านวน 4 ข้อ ใช้มาตรวัด 9 ระดับ คือ 9 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไปจนถึง 1 = ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

ตอนที่ 7 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อผลกระทบที่จะเกิดจากโครงการพิเศษทวาย
ลักษณะเป็นแบบปลายเปิดให้โอกาสประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 
 3.3.2 กำรให้คะแนนและแปลควำมหมำย 
  1)  เกณฑ์การให้คะแนนการรับรู้ต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การเมือง จากการสร้างโครงการพิเศษทวาย ของประชาชนในเขตอ าเภอไทรโยค อ าเภอพนมทวน 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ค ำถำมเชิงบวก  ค ำถำมเชิงลบ  ควำมหมำย 
 9   1  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 8   2       ,, 
 7   3       ,, 
 6   4       ,, 
 5   5  ปานกลาง 
 4   6       ,, 
 3   7                 ,, 
 2   8       ,, 
 1   9  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

  ก าหนดเกณฑ์การแปรความหมายของการรับรู้ต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม การเมือง และพฤติกรรมการตอบสนองจากการสร้างโครงการพิเศษทวาย ของประชาชน
ในเขตอ าเภอไทรโยค อ าเภอพนมทวน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
  ค่ำระดับคะแนน     ควำมหมำย 
  8.51-9.00  หมายถึง   มากที่สุด 
  7.51-8.50  หมายถึง        ,, 
  6.51-7.50  หมายถึง        ,, 
  5.51-6.50  หมายถึง        ,, 
  4.51-5.50  หมายถึง   ปานกลาง 



  3.51-4.50  หมายถึง        ,, 
  2.51-3.50  หมายถึง        ,, 
  1.51-2.50  หมายถึง        ,, 
  1.00-1.50  หมายถึง   น้อยที่สุด 
 

3.3.3  ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือให้

สอดคล้องกับปัจจัยด้านต่างๆ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
1)  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง และพฤติกรรมการตอบสนอง เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

2)  ศึกษางานวิจัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
3)  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 
4)  น าข้อมูลจากข้อ 1-3 มาสร้างแบบสอบถาม 
5) น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปหาคุณภาพ 
 

3.3.4  กำรหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
1)  น าแบบสอบถามไปทดลองกับใช้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดพะเยา

จ านวน 30 ชุดและเป็นข้อมูลคนละชุดกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา 
2)  น าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต

จังหวัดพะเยา มาบันทึกข้อมูลแล้ววิเคราะห์ค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) ของเครื่องมือ ด้วยการหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามแบบของครอนบาค (Cronbach, 1984) รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 
 
ตำรำงท่ี 3.3 แสดงค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม 

แบบสอบถำม ค่ำควำมเชื่อม่ัน 

1. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ .889 
2. ผลกระทบทางสังคม .829 
3. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม .821 
4. ผลกระทบด้านการเมือง .890 
5. การตอบสนองต่อถนน  .944 

 



3)  เมื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเรียนร้อยแล้ว น าแบบสอบถามไปเก็บ
ข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ 
 
 3.3.5  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจก
แบบสอบถามตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
  1)  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามและเก็บ
แบบสอบถามทั้งหมดในอ าเภอไทรโยค อ าเภอพนมทวน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ของจังหวัดพะเยา 
จ านวน 400 คน ตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว 
  2)  น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วบันทึกข้อมูลด้วยด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้อมูลทางสถิติ 
 

3.4  กำรจัดกระท ำและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะด าเนินการบันทึกและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ โดยจะด าเนินการดังนี้ 
 3.4.1  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  1)  ศึกษาข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2) เปรียบเทียบการรับรู้ถึงผลกระทบจากจัดท าโครงการพิเศษทวาย กับการ
ตอบสนองของประชาชน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) หาก
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท าการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ย
เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) และหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีการเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 
 3.4.2  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  1)  สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่า
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2)  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความเชื่อถือได้ของ
แบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1984) 

3)  สถิติอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ 



(3.1) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระจากกัน โดยการทดสอบค่าที (t-test Independent) 

(3.2) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม 
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) โดยการทดสอบ 
ค่าเอฟ (F-test) 

(3.3) การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุปัจจัย (Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การเมือง กับการตอบสนองของประชาชนจากการจัดท าโครงการพิเศษทวาย 

 



บทท่ี 4 
 ผลการวิจัย  
 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกาญจนบุรี โดยการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สามารถน าเสนอได้ดังนี้ 

 ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะหร์ะดับการรับรู้ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ถึงผลกระทบทางสังคม 
ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
ตอนที่ 5  ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ถึงผลกระทบทางการเมืองและความมั่นคง 
ตอนที่ 6  ผลการวิเคราะห์ระดับทัศนคติต่อถนน R3A 

 
 โดยการน าเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อความหมาย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

  �̅� แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) 
  t แทน ค่าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 

กลุ่ม   
  F แทน ค่าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

มากกว่า 2 กลุ่ม 
  Sig แทน ค่าความน่าจะเป็นของความมีนัยส าคัญ 
  df แทน ชั้นความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 
 
 



ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
สิ่งแวดล้อม ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายจ าแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ แสดงได้ดังตารางที่ 4.1 – 4.6 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 201 50.25 

หญิง 199 49.75 

รวม 400 100.00 

   
 จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จ านวน 201 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.25 และเพศหญิง จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม

สถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

โสด 122 30.50 

สมรส 260 65.00 

ไม่ระบุข้อมูล 18 4.50 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.50 และไม่ระบุข้อมูลสถานภาพ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดับ 
 
 



ตารางท่ี 4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 20 ปี 24 6.00 

20 – 30 ปี 47 11.75 

30 – 40 ปี 146 36.50 

40 – 50 ปี 121 30.25 

50 – 60 ปี 42 10.50 

มากกว่า 60 ปี 20 5.00 

รวม 400 100.00 

  
 
 จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 
40 ปี จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมาอายุระหว่าง 40 – 50 ปี จ านวน 121 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.25 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 อายุระหว่าง 50 – 
60 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 อายุน้อยกว่า 20 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 
และอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับ

การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 11 2.75 

มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 132 33.00 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 187 46.75 

ปริญญาโท 64 16.00 

ปริญญาเอก 6 1.50 

รวม 400 100.00 

  



 จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ  46.75 รองลงมาคือ ระดับ
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 ระดับปริญญาโท จ านวน 64 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.00  ระดับประถมศึกษา จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 และระดับปริญญาเอก 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม      

อาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 74 18.50 

เจ้าของกิจการ/ค้าขาย 89 22.25  

พนักงานบริษัท 124 31.00 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 46 11.50 

รับจ้างทั่วไป 67 16.75 

รวม 400 100.00 

  
 จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท จ านวน  124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมาคืออาชีพเจ้าของกิจการ/ค้าขาย 
จ านวน 89 คิดเป็นร้อยละ 22.25 อาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 74 คิดเป็น
ร้อยละ 18.50 อาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 67 คิดเป็นร้อยละ 16.75 และอาชีพนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา จ านวน 46 คิดเป็นร้อยละ 11.50 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4.6  แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม      
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 2 0.50 

5,000 – 10,000 บาท 53 13.25 

10,001 – 20,000 บาท 89 22.25 

20,001 – 30,000 บาท 116 29.00 

30,001 – 40,000 บาท 48 12.00 

40,001 – 50,000 บาท 32 8.00 

มากกว่า 50,000 บาท 60 15.00 

รวม 400 100.00 

  
 จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 – 30,000 บาท จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,000 
บาท จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท จ านวน 53 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
 
 การวิเคราะห์ระดับการรับรู้ถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงได้ดังตารางที่ 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ   
 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ �̅� S.D. ความหมาย 

1. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย จะท าให้เกิดการ
สร้างงานในชุมชนของท่าน 

7.13 1.20 มากที่สุด 



ตารางท่ี 4.7 (ต่อ)   
 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ �̅� S.D. ความหมาย 

2. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย จะท าให้มีการเข้า
มาลงทุนจากภายนอกในชุมชนของท่านเพ่ิมมากข้ึน 

6.74 1.41 มากที่สุด 

3. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย จะท าให้คนใน
ชุมชนของท่านใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 

3.60 .76 ปานกลาง 

4. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย จะส่งผลให้
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท่านดีขึ้น 

6.99 1.32 มากที่สุด 

5. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย จะท าให้ราคา
สินค้าและบริการในชุมชนของท่านสูงขึ้น 

6.98 1.26 มากที่สุด 

6. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย จะท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อธุรกิจครัวเรือนขนาดเล็กในชุมชนของท่าน 

7.19 1.15 มากที่สุด 

7. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย ใช้งบประมาณสูง
และไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่ได้รับ 

7.17 1.23 มากที่สุด 

8. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้รัฐ
สามารถเพ่ิมรายได้จากการเก็บภาษีไดเ้พ่ิมมากข้ึน 

7.13 1.28 มากที่สุด 

9. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้รัฐเก็บ
ภาษีจากท่านเพ่ิมมากขึ้น 

6.99 1.30 มากที่สุด 

10. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิด
ตลาดใหม่ส าหรับสินค้าของชุมชนท่าน 

6.96 1.37 มากที่สุด 

11. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะน าไปสู่การ
ลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 

7.24 1.16 มากที่สุด 

12. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิด
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านเพิ่มขึ้น 

7.23 1.19 มากที่สุด 

13. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้ราคา
บ้านและที่ดินในชุมชนของท่านสูงขึ้น 

7.19 1.22 มากที่สุด 

14. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะส่งผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจในด้านดีต่อชุมชนของท่าน 

7.01 1.29 มากที่สุด 

รวม 6.77 .92 มากที่สุด 

 



 จากตารางที่ 4.7  ผลการวิเคราะห์พบว่าการรับรู้ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจในการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย อยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยมีค่าเฉลี่ย 6.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.92 โดยรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับ คือ  การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย จะ

น าไปสู่การลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น (�̅� = 7.24, S.D. = 1.16) รองลงมา คือ การ

ก่อสร้างโครงการพิเศษทวายจะท าให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านเพ่ิมข้ึน (�̅� = 7.23, S.D. = 
1.19) การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจครัวเรือนขนาดเล็กในชุมชน

ของท่าน (�̅� = 7.19, S.D. = 1.15) ตามล าดับ และรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การ

ก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย จะท าให้คนในชุมชนของท่านใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น (�̅� = 3.60, S.D. = 
0.76) 

 
ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ถึงผลกระทบทางสังคม 
 

การวิเคราะห์ระดับการรับรู้ถึงผลกระทบทางด้านสังคมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงได้ดังตารางที่ 4.8 

 
ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ถึงผลกระทบทางสังคม 
 

ผลกระทบทางสังคม �̅� S.D. ความหมาย 

1. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้สภาพ
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนท่านเปลี่ยนไป 

3.71 .82 ปานกลาง 

2. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้ปัญหา
เรื่องความปลอดภัยและอาชญากรรมในชุมชนของท่านเพ่ิม
มากขึ้น 

3.82 .80 ปานกลาง 

3. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิด
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สังคมและวัฒนธรรมในชุมชนเพ่ิม
มากขึ้น 

7.10 1.28 มากที่สุด 

4. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้คนใน
ชุมชนของท่านเรียนรู้และเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมมากข้ึน 

7.25 1.23 มากที่สุด 

5. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้มีสถาน
บริการและบันเทิงในชุมชนท่านเพิ่มมากข้ึน 

3.98 .73 ปานกลาง 



ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

ผลกระทบทางสังคม �̅� S.D. ความหมาย 

6. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้คนใน
ชุมชนของท่านรักและภาคถูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ิมมาก
ขึ้น 

7.06 1.34 มากที่สุด 

7. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้
การศึกษาของคนในชุมชนท่านสูงขึ้น 

7.19 1.19 มากที่สุด 

8. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้อุบัติเหตุ
ทางถนนในชุมชนท่านสูงขึ้น 

6.61 1.71 มากที่สุด 

9. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะส่งผลกระทบ
ทางสังคมในด้านดีต่อชุมชนของท่าน 

6.90 1.30 มากที่สุด 

รวม 5.81 .79 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.8  ผลการวิเคราะห์พบว่าการรับรู้ถึงผลกระทบทางสังคมในการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย อยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยมีค่าเฉลี่ย 5.81 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 
โดยรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับ คือ การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้คน

ในชุมชนของท่านเรียนรู้และเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมมากขึ้น   (�̅� = 
7.25, S.D. = 1.13) รองลงมา คือการก่อสร้างโครงการพิเศษทวายจะท าให้การศึกษาของคนในชุมชน

ท่านสูงขึ้น (�̅� = 7.19, S.D. = 1.19) การก่อสร้างโครงการพิเศษทวายจะท าให้เกิดกิจกรรมด้านการ

อนุรักษ์สังคมและวัฒนธรรมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น (�̅� = 7.10, S.D. = 1.28) ตามล าดับ และรายการ
ข้อค าถามที่มคี่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การก่อสร้างโครงการพิเศษทวายจะท าให้สภาพสังคมและวัฒนธรรม

ของชุมชนท่านเปลี่ยนไป (�̅� = 3.71, S.D. = 0.82) 
 
ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
 

การวิเคราะห์ระดับการรับรู้ถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงได้ดังตารางที่ 4.9 
 
 
 



ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
 

ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม �̅� S.D. ความหมาย 

1. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้
การจราจรในชุมชนของท่านหนาแน่นขึ้น 

6.76 1.30 มากที่สุด 

2. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิดเสียง
ดัง ปัญหาเรื่องขยะและมลภาวะเพ่ิมขึ้น 

3.60 .84 ปานกลาง 

3. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิดการ
สร้างสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพ่ิมข้ึน 

6.72 1.41 มากที่สุด 

4. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิดการ
สร้างสิ่งปลูกสร้างที่จะท าลายสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 

3.60 .84 ปานกลาง 

5. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิดการ
ตื่นตัวในการอนุรักษ์ธรรมชาติในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

6.99 1.30 มากที่สุด 

6. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้
ประชากรในชุมชนของท่านขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

6.91 1.29 มากที่สุด 

7. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้ถนนและ
สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆในชุมชนมีคุณภาพและมาตรฐาน
ดีขึ้น 

6.77 1.39 มากที่สุด 

8. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้การ
จัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่นของท่านได้ประโยชน์เต็มที่และ
เหมาะสม 

6.83 1.34 มากที่สุด 

9. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้กลุ่ม
นายทุนรายใหญ่เข้ามาครอบครองทรัพยากรในชุมชนของ
ท่าน 

3.62 .81 ปานกลาง 

10. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะส่งผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมในด้านดีต่อชุมชนของท่าน 

6.77 1.45 มากที่สุด 

รวม 5.75 .89 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.9  ผลการวิเคราะห์พบว่าการรับรู้ถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย อยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยมีค่าเฉลี่ย 5.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.89 โดยรายการข้อค าถามที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับ คือ การก่อสร้างโครงการพิเศษทวายจะท าให้



เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์ธรรมชาติในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น (�̅� = 6.99, S.D. = 1.30) รองลงมา คือ 

การก่อสร้างโครงการพิเศษทวายจะท าให้ประชากรในชุมชนของท่านขยายตัวเพ่ิมขึ้น (�̅� = 6.91, 
S.D. = 1.29) การก่อสร้างโครงการพิเศษทวายจะท าให้การจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่นของท่านได้

ประโยชน์เต็มที่และเหมาะสม (�̅� = 6.83, S.D. = 1.34) ตามล าดับ และรายการข้อค าถามที่มคี่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด คือ การก่อสร้างโครงการพิเศษทวายจะท าให้เกิดเสียงดัง ปัญหาเรื่องขยะและมลภาวะเพ่ิมข้ึน 
และการก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิดการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่จะท าลายสภาพแวดล้อม

ตามธรรมชาติ (�̅� = 3.60, S.D. = 0.84) 
 
ตอนที่ 5  ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ถึงผลกระทบทางการเมืองและความมั่นคง 
 

การวิเคราะห์ระดับการรับรู้ถึงผลกระทบทางด้านการเมืองและความมั่นคงในการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงได้ดังตารางที่ 4.10 

 
ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ถึงผลกระทบทางการเมืองและ

ความมั่นคง 
 

ผลกระทบทางการเมืองและความม่ันคง �̅� S.D. ระดับ 

1. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้คนใน
ชุมชนของท่านสนใจการเมืองเพ่ิมมากข้ึน 

3.50 .84 ปานกลาง 

2. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้คนใน
ชุมชนของท่านมีส่วนร่วมในการเมืองเพ่ิมมากขึ้น 

3.56 .89 ปานกลาง 

3. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิดการ
คอรัปชั่นในระดับท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 

3.70 .87 ปานกลาง 

4. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิดการ
ปัญหาความขัดแย้งของการเมืองท้องถิ่นเพ่ิมมาก 

3.66 .83 ปานกลาง 

5. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิด
ปัญหาเรื่องเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

3.58 .83 ปานกลาง 

6. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิด
ปัญหาด้านการก่อการร้าย 

3.59 .86 ปานกลาง 

7. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิด
ปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดเพ่ิมขึ้น 

3.60 .84 ปานกลาง 



ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

ผลกระทบทางการเมืองและความม่ันคง �̅� S.D. ระดับ 

8. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิด
ปัญหาการค้ามนุษย์เพ่ิมมากขึ้น 

3.58 .85 ปานกลาง 

9. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิด
ปัญหาโรคระบาด 

3.60 .80 ปานกลาง 

10. ท่านไว้วางใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
ในการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับถนน R3A 

6.77 1.42 มากที่สุด 

11. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะส่งผลกระทบ
ทางการเมืองในด้านดีต่อชุมชนของท่าน 

6.88 1.49 มากที่สุด 

รวม 4.13 .69 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.10  ผลการวิเคราะห์พบว่าการรับรู้ถึงผลกระทบทางการเมืองและความ
มั่นคงในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย อยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.13 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 โดยรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับ คือ การก่อสร้างโครงการ

พิเศษทวาย  จะส่งผลกระทบทางการเมืองในด้านดีต่อชุมชนของท่าน (�̅� = 6.88, S.D. = 1.49) 
รองลงมา คือ ท่านไว้วางใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านในการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้อง

กับถนน R3A (�̅� = 6.77, S.D. = 1.42) การก่อสร้างโครงการพิเศษทวายจะท าให้เกิดการคอรัปชั่นใน

ระดับท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น (�̅� = 3.70, S.D. = 0.87) ตามล าดับ และรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ า

ที่สุด คือ การก่อสร้างโครงการพิเศษทวายจะท าให้คนในชุมชนของท่านสนใจการเมืองเพ่ิมมากขึ้น (�̅� 
= 3.50, S.D. = 0.84) 
 
ตอนที่ 6  ผลการวิเคราะห์ระดับทัศนคติต่อถนน R3A 
 

การวิเคราะห์ระดับทัศนคติถนน ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยการหาค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงได้ดังตารางที่ 4.11 

 
 
 
 



ตารางท่ี 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับทัศนคติต่อถนน R3A 
 

ทัศนคติต่อถนน R3A �̅� S.D. ความหมาย 

1. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  เป็นประโยชน์
และส่งผลดีต่อตัวท่าน 

6.88 1.37 มากท่ีสุด 

2. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  เป็นประโยชน์
และส่งผลดีต่อชุมชนของท่าน 

6.81 1.36 มากท่ีสุด 

3. ท่านสนับสนุนการก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย 6.77 1.53 มากท่ีสุด 

4. ท่านยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาถนน R3A 6.92 1.36 มากท่ีสุด 

รวม 6.92 1.19 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.1  ผลการวิเคราะห์พบว่าทัศนคติต่อถนน R3Aในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย อยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยมีค่าเฉลี่ย 6.92 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.19 โดย
รายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับ คือ ท่านยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาถนน R3A  

(�̅� = 6.92, S.D. = 1.36) รองลงมา คือ การก่อสร้างโครงการพิเศษทวายเป็นประโยชน์และส่งผลดี

ต่อตัวท่าน (�̅� = 6.88, S.D. = 1.37) การก่อสร้างโครงการพิเศษทวายเป็นประโยชน์และส่งผลดีต่อ

ชุมชนของท่าน (�̅� = 3.81, S.D. = 1.36) ตามล าดับ และรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 

ท่านสนับสนุนการก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย (�̅� = 6.77, S.D. = 1.53) 



บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “การรับรู้ของประชาชนถึงผลกระทบในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย”มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม ในการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 

2. เพ่ือศึกษาผลกระทบ ความเสี่ยงและปัจจัยในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจทวาย 
 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยเชิงปริมาณ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอไทรโยค อ าเภอพนมทวน อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 400  คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 5 
ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน 

ตอนที่ 2 การรับรู้ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วยค าถามปลายปิด จ านวน 14 ข้อ  
ตอนที่ 3 การรับรู้ถึงผลกระทบทางสังคม ประกอบด้วยค าถามปลายปิด จ านวน 9 ข้อ 
ตอนที่ 4 การรับรู้ถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยค าถามปลายปิด จ านวน 10 ข้อ 
ตอนที่ 5 การรับรู้ถึงผลกระทบทางการเมือง ประกอบด้วยค าถามปลายปิด จ านวน 11 ข้อ 
ตอนที่ 6 การตอบสนองต่อการสร้างถนน R3A ประกอบด้วยค าถามปลายปิด จ านวน 4 ข้อ 
โดยตอนท่ี 2 – 6 ใช้มาตรวัด 9 ระดับ คือ 9 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไปจนถึง 1 = ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
ตอนที่ 7 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อผลกระทบที่จะเกิดจากโครงการพิเศษทวายลักษณะเป็น

แบบปลายเปิดให้โอกาสประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยเรื่อง “การรับรู้ของประชาชนถึงผลกระทบในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย” 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 



 
 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 
จ านวน 201 คนคิดเป็นร้อยละ 50.25 สถานภาพสมรส จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 อายุ
ระหว่าง 30 – 40 ปี จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ  46.75 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จ านวน  124 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.00 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 116 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.00 
 2. การรับรู้ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย อยู่ในระดับ 
“มากท่ีสุด” โดยมีค่าเฉลี่ย 6.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 โดยรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด 3 อันดับ คือ  การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย จะน าไปสู่การลงทุนและพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานเพิ่มข้ึน (�̅� = 7.24, S.D. = 1.16) รองลงมา คือ การก่อสร้างโครงการพิเศษทวายจะท าให้เกิด

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านเพ่ิมขึ้น (�̅� = 7.23, S.D. = 1.19) การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย 

จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจครัวเรือนขนาดเล็กในชุมชนของท่าน  (�̅� = 7.19, S.D. = 1.15) 
ตามล าดับ และรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย จะท าให้

คนในชุมชนของท่านใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน (�̅� = 3.60, S.D. = 0.76) 
3. การรับรู้ถึงผลกระทบทางสังคมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย อยู่ในระดับ “มาก

ที่สุด” โดยมีค่าเฉลี่ย 5.81 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 โดยรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด 3 อันดับ คือ การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้คนในชุมชนของท่านเรียนรู้และเข้าใจ

ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมมากขึ้น  (�̅� = 7.25, S.D. = 1.13) รองลงมา คือ

การก่อสร้างโครงการพิเศษทวายจะท าให้การศึกษาของคนในชุมชนท่านสูงขึ้น (�̅� = 7.19, S.D. = 
1.19) การก่อสร้างโครงการพิเศษทวายจะท าให้เกิดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สังคมและวัฒนธรรมใน

ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน (�̅� = 7.10, S.D. = 1.28) ตามล าดับ และรายการข้อค าถามที่มคี่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 

การก่อสร้างโครงการพิเศษทวายจะท าให้สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนท่านเปลี่ยนไป (�̅� = 
3.71, S.D. = 0.82) 

4. การรับรู้ถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย อยู่ในระดับ 
“มากท่ีสุด” โดยมีค่าเฉลี่ย 5.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 โดยรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด 3 อันดับ คือ การก่อสร้างโครงการพิเศษทวายจะท าให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน (�̅� = 6.99, S.D. = 1.30) รองลงมา คือ การก่อสร้างโครงการพิเศษทวายจะท า

ให้ประชากรในชุมชนของท่านขยายตัวเพ่ิมขึ้น (�̅� = 6.91, S.D. = 1.29) การก่อสร้างโครงการพิเศษ

ทวายจะท าให้การจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่นของท่านได้ประโยชน์เต็มที่และเหมาะสม (�̅� = 6.83, 
S.D. = 1.34) ตามล าดับ และรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การก่อสร้างโครงการพิเศษ



 
 

ทวายจะท าให้เกิดเสียงดัง ปัญหาเรื่องขยะและมลภาวะเพ่ิมขึ้น และการก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  

จะท าให้เกิดการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่จะท าลายสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ (�̅� = 3.60, S.D. = 0.84) 
5. การรับรู้ถึงผลกระทบทางการเมืองและความมั่นคงในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 

อยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 โดยรายการข้อ
ค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับ คือ การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  จะส่งผลกระทบทาง

การเมืองในด้านดีต่อชุมชนของท่าน (�̅� = 6.88, S.D. = 1.49) รองลงมา คือ ท่านไว้วางใจองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านในการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับถนน R3A (�̅� = 6.77, S.D. = 

1.42) การก่อสร้างโครงการพิเศษทวายจะท าให้เกิดการคอรัปชั่นในระดับท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น (�̅� = 
3.70, S.D. = 0.87) ตามล าดับ และรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การก่อสร้างโครงการ

พิเศษทวายจะท าให้คนในชุมชนของท่านสนใจการเมืองเพ่ิมมากขึ้น (�̅� = 3.50, S.D. = 0.84) 
6. ทัศนคติต่อถนน R3Aในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย อยู่ในระดับ “มากท่ีสุด” โดยมี

ค่าเฉลี่ย 6.92 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.19 โดยรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับ 

คือ ท่านยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาถนน R3A  (�̅� = 6.92, S.D. = 1.36) รองลงมา คือ การ

ก่อสร้างโครงการพิเศษทวายเป็นประโยชน์และส่งผลดีต่อตัวท่าน (�̅� = 6.88, S.D. = 1.37) การ

ก่อสร้างโครงการพิเศษทวายเป็นประโยชน์และส่งผลดีต่อชุมชนของท่าน (�̅� = 3.81, S.D. = 1.36) 
ตามล าดับ และรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ท่านสนับสนุนการก่อสร้างโครงการพิเศษ

ทวาย (�̅� = 6.77, S.D. = 1.53) 
 

อภิปรายผล 
 
 จากการวิจัยเรื่อง “การรับรู้ของประชาชนถึงผลกระทบในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย” สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

การรับรู้ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย อยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” โดยรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด การก่อสร้างโครงการพิเศษทวายจะน าไปสู่การลงทุน
และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น การรับรู้ถึงผลกระทบทางสังคมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวายอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด การก่อสร้างโครงการพิเศษ
ทวาย จะท าให้คนในชุมชนของท่านเรียนรู้และเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน
เพ่ิมมากขึ้น การรับรู้ถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย อยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” โดยรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด การก่อสร้างโครงการพิเศษทวายจะท าให้เกิด
การตื่นตัวในการอนุรักษ์ธรรมชาติในชุมชนเพ่ิมมากขึ้นสอดคล้องกับ สุภัทรา ตันเงิน (2554) ที่ได้



 
 

ศึกษาเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังต่อชุมชนบ้านแหลมฉบับ 
จังหวัดชลบุรี ที่ผลการวิจัยระบุว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นได้เป็น
รูปธรรม คือ การเปลี่ยนโปลงเชิงพ้ืนที่หรือโครงสร้างชุมชน เนื่องจากการเวนคืนที่ดิน และการจ ากัด
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ แต่คนที่อยู่อาศัยเดิมไม่ได้ย้ายถิ่นออกไปจากชุมชน และยังคงรูปแบบการใช้ชีวิต
แบบเดิม แต่มีการปรับเปลี่ยนให้เข้าหับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น ดารเปลี่ยนอาชีพ 
หรือเปลี่ยนสถานที่ประกอบอาชีพตามท่ีได้รับผลกระทบ 

การรับรู้ถึงผลกระทบทางการเมืองและความมั่นคงในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย อยู่
ในระดับ “ปานกลาง” โดยรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด การก่อสร้างโครงการพิเศษทวายจะ
ส่งผลกระทบทางการเมืองในด้านดีต่อชุมชนของท่าน ซึ่งเป็นผลมาจาก การพัฒนาประชาคมอาเซียน 
ซึ่งส่งผลให้ สิทธิ และเสรีภาพของประชาชน และชุมชน จะได้รับการปกป้องให้ดีขึ้น เปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนตนเอง อีกทั้งยังลดข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในภูมิภาค 
โดยการจัดท าข้อตกลงและกลไกในการแก้ปัญหาและมาตรการป้องกันความขัดแย้งได้อีกด้วย 

  

ข้อเสนอแนะ 
 
 1.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 - สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายให้มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันของชุมชน นอกจากนี้ควรค านึงถึง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการลดปัญหาสภาพแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ชุมชนได้ 
 - ส าหรับการบริหารจัดการการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายควรน าเสนอแผนการ
ด าเนินงานในรูปของชุมชนสัมพันธ์ 
 

1.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 - ควรมีการศึกษาปัจจัยการด ารงอยู่ของชุมชนบนพ้ืนที่การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดสิทธิในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่  



 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การรับรู้ของประชาชนถึงผลกระทบจากโครงการพิเศษทวาย 

--------------------------------------------------- 

โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดนิ โดยสถาบันวิจัยแห่งชาติ  

ผ่านวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปี พ.ศ. 2560 โดย

ก าหนดแบบสอบถามมี 6 ตอนดังนี้ 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร ์

2. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

3. ผลกระทบทางสังคม 

4. ผลกระทบทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

5. ผลกระทบทางการเมืองและความมั่นคง 

6. ทัศนะคติโดยรวมต่อการสร้างโครงการพิเศษทวาย 

7. ความคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อการสร้างโครงการพิเศษทวาย 
 

ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์

กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ท่านเลอืกที่ตรงกับสภาพเป็นจริงของท่าน หรือเติม

ข้อความให้สมบูรณ์ 

1. เพศ    1. ชาย   2. หญิง 
 

2. สถานภาพ   1. โสด   2. สมรส 
 

3. อาย ุ    1. น้อยกว่า 20 ป ี  2. 20 – 30 ปี  3. 30 – 40 ป ี

    4. 40 – 50 ป ี  5. 50 – 60 ป ี  6. มากกว่า 60 ป ี
 

4. การศึกษา   1. ประถมศึกษา   2. มัธยมศกึษา/อาชีวศึกษา 

    3. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  4. ปริญญาโท 

 5. ปริญญาเอก   6. อื่นๆ ........................................ 



 

5. อาชีพ   1. ราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกจิ  2. เจ้าของกิจการ/ค้าขาย 

    3. พนักงานบริษัท  4. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 5. แม่บ้าน 

 6. รับจ้างทัว่ไป  7. อื่นๆ ........................................ 
 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  1. ต่ ากว่า 5,000 บาท   2. 5,000 – 10,000 บาท 

    3. 10,001 – 20,000 บาท  4. 20,001 – 30,000 บาท 

    5. 30,001 – 40,000 บาท   6. 40,001 – 50,000 บาท 

    7. มากกว่า 50,000 บาท 
 

ตอนที่ 2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับตามความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

7. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย จะท าให้เกิดการสร้างงานในชุมชนของท่าน 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

8. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย จะท าให้มีการเข้ามาลงทุนจากภายนอกในชุมชนของท่านเพิ่ม

มากขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

9. การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย จะท าให้คนในชุมชนของท่านใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

10. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย จะสง่ผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท่านดีขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

 

 

 



 

11. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย จะท าให้ราคาสินคา้และบริการในชุมชนของท่านสูงขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

12. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจครัวเรือนขนาดเล็กในชุมชนของ

ท่าน 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

13. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย ใช้งบประมาณสูงและไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่ได้รับ 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

14. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้รัฐสามารถเพิ่มรายได้จากการเก็บภาษีไดเ้พิ่มมากขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

15. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้รัฐเก็บภาษีจากท่านเพิ่มมากขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

16. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิดตลาดใหม่ส าหรับสนิค้าของชุมชนท่าน 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

17. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะน าไปสู่การลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ิมขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

 

 

 



 

18. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิดแหลง่ท่องเที่ยวในชุมชนของท่านเพ่ิมขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

19. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้ราคาบ้านและที่ดินในชมุชนของท่านสูงขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

20. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะสง่ผลกระทบทางเศรษฐกิจในดา้นดีต่อชุมชนของท่าน 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

ตอนที่ 3 ผลกระทบทางสังคม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับตามความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

21. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนท่านเปลี่ยนไป 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

22. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าใหป้ัญหาเรือ่งความปลอดภัยและอาชญากรรมในชุมชน

ของท่านเพิ่มมากขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

23. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สังคมและวัฒนธรรมใน

ชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 



 

24. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้คนในชุมชนของท่านเรียนรู้และเข้าใจประเพณีและ

วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

25. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าใหม้ีสถานบริการและบันเทิงในชุมชนท่านเพ่ิมมากขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

26. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้คนในชุมชนของท่านรักและภาคถูมิใจในวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

27. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้การศึกษาของคนในชุมชนท่านสูงขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

28. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้อุบัติเหตุทางถนนในชุมชนท่านสูงขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

29. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะส่งผลกระทบทางสังคมในด้านดีต่อชุมชนของท่าน 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

 

 

 

 



 

ตอนที่ 4 ผลกระทบทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับตามความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

30. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้การจราจรในชุมชนของท่านหนาแน่นขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

31. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิดเสียงดัง ปัญหาเรื่องขยะและมลภาวะเพิ่มขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

32. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิดการสร้างสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อน

ใจเพิ่มขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

33. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิดการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่จะท าลายสภาพแวดล้อม

ตามธรรมชาติ 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

34. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์ธรรมชาตใินชุมชนเพิ่ม

มากขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

35. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้ประชากรในชุมชนของท่านขยายตัวเพิ่มขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 



 

36. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าใหถ้นนและสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆในชุมชนมี

คุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

37. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้การจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่นของท่านได้ประโยชน์

เต็มที่และเหมาะสม 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

38. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้กลุม่นายทุนรายใหญ่เขา้มาครอบครองทรัพยากรใน

ชุมชนของท่าน 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

39. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในด้านดีต่อชุมชนของท่าน 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

ตอนที่ 5 ผลกระทบทางการเมืองและความมั่นคง 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับตามความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

40. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้คนในชุมชนของท่านสนใจการเมืองเพิ่มมากขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

41. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้คนในชุมชนของท่านมีส่วนร่วมในการเมืองเพ่ิมมากขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 



 

42. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิดการคอรัปช่ันในระดับท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

43. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิดการปัญหาความขัดแย้งของการเมืองท้องถิ่นเพิ่ม

มาก 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

44. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกดิปัญหาเรื่องเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

45. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิดปัญหาด้านการก่อการร้าย 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

46. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิดปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดเพิ่มขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

47. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิดปัญหาการค้ามนุษยเ์พิ่มมากขึ้น 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

48. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะท าให้เกิดปัญหาโรคระบาด 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 



 

49. ท่านไว้วางใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านในการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับถนน 

R3A 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

50. การก่อสรา้งโครงการพิเศษทวาย  จะส่งผลกระทบทางการเมืองในด้านดีต่อชุมชนของท่าน 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

ตอนที่ 6 ทัศนะคติต่อถนน R3A โดยรวม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับตามความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

51. โดยรวม การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  เป็นประโยชน์และส่งผลดีต่อตัวท่าน 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

52. โดยรวม การก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  เป็นประโยชน์และส่งผลดีต่อชุมชนของท่าน 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

53. โดยส่วนตัว ท่านสนับสนนุการก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

54. โดยส่วนตัว ท่านยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาถนน R3A 
1 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

2 3 4 5 6 7 8 9 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

 



 

ตอนที่ 7 ความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการก่อสร้างโครงการพิเศษทวาย  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพธิ หัวหน้าโครงการ 




