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บทคัดย่อ 
 ้ารวิจัยครัพงนีพวปณน้ารชชยระวบียบวิะีวิจัยวชิงัสมัสานระหวบางวิจัยวชิงคุณภา้้ับ้ารวิจัยวชิง
ปริมาณ ว้บาอศม้ษาปสจจัยทีาสบงัลตบอ้ารน าน่ยบาย้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ ศม้ษา
วปรียบวทียบปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ และศม้ษา
ัล้ระทบทีาว้ิดจา้้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ  และวสนอแนวทางว้ิามระดับ
ความส าวรีจของ้ารน าน่ยบาย้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติของหมปบบยานสนวนนอ้ 
อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ้ลุบมตัวอยบาง จ านวน 224  คน และ้ารสัมภาษณ์ชชย้ลุบมวปภาหมาย จ านวน  8 
คน วครบาองมบอทีาชชยชน้ารว้ีบรวบรวมขยอมปล แบบสอบกามและแบบ้ารสัมภาษณ์ สกิติ บ้พนฐานทีาชชยวิวคราะห์
ขยอมปลประ้อบดยวย คบารยอยละ คบาว่ลีาย และสบวนวบีายงวบนมาตรฐาน 

ัล้ารวิจัย้บวบา ปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายวจปสปบ้ารปฏิบัติของหมปบบยานสนวน
นอ้ ่ดยภา้รวมอยปบชนระดับมา้ทีาสุดวมบาอ้ิจารณาวปณนรายดยาน ้บวบา ปสจจัยทีามีคบาว่ลีายสปงสุด คบอ ปสจจัยดยาน
้ารท างานวปณนทีม ่ดยทีาปสจจัยทีามีคบาว่ลีายตา าทีาสุดอยปบชนระดับมา้ คบอ ปสจจัยดยานงบประมาณ สบวน้าร
วิวคราะห์วปรียบวทียบ่ดยแย้ตามปสจจัยสบวนบุคคล ปรา้ฏวบา จ าแน้ตามว้ศ อายุ มีความคิดวหีนทีามีตบอ
ปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ ่ดยภา้รวมจมบแต้ตบาง้ัน
อยบางมีนัยส าคัญทาสกิติทีาระดับ  .05  จ าแน้ตามสกานภา้ ้ารศม้ษา อาชี้ และรายจดย แต้ตบาง้ันอยบางมี
นัยส าคัญทางสกิติทีาระดับ  .05  และจา้้ารศม้ษาัล้ระทบจา้้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมของ
หมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ้บวบา มีัล้ระทบทัพง 3  ดยาน จดยแ้บ ดยานวศรษฐ้ิจ ดยาน
สังคม และดยานะรรมชาติและสิางแวดลยอม 
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Abstract 
 This research uses Mix Method. (Quantitative  research and Qualitative research) for 
studies about factors influencing the Implement of culture tourism developing policy, 
comparative success the Implement of culture tourism developing policy and the impact 
from the Implement of culture tourism developing policy of Sanuannok village, Huai Rat 
district, Buriram Province. Used sampling 224 people and interview from groups target 8 
people. The research tools are questionnaire and interview form. Basic statistics for analyze 
are percentage, average and standard deviation. 

The research result found the overall of success the implement of culture tourism 
developing policy is in the highest level. When considering each aspect founds the highest 
of average factors is teamwork and the lowest of average factors is budget. The personal 
factors comparative founds classified by sex, age have a comment for the overall success 
the implement of culture tourism developing policy had non - statistical significance was at 
0.05, classified by status, education, occupation and income had statistical significance was 
at 0.05. The impact from the implement of culture tourism developing policy founds 3 
aspects including economic, social and nature and environment. 
 
Keywords :  Policy Implementation , culture tourism developing policy, Sanuannok village 
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บทน า 
 อุตสาห้รรมทบองวทีายวกบอวปณนสบวนหนมางชนอุตสาห้รรมหลั้ของ่ล้ซมางอุตสาห้รรมทบองวทีายวจทยนัพน
จดยสรยางรายจดย้วบา 2.23 ลยานลยานบาท มีมปลคบาของอุตสาห้รรมทบองวทีายว้วบารยอยละ 17 ของัลิตภัณฑ์มวล
รวมชนประวทศ ซมางกบอจดยวบาวปณนหนมางชนอุตสาห้รรมส าคัญทีาชบวยขับวคลบาอนวศรษฐ้ิจ่ดยรวมของประวทศ 
แัน้ัสนา้ารทบองวทีายวแหบงชาติ ่บับทีา 2 (้.ศ. 2560-2564) จดย้ าหนดแนวทาง้ารขับวคลบาอนแันจปสปบ้าร
ปฏิบัติ ่ดยว่้าะ้ารวชบาอมตบอยุทะศาสตร์ทีา้ าหนดชนแัน้ัสนาวศรษฐ้ิจและสังคมแหบงชาติจปสปบแัน้ัสนา
้ารทบองวทีายวชนระดับวขต้ัสนา้ารทบองวทีายว้ลุบมจังหวัด จังหวัด และทยองกิาน รวมทัพง้ารชชย้ลจ้ทีามีอยปบแลยว
ชนระดับน่ยบาย บ้พนทีา และชุมชน วปณนแ้น้ลางชน้ารประสานแันสปบ้ารปฏิบัติ อี้ทัพงยังวปณนแันแมบบท
ส าหรับ้าร้ัสนา้ารทบองวทีายวรายสาขาทีาส าคัญ จดยแ้บ ้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรม ้ารทบองวทีายววชิงสุขภา้ 
้ารทบองวทีายวทางนพ า ้ารทบองวทีายววชิง้ารประชุมและนิทรรศ้าร วปณนตยน ซมางชน้ารน าน่ยบายจปสปบ้ารปฏิบัติ
ชนระดับชุมชน จะมี้ารสนับสนุนชหยภาคประชาชนและชุมชนวขยามามีสบวนรบวมชน้าร้ัสนา้ารทบองวทีายวของ
ประวทศชนบริบททีาวหมาะสม (แัน้ัสนา้ารทบองวทีายวแหบงชาติ ่บับทีา 2: 37 - 40) 
 จังหวัดบุรีรัมย์ วปณนจังหวัดหนมางชนภาคตะวันออ้ว่ียงวหนบอทีามีทรั้ยา้ร้ารทบองวทีายวทีาส าคัญ 
่ดยว่้าะอยบางยิางแหลบง่บราณสกานศิลปะแบบขอม แหลบงศิลปวัสนะรรมและวิกีชีวิต อี้ทัพงยังวปณนแหลบงทอ
ัยาจหมทีาสวยงามและมีชบาอวสียง จนท าชหยวปณนทีารปยจั้ จังหวัดบุรีรัมย์มีวปภาหมาย้าร้ัสนาว บ้าอวปณนศปนย์้ลาง้าร
ทบองวทีายวอารยะรรมขอมและัปยน าดยานัลิตสินคยาว้ษตรปลอดภัย คนบุรีรัมย์มีคุณภา้ชีวิตทีาดี รบมวยีนวปณนสุข 
อนุรั้ษ์ฟ้ืนฟปทรั้ยา้ระรรมชาติ ่ดย้ารมีสบวนรบวมสปบสมดุลสิางแวดลยอมอยบางยัางยบน ประชาสังคมมีความมัานคง
และมีความปลอดภัยชนชีวิตและทรั้ย์สิน และ้ารบริหารจัด้ารมีคุณภา้จดยมาตรฐานสา้ลบน บ้พนฐานะรร
มาภิบาล ซมางจะวหีนจดยวบางานวัสนะรรมวปณนงานทีาจังหวัดบุรีรัมย์ชหยความส าคัญ (ส านั้งานจังหวัดบุรีรัมย์ ้ลุบม
งานยุทะศาสตร์้าร้ัสนาจังหวัด, 2559 : 18 - 40) 
 หมปบบยานสนวนนอ้ ตัพงอยปบทีา หมปบทีา2 ต าบลสนวน อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วปณนชุมชนวชบพอสาย
วขมร ทีาจดยมี้าร้บอตัพงหมปบบยานมาอยบางยาวนาน มีลั้ษณะวปณนวมบอง่บราณ ชาวบยาน มี้ารสบบทอดประว้ณี
วัสนะรรมมาอยบางตบอวนบาองจมบขาดสาย วัสนะรรมของชาวบยานสนวนนอ้มีความวปณนวอ้ลั้ษณ์ว่้าะ้ลุบมชาติ
้ันะุ์ วชบน ภาษา ป้ด ้ารด ารงชีวิตและอาหาร้าร้ิน ซมางปสจจุบันหมปบบยานสนวนนอ้้ าลังจดยรับความสนชจจา้
นั้ทบองวทีายวทัพงชนประวทศและนอ้ประวทศ ่ดยนั้ทบองวทีายววขยาจปวทีายวชม ศม้ษาดปงานทีาว้ีายวขยอง้ับวิกีชีวิต
และวัสนะรรมของชาวบยาน และัลิตภัณฑ์ัยาจหมของหมปบบยานสนวนนอ้วปณนจ านวนมา้ ภายชตยแัน้ัสนา
จังหวัดบุรีรัมย์ชนวรบาองของ้าร้ัสนา้ารทบองวทีายวจังหวัดบุรีรัมย์ท าชหยมี้ารสนับสนุน สบงวสริม ้ัสนาหมปบบยาน
สนวนนอ้ชหยวปณนชุมชนทบองวทีายววชิงวัสนะรรม 
 ส าหรับ่ครง้ารวิจัยชนครัพงนีพ ัปยวิจัยมุบงศม้ษา้ารน าน่ยบาย้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ
้ารปฏิบัติของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ซมางจะชบวยชหยทราบกมงความส าวรีจชน้ารน า
น่ยบาย้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจา้สบวน้ลางจปสปบ้ารปฏิบัติของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวย
ราช จังหวัดบุรีรัมย์ และยังท าชหยทราบกมงัล้ระทบทีาจะว้ิดขมพนจา้้ารน าน่ยบายดัง้ลบาวมาปฏิบัติ ดังนัพน 
ัลทีาคาดวบาจะจดยรับจา้้ารวิจัยชนครัพงนีพ จะน าจปสปบ้ารสรยางองค์ความรปยชหมบชนสาขาน่ยบายสาะารณะ ชนดยาน
ปสจจัยทีามีัลตบอความส าวรีจของ้ารน าน่ยบายจปปฏิบัติ และน าัล้ารวิจัยจปตบอยอดทฤษฎี้ารน าน่ยบายจป
ปฏิบัติอยบาง้วยางขวางยิางขมพน รวมกมงหนบวยงานทีาว้ีายวขยองสามารกน าัล้ารวิจัยจป้ัสนา้ารน าน่ยบายจป
ปฏิบัติชหยประสบความส าวรีจยิางขมพน 
 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรร์ะดับชาติ ครั้งท่ี8/2561 
“รัฐประศาสนศาสตร์ไทย 4.0 : ประชารัฐ นวัตกรรม และความท้าทาย” 

 

4 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  ว้บาอศม้ษาสภา้้ารน าน่ยบาย้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติของหมปบบยาน

สนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 
2.  ว้บาอวปรียบวทียบ้ารน าน่ยบาย้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปปฏิบัติของหมปบบยานสนวน

นอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ่ดยจ าแน้ตามปสจจัยสบวนบุคคล 
3.  ว บ้าอศม้ษาัล้ระทบและแนวทาง้ารน าน่ยบาย้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปปฏิบัติ

ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัด 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
้ารน าน่ยบาย้าร้ัสนาวมบองทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวย

ราช จังหวัดบุรีรัมย์ัปยวิจัยจดยชชยวิะี้ารวิจัยวชิงัสม (Mixed Method Research) จดยแ้บ วิะี้ารวิจัยวชิงคุณภา้
(Qualitative Research) และ้ารวิจัยวชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชา้รทีาศม้ษาคบอ  

1.1  บุคลา้รทีาว้ีายวขยอง้ับหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 224 คน 
จ าแน้จดยวปณน 4 ้ลุบม คบอ  

      (1) ัปยบริหารองค์้ารบริหารสบวนต าบลสนวน 
      (2) ัปยน าชุมชนบยานสนวนนอ้ 
      (3) ้รรม้ารหมปบบยานบยานสนวนนอ้ 
      (4) ชาวบยานสนวนนอ้ 
1.2  ัปยวิจัยศม้ษา้ลุบมตัวอยบางจา้วทคนิค้ารสัมภาษณ์ ชชยวิะี้ารวลบอ้แบบวจาะจง (Purposive 

Sampling) ่ดย้ าหนด่ควตา (Quota) จ านวน 8 คน จา้ัปยทีามีสบวนว้ีายวขยอง้ับหมปบบยานสนวนนอ้ คบอ 
      (1) นาย้องค์้ารบริหารสบวนต าบลสนวน 
      (2) ัปยน าชุมชนบยานสนวนนอ้ 
      (3) ชาวบยานบยานสนวนนอ้ 

2. เครื่องมือในการวิจัย 
ัปยวิจัยจดย  ้าหนดวครบาองมบอชน้ารวิจัยดังนีพ 
2.1  ้ารวิจัยวชิงปริมาณ ัปยวิจัยจดยรบางแบบสอบกามว บ้าอสอบกาม้ารน าน่ยบาย้าร้ัสนา้าร

ทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ แลยวน า
แบบสอบกามปรม้ษาอาจารย์ทีาปรม้ษา ว บ้าอตรวจ้ิจารณาความกป้ตยอง ความสอดคลยอง และความวหมาะสม 
แลยวจมงชหยัปยวชีายวชาญตรวจสอบความตรงของแบบสอบกาม่ดย้ารค านวณคบาดัชนีความสอดคลยองระหวบางขยอ
ค ากาม้ับจุดมุบงหมายของ้ารวิจัย (Index of Item-Objective Congruence : IOC) จ านวน 3 ทบาน วมบาอ
แบบสอบกามจดยรับ้ารตรวจสอบและแ ย้จขปรับปรุงแลยวน าจปว้ีบรวบรวมมาด าวนิน้ารวิวคราะห์หาคบาความกีา 
คบารยอยละ คบาว่ลีาย และคบาวบีายงวบนมาตรฐาน 

2.2  ้ารวิจัยวชิงคุณภา้  ัปยวิจัยจดยวิวคราะห์วอ้สารแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยทีาว้ีายวขยองและจดยน ามา
วปณน้รอบชน้ารสัมภาษณ์ ซมางัปยวิจัยจดย  ้าหนดัปยชหยขยอมปลว้บาอ้ารสัมภาษณ์แบบวจาะลม้ (In-depth Interview) 
ัปยวิจัยด าวนิน้ารศม้ษา่ดย้ าหนดแนวทาง้ารสัมภาษณ์แนวทางและัล้ระทบชน้ารน าน่ยบาย้าร
้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์่ดย



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรร์ะดับชาติ ครั้งท่ี8/2561 
“รัฐประศาสนศาสตร์ไทย 4.0 : ประชารัฐ นวัตกรรม และความท้าทาย” 

 

5 

วลบอ้วิะี้ารวลบอ้้ลุบมตัวอยบางแบบวจาะจง (Purposive Sampling) วปณน้ารสัมภาษณ์แบบมี่ครงสรยางซมาง
ัปยวิจัยจดย้ าหนดขยอค ากามจวยลบวงหนยาแบบสัมภาษณ์นีพวปณนแบบปลายวปิด  ว บ้าอชหยัปยตอบสามารกแสดงความ
คิดวหีนจดยอยบางอิสระภายชน้รอบทีา้ าหนดจวยคบอ แบบสัมภาษณ์ทีามี้ารสัมภาษณ์กมงปสจจัยความส าวรีจชน้าร
น าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ แนวทาง้ารน าน่ยบายจปปฏิบัติและัล้ระทบจา้้าร
น าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปปฏิบัติ 

3. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1  ขยอมปลวชิงปริมาณ 

      (1) ัปยวิจัยน าหนังสบอจา้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สบงจป บ้พนทีาทีาวปณน้ลุบมวปภาหมาย ว บ้าอขอ
อนุญาตว้ีบรวบรวมขยอมปล 

      (2) ัปยวิจัยสบงแบบสอบกามจปยัง้ลุบมตัวอยบางดยวยตนวอง 
       (3) ัปยวิจัยรับแบบสอบกามและตรวจสอบความกป้ตยองและความสมบปรณ์ของ้ารตอบ

แบบสอบกามว บ้าอชชยชน้ารวิวคราะห์ขยอมปล 
      (4) น าแบบสอบกามมาสรุป อภิปราย และวขียนรายงานัล 
3.2  ขยอมปลวชิงคุณภา้ 
      (1) ัปยวิจัยน าหนังสบอจา้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สบงจปบุคคลทีาวปณน้ลุบมวปภาหมาย ว บ้าอขอ

อนุญาตสัมภาษณ์รายบุคคล 
      (2) ัปยวิจัยออ้สัมภาษณ์ดยวยตนวอง ่ดย้ารบันทม้วทปวสียง 
      (3) น าแบบสอบกามมาสรุป อภิปราย และวขียนรายงานัล ่ดยมุบง้รรณนาและอะิบาย

ปรา้ฏ้ารณ์ทีาว้ิดขมพน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ้ารวิวคราะห์ขยอมปลจา้้ารตอบแบบสอบกามจดยน าขยอมปลทีาจดยจปวิวคราะห์ประมวลัลดยวย
คอม้ิววตอร์ ่ดยชชย่ปรแ้รมส าวรีจรปปทางสกิติว บ้าอหาคบาสกิติตบางๆ ชนแตบละประวดีนดยวยคบาสกิติ ดังนีพ 
     4.1  ขยอมปลทัาวจปของัปยตอบแบบสอบกาม วิวคราะห์ดยวย้ารแจ้แจงความกีา แลยวน าขยอมป ลมา
น าวสนอวปณนตารางแสดงจ านวนและรยอยละ 
     4.2  ้ารศม้ษาความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ ของ
หมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วิวคราะห์่ดยหาคบาว่ลีาย และสบวนวบีายงวบนมาตรฐาน 
จัดล าดับความคิดวหีน่ดยแย้วปณนรายขยอ รายดยาน และ่ดยภา้รวม น าวสนอขยอมปลวปณนตารางประ้อบ
ค าอะิบาย 
     4.3  วปรียบวทียบความคิดวหีนของัปยตอบแบบสอบกามว้ีายว้ับปสจจัยความส าวรีจชน้ารน า
น่ยบาย้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ าแน้ตามว้ศ่ดยชชยคบาสกิต ิt- test Independent 
     4.4   วปรียบวทียบสมรรกนะของปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรม
จปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วิวคราะห์่ดยชชย F – test วมบาอ้บความ
แต้ตบางของคบาว่ลีายชนแตบละดยาน จ าท า้ารวปรียบวทียบวปณนรายคปบดยวยวิะี้ารของ วชฟวฟ่ (Scheffé’s 
Method) 
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ส าหรับขยอมปลจา้้ารสัมภาษณ์ ชชยวิวคราะห์่ดย้ารตีความชนรปปของ้ารวิวคราะห์วชิงวนบพอหา หรบอ
ตีความสรยางขยอสรุปแบบอนุมาน ่ดยน าประวดีนยบอยมา้ิจารณาความวหมบอน ความแต้ตบาง้ัน และ
ความสัม้ันะ์้ันมาหาขยอสรุปแลยวบรรยายวิวคราะห์วปณนความวรียง ว บ้าอหาขยอสรุป 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  จา้้ารศม้ษาปสจจัยความส าวรีจสภา้ของ้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้าร
ปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ คณะัปยวิจัยสรุปัล้ารวิจัยจดยดังนีพ 

    1.1  ัล้ารวิ วคราะห์ขยอมปลทัาวจปของัปยตอบแบบสอบกามชนวชิงปริมาณ ้บวบา ัปยตอบ
แบบสอบกามวมบาอจ าแน้ตามว้ศ ้บวบา วปณนหญิง (รยอยละ 60.3) มีอายุระหวบาง 46 – 55 ปี (รยอยละ 55.4) 
สกานภา้สมรส (รยอยละ 87.1) มีระดับ้ารศม้ษาประกมศม้ษา (รยอยละ 50) มีอาชี้สบวนชหญบวปณนว้ษตร้ร 
(รยอยละ 43.3) มีรายจดยระหวบาง 10,000 – 5,000  บาท (รยอยละ 44.6) 

1.2  ัล้ารวิวคราะห์้ารศม้ษาความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้าร
ปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ่ดยภา้รวมอยปบชนระดับมา้ทีาสุด วมบาอ้ิจารณา
วปณนรายดยาน ้บวบา ปสจจัยทีามีคบาว่ลีายสปงสุด คบอ ปสจจัยดยาน้ารท างานวปณนทีม รองลงมา คบอ ปสจจัยดยาน้ารมี
สบวนรบวมสบวนปสจจัยดยานงบประมาณและปสจจัยดยานสกานทีา มีคบาว่ลีายอยปบชนระดับมา้ ่ดยทีาปสจจัยทีามีคบาว่ลีายตา า
ทีาสุด อยปบชนระดับมา้ คบอ ปสจจัยดยานงบประมาณ 
 2.  จา้้ารศม้ษาวปรียบวทียบปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ
้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ คณะัปยวิจัยสรุปัล้ารวิจัยจดยดังนีพ 
     2.1  ัล้ารวิวคราะห์วปรียบวทียบปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรม
จปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ทีามีว้ศตบาง้ัน ้บวบา ัปยตอบ
แบบสอบกามจ าแน้ตามว้ศ มีความคิดวหีนทีามีตบอปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิง
วัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ่ดยภา้รวมจมบแต้ตบาง้ัน 
่ดยปสจจัยรายดยาน จดยแ้บ ปสจจัยดยาน่ครงสรยางองค์้าร ปสจจัยดยานบุลา้ร ปสจจัยดยานงบประมาณ ปสจจัยดยาน
สกานทีา ปสจจัยดยาน้ารจปงชจ ปสจจัยดยานัล้ระทบจา้้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมดยานวศรษฐ้ิจ 
ปสจจัยดยานัล้ระทบจา้้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมดยานสังคม และปสจจัยดยานัล้ระทบจา้้าร
้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมดยานะรรมชาติและสิางแวดลยอมจมบแต้ตบาง้ัน (p > 0.05) 

ัปยตอบแบบสอบกามทีาวปณนว้ศหญิง มีความคิดวหีนตบอปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้าร
ทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ่ดยปสจจัยราย
ดยาน จดยแ บ้ ปสจจัยดยานภาวะัปยน า ปสจจัยดยาน้ารมีสบวนรบวม และปสจจัยดยาน้ารท างานวปณนทีม มา้้วบาว้ศชาย 
อยบางมีนัยส าคัญทางสกิติทีาระดับ 0.05 

2.2   ัล้ารวิวคราะห์วปรียบวทียบปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรม
จปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ทีามีอายุแต้ตบาง้ัน่ดยภา้รวมและราย
ดยาน ้บวบา อายุ มีความคิดวหีนตบอปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้าร
ปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ่ดยภา้รวมและรายดยาน จดยแ้บ ขยอ 1.ปสจจัย
ดยาน่ครงสรยางองค์้าร ขยอ 5. ปสจจัยดยานภาวะัปยน า และ ขยอ 11. ปสจจัยดยานัล้ระทบจา้้าร้ัสนา้าร
ทบองวทีายววชิงวัสนะรรมดยานะรรมชาติและสิางแวดลยอม จมบแต้ตบาง้ัน (p > 0.05) 
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ัปยตอบแบบสอบกามทีามีอายุ 26 – 35 ปี มีความคิดวหีนตบอปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้าร
ทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ชนรายดยาน 
จดยแ บ้ ขยอ 2. ปสจจัยดยานบุคลา้ร ขยอ 3. ปสจจัยดยานงบประมาณ ขยอ 4. ปสจจัยดยานสกานทีา ขยอ 6. ปสจจัยดยาน้าร
จปงชจ ขยอ 7. ปสจจัยดยาน้ารมีสบวนรบวม ขยอ 8. ปสจจัยดยาน้ารท างานวปณนทีม ขยอ 9. ปสจจัยดยานัล้ระทบจา้้าร
้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมดยานวศรษฐ้ิจ และขยอ 10. ปสจจัยดยานัล้ระทบจา้้าร้ัสนา้าร
ทบองวทีายววชิงวัสนะรรมดยานสังคม มา้้วบาอายุ 18 – 25 ปี 36 – 45 ปี 46 – 55 ปี  56 – 65 ปี และอายุ 65 
ปีขมพนจป อยบางมีนัยส าคัญทางสกิติทีาระดับ 0.05 

2.3  ัล้ารวิวคราะห์วปรียบวทียบปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรม
จปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ทีามีสกานภา้แต้ตบาง้ัน่ดยภา้รวม
และรายดยาน ้บวบา ัปยตอบแบบสอบกามทีามีสกานภา้แตบงงาน มีความคิดวหีนตบอปสจจัยความส าวรีจชน้ารน า
น่ยบาย้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ่ดย
ภา้รวมและรายดยาน จดยแ้บ ขยอ 1. ปสจจัยดยาน่ครงสรยางองค์้าร ขยอ 3.ปสจจัยดยานัล้ระทบจา้้าร
้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมดยานวศรษฐ้ิจ และ ขยอ11. ปสจจัยดยานงบประมาณ ขยอ 5. ปสจจัยดยานภาวะ
ัปยน า ขยอ 7. ปสจจัยดยาน้ารมีสบวนรบวม ขยอ 8. ปสจจัยดยาน้ารท างานวปณนทีม ขยอ 9. ปสจจัยดยานัล้ระทบจา้้าร
้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมดยานะรรมชาติและสิางแวดลยอม มา้้วบา สกานภา้่สด และสกานภา้หมยาย 
อยบางมีนัยส าคัญทางสกิติทีาระดับ 0.05 

ัปยตอบแบบสอบกามจ าแน้ตามสกานภา้ มีความคิดวหีนตบอปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย
้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ชนรายดยาน 
จดยแ บ้ ขยอ 2. ปสจจัยดยานบุคลา้ร ขยอ 4. ปสจจัยดยานสกานทีา ขยอ 6. ปสจจัยดยาน้ารจปงชจ และ ขยอ 10. ปสจจัยดยาน
ัล้ระทบจา้้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมดยานสังคม จมบแต้ตบาง้ัน (p >0.05) 

2.4  ัล้ารวิวคราะห์วปรียบวทียบปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรม
จปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ทีามีระดับ้ารศม้ษาแต้ตบาง้ันชน
ภา้รวมและรายดยาน มีความคิดวหีนแต้ตบาง้ันอยบางมีนัยส าคัญทางสกิติทีาระดับ 0.05 

2.5  ัล้ารวิวคราะห์วปรียบวทียบปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรม
จปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ทีามีอาชี้แต้ตบาง้ันชนภา้รวมและ
รายดยาน มีความคิดวหีนแต้ตบาง้ันอยบางมีนัยส าคัญทางสกิติทีาระดับ 0.05 

2.6  ัล้ารวิวคราะห์วปรียบวทียบปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรม
จปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ทีามีรายจดยแต้ตบาง้ันชนภา้รวมและ
รายดยาน ้บวบา ัปยตอบแบบสอบกามทีามีรายจดยตบอวดบอนระหวบาง 15,000 – 20,000 บาท มีความคิดวหีนตบอ
ปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอ
หยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ่ดยภา้รวมและรายดยาน จดยแ้บ ขยอ 1. ปสจจัยดยาน่ครยางองค์้าร ขยอ 2. ปสจจัยดยาน
บุคลา้ร ขยอ 3. ปสจจัยดยานงบประมาณ ขยอ 4. ปสจจัยดยานสกานทีา ขยอ 7. ปสจจัยดยาน้ารมีสบวนรบวม ขยอ 8. ปสจจัย
ดยาน้ารท างานวปณนทีม ขยอ 10. ปสจจัยดยานัล้ระทบจา้้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมดยานสังคม 
และขยอ 11. ปสจจัยดยานัล้ระทบจา้้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมดยานะรรมชาติและสิางแวดลยอม 
มา้้วบาัปยทีามีรายจดยตบอวดบอนตา า้วบา 5,000 บาท 5,000 – 10,000 บาท 10,000 – 15,000 บาท และ 20,000 
บาท ขมพนจป อยบางมีนัยส าคัญทางสกิติทีาระดับ 0.05 
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ัปยตอบแบบสอบกามจ าแน้ตามรายจดยตบอวดบอน มีความคิดวหีนตบอปสจจัยความส าวรีจชน้ารน า
น่ยบาย้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ชน
รายดยาน จดยแ บ้ ขยอ 5. ปสจจัยดยานภาวะัปยน า และ ขยอ 6. ปสจจัยดยาน้ารจปงชจ จมบแต้ตบาง้ัน (p > 0.05) 

3.  ัล้ระทบและแนวทาง้ารน าน่ยบาย้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปปฏิบัติของ
หมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 

3.1  ดยาน่ครงสรยางองค์้าร จา้้ารสัมภาษณ์ความคิดวหีนของนาย้องค์้ารบริหารสบวนต าบล
สนวน ัปยน าหมปบบยานสนวนนอ้ และชาวบยานสนวนนอ้ว้ีายว้ับปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้าร
ทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จดยขยอสรุปดังนีพ 

หมปบบยานสนวนนอ้มีลั้ษณะ่ครงสรยางทีาชชยชน้ารบริหารจัด้ารวปณนลั้ษณะของคณะ้รรม้าร
หมปบบยาน ซมางมีลั้ษณะวลี้ท าชหยวอบพออ านวยตบอ้ารปฏิบัติงาน วนบาองจา้จมบมีขัพนตอนทีาซับซยอน ่ดยมี้าร้ าหนด
หนยาทีา้ันอยบางชัดวจน มีแบบแัน้ารด าวนินงานทีาชัดวจน มี้ารประสานงาน้ันทัพงชนสบวนของคณะ้รรม้าร
หมปบบยาน ัปยน า และชาวบยาน้ันวปณนอยบางดี รวมจปกมง้ันประสานงาน้ับหนบวยงานภายนอ้ จมบวบาจะวปณน
องค์้ารบริหารสบวนต าบลสนวน ้ารทบองวทีายวและ้ีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ วปณนตยน 

3.2  ดยานบุคลา้ร จา้้ารสัมภาษณ์ความคิดวหีนของนาย้องค์้ารบริหารสบวนต าบลสนวน ัปยน า
หมปบบยานสนวนนอ้ และชาวบยานสนวนนอ้ว้ีายว้ับปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิง
วัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จดยขยอสรุปดังนีพ 

หมปบบยานสนวนนอ้มีบุคลา้รชน้ารด าวนินงานทีาว้ียง้อตบอ้ารด าวนินงาน มีมัคคุวทศ้์ประจ า
หมปบบยานทีาวปณนัปยชหยขยอมปลตบางๆ ว้ีายว้ับหมปบบยาน มีคณะท างาน่ดยประมาณ 40 คน ซมางวปณนบุคคลชน บ้พนทีาทีามี
ความรปยว้ีายว้ับหมปบบยาน และหา้มีคณะศม้ษาดปงานวขยามาวยีายมชมวปณนจ านวนมา้ จะมี้ารประสานงานขอแรง
จา้ชาวบยานมาชบวยงาน  

3.3  ดยานงบประมาณ จา้้ารสัมภาษณ์ความคิดวหีนของนาย้องค์้ารบริหารสบวนต าบลสนวน 
ัปยน าหมปบบยานสนวนนอ้ และชาวบยานสนวนนอ้ว้ีายว้ับปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิง
วัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จดยขยอสรุปดังนีพ 

หมปบบยานสนวนนอ้ชนระยะแร้มีงบประมาณชน้ารด าวนินงานจา้วงิน้องทุนของหมปบบยานมา
บริหารจัด้าร ตบอมาวมบาอหมปบบยานวปณนทีารปยจั้มา้ขมพนท าชหยมีหนบวยงานของรัฐหลายหนบวยงานวขยามาชหยงบ
สนับสนุน ท าชหยหมปบบยานมีงบประมาณมาชชยชน้าร้ัสนามา้ขมพน 

3.4  ดยานสกานทีา จา้้ารสัมภาษณ์ความคิดวหีนของนาย้องค์้ารบริหารสบวนต าบลสนวน ัปยน า
หมปบบยานสนวนนอ้ และชาวบยานสนวนนอ้ว้ีายว้ับปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิง
วัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จดยขยอสรุปดังนีพ 

หมปบบยานสนวนนอ้ วปณนหมปบบยานทีามี้ารรั้ษาความสะอาดและความวปณนระวบียบวรียบรยอยของ
หมปบบยาน ภปมิทัศน์ภายชนหมปบบยานมีความรบมรบาน ้ารสัญจรทีาสะดว้ มีปภายบอ้ทิศทางตลอด และยังคงรั้ษาจวย
ซมางวัสนะรรมประว้ณีดัพงวดิม 

3.5  ดยานภาวะัปยน า จา้้ารสัมภาษณ์ความคิดวหีนของนาย้องค์้ารบริหารสบวนต าบลสนวน ัปยน า
หมปบบยานสนวนนอ้ และชาวบยานสนวนนอ้ว้ีายว้ับปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิง
วัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จดยขยอสรุปดังนีพ 
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หมปบบยานสนวนนอ้ มีภาวะัปยน าชนทุ้ระดับ ทัพงชนสบวนของัปยชหญบบยาน ัปยน าหมปบบยาน ตลอดจน
ชาวบยานชนหมปบบยาน ซมางวปณนัลดีตบอ้ารด าวนินงานตบางๆ และรวมจปกมง้าร้ัสนาหมปบบยานชหยวปณนหมปบบยาน
ทบองวทีายวอี้ดยวย 

3.6  ดยาน้ารจปงชจ จา้้ารสัมภาษณ์ความคิดวหีนของนาย้องค์้ารบริหารสบวนต าบลสนวน ัปยน า
หมปบบยานสนวนนอ้ และชาวบยานสนวนนอ้ว้ีายว้ับปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิง
วัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จดยขยอสรุปดังนีพ   

หมปบบยานสนวนนอ้ มี้ารจปงชจ่ดย้ารปฏิบัติวปณนแบบอยบาง้บอน ว บ้าอชหยวหีนวบาสิางทีา้ าลังท าอยปบนีพ 
สามารกท าจดยจริง วหีนัลจริง วปณน้ารสรยางความวชบาอมัานชหยแ้บชาวบยาน ซมาง้ารจปงชจชนวรบาองของตัววงินนัพนวปณน
ัล้ลอยจดยทีาว้ิดขมพนจา้้ารปฏิบัติงานจดยจริง 

3.7  ดยาน้ารมีสบวนรบวม จา้้ารสัมภาษณ์ความคิดวหีนของนาย้องค์้ารบริหารสบวนต าบลสนวน 
ัปยน าหมปบบยานสนวนนอ้ และชาวบยานสนวนนอ้ว้ีายว้ับปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิง
วัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จดยขยอสรุปดังนีพ 

หมปบบยานสนวนนอ้ มี้ารมีสบวนรบวม้ันชนทุ้ระดับตัพงแตบระดับลบางจปจนกมงระดับสปง มีสบวนรบวม้ัน
ทัพงชน้ารวสนอความคิดวหีน ้ารวางแัน ้ารด าวนินงาน ตลอดจน้ารแ้ยจขปสญหา ว้บาอชหยหมปบบยานมี้าร้ัสนา
ยิางๆ ขมพนจป 

3.8  ดยาน้ารท างานวปณนทีม จา้้ารสัมภาษณ์ความคิดวหีนของนาย้องค์้ารบริหารสบวนต าบล
สนวน ัปยน าหมปบบยานสนวนนอ้ และชาวบยานสนวนนอ้ว้ีายว้ับปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้าร
ทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จดยขยอสรุปดังนีพ 

หมปบบยานสนวนนอ้ มี้ารท างานวปณนทีม หมปบบยานนีพมีความวขยมแขีงชนวรบาองนีพมา้ วหีนจดยจา้้ารชหย
ความรบวมมบอชน้ารด าวนินงานตบางๆ วปณนอยบางดี มีความสามัคคี้ัน และชนแตบละครัพงทีามี้ิจ้รรมชนหมปบบยาน
จะตยองมี้ารวรีย้ประชุม บ้อนวสมอ ว บ้าอชีพแจงรายละวอียด และแบบงหนยาทีา้ันท างานชหยชัดวจน 

3.9  ดยานัล้ระทบจา้้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมดยานวศรษฐ้ิจ จา้้ารสัมภาษณ์
ความคิดวหีนของนาย้องค์้ารบริหารสบวนต าบลสนวน ัปยน าบยานสนวนนอ้ และชาวบยานสนวนนอ้ จดย
ขยอสรุปดังนีพ 

จา้้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรม สบงัลตบอชาวบยานชนดยานวศรษฐ้ิจ คบอ ท าชหยชาวบยานมี
รายจดยว้ิามมา้ขมพน มีชีวิตความวปณนอยปบทีาดีขมพน มี้ารวปลีายนรปปแบบวิกีชีวิตว บ้าอสรยางรายจดย และ้ารปรับตัว
วรียนรปย้าร้ัสนาอาชี้จา้้าร้บปะัปยคน แตบวมบาอมีรายจดยว้ิามมา้ขมพน คบาครองชี้้ีว้ิามมา้ขมพนวชบน้ัน 

3.10 ดยานัล้ระทบจา้้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมดยานสังคม จา้้ารสัมภาษณ์ความ
คิดวหีนของนาย้องค์้ารบริหารสบวนต าบลสนวน ัปยน าบยานสนวนนอ้ และชาวบยานสนวนนอ้ จดยขยอสรุปดังนีพ 

จา้้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรม สบงัลตบอชาวบยานชนดยานสังคม คบอ ท าชหยชาวบยานจดย
รปยจั้บุคคลภายนอ้ว้ิามมา้ขมพน จดยแล้วปลีายนความคิดวหีนว บ้าอ้ัสนาตนวองและหมปบบยาน ชาวบยานมีความรั้
ชครบสามัคคี้ันวปณนอยบางดี ว้ราะหมปบบยานนีพมีความวปณนอยปบชนลั้ษณะแบบวครบอญาติ ท าชหยความสนิทสนมของ
ัปยคนชนหมปบบยานนีพอยบางคงแนบนแฟภน แมยวบาหมปบบยานจะมี้ารท า่ฮมสวตย์ซมางท าชหยชาวบยานขาดความวปณนสบวนตัว้ี
ตาม และชนสบวนของดยานความปลอดภัยชนหมปบบยาน แมย้บอนหนยานีพหมปบบยานจะมีความปลอดภัย 100% และจมบ
วคยว้ิดปสญหาชนวรบาองของมิจ่าชี้้ีตาม แตบวนบาองจา้วปณนัลจา้้ารทีาชาวบยานมีรายจดยว้ิามมา้ขมพน มีชบาอวสียง
มา้ขมพน ้ลับวปณนสิางทีาดมงชหยวหลบามิจ่าชี้วขยามาหาัลประ่ยชน์ชนหมปบบยานนัานวอง 
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3.11 ดยานัล้ระทบจา้้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมดยานะรรมชาติและสิางแวดลยอม จา้
้ารสัมภาษณ์ความคิดวหีนของนาย้องค์้ารบริหารสบวนต าบลสนวน ัปยน าบยานสนวนนอ้ และชาวบยานสนวน
นอ้ จดยขยอสรุปดังนีพ 

จา้้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรม สบงัลตบอชาวบยานชนดยานทรั้ยา้ระรรมชาติและ
สิางแวดลยอม คบอ ท าชหยหมปบบยานมี้ารวปลีายนแปลง ปรับปรุงภปมิทัศน์ภายชนหมปบบยาน มี้ารอนุรั้ษ์ทรั้ยา้รป่าจมย 
มี้ารปลป้ตยนจมย ปลป้ป่าว้ิามขมพน ว บ้าอชหยหมปบบยานมีความรบมรบาน มี้ารรั้ษาความสะอาดอยปบวสมอ แตบวนบาองจา้้าร
ทีามีจ านวนนั้ทบองวทีายวและัปยศม้ษาดปงานว้ิามมา้ขมพน ท าชหยว้ิดปริมาณขยะทีาว้ิามขมพนตามมา ซมางหมปบบยานจมบมีทีา
้ าจัดขยะ ซมางหา้วปณนขยะทีาสามารกยบอยสลายจดย ้ีจะน าจปท าวปณนปุ๋ยหมั้และน าจปชชยชนจรบนา แตบหา้วปณน
ขยะจ า้ว้ทีาจมบสามารกยบอยสลายจดย วชบน กุง้ลาสติ้ ชาวบยานจะน าจปวัา ซมางจะ้บอชหยว้ิดปสญหาชนวรบาองของ
มล้ิษทางอา้าศและสภา้ภปมิทัศน์ของหมปบบยาน 

 
อภิปรายผล 

1.  จา้้ารศม้ษาปสจจัยความส าวรีจชน้ารน าน่ยบาย้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติ
ของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ทัพง 8 ดยาน จดยแ้บ ดยาน่ครงสรยางองค์้าร ดยานบุคลา้ร 
ดยานงบประมาณ ดยานสกานทีา ดยานภาวะัปยน า ดยาน้ารจปงชจ ดยาน้ารมีสบวนรบวม และดยาน้ารท างานวปณนทีม 
คณะัปยวิจัยสรุปัล้ารวิจัยจดยดังนีพ 

     1.1 จา้้ารวิจัย ้บวบา ่ดยภา้รวมอยปบชนระดับมา้ทีาสุด ทัพงนีพอาจวปณนว้ราะวบา ้ารท างาน
วปณนทีมของหมปบบยานสนวนนอ้ ทีามีความวขยมแขีงมา้ ้ารมีสบวนรบวมของประชาชนชนหมปบบยาน ทีาชหยความรบวมมบอ 
รบวมคิด รบวมปฏิบัติ รบวมแ้ยจขชน้ารด าวนิน้ิจ้รรมตบางๆ ้ารจปงชจของัปยน า ทีาชชยตนวองวปณนแบบอยบาง้บอน 
ว บ้าอชหยวหีนวบาสิางทีา้ าลังท าอยปบนีพ สามารกท าจดยจริง วหีนัลจริง วปณน้ารสรยางความวชบาอมัานชหยแ้บชาวบยาน
ตลอดจนภาวะัปยน าทีามีตัพงแตบระดับประชาชน ตลอดจนัปยบริหารระดับสปง สอดคลยอง้ับัลศม้ษาของ วรวดช 
จันทรศร (2537) ซมางจดยศม้ษาตัวแบบ้าร้ัสนาองค์้าร (Organization Development Model) ชน้ารน า
น่ยบายจปสปบ้ารปฏิบัติ ซมางวนยน้ารสรยางความัป้้ัน่ดยชหยสมาชิ้ชนองค์้ารมีสบวนรบวมชน้ารปฏิบัติงาน
ว บ้าอชหยว้ิด้ารยอมรับภาวะัปยน าตลอดจน้ารสรยางทีมงานมา้้วบา้ารควบคุมหรบอชชยอ านาจแบบทาง้ารของ
ัปยบังคับบัญชา สอดคลยอง้ับัล้ารศม้ษาของ สัญญา วคณาภปมิ และ วชรินทร์ สุทะิศัย (2555) ซมางจดยศม้ษากมง
ความส าคัญของ้ารจปงชจ คบอ ชบวยชหยัปยปฏิบัติท างานดยวยความวตีมชจและวตีมความสามารก 

     1.2 วมบาอ้ิจารณาวปณนรายดยาน สามารกอภิปรายจดยดังนีพ 
1.2.1 จา้้ารวิจัย ้บวบา ดยาน่ครงสรยางองค์้าร ่ดยภา้รวมอยปบชนระดับมา้ทีาสุด 

ทัพงนีพอาจวปณนว้ราะวบา ่ครงสรยางของหมปบบยานสนวนนอ้มีลั้ษณะของ่ครงสรยางวปณนคณะ้รรม้ารหมปบบยาน ซมาง
มีลั้ษณะวลี้ท าชหยวอบพออ านวยตบอ้ารปฏิบัติงาน วนบาองจา้จมบมีขัพนตอนทีาซับซยอน ่ดยมี้าร้ าหนดหนยาทีา้ัน
อยบางชัดวจน มีแบบแัน้ารด าวนินงานทีาชัดวจน มี้ารประสานงาน้ันทัพงชนสบวนของคณะ้รรม้ารหมปบบยาน 
ัปยน า และชาวบยาน้ันวปณนอยบางดี รวมจปกมง้ันประสานงาน้ับหนบวยงานภายนอ้ ซมางสอดคลยอง้ับัล
้ารศม้ษาของ มยุรี อนุมานราชะน (2548) ซมางจดยศม้ษากมงแนวทาง้ารน าน่ยบายจปสปบ้ารปฏิบัติ แนวทาง
่ครงสรยางวบา ่ดยทัาวจปหลั้้ารของ้ารจัด้ารองค์้ารทีาดี้ีคบอ วนยน้ารจัด่ครงสรยางองค์้ารชหยสอดคลยอง้ับ
้ิจ้รรมและสภา้แวดลยอมขององค์้าร ้ารสรยาง้ระบวน้ารจัด้าร อันจดยแ้บ ้ารออ้แบบแันงาน ้าร
จัด้ารแันงาน และ้ารจัดท าตารางปฏิบัติงานสอดคลยอง้ับัล้ารศม้ษาของศุภชัย ยาวะประภาษ (2550) 
ซมางจดยศม้ษากมงปสจจัยทีา้ าหนดความส าวรีจหรบอความลยมวหลวของ้ารน าน่ยบายจปปฏิบัติวบา หนบวยงานขนาด
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วลี้ทีามีระดับชัพน้ารบังคับบัญชานยอย จะมี่อ้าสประสบความส าวรีจชน้ารน าน่ยบายจปปฏิบัติมา้้วบา
หนบวยงานขนาดชหญบทีามีระดับชัพนและสายบังคับบัญชามา้ 

1.2.2  จา้้ารวิจัย ้บวบา ดยานบุคลา้ร ่ดยภา้รวมอยปบชนระดับมา้ทีาสุด ทัพงนีพอาจวปณน
ว้ราะวบา หมปบบยานสนวนนอ้มีมัคคุวทศ้์ประจ าหมปบบยานทีาวปณนัปยชหยขยอมปลตบางๆ ว้ีายว้ับหมปบบยาน มีคณะท างาน
่ดยประมาณ 40 คน ซมางวปณนบุคคลชน้บพนทีาทีามีความรปยว้ีายว้ับหมปบบยานวปณนอยบางดี ซมางสอดคลยอง้ับัล้ารศม้ษา
ของ วรวดช จันทรศร (2537) ซมางจดยศม้ษาตัวแบบดยาน้ารจัด้าร (Management Model) วปณนตัวแบบทีาวชบาอ
วบา องค์้ารมีขีดความสามารกทีาจะปฏิบัติงานชหยสอดคลยอง้ับความคาดหวังว้ียงชดบุคลา้รจะตยองมีความรปย
ความสามารกทัพงดยาน้ารบริหารและวทคนิคอยบางว้ียง้อสอดคลยอง้ับัล้ารศม้ษาของศุภชัย ยาวะประภาษ 
(2550)ซมางจดยศม้ษากมงปสจจัยทีา้ าหนดความส าวรีจหรบอความลยมวหลวของ้ารน าน่ยบายจปปฏิบัติวบาขมพนอยปบ้ับ
ความว้ียง้อของทรั้ยา้ร ดยาน้ าลังคนและคุณภา้ของบุคลา้ร 

1.2.3  จา้้ารวิจัย ้บวบา ดยานงบประมาณ ่ดยภา้รวมอยปบชนระดับมา้ ทัพงนีพอาจวปณน
ว้ราะวบา หมปบบยานสนวนนอ้จดยรับงบประมาณจา้้ารสนับสนุนจา้หนบวยงานตบางๆ วปณนจ านวนมา้้วบาวดิมทีา
มีงบประมาณจา้้องทุนของหมปบบยานว้ียงอยบางวดียว ซมางสอดคลยอง้ับัล้ารศม้ษาของ ศุภชัย ยาวะประภาษ 
(2550) ซมางจดยศม้ษากมงปสจจัยทีา  ้าหนดความส าวรีจหรบอความลยมวหลวของ้ารน าน่ยบายจปสปบ้ารปฏิบัติวบาขมพนอยปบ
้ับความว้ียง้อของทรั้ยา้ร ชน้ารสนับสนุนทาง้ารวงิน สอดคลยอง้ับัล้ารศม้ษาของ สัญญา วคณาภปมิ 
และ วชรินทร์ สุทะิศัย ซมางจดยศม้ษากมงปสจจัย้ าหนดความส าวรีจชน้ารน าน่ยบายจปสปบ้ารปฏิบัติวบา งบประมาณ
ชบวยชหย้ารน าน่ยบายจปปฏิบัติบรรลุัล ดังค า้ลบาวทีาวบา “วครบาองยนต์ท างานจดย ตยองมีนพ ามันหลบอลบาน” ่ันชด้ีดี 
“้ารน าน่ยบายจปปฏิบัติกยาจะชหยบรรลุัลความส าวรีจ้ีตยองมีงบประมาณสนับสนุนอยบางว้ียง้อ่ันนัพน” 

1.2.4   จา้้ารวิจัย ้บวบา ดยานสกานทีา ่ดยภา้รวมอยปบชนระดับมา้ ทัพงนีพอาจวปณน
ว้ราะวบา หมปบบยานสนวนนอ้มี้ารรั้ษาความสะอาดและจัดระวบียบภปมิทัศน์ภายชนหมปบบยานชหยมีความรบมรบาน 
้ารสัญจรทีาสะดว้ มีปภายบอ้ทิศทางตลอด และยังคงรั้ษาจวยซมางวัสนะรรมประว้ณีดัพงวดิม ซมางสอดคลยอง้ับ
ัล้ารศม้ษาของ วรวดช จันทรศร (2537) ซมางจดยศม้ษาตัวแบบดยาน้ารจัด้าร (Management Model) วปณน
ตัวแบบทีาวชบาอวบา องค์้ารจะมีขีดความสามารกทีาจะปฏิบัติงานชหยสอดคลยอง้ับความคาดหวังว้ียงชด จะตยองมี
ความ้รยอมชนดยานสกานทีา 

1.2.5  จา้้ารวิจัย ้บวบา ดยานภาวะัปยน า ่ดยภา้รวมอยปบชนระดับมา้ทีาสุด ทัพงนีพอาจ
วปณนว้ราะวบา หมปบบยานสนวนนอ้ มีภาวะัปยน าชนทุ้ระดับ ทัพงชนสบวนของัปยชหญบบยาน ัปยน าหมปบบยาน ตลอดจน
ชาวบยานชนหมปบบยาน ซมางวปณนัลดีตบอ้ารด าวนินงานตบางๆ และรวมจปกมง้าร้ัสนาหมปบบยาน ซมางสอดคลยอง้ับัล
้ารศม้ษาของ วรวดช จันทรศร (2537) ซมา ง จดยศม้ษาตัวแบบ้าร้ัสนาองค์้าร ( Organization 
Development Model) และตัวแบบทัาวจป (General Model) วบา ้ารน าน่ยบายจปปฏิบัติชหยประสบ
ความส าวรีจนบาจะวปณนวรบาองของ้ารชชยภาวะัปยน าทีามีความ้รยอมและวหมาะสมสอดคลยอง้ับัล้ารศม้ษาของ 
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2550) ซมางจดยศม้ษากมงปสจจัยทีา้ าหนดความส าวรีจหรบอความลยมวหลวของ้ารน าน่ยบาย
จปสปบ้ารปฏิบัติวบาขมพนอยปบ้ับความสามารกของัปยน า ภาวะัปยน าทีาวขยมแขีงวปณนปสจจัยส าคัญตบอความส าวรีจของ
่ครง้าร 

1.2.6  จา้้ารวิจัย ้บวบา ดยาน้ารจปงชจ ่ดยภา้รวมอยปบชนระดับมา้ทีาสุด ทัพงนีพอาจวปณน
ว้ราะวบา หมปบบยานสนวนนอ้ มี้ารจปงชจ่ดยัปยน า ัปยบริหารปฏิบัติตนวปณนแบบอยบาง้บอน ว บ้าอชหยวหีนวบาสิางทีา้ าลัง
ท าอยปบนีพ สามารกท าจดยจริง วหีนัลจริง วปณน้ารสรยางความวชบาอมัานชหยแ้บชาวบยาน ซมาง้ารจปงชจชนวรบาองของตัววงิน
นัพนวปณนัล้ลอยจดยทีาว้ิดขมพนจา้้ารปฏิบัติงานจดยจริง ซมางสอดคลยอง้ับัล้ารศม้ษาของ วรวดช จันทรศร 
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(2537) ซมางจดยศม้ษาตัวแบบ้าร้ัสนาองค์้าร (Organization Development Model) และตัวแบบทัาวจป 
(General Model) วบา ้ารน าน่ยบายจปสปบ้ารปฏิบัติชหยประสบความส าวรีจนบาจะวปณนวรบาองของ้ารจปงชจ ้ารมี
้ิจ้รรมจปงชจทีาจะท าชหย้ารปฏิบัติงานดีขมพนสอดคลยอง้ับัล้ารศม้ษาของ สัญญา วคณาภปมิ และ วชรินทร์ 
สุทะิศัย (2555) ซมางจดยศม้ษากมงความส าคัญของ้ารจปงชจ คบอ ชบวยชหยัปยปฏิบัติท างานดยวยความวตีมชจและวตีม
ความสามารก 

1.2.7  จา้้ารวิจัย ้บวบา ดยาน้ารมีสบวนรบวม ่ดยภา้รวมอยปบชนระดับมา้ทีาสุด ทัพงนีพ
อาจวปณนว้ราะวบา หมปบบยานสนวนนอ้มี้ารมีสบวนรบวม้ันชนทุ้ระดับตัพงแตบระดับลบางจปจนกมงระดับสปง มีสบวน
รบวม้ันทัพงชน้ารวสนอความคิดวหีน ้ารวางแัน ้ารด าวนินงาน ตลอดจน้ารแ้ยจขปสญหา ว บ้าอชหยหมปบบยานมี
้าร้ัสนายิางๆ ขมพนจป ซมางสอดคลยอง้ับัล้ารศม้ษาของ วรวดช จันทรศร (2537) ซมางจดยศม้ษาตัวแบบ้าร
้ัสนาองค์้าร (Organization Development Model) วบา ชน้ารน าน่ยบายจปสปบ้ารปฏิบัติ จะวนยน้าร
สรยางความัป้้ัน่ดยชหยสมาชิ้ชนองค์้ารมีสบวนรบวมขององค์้ารวปณนสิางส าคัญภายชตยฐานคติทีาวบา ้ารมีสบวน
รบวมจะท าชหยว้ิด้ารท างานวปณนทีมทีามีประสิทะิภา้สอดคลยอง้ับัล้ารศม้ษาของ สัญญา วคณาภปมิ และ 
วชรินทร์ สุทะิศัย (2555) ซมางจดยศม้ษากมงปสจจัยทีา้ าหนดความส าวรีจชน้ารน าน่ยบายจปสปบ้ารปฏิบัติ วบา้ารมี
สบวนรบวมของัปยปฏิบัติ วปณน้ารสรยางความรปยสม้วบามีความส าคัญและ้ารมีสบวนรบวมชน้ารวปณนวจยาของ มีความรปยสม้
วตีมชจชน้ารท างาน 

1.2.8  จา้้ารวิจัย ้บวบา ดยาน้ารท างานวปณนทีม ่ดยภา้รวมอยปบชนระดับมา้ทีาสุด 
ทัพงนีพอาจวปณนว้ราะวบา หมปบบยานสนวนนอ้ หมปบบยานนีพมีความวขยมแขีงชน้ารท างานวปณนทีมอยบางมา้ วหีนจดยจา้
้ารชหยความรบวมมบอชน้ารด าวนินงานตบางๆ วปณนอยบางดี มีความสามัคคี้ัน และชนแตบละครัพงทีามี้ิจ้รรมชน
หมปบบยานจะตยองมี้ารวรีย้ประชุม้บอนวสมอ ว บ้าอชีพแจงรายละวอียด และแบบงหนยาทีา้ันท างานชหยชัดวจน ซมา ง
สอดคลยอง้ับัล้ารศม้ษาของ วรวดช จันทรศร (2537) ซมางจดยศม้ษาตัวแบบ้าร้ัสนาองค์้าร (Organization 
Development Model) วบา ชน้ารน าน่ยบายจปสปบ้ารปฏิบัติ วนยนสรยางความัป้้ัน่ดยชหยสมาชิ้ชนองค์้ารมี
สบวนรบวมว บ้าอชหยว้ิด้ารยอมรับ ตลอดจน้ารสรยางทีมงานมา้้วบา้ารมุบงควบคุมหรบอชชยอ านาจแบบทาง้าร
ของัปยบังคับบัญชา  

2.  จา้้ารศม้ษาัล้ระทบจา้้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมของหมปบบยานสนวนนอ้ 
อ าวภอหยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ทัพง 3 ดยาน จดยแ้บ ดยานวศรษฐ้ิจ ดยานสังคม และดยานะรรมชาติและสิางแวดลยอม 
คณะัปยวิจัยสรุปัล้ารวิจัยจดยดังนีพ 

 2.1 จา้้ารวิจัย ้บวบา ัล้ระทบดยานวศรษฐ้ิจ ่ดยภา้รวมอยปบชนระดับมา้ทีาสุด ทัพงนีพอาจ
วปณนว้ราะวบา จา้้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรม สบงัลตบอชาวบยานชนดยานวศรษฐ้ิจ คบอ ท าชหยชาวบยาน
มีรายจดยว้ิามมา้ขมพน มีชีวิตความวปณนอยปบทีาดีขมพน มี้ารวปลีายนรปปแบบวิกีชีวิตว บ้าอสรยางรายจดย และ้ารปรับตัว
วรียนรปย้าร้ัสนาอาชี้จา้้าร้บปะัปยคน แตบวมบาอมีรายจดยว้ิามมา้ขมพน คบาครองชี้้ีว้ิามมา้ขมพนวชบน้ัน ซมาง
สอดคลยอง้ับัล้ารศม้ษาของบุญวลิศ จิตตัพงวัสนา (2548 ; อานนท์ สีดาว้ีง, 2559) ซมางจดยศม้ษาว้ีายว้ับ
ัล้ระทบจา้้ารทบองวทีายววบา วมบาอชุมชนทยองกิานมี้ารทบองวทีายวว้ิดขมพน จะตยองมีนั้ทบองวทีายววดินทางวขยามา
ทบองวทีายวยบอม บ้อชหยว้ิดัล้ระทบตบอวศรษฐ้ิจทัพงดยานบว้และดยานลบ 

 2.2  จา้้ารวิจัย ้บวบา ัล้ระทบดยานสังคม ่ดยภา้รวมอยปบชนระดับมา้ทีาสุด ทัพงนีพอาจ
วปณนว้ราะวบา จา้้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรม สบงัลตบอชาวบยานชนดยานสังคม คบอ ท าชหยชาวบยานจดย
รปยจั้บุคคลภายนอ้ว้ิามมา้ขมพน จดยแล้วปลีายนความคิดวหีนว บ้าอ้ัสนาตนวองและหมปบบยาน  ชาวบยานมีความรั้
ชครบสามัคคี้ันวปณนอยบางดี ว้ราะหมปบบยานนีพมีความวปณนอยปบชนลั้ษณะแบบวครบอญาติ ท าชหยความสนิทสนมของ
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ัปยคนชนหมปบบยานนีพอยบางคงแนบนแฟภน แมยวบาหมปบบยานจะมี้ารท า่ฮมสวตย์ซมางท าชหยชาวบยานขาดความวปณนสบวนตัว้ี
ตาม และชนสบวนของดยานความปลอดภัยชนหมปบบยาน แมย้บอนหนยานีพหมปบบยานจะมีความปลอดภัย 100% และจมบ
วคยว้ิดปสญหาชนวรบาองของมิจ่าชี้้ีตาม แตบวนบาองจา้วปณนัลจา้้ารทีาชาวบยานมีรายจดยว้ิามมา้ขมพน มีชบาอวสียง
มา้ขมพน ้ลับวปณนสิางทีาดมงชหยวหลบามิจ่าชี้วขยามาหาัลประ่ยชน์ชนหมปบบยานนัานวอง ซมางสอดคลยอง้ับัล้ารศม้ษา
ของบุญวลิศ จิตตัพงวัสนา (2548; อานนท์ สีดาว้ีง, 2559) ซมางจดยศม้ษาว้ีายว้ับัล้ระทบจา้้ารทบองวทีายววบา 
ัล้ระทบของ้ารทบองวทีายวตบอชุมชนทยองกิานดยานสังคมมีทัพงดยานบว้และดยานลบ สอดคลยอง้ับัล้ารศม้ษา
ของ นิคม จารุมณี (2544; อานนท์ สีดาว้ีง, 2559) จดยศม้ษาัล้ระทบของ้ารทบองวทีายวทีามีตบอสังคมวบา ้าร
ทบองวทีายวนัพนมีอิทะิ้ล มีัล้ระทบทัพงดยานบว้ลยานลบตบอสังคมวปณนอยบางยิาง 

  2.3  จา้้ารวิจัย ้บวบา ัล้ระทบดยานะรรมชาติและสิางแวดลยอม ่ดยภา้รวมอยปบชนระดับ
มา้ทีาสุด ทัพงนีพอาจวปณนว้ราะวบา จา้้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรม สบงัลตบอชาวบยานชนดยาน
ทรั้ยา้ระรรมชาติและสิางแวดลยอม คบอ ท าชหยหมปบบยานมี้ารวปลีายนแปลง ปรับปรุงภปมิทัศน์ภายชนหมปบบยาน มี
้ารอนุรั้ษ์ทรั้ยา้รป่าจมย มี้ารปลป้ตยนจมย ปลป้ป่าว้ิามขมพน ว บ้าอชหยหมปบบยานมีความรบมรบาน มี้ารรั้ษาความ
สะอาดอยปบวสมอ แตบวนบาองจา้้ารทีามีจ านวนนั้ทบองวทีายวและัปยศม้ษาดปงานว้ิามมา้ขมพน ท าชหยว้ิดปริมาณขยะทีา
ว้ิามขมพนตามมา ซมางหมปบบยานจมบมีทีา้ าจัดขยะ ซมางหา้วปณนขยะทีาสามารกยบอยสลายจดย ้ีจะน าจปท าวปณนปุ๋ยหมั้
และน าจปชชยชนจรบนา แตบหา้วปณนขยะจ า้ว้ทีาจมบสามารกยบอยสลายจดย วชบน กุง้ลาสติ้ ชาวบยานจะน าจปวัา 
ซมางจะ้บอชหยว้ิดปสญหาชนวรบาองของมล้ิษทางอา้าศและสภา้ภปมิทัศน์ของหมปบบยาน ซมางสอดคลยอง้ับัล
้ารศม้ษาของ อานนท์ สีดาว้ีง (2559) ซมางจดยศม้ษาัล้ระทบดยานทรั้ยา้ระรรมชาติและสิางแวดลยอมวบา ้าร
ทีามีจ านวนนั้ทบองวทีายวว้ิามมา้ขมพนท าชหยสกานทีาทบองวทีายวนัพนๆ มีความจ าวปณนตยองจ าวปณนตยองรองรับชนวรบาอง
ตบางๆ ตามทีานั้ทบองวทีายวตยอง้าร วชบน ้ารรับประทานอาหาร ้ารบริ่ภคนพ าดบามนพ าชชย ความสะดว้ชน้าร
วดินทาง ทีา้ั้อาศัย ซมางสบงัล้ระทบตบอแหลบงนพ า ป่าจมย และระบบนิววศน์ตบางๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.   ขยอวสนอแนะชน้ารน าจปชชย 
      1.1   หมปบบยานสนวนนอ้ 
     วนบาองดยวยหมปบบยานจดย้ลายวปณนหมปบบยานทบองวทีายว มี้าร้ัสนามา้ขมพน มีัปยคนวขยามา
ทบองวทีายววยีายมชมมา้ขมพน วปณนทีารปยจั้ของัปยคนมา้ขมพน สบงัลชหยว้ิดปสญหาชนวรบาองของอาชญา้รรมตามมา 
ัปยชหญบบยาน ัปยน าหมปบบยาน และชาวบยานควรตยองปรม้ษาหารบอ หามาตร้ารว บ้าอปภอง้ันปสญหาวหลบานีพจมบชหยว้ิดขมพน
ชนหมปบบยาน อี้ทัพงชนวรบาองของ้ารทอัยาจหม และรวมจปกมงวัสนะรรม ประว้ณีตบางๆ อาหาร บ้พนบยานชนหมปบบยาน 
จา้้ารสังว้ต ้บวบา หมปบบยานนีพัปยทีาอาศัยอยปบชนหมปบบยานสบวนมา้จะวปณนัปยทีามีอายุมา้ คบอ ชบวงระหวบาง 40 ปีขมพน
จป สบวนัปยทีามีอายุนยอย้วบานัพนลยวนแลยวแตบออ้จปหาอาชี้ตามตบางจังหวัด ตบาง บ้พนทีา้ันหมด ซมางอาจสบงัลชหยภปมิ
ปสญญาชน้ารทอัยาจหม อาหาร บ้พนบยาน รวมจปกมงวัสนะรรมประว้ณีดัพงวดิมทีามีอยปบชนขณะนีพนัพน จมบมีัปยทีาจะสบบ
ทอดตบอจป ชน้ารด าวนิน้ิจ้รรมตบางๆ ชนหมปบบยานควรทีาจะสบงวสริม วชิญชวนชหยคนรุบนลป้รุบนหลานมาด าวนิ น
้ิจ้รรมรบวม้ัน ว บ้าอปลป้ฝสงและวรียนรปยกมงภปมิปสญญา และวัสนะรรมทีามีอยปบชนหมปบบยาน ว บ้าอด ารงรั้ษาจวยซมางสิาง
วหลบานีพ 
      1.2   ประชาชนทัาวจป 
     สภา้สังคมปสจจุบันท าชหยวิกีชีวิตความวปณนอยปบของคนชนสังคมวปลีายนจป สกาบันครอบครัว
จดยวปลีายนจปวปณนครอบครัววชิงวดีายว มีความหบางวหิน้ันระหวบางวครบอญาติ สบงัลชหยความรั้ชครบสามัคคี 
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ความวหีนอ้วหีนชจัปยอบานลดนยอยลง อี้ทัพงยังรับวอาวัสนะรรมประว้ณีของตบางชาติวขยามา ท าชหยหลงลบมจมงควร
สบงวสริมวัสนะรรมประว้ณีดัพงวดิมทีาดีงาม ซมางหมปบบยานสนวนนอ้นัพนกบอวปณนแบบอยบางทีาดีชนวรบาองของสกาบัน
ครอบครัว ทีายังอาศัยอยปบ้ันแบบวครบอญาติ แมยมี้ารปรับวปลีายนรปปแบบ้ารด ารงชีวิต แตบยังรั้ษาจวยซมาง
วัสนะรรมประว้ณีดัพงวดิม 
      1.3    ภาครัฐและหนบวยงานทีาว้ีายวขยอง 
     วรบงสบงวสริมชนวรบาองของ้ารจัด้ารขยะชหยแ้บหมปบบยานมา้้วบา้ารตอบสนองตบอความ
ตยอง้ารของหมปบบยาน่ดย้ารหาทีาทิพงขยะชหยแ้บชาวบยาน ควรจัดชหยัปยชหญบบยานและัปยน าหมปบบยานจดยจปศม้ษาดปงาน
หรบอสบงบุคลา้รทีามีความรปยชนวรบาองของ้ารจัด้ารขยะ ้ารชชย 3R (Reuse Reduce Recycle) ว บ้าอชหยหมปบบยาน
จดยมีความรปยชนวรบาองของ้ารจัด้ารขยะ และว้ิามมาตร้าร้ารปภอง้ันความปลอดภัยชหยแ้บหมปบบยาน ว บ้าอปภอง้ัน
จมบชหยว้ิดปสญหาอาชญา้รรมขมพนอี้ 
 2.   ขยอวสนอแนะว บ้าอ้ารวิจัยครัพงตบอจป 
      2.1   ควรท า้ารวิจัยวชิงคุณภา้ ว บ้าอรวบรวมขยอมปลและวิวคราะห์ขยอมปลวชิงลม้ว้ีายว้ับ้ารน า
น่ยบาย้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติของหมปบบยานหรบอชุมชนอบาน ว บ้าอทราบปสจจัยทีา
สบงัลตบอความส าวรีจชน้ารน าน่ยบายจปสปบ้ารปฏิบัติ 
      2.2   ควรท า้ารวิจัย ว บ้าอ้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมชหยแ้บจังหวัด ้ารทบองวทีายวและ้ีฬา
จังหวัด หรบอ้ารทบองวทีายวและ้ีฬาแหบงประวทศจทย 
      2.3   ภาครัฐควรสบงวสริมชหยหมปบบยาน/ชุมชนมีสบวนรบวมชน้าร้ าหนดน่ยบายว บ้าอ้าร้ัสนา้าร
ทบองวทีายววชิงวัสนะรรม 

3.   ขยอวสนอแนะวชิงน่ยบาย 
     3.1   ควรมี้าร้ าหนดน่ยบายว้ีายว้ับน่ยบายสบงวสริมว้ษตร้รัปยปลป้หมบอนวลีพยงจหม ว บ้าอ

วปณน้ารสบงวสริมชหยประชาชนมีรายจดยว้ิามขมพน หรบอสบงวสริมชหยประชาชนมีรายจดยวสริมจา้้ารสบงวสริมน่ยบายนีพ 
 3.2   ควรมี้าร้ าหนดน่ยบายว้ีายว้ับน่ยบายสบงวสริม้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรม ว บ้าอวปณน

้ารว้ิามรายจดยจา้นั้ทบองวทีายว รวมจปกมง้ารอนุรั้ษ์วัสนะรรมดัพงวดิมและวัสนะรรมของทยองกิาน วปณน้ารสบบ
สานวัสนะรรมดัง้ลบาวชหยมี้ารคงอยปบสบบจป 

 3.3   ควรมี้าร้ าหนดน่ยบายว้ีายว้ับน่ยบาย้ารบริหารจัด้าร้องทุนหมปบบยาน ว บ้าอวปณน้าร
สบงวสริมชนวรบาองของ้ารจัด้าร้องทุน วชบน ้ารวางแัน ้ารบริหารงบประมาณ ้ารมีสบวนรบวมของคนชน
หมปบบยาน วปณนตยน 

 
บทสรุป 
 ้ารน าน่ยบาย้าร้ัสนา้ารทบองวทีายววชิงวัสนะรรมจปสปบ้ารปฏิบัติของหมปบบยานสนวนนอ้ อ าวภอ
หยวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ มีปสจจัยทีาสบงวสริมชหย้ารน าน่ยบายจปสปบ้ารปฏิบัติว้ิดความส าวรีจ มี 8 ปสจจัย จดยแ้บ 
ปสจจัยดยาน่ครงสรยางองค์้าร ปสจจัยดยานบุคลา้ร ปสจจัยดยานงบประมาณ ปสจจัยดยานสกานทีา ปสจจัยดยานภาวะ
ัปยน า ปสจจัยดยาน้ารจปงชจ ปสจจัยดยาน้ารมีสบวนรบวม และปสจจัยดยาน้ารท างานวปณนทีม วหีนจดยจา้จา้้าร
ท างานวปณนทีมของหมปบบยานสนวนนอ้ ทีามีความวขยมแขีงมา้ ้ารมีสบวนรบวมของประชาชนชนหมปบบยาน ทีาชหยความ
รบวมมบอ รบวมคิด รบวมปฏิบัติ รบวมแ้ยจขชน้ารด าวนิน้ิจ้รรมตบางๆ ้ารจปงชจของัปยน า ทีาชชยตนวองวปณนแบบอยบาง
้บอน ว บ้าอชหยวหีนวบาสิางทีา้ าลังท าอยปบนีพ สามารกท าจดยจริง วหีนัลจริง วปณน้ารสรยางความวชบาอมัานชหยแ้บชาวบยาน
ตลอดจนภาวะัปยน าทีามีตัพงแตบระดับประชาชน จปจนกมงัปยบริหารระดับสปง ชนสบวนของัล้ระทบทีาว้ิดจา้้ารน า
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น่ยบาย้ารทบองวทีายวและวัสนะรรมจปปฏิบัติ  มีทัพงัล้ระทบชนวชิงบว้และวชิงลบ คบอ ัล้ระทบดยาน
วศรษฐ้ิจ ท าชหยชาวบยานมีรายจดยว้ิามมา้ขมพน มีชีวิตความวปณนอยปบทีาดีขมพน มี้ารวปลีายนรปปแบบวิกีชีวิตว บ้าอสรยาง
รายจดย และ้ารปรับตัววรียนรปย้าร้ัสนาอาชี้จา้้าร้บปะัปยคน แตบวมบาอมีรายจดยว้ิามมา้ขมพน คบาครองชี้้ี
ว้ิามมา้ขมพนวชบน้ัน ัล้ระทบดยานสังคม ท าชหยชาวบยานจดยรปยจั้บุคคลภายนอ้ว้ิามมา้ขมพน จดยแล้วปลีายนความ
คิดวหีนว บ้าอ้ัสนาตนวองและหมปบบยาน ชาวบยานมีความรั้ชครบสามัคคี้ันวปณนอยบางดี  แมยวบาหมปบบยานจะมี้ารท า
่ฮมสวตย์ซมางท าชหยชาวบยานขาดความวปณนสบวนตัว้ีตาม ชนสบวนของดยานความปลอดภัยชนหมปบบยาน แมย้บอนหนยานีพ
หมปบบยานจะมีความปลอดภัย 100% แตบวนบาองจา้วปณนัลจา้้ารทีาหมปบบยานมีชบาอวสียงมา้ขมพน สบงัลชหยมีมิจ่าชี้
วขยามาหาัลประ่ยชน์ชนหมปบบยาน และัล้ระทบดยานะรรมชาติและสิางแวดลยอม แมยวบาหมปบบยานจะมี้ารปรับปรุง
ภปมิทัศน์ภายชนหมปบบยาน มี้ารอนุรั้ษ์ทรั้ยา้รป่าจมย ปลป้ตยนจมยว้ิามขมพน  แตบจา้้ารทีามีจ านวนนั้ทบองวทีายว
และัปยศม้ษาดปงานว้ิามมา้ขมพน ท าชหยว้ิดปริมาณขยะทีาว้ิามขมพนตามมา ซมางหมปบบยานยังขาดความรปยชนวรบาองของ้าร
จัด้ารขยะทีาดี ซมางอาจ้บอชหยว้ิดปสญหาชนวรบาองของมล้ิษทางอา้าศและสภา้ภปมิทัศน์ของหมปบบยานชนอนาคต 
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