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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริ บทพื้นฐานของกลุ่มชุมชนผูย้ ากลาบากในบ้านสง่างาม 2) เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่ มชุมชนผูย้ ากลาบากในบ้านสง่างาม 3) เพื่อหารู ปแบบพฤติกรรมและความ
ต้องการของกลุ่มชุมชนผูย้ ากลาบากในบ้านสง่างาม กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจยั จานวน 137 คน เครื่ องมือในการวิจยั เป็ น
การผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ ผลการวิจยั พบว่า 1) กลุ่มชุมชนผูย้ ากลาบากบ้านสง่างาม เป็ นเพศชาย 85 คน
เพศหญิ ง 52 คน ส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชั้นปี ที่ 6 อาชี พ ท าการเกษตรและรั บจ้า งทัว่ ไปเป็ นหลัก 2)
พฤติกรรมและความต้องการ มีแนวคิดถึงความยากจนเกิดจากสาเหตุเพราะเกิดมาจนโดยกาเนิดไม่สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ และมีความต้องการ คือ ช่วยเหลือเงินทุนและแก้หนี้ ในระบบและนอกระบบ ปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่า 3)
รู ปแบบเชิงนามธรรมต้องปรับทัศนคติต่อความยากลาบาก เชิงรู ปธรรมสร้างกลุ่มพึ่งพาตนเองเน้นความยัง่ ยืน

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the basic context of the difficult community in Ban SangaNgam 2) to study the behavior and needs of the difficult community of Ban Sa-ngaNgam 3) to find the behavior
and needs pattern of the difficult community in Ban Sa-ngaNgam. The sample consisted of 137 persons. The research
instruments were qualitative and quantitative combinations. The results of the study were as follows: 1) Ban SangaNgam community, 85 male, 52 female, most of them primary education. Year 6 education, agriculture and general
employment as a primary. 2) Behavior and needs, there is an idea of poverty caused by causes because they are born
by birth and cannot be adjusted and there is a need to help finance and solve debt in the formal and informal systems
adjusting the minimum wage rate. 3) The abstract model must adjust the attitude towards difficulties. Concrete, creating
self-help groups, focusing on sustainability
คาสาคัญ: รู ปแบบ พฤติกรรมและความต้องการ ผูย้ ากลาบาก
Keywords: Type, Behavior and needs, The poor
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ทิศทางของการพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2562) มี
ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9-11 โดยน้อมนาหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มา
เป็ นฐานในการพัฒนาประเทศเพื่อก่อให้เกิดสร้างภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์โลก อีกทั้งเพื่อพัฒนา
ประเทศให้เกิดความสมดุลด้วยการมีส่วนร่ วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ชาติที่กาหนดว่า
“ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
[1] ซึ่งประเด็นหลักการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะมีการขยายการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานเป็ นโครงข่ายเพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างความสามารถในการแข่งขันของคนไทยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจใน
ศตวรรษที่ 21 นอกจากนั้นการสร้างความเป็ นธรรมด้วยการจัดการบริ การของรัฐให้มีคุณภาพต่อการลดความเหลื่อมล้ า
ได้นามาปรับโครงสร้างเนื้อหาให้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นต่อการปฏิบตั ิจริ ง โดยเฉพาะมี การยกประเด็นในด้านต่างๆ อาทิ
เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุ ขให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาสที่อยูใ่ นพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งด้านการสนับสนุนให้เกิดการสร้าง
อาชีพให้มีรายได้ท้ งั เชิงปริ มาณและคุณภาพ มีการจัดสรรที่ดินทากินให้กบั ผูย้ ากไร้ให้ครอบคลุมและเกิดการกระจาย
ด้วยการบริ หารที่ดินชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ประชากรกลุ่มร้อยละ 50 ที่มีรายได้ต่าสุ ด ซึ่ งจะทาให้เกิดการพัฒนาและ
สนับสนุนต่อการส่งเสริ มให้ชุมชนมีการจัดสวัสดิการและบริ การในชุมชนอย่างมีประสิ ทธิภาพขึ้น
สิ ทธิ การเข้าถึงสวัสดิการและความต้องการ ถือว่าเป็ นความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความเท่าเทียม
กัน โดยการจัดสวัสดิการตามพฤติกรรมและความต้องการเพื่อผูย้ ากลาบากเป็ นโครงการที่รัฐบาลดาเนินการเร่ งด่วนได้
เริ่ มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมจึงมีการจัดตั้งกองทุนชุมชนซึ่ งเป็ นกองทุนเพื่อสังคม (Social
Investment Fund) ที่มิได้เป็ นการจัดตั้งเพื่อเป็ นการสงเคราะห์แต่เป็ นการช่วยเหลือแบ่งปันบนพื้นฐานความเอื้ออาทรใน
สังคมไทยตามวัฒนธรรมไทย[2] ในลักษณะของการจัดตามพฤติกรรมและความต้องการมาจากฐานทุนที่มีอยู่แล้วใน
ชุมชน อาทิเช่น กลุ่มออมทรัพย์ วิสาหกิจชุมชน สัจจะลดรายจ่ายวันละบาท เป็ นต้น[3] ในการเริ่ มจัดสวัสดิการตาม
พฤติกรรมและความต้องการของชุมชนทาให้เกิดระบบความมัน่ คงของชีวิตที่มีความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนท้องถิ่น
ทั้งในแบบรู ปธรรมและนามธรรมที่เกิดเป็ นเงินทุน น้ าใจที่เกี่ยวพันธ์ภายในชุมชนซึ่งเป็ นวิถีต้งั แต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ตั้งแต่
มีสร้างสวัสดิการชุมชนที่ผ่านมาทาให้ปัจจุบนั มีจานวนกองทุนมากกว่า 5,500 กองทุนและมีสมาชิกรวมมากกว่า 3.41
ล้านคน กรอบลักษณะของการจัดสวัสดิการตามพฤติกรรมและความต้องการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนเร่ งด่วนจาก
ภาครัฐบาลมีจดั เป็ น 5 ประเภท ดังนี้ 1) การพัฒนาอาชี พและเศรษฐกิจชุมชน 2) การช่วยเหลือผูถ้ ูกทอดทิ้ง คนด้อย
โอกาส ครอบครัวยากจน 3) การดูแลป่ า แม่น้ า ทรัพยากรธรรมชิต วัฒนธรรมท้องถิ่น 4) การพัฒนาเครื อข่ายให้เข้มแข็ง
โดยการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และ 5) การช่วยเหลือแบบเร่ งด่วนแก่ผยู ้ ากลาบาก ใน 5 ประเภทนี้ ประเด็นที่มีความสนใจของ
นักวิจยั มุ่งเน้นไปเกี่ยวกับการช่วยเหลื อแบบเร่ งด่วนแก่ผยู ้ ากลาบากในด้านสวัสดิการต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนตายควรได้รับ
เป็ นสวัสดิ การพื้นฐาน [4] ในด้านสวัสดิ การตามความต้องการให้สาหรั บเด็กและนักเรี ยนที่รัฐช่ วยค่าเลี้ ยงบุตรให้
เด็กไทยทุกคนในอัตราที่เท่ากับสิ ทธิ ประโยชน์ผา่ นกองทุนประกันสังคม, ด้านสวัสดิการตามความต้องการสาหรับคน
วัยทางานที่ เป็ นแรงงานนอกระบบให้มี สวัสดิ การที่ ใ กล้เคีย งกับ แรงงานในระบบ โดยรั ฐบาลควรจ่ายเงิ น สมทบ,
สวัสดิการตามความต้องการสาหรับผูส้ ู งอายุท้ งั ในปั จจุบนั และอนาคตควรได้รับเงินค่าครองชีพในรู ปแบบต่างๆ อาทิ
เช่น บาเหน็จบานาญ เบี้ยยังชีพ เงินออม เป็ นต้น รวมทั้งการจ่ายเบี้ยยังชีพสาหรับผูส้ ู งอายุที่มีความยากจนจะต้องเท่ากับ
เส้นความยากจนและสวัสดิการสาหรับผูพ้ ิการที่ตอ้ งให้ค่ าครองชี พพื้นฐานให้ถว้ นหน้ารวมถึงภาวะพึ่งพิง สิ่ งอานวย
ความสะดวกในการใช้ชีวิตประจาวัน ทาให้พิจารณาถึงการช่วยเหลือของรัฐบาลผ่านสวัสดิการชุมชนในการบริ หาร
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จัดการที่ช่วยเหลือความเท่าเทียมกันของผูย้ ากลาบากในพื้นที่ชายขอบของประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพียงใด และ
การเข้าถึงสวัสดิการตามความต้องการในด้านต่างๆ ของผูย้ ากลาบากมีการสร้างผลประโยชน์ทวั่ หน้าอย่างพอเพียงตาม
ความต้องการหรื อความปรารถนาของผูย้ ากลาบากต่อการแก้ปัญหาอย่างเป็ นรู ปธรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
บ้านสง่างาม หมู่ที่ 15 ตาบลสะแกซา อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นหมู่บา้ นหนึ่งในตาบลสะแกซา ซึ่งมีพ้นื ที่
การปกครองหมู่บา้ นจานวน 19 หมู่บา้ น โดยหมู่บา้ นสง่างามอยู่ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 12 กิโลเมตร ส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและอาชีพรับจ้างเป็ นหลัก [5] ซึ่ งมีฐานะยากจนที่ลาบากอันเกิดจากมีการตั้งถิ่นฐาน
รู ปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมกับสภาพการดารงชีวิต เน้นการพึ่งพาสภาพอากาศในการทาการเกษตรทาให้ระดับรายได้
ที่ได้ของบ้านสง่างาม ได้จากการทาอาชีพการเกษตรเป็ นหลักปี ละ 1 ครั้งในการทานา นอกนั้นเป็ นรายได้ไม่ประจาที่ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะได้รับต่อวันหรื อไม่ เนื่ องด้วยนโยบายของรัฐเล็งเห็นถึงความยากลาบากของดารงชีพของ
ชาวบ้าน ได้มีโครงการจัดสวัสดิการตามความต้องการชุมชนเร่ งด่วนเพื่อผูย้ ากลาบากเน้นต้องการให้ ผูย้ ากลาบากที่
ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม คงซึ่งความเป็ นศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ได้ดาเนินโครงการ
ด้วยการมีส่วนร่ วมของคนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของตนเอง เพื่อให้มีโอกาสที่เหมาะสมกับสภาพชี วิตที่
พอประมาณ อย่างไรก็ตามในการดาเนินโครงการจัดสวัสดิการตามความต้องการชุมชนเร่ งด่วนได้ดาเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปั จจุบนั ได้สร้างโอกาสและความหวังให้กบั ผูย้ ากลาบากต่อวิถีชีวิตของบ้านสง่างาม หมู่ที่
15 ไม่มากก็นอ้ ย แต่ในการยกระดับเพื่อการพัฒนาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น นักวิจยั ใคร่ พิจารณาถึงโครงการดังกล่าว
ได้มีสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริ งหรื อไม่ และชุมชนมีความต้องการอะไรเพิ่มเติมต่อการ
เข้าถึ งสวัสดิ การต่างๆ ที่ พึงมี พึงได้เป็ นอย่างไร ทาให้เกิ ดกระบวนการวิจัยในครั้งนี้ และเพื่อนาองค์ความรู ้ ไปปรับ
รู ปแบบพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มชุมชนผูย้ ากลาบากให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริ บทพื้นฐานของกลุ่มชุมชนผูย้ ากลาบากในบ้านสง่างาม หมู่ 15 ตาบลสะแกซาอาเภอเมื อง
จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มชุมชนผูย้ ากลาบากในบ้านสง่างาม หมู่ 15ตาบลสะแกซา
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3. เพื่อหารู ปแบบพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มชุมชนผูย้ ากลาบากในบ้านสง่างาม หมู่ 15 ตาบล
สะแกซาอาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
จานวนประชากรของบ้านสง่างาม หมู่ 15 ตาบลสะแกซา อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีจานวน 52 ครัวเรื อน
มีประชากรทั้งสิ้น 208 คน ประกอบด้วยเพศชาย จานวน 109 คนและเพศหญิง จานวน 99 คน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างใช้ใน
การวิจยั มี จานวน 137 คน
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2. ขอบเขตด้านพื้นที่
การวิจยั ครั้งนี้ทาการวิเคราะห์ถึงรู ปแบบพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มชุมชนผูย้ ากลาบากในพื้นที่
เฉพาะเป็ นกรณี ศึกษาบ้านสง่างาม หมู่ที่ 15 ตาบลสะแกซา อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากได้รับการส่ งเสริ ม และ
สนับสนุนให้ผยู ้ ากลาบากของทางจังหวัดบุรีรัมย์
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทาการหารู ปแบบพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มชุมชนผูย้ ากลาบากในด้าน
พฤติกรรมความเป็ นอยู่ ด้านความต้องการมีส่วนร่ วมในการจัดสวัสดิการชุมชน ด้านความเดือดร้อน ด้านความต้องการ
ให้รัฐบาลดาเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีกรอบกระบวนการวิจยั ดังนี้

บริ บทพื้นฐานทัว่ ไปของ
ผูย้ ากล าบากของชุ ม ชน
บ้า นสง่ า งาม หมู่ ที่ 15
ต าบลสะแกซ า อ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วิเคราะห์ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านพฤติกรรมความเป็ นอยู่
2. ด้านความต้องการสวัสดิการ
ชุมชน
3. ด้านความเดือดร้อน
4. ด้านความต้องการให้รัฐบาล
ดาเนินการแก้ไขปัญหา

รู ปแบบพฤติ ก รรม แ ล ะ
ความต้ อ งการของก ลุ่ ม
ชุ ม ชนผู ้ย ากล าบาก บ้า น
สง่ า งาม หมู่ ที่ 15 ต าบล
ส ะ แ ก ซ า อ า เ ภ อ เ มื อ ง
จังหวัดบุรีรัมย์

น ารู ป แบบพฤติ ก รรมและความต้อ งการ
ชุ ม ชนมาส่ ง เสริ ม และพัฒ นาให้ เ กิ ด เป็ น
รู ปธรรมตามความต้องการของผูย้ ากลาบาก
อย่างเหมาะสม

ภาพที่ 1 กรอบกระบวนการวิจยั
ที่มา: จากการศึกษา
4. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการดาเนินงานวิจยั ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2562
5. ขอบเขตด้านคานิยามกลุ่มชุมชนผูย้ ากลาบาก
กลุ่มชุมชนผูย้ ากลาบาก คือ กลุ่มชุมชนที่ผทู ้ ี่มีรายได้นอ้ ยกว่าฐานเฉลี่ยของประเทศไทย

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรได้ทาการศึกษาเป็ นกรณี ศึกษาของบ้านสง่างาม หมู่ที่ 15ตาบลสะแกซา อาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ มีจานวน 52 ครัวเรื อน โดยมีประชากรทั้งสิ้น 208 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 137 คน ได้จาก
คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 หรื อระดับความเชื่อมัน่ 95% [6] ดังนี้
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N

n
=
1+Ne2
เมื่อ
n = จานวนกลุ่มตัวอย่าง
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05
N = ขนาดของประชากร
แทนค่าในสมการ
n

=

208
1+(208)(0.05)2

= 136.84

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เท่ากับ 137 คนขณะที่การสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีการ
สุ่ มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Sampling) โดยนารายชื่อของประชากรของบ้านสง่างาม หมู่ที่ 15 นามาเรี ยงตาม
อักษร แล้วนามาคานวณหาช่วงของการสุ่ม ดังนี้
N

I
=
n
เมื่อ
I = ช่วงของการสุ่ม
n = จานวนตัวอย่างเท่ากับ 137 คน
N = ขนาดของประชากรเท่ากับ 208 คน
แทนค่าในสมการ
208

I
=
=1.52 ~ 2
137
ดังนั้น การสุ่มหาเลขเริ่ มต้นระหว่าง 1 กับ 2 โดยวิธีน้ ีจะใช้การจับฉลากแบบง่าย ปรากฏว่า
ได้เลขเริ่ มต้น คือ 2 ซึ่งจะนามาหาจานวนตัวอย่างที่ได้นารายชื่อประชากรมาเรี ยงลาดับตามตัวอักษร โดยมีลาดับที่ 2, 4,
6,..., 208 จนได้ครบจานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 137 คน
2. เครื่ องมือในการวิจยั
2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีจากตาราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการนามาสร้างเป็ นตัวแปรต้นและตัว
แปรตาม รวมทั้งเพื่อกาหนดทิศทางในการสร้างเครื่ องมือ ซึ่ งแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบ
แนวคิดเพื่อนามาเป็ นแนวทางการอภิ ปรายผล ประกอบด้วย 1) บริ บทพื้นที่ กลุ่มผูย้ ากลาบากของบ้านสง่ างาม 2)
โครงการเร่ งด่วนเพื่อผูย้ ากลาบาก 3) แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมและความต้องการทางด้านเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรม
4) แนวคิดและทฤษฎีการตลาดและการแข่งขัน 5) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิเคราะห์หลักการสร้างเครื่ องมือจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีจากตารา
2.3 น าแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หา (Content Validity), ความตรงตามสภาพ
(Concurrent Validity), ความตรงเชิ งพยากรณ์ (Predictive Validity)และวิธีการวัดจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวิจยั จานวน
5 คน ใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ซึ่งได้ค่าการวัดจากผูเ้ ชี่ยวชาญ มี
ค่า IOC≥0.5 ถือว่ามีความตรงอยูใ่ นเกณฑ์นาไปใช้ได้[7]
2.4 นาแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) กับชุมชนผูย้ ากลาบากของบ้านโดนเตี้ย หมู่ที่
16 ตาบลสะแกซา อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 40 คน นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha
Coefficients) โดยค่าแอลฟา (α) ต้องไม่ต่ากว่า 0.80 [8] จากการทดสอบค่าแอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s
alpha Coefficients) มากกว่า 0.80 ขึ้นไป ถือว่าแบบสอบถามมีเกณฑ์สามารถนาไปใช้ได้
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
นักวิจยั ได้ดาเนินการกาหนดระเบียบขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลนามาสร้างเป็ นกรอบแนวคิด โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ 1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผูว้ ิจยั ทาการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่
ปลัดอาเภอและเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องการดาเนิ นการสวัสดิ การของชุมชน จานวน 6 คน ด้วยการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In –
depth interview) แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi –structured interview) 2) ผูน้ าชุมชนผูว้ ิจยั ทาการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ได้แก่นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล, ผูใ้ หญ่บา้ นและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการสวัสดิการของ
ชุมชน จานวน 6 คน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth interview) แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi – structured interview)
3) ประชาชนผูย้ ากลาบากบ้านสง่างาม หมู่ที่ 15 ตาบลสะแกซา อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลด้วย
การสร้างแบบสอบถามเฉพาะประเด็นแบบมีโครงสร้าง (Structured interview) กลุ่มตัวอย่างจานวน 137 คน จากสู ตร
คานวณของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลนักวิจยั ได้ดาเนินการ ดังนี้ 1) บริ บทพื้นฐานทาการวิเคราะห์ดว้ ยค่าร้อยละ (Percentage)
2) ความต้องการและพฤติกรรมด้านสวัสดิการของกลุ่มผูย้ ากลาบาก วิเคราะห์ดว้ ยการหาค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3) ข้อมูลสัมภาษณ์เชิ งลึกประเด็นเฉพาะนามาจาแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and
Taxonomy) แบบทฤษฎี และนาเปรี ยบเทียบเหตุการณ์ (Constant Comparison) ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐกับกลุ่มผูน้ า
ชุมชนเพื่อหาข้อสรุ ปโดยนามาบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Method) เน้นการใช้อตั วิสัย

ผลการวิจัย
1. บริบทพื้นฐานของกลุ่มผู้ยากลาบากในบ้ านสง่ างาม หมู่ 15 ตาบลสะแกซาอาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
บริ บทพื้นฐานของกลุ่มผูย้ ากลาบาก กลุ่มตัวอย่างจานวน 137 คน เป็ นเพศชาย 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.04
ขณะที่เพศหญิง 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.96 โดยอายุอยูร่ ะหว่าง 40-49 ปี จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.77 รองลงมา
อายุระหว่าง 50-59 ปี จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.31 ส่ วนการนับถือศาสนาเป็ นศาสนาพุทธ จานวน 137 คน คิด
เป็ นร้อยละ 100 ในด้านการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่จบระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปี ที่ 6 จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ
67.88 รองลงมาเป็ นจบระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.87 มีเพียงจานวน 2 คนที่จบ
ระดับชั้นปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 1.46 เท่านั้น และไม่เคยเรี ยน จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.57 ขณะที่อาชีพส่ วน
ใหญ่ของกลุ่มผูย้ ากลาบากในบ้านสง่างาม ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.49 รองลงมา
ประกอบอาชีพเกษตรกรที่มีที่ดินทากินเป็ นของตนเอง จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.77 และไม่มีผปู ้ ระกอบอาชี พ
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่ วนรายได้เฉลี่ยทั้งปี พบว่า มีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 5,00110,000 บาทต่อปี จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.53 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 10,001-15,000 บาทต่อปี และไม่มี
รายได้จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.22และการออมเงินของผูย้ ากลาบากในบ้านสง่างาม พบว่า มีการออมเงินภายใน
ครอบครัว จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.47 ขณะที่ไม่มีการออมเงินภายในครอบครัว จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ
44.53 ตามลาดับ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ และพฤติกรรมความเป็ นอยูแ่ ละความ
ต้องการของชุมชนผูย้ ากลาบากบ้านสง่างาม* (137 คน)
คุณสมบัตขิ ้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน อัตราส่ วน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
(คน)
ร้ อยละ
มาตรฐาน
85
62.04
เพศ ชาย
49
35.77
อายุ 40-49 ปี
93
67.88
ระดับการศึกษา ประถมศึกษาชั้นปี ที่ 6
50
36.49
อาชีพ รับจ้างทัว่ ไป
61
44.53
รายได้ เฉลี่ยต่ อปี 5,001-10,000 บาท
พฤติกรรมและความต้ องการของชุมชน (เลือกได้มากกว่า 3 ข้อ)
62
45.26
หากประเมินฐานะความเป็ นอยู่: จน
104
75.91
ฐานะปัจจุบันเทียบกับปี ทีแ่ ล้ว: เหมือนเดิม
114
83.21
ฐานะปี หน้ าเทียบกับปี ปัจจุบัน: เหมือนเดิม
0.93
0.25
ท่ านคิดว่าคนจนในสังคมไทยจนเพราะ: เกิดมาจน
1.18
0.84
ท่ านไม่ พงึ พอใจต่ อสภาพบริบทด้านใด: สภาพเศรษฐกิจ
0.82
0.73
ปัญหาเรื่ องสาคัญ: ความคิดเห็นคนในครอบครัวไม่ตรงกัน
1.13
0.91
ปัญหาอาชีพ งาน: ขาดแคลนเงินทุนประกอบอาชีพ
1.59
1.26
ปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อม: ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง
1.12
0.86
ปัญหาด้ านอื่นๆ: ยาเสพติดในชุมชน
1.23
0.87
สิ่งที่ต้องการให้ รัฐแก้ปัญหา:
1.33
0.75
1) ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่า
2) ประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร
1.08
0.83
ด้ านสวัสดิการ: รักษาพยาบาลให้ทุกกลุ่มเท่าเทียมกัน
*หมายเหตุ ข้อมูลระดับพฤติกรรมและความต้องการมากที่สุดบางส่วนในแต่ละด้านมานาเสนอในตารางที่ 1 เท่านั้น
2. ความต้ องการและพฤติกรรมด้ านสวัสดิการของกลุ่มผู้ยากลาบากในบ้ านสง่ างาม หมู่ 15 ตาบลสะแกซา
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ตารางที่ 1)
2.1 การศึกษาพฤติกรรม ความเป็ นอยู่และความต้องการของผูย้ ากลาบากในบ้านสง่างาม หมู่ 15 โดย
แบ่งเป็ น 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการประเมินฐานะความเป็ นอยูข่ องกลุ่มผูย้ ากลาบาก ท่านคิดว่าท่านอยูใ่ นสถานะใด โดยให้
ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกสถานะ พบว่า ส่วนมากเลือกสถานะจน จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.26 รองลงมาสถานะ
ปานกลาง จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.04 2) ด้านประเมินฐานะความเป็ นอยู่เทียบกับปี ที่ผ่านมา พบว่า ฐานะเมื่อ
เทียบปี ที่ผ่านมาอยู่ในระดับเหมือนเดิม จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.91 รองลงมาระดับแย่ลง จานวน 33 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 24.09 3) ด้านฐานะความเป็ นอยู่ในปี หน้าเมื่ อเปรี ยบเทียบกับปั จจุบนั พบว่า ในปี หน้าจะมี ระดับฐานะ
เหมือนเดิม จานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.21 รองลงมาระดับฐานะดีข้ นึ จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.95 4) ด้าน
คิดว่าท่านเป็ นคนจนส่ วนใหญ่ในสังคมไทยเพราะอะไร โดยสามารถเลือกคาตอบไม่เกิน 3 คาตอบ พบว่า ส่ วนใหญ่
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เลือก 2 คาตอบมากที่สุด คือ 1.เกิดมายากจน คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 0.93 (𝑥̅ = 0.93) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 (S.D. = 0.25) 2.
เรี ยนมาน้อย คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 0.52 (𝑥̅ = 0.52) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 (S.D. = 0.50) 5) ด้านปัจจุบนั มีความพึงพอใจต่อ
สภาพบริ บททัว่ ไปในการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อผูย้ ากลาบากในบ้านสง่างาม พบว่า ระดับความคิดเห็นเฉยๆ ทั้งหมด
3 คาตอบ คือ ด้านรายได้และหนี้สิ้น ด้านการศึกษาและด้านสภาพสังคม ส่ วนระดับความคิดเห็นไม่พอใจ มี 1 คาตอบ
คือ ด้านสภาพเศรษฐกิจ ตามลาดับ
2.2 การศึกษาปั ญหาความเดือดร้อนของผูย้ ากลาบากในบ้านสง่างาม หมู่ 15 โดยแบ่งปั ญหา 6 ด้าน ดังนี้
1) ปั ญหาความเดือดร้อนของผูย้ ากลาบากในปัจจุบนั เรี ยงปั ญหาจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านความคิดเห็นของคนใน
ครอบครัวไม่ตรงกัน ด้านสุ ขภาพ ด้านติดอบายมุข 2) ปั ญหาด้านอาชีพและการทางาน เรี ยงปั ญหาจากมากไปหาน้อย
พบว่า ด้านขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ด้านการทามาหากินฝื ดเคือง/ไม่มีลูกค้า 3) ปัญหาด้านรายได้และหนี้
สิ้น เรี ยงปัญหาจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านขายผลผลิตการเกษตรได้ราคาต่า/ถูกกดราคา ด้านรายได้ไม่แน่นอน/ราคา
ผลผลิ ต การเกษตรไม่ แน่ นอน 4) ด้านปั ญ หาการศึ กษา เรี ย งปั ญ หาจากมากไปหาน้อย พบว่ า ด้านการเดิ นทางไป
สถานศึ กษา (อยู่ไกลเดิ นทางลาบาก) ด้านไม่มีโอกาสให้ลูกหลานเรี ยนสถาบันการศึ กษาที่ ดี 5) ด้านปั ญหาสภาพ
สิ่ งแวดล้อม เรี ยงปั ญหาจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง, ด้านภาวะโลกร้อน 6) ด้านปั ญหาอื่นๆ เรี ยง
ปั ญหาจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านยาเสพติดในชุมชน/หมู่บา้ นที่อยู่อาศัย ด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กและ
เยาวชน
2.3 การศึกษาความต้องการให้รัฐบาลดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของกลุ่มผูย้ ากลาบาก บ้านสง่างาม หมู่
15 พบว่า ต้องการให้แก้ปัญหาโดยเร่ งด่วน คือ 1) ด้านปรั บอัตราค่า แรงขั้นต่า คิดเป็ นค่าเฉลี่ ย 1.23 (𝑥̅ = 1.23) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 (S.D. = 0.87) 2) ด้านประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 1.33 (𝑥̅ = 1.33) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 (S.D. = 0.75)
2.4 การศึกษาความต้องการให้รัฐบาลดาเนินการแก้ไขปั ญหาด้านสวัสดิการของกลุ่มผูย้ ากลาบาก บ้าน
สง่างาม หมู่ 15 พบว่า ต้องการให้แก้ปัญหาสวัสดิการโดยเร่ งด่วน คือ 1) ด้านลดปั ญหายาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้านที่
อาศัย คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 1.12 (𝑥̅ = 1.12) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 (S.D. = 0.86) 2) ด้านจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลของ
ทุกกลุ่มให้เท่าเทียมกัน คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 1.08 (𝑥̅ = 1.08) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 (S.D. = 0.83)
3. รู ปแบบพฤติกรรมและความต้ องการของกลุ่มชุ มชนผู้ยากลาบากในบ้ านสง่ างาม หมู่ 15 ตาบลสะแกซา
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
พบว่า กลุ่มชุมชนผูย้ ากลาบากบ้านสง่างาม ต้องการรู ปแบบที่รัฐบาลดาเนินการเร่ งด่วนเพื่อยกระดับสภาพ
ทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค ประกอบด้วย ด้านปรับอัตราค่าแรงขั้นต่า ด้านประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร ด้าน
สวัสดิการรักษาพยาบาลทุกกลุ่มให้เท่าเทียม ขณะที่ในด้านพฤติกรรมเน้นรู ปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแนวคิด/
ทัศนคติความยากจน สาเหตุเพราะเกิดมาจน ซึ่ งไม่สามารถเปลี่ยนโชคชะตาในอนาคตได้ และสร้างวิธีการช่วยเหลือ
ตนเองผ่านการตั้งกลุ่มในรู ปแบบต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านธนาคารคนจน เน้นช่ วยเหลื อเงิ นทุนการประกอบอาชี พ และ
แก้ปัญหาหนี้ ในระบบและหนี้ นอกระบบ 2) ด้านสหกรณ์ชุมชน สร้างแหล่งรวมผลผลิตสิ นค้าการเกษตรชุมชนและ
แหล่งจาหน่ายวัสดุ/อุปกรณ์ทางการเกษตร 3) ด้านสวัสดิการชุมชนเน้นสวัสดิการสุ ขภาพชุมชนเบื้องต้น พิจารณาถึง
สวัสดิการผูส้ ู งอายุเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสวัสดิการผูพ้ ิการและ 4) ด้านชุมชนยัง่ ยืน สร้างกาลังเสริ มภายในชุมชนโดยมี
สารวัตรชุมชนป้องกันยาเสพติด รวมทั้งเรื่ องสภาพแวดล้อมสร้างกลุ่มพิทกั ษ์ภยั แล้งและภาวะโลกร้อนและกลุ่มขยะมูล
ฝอยชุมชน
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การอภิปรายผล
1. การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มชุมชนผูย้ ากลาบากของบ้านสง่างาม หมู่ 15 ตาบลสะแกซา
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จานวนกลุ่มตัวอย่าง 137 คน โดยบริ บทเบื้องต้นเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ที่มีอายุเฉลี่ย
ระหว่าง 40-49 ปี ซึ่งอยูใ่ นวัยรุ่ นตอนปลายที่มีประสบการณ์ในการดารงชีพมาช่วงหนึ่ง ในชุมชนบ้านสง่างามทั้งหมดมี
การนับถือศาสนาพุทธที่ มีการสื บทอดทางความคิดและทางวัฒนธรรมสื บต่อกันมาของคนในครอบครั วและชุ มชน
ขณะที่ การศึกษานั้น โดยส่ วนใหญ่ได้รับโอกาสในการศึ กษาเพียงแค่ระดับประถมศึกษา เนื่ องจากต้องออกมาช่วย
ประกอบอาชีพที่จะช่วยเหลือครอบครัวที่ทาอาชีพการเกษตรเป็ นหลักหรื อหาอาชีพรับจ้างทัว่ ไปในการหารายได้เพราะ
มีไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม การประกอบอาชีพการเกษตรมีที่ดินทากินเป็ นของตนเอง ทาให้ไม่ตอ้ งไปเช่าที่ดินซึ่ งเป็ น
การเพิ่มภาระยิ่งขึ้น เหตุที่มีการประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไปเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับระดับรายได้ของชุมชนบ้านสง่างามที่มี
รายได้ต่อปี น้อยมากเพียง 5,001-10,000บาทต่อปี เท่านั้น สอดคล้องกับทศพร [9] พบว่า คนในชุมชนชนบทส่วนใหญ่มี
รายได้ไม่เพียงพอต่อการบริ โภคในครัวเรื อนและมีค่าใช้จ่ายแต่มีหนี้ที่เพิ่มสู งขึ้นทุกปี ถึงกระนั้นก็ตามถึงมีรายได้จากัด
แต่ผยู ้ ากลาบากของชุมชนบ้านสง่างามยังมีการออมเป็ นส่วนใหญ่เก็บไว้ยามฉุกเฉินบางส่วนของรายได้ที่จากัด
2. ในด้านพฤติกรรมความเป็ นอยู่และความต้องการของผูย้ ากลาบากชุมชนบ้านสง่างาม หมู่ 15 ตาบลสะแก
ซา อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น กลุ่มตัวอย่างได้ประเมินฐานะของตนเอง ณ ปัจจุบนั โดยพิจารณาว่าความเป็ นอยูข่ อง
ตนเองอยู่ในสถานะยากจน ที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ขาดแคลนทางการเงิน และประเมินฐานะของตนเองในปี ที่ผ่านมา
ระดับฐานะไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีระดับฐานะคงเดิม ทาให้ไม่เกิดความคาดหวังในฐานะของตนเองในอนาคตว่าจะมี
ระดับรายได้ที่เพียงพอและเหมาะสมมากกว่าเดิมเท่าที่ควรขณะที่เมื่อวิเคราะห์ตนเองของผูย้ ากลาบากว่าคนจนในส่วน
ใหญ่ในสังคมไทยจนเกิดจากสาเหตุใด พบว่า ส่วนใหญ่ได้มีแนวคิดว่าการเกิดมาจนเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เป็ นคนจน
โดยมีความน้อยเนื้อต่าใจตนเองที่ไม่สามารถเลือกเกิดตามที่หวังได้ นอกจากนั้นสาเหตุที่ทาให้เกิดความจนที่ไม่สามารถ
ยกระดับสถานภาพของตนเองได้เกิดจากการได้เรี ยนมาน้อย พร้อมทั้งโอกาสในการศึกษาจากัดที่จะสามารถเรี ยนได้สูง
ยิ่งขึ้น เพราะต้องรี บออกมาช่วยครอบครัวในการประกอบอาชี พและหารายได้เสริ มจากการเป็ นลูกจ้างทัว่ ไปเพื่อหา
รายได้มาจุนเจือครอบครัว สอดคล้องกับปรี ชา, ทศพร และกุลกันยา [10] พบว่า ครอบครัวในชุมชนกลุ่มผูย้ ากจนของ
เกษตรกรมีการศึกษาไม่สูงเพราะต้องเป็ นกาลังแรงงานในการช่ วยประกอบอาชี พทาการเกษตรขณะที่ปัญหาความ
เดือดร้อนในอดีตถึงปัจจุบนั นั้น กลุ่มผูย้ ากลาบากพิจารณาว่า สภาพเศรษฐกิจของประเทศไม่ดีทาให้เกิดผลสะท้อนมายัง
ชุมชนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือได้รับไม่เพียงพอและทัว่ ถึง
ส่ วนปั ญหาความเดือดร้อนของผูย้ ากลาบากในปั จจุบนั ของ บ้านสง่างาม ตาบลสะแกซา อาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยแบ่งเป็ น 6 ด้าน คือ 1) ปั ญหาด้านความเดือดร้อน ที่ส่งผลกระทบในครอบครัวมากที่สุด คือ ความคิดเห็น
ภายในครอบครัวไม่ตรงกันในด้านการประกอบอาชีพที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงจากอาชี พทางการเกษตรมาสู่ เป็ นรับจ้าง
ทัว่ ไปเต็มตัว เพราะภายในครอบครัวมีวยั ที่ต่างกัน ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่สอดคล้อง 2) ปั ญหาด้าน
อาชี พและการทางาน พบว่า แหล่งเงินทุนเป็ นปั จจัยสาคัญที่ตอ้ งการนามาใช้ในการส่ งเสริ มอาชี พ เพราะต้นทุนวัสดุ
อุปกรณ์มีราคาที่สูงขึ้น อีกทั้งหนี้สินก็มีจานวนมาก ทาให้การประกอบอาชีพมีความฝื ดเคืองและไม่กา้ วหน้าเท่าที่ควรที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขัน กับพื้นที่อื่นๆ 3) ปั ญหาด้านรายได้และหนี้สิน พบว่า ผลผลิตทางการเกษตรมีราคา
ต่าและถูกกดราคาเมื่อนาไปขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่ งไม่สามารถต่อรองได้เนื่องจาก ปั จจัยการผลิต อาทิเช่น ปุ๋ ย ยาฆ่า
แมลง เป็ นต้น ได้กูย้ ืมนามาใช้ก่อน ทาให้จาเป็ นต้องขายในระดับราคาเท่าที่ได้เพื่อนาเงินบางส่ วนไปชาระหนี้จากการ
กูย้ ืมทั้งในระบบและนอกระบบ สอดคล้องกับทศพร, บัญชา, ภวิษหาญ, รุ่ งนภา, ศิระและวณิ ชา [11] พบว่า เกษตรกรใน
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ชนบทของประเทศเป็ นหนี้ในการทาการเกษตรซึ่ งต้องมีการกูย้ ืมทั้งในระบบและนอกระบบ 4) ปั ญหาด้านการศึกษา
พบว่า ปัญหาของการเดินทางไปสถานศึกษาไม่สะดวกเพราะระยะทางการคมนาคมที่ทุรกันดาร การเดินทางไปกลับใน
แต่ละวันใช้เวลานาน 5) ปั ญหาด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ส่ วนใหญ่ทาการเกษตร ดังนั้น การพึ่งพาสภาพอากาศและ
สภาพแวดล้อมสู ง ซึ่ งทาให้ปัญหาที่ประสบมากที่สุด คือ ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง อีกทั้งเกิดภาวะโลกร้อน ส่ งผลต่อผลผลิต
ทางการเกษตรไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตอ้ งการ 6) ปั ญหาด้านอื่นๆ พบว่า ปั ญหาที่เกิดและกาลังเป็ นปั ญหาใหญ่ของ
ชุมชนบ้านสง่างามก็คือ ปัญหายาเสพติดในชุมชนที่มีปริ มาณมากขึ้น ทั้งบุหรี่ เหล้าและยาเสพติดประเภทอื่นๆ ซึ่งทาให้
เกิดผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวเกิดความขัดแย้งกัน ขณะที่บา้ นสง่างาม ตาบลสะแกซา อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ต้องการให้รัฐบาลดาเนิ นการเพื่อแก้ปัญหาในด้านต่างๆ พบว่า กลุ่มผูย้ ากลาบากของบ้านสง่างามมีความต้องการให้
รั ฐบาลดาเนิ นการอย่างเร่ งด่วนเพื่อช่ วยเหลื อที่ จะสามารถยกระดับให้เพิ่มขึ้นด้วยการปรั บค่าแรงขั้นต่ าให้เพิ่มขึ้น
มากกว่านี้ เนื่องจาก อาชีพหลักคือเป็ นเกษตรกรรมที่ทาตามฤดูกาล ซึ่ งนอกเหนือจากฤดูกาลมีอาชีพรับจ้างทัว่ ไป โดย
ในปั จจุบันค่าแรงขั้นต่ ายังไม่เพียงพอต่อการดารงชี พในแต่ละวัน นอกจากนั้น สิ่ งที่ ต้องการให้พิจารณารองลงมา
เกี่ยวกับการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรให้เหมาะสม เนื่องจากการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรจะทาให้
เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรโดยตรงที่จะช่วยให้เกิดความมัน่ ใจต่อระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับทศพร[12] พบว่า
การรวมกลุ่มของชุมชนในการสร้างภูมิคมุ้ กันเป็ นวิสาหกิจชุมชนจะสร้างมาตรการประกันผลผลิตสิ นค้าทางเกษตรเพื่อ
ใช้ในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง
3. เมื่อวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มชุ มชนผูย้ ากลาบาก พบว่า สิ่ งที่พึงประสงค์สามารถ
นามากาหนดรู ปแบบพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มชุมชนผูย้ ากลาบาก กรณี ศึกษาหมู่บา้ นสง่างาม หมู่ 15 ตาบล
สะแกซา อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์น้ นั สามารถวิเคราะห์เพื่อหารู ปแบบดังภาพที่ 2
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแนวคิด/ทัศนคติ
ความยากจน สาเหตุเพราะเกิดมาจน ซึ่ง
ไม่สามารถเปลี่ยนโชคชะตา
ในอนาคตได้
รัฐบาลดาเนินการเร่ งด่วนเพื่อ
ยกระดับสภาพทางเศรษฐกิจ
ในระดับมหภาค
-ด้านปรับอัตราค่าแรงขั้นต่า
-ด้านประกันราคาผลผลิตทาง
การเกษตร
-ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล
ทุกกลุ่มให้เท่าเทียม

ชุมชนผูย้ ากลาบาก บ้าน
สง่างาม ตาบลสะแกซา
อาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์

รู ปแบบพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มชุมชน
ผูย้ ากลาบาก บ้านสง่างาม
ตาบลสะแกซา อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
1. ด้านธนาคารคนจน
-ช่วยเหลือเงินทุนการประกอบอาชีพ
-ช่วยเหลือหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ
2. ด้านสหกรณ์ชุมชน
-แหล่งรวมผลผลิตสินค้าการเกษตรชุมชน
-แหล่งจาหน่ายวัสดุ/อุปกรณ์ทางการเกษตร
3. ด้านสวัสดิการชุมชน
-สวัสดิการสุขภาพชุมชนเบื้องต้น
-สวัสดิการผูส้ ู งอายุ -สวัสดิการผูพ้ ิการ
4. ด้านชุมชนยัง่ ยืน
-สารวัตรชุมชนป้องกันยาเสพติด
-กลุ่มพิทกั ษ์ภยั แล้งและภาวะโลกร้อน
-กลุ่มขยะมูลฝอยชุมชน

ภาพที่ 2 รู ปแบบพฤติกรรมและความต้องการของชุมชนผูย้ ากลาบาก
ที่มา: จากการศึกษา
จากภาพที่ 2 รู ปแบบพฤติกรรมและความต้องการของชุมชนกลุ่มผูย้ ากลาบาก บ้านสง่างาม ตาบลสะแกซา
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถวิเคราะห์ได้เป็ น 2 ส่ วนใหญ่ กล่าวคือ ส่ วนที่ 1 เชิงมหภาค เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่มี
หน้าที่ส่งเสริ มและสนับสนุนเร่ งด่วนในการยกระดับสภาพเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความเข้มแข็งในด้านอัตราค่าแรง
ขั้นต่าที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบนั อีกทั้งต้องยกระดับการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระเกษตรกร นอกจากนั้นในด้านสวัสดิ การการรั กษาพยาบาลที่ทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มผูส้ ู งอายุและกลุ่มผูพ้ ิการ ที่
สามารถจะเข้าถึ งได้อย่างเสมอภาคยิ่งขึ้น ส่ วนที่ 2 เชิ งจุลภาค เกี่ ยวข้องกับชุ มชนผูย้ ากลาบากบ้านสง่างาม ที่ ต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวคิด/พฤติกรรม รวมทั้งทัศนคติที่มีแนวคิดที่ว่าความจนเกิดจากสาเหตุเพราะเกิดมาจนโดยกาเนิด ทาให้
ต้องรับสภาพความจนตลอดไป ดังนั้น ต้องปรับเปลี่ยนภายในแนวคิดและจิตใจใหม่ เมื่อมีการปรับแนวคิดใหม่แล้วก็
พัฒนาความต้องการของชุมชนด้วยการสร้างภูมิคุม้ กันตนเองเป็ นหลัก ด้วยการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการกาหนด
ยุทธศาสตร์ชุมชนผูย้ ากลาบากในการแก้ไขปัญหาตนเอง โดยแบ่งเป็ น 4 ด้าน คือ 1) จัดตั้งธนาคารคนจนที่จะช่วยเหลือ
เงินทุนและหนี้สินในระบบและนอกระบบอย่างเป็ นรู ปธรรม 2) สหกรณ์ชุมชน เพื่อเป็ นแหล่งรวมผลผลิตสิ นค้าเกษตร
ในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งในการจาหน่ายวัสดุ/อุปกรณ์ทางการเกษตรในราคาที่เหมาะสม 3) สวัสดิการ
ชุ มชน เพื่อสร้ างสวัสดิ การทั้งเริ่ มเกิ ด ป่ วยและเสี ยชี วิต เบื้ องต้นในชุ มชนต่อการบริ หารจัดการ รวมทั้งสวัสดิ การ
ผูส้ ู งอายุและสวัสดิการผูพ้ ิการ ที่เพิ่มเติมนอกเหนื อนโยบายของรัฐบาลเพื่อเสริ มส่ วนที่บกพร่ องในเบื้องต้น 4) ด้าน
ชุมชนยัง่ ยืน สร้างฐานการป้องกันชุมชนเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดและสร้างกลุ่ มพิทกั ษ์ภยั แล้ง/ภาวะโลกร้อน รวมทั้ง
การกาจัดขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างยัง่ ยืน
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิจยั ครั้งนี้ สรุ ปผลการวิจยั รู ปแบบพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มชุมชนผูย้ ากลาบาก กรณี ศึกษา
หมู่บา้ นสง่างาม ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 บริ บทพื้นฐานส่ วนใหญ่เป็ นชาย มีอายุระหว่าง 40-49 ปี ที่มีการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานอยู่ในระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 เท่านั้น ประกอบอาชีพเป็ นเกษตรกรที่ทานาตามฤดูกาล นอกเหนือจากนั้นมี
อาชีพรับจ้างทัว่ ไปที่มีรายได้ไม่แน่นอน วัตถุประสงค์ที่ 2 พฤติกรรมของกลุ่มชุมชนผูย้ ากลาบากมีพฤติกรรมที่หยัง่ ลึก
ไปถึงทัศนคติที่มองเรื่ องความจนเป็ นปัญหาที่ติดตัวมาโดยกาเนิดไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ทาให้ ไม่สามารถก้าว
ข้ามแนวคิดดังกล่าวได้ ขณะที่ความต้องการที่ตอ้ งการให้รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เงินทุนในการประกอบอาชีพ เป็ น
หลัก วัตถุประสงค์ที่ 3 รู ปแบบพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มชุมชนผูย้ ากลาบากต้องการให้รัฐบาลเข้ามาปรับ
โครงสร้างทางด้านการเงินของชุมชน ด้านรวมกลุ่มชุมชน ด้านสวัสดิการชุมชน และด้านชุมชนยัง่ ยืนให้เกิดรู ปธรรม

ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ นักวิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อนาผลวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยสร้างชุมชนของผู ้
ยากลาบากบ้านสง่างาม ตาบลสะแกซา อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ดงั นี้
1. ผลการวิจยั กลุ่มชุมชนผูย้ ากลาบากมีแนวคิดถึงความยากจนเกิดจากสาเหตุ เนื่องมาจากเกิดมาจนโดยกาเนิด
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนความยากจนในอนาคตได้ ดังนั้น ควรสร้างนโยบายเพื่อปรับแนวคิด พฤติกรรมและทัศนคติให้
ตระหนักถึ งแนวคิดความยากจนว่ามิ ใช่ เกิ ดจากการเกิ ดมาจน โดยกาเนิ ด แต่สามารถสร้ างแนวคิดเชิ งบวกต่อ การ
แก้ปัญหาความยากจนอย่างมีเหตุและผล
2. ผลการวิจยั กลุ่มชุมชนผูย้ ากลาบากที่ตอ้ งการให้ภาครัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือมากเกินกาลังของรัฐบาลจะ
ตอบสนองให้ทุกด้าน ดังนั้น ควรสร้างองค์ความรู ้ จากแนวคิดสู่ การปฏิบตั ิ เปลี่ยนจากการพึ่งพาปั จจัยภายนอกสู่ การ
รวมกลุ่มอย่างมีส่วนร่ วมในการพึ่งพาภายในตนเอง ด้วยการจัดกลุ่มในด้านต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ชุมชนผูย้ ากลาบากภายในหมู่บา้ น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. วิเคราะห์ศกั ยภาพการประกอบอาชี พเสริ มในการเพิ่มรายได้ของกลุ่มชุ มชนผูย้ ากลาบากบ้านสง่างาม
ตาบลสะแกซา อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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