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บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้ใชชวงเวลาที่กําหนดเพื่อทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใชระยะเวลาประมาณ 10 ป
ยอนหลังจากป 2548 กลุมตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 500 ครัวเรือนตัวอยาง ผลจากการพัฒนาของนโยบายกระตุนเศรษฐกิจทําให
ระบบการคมนาคมบริเวณพื้นที่ศึกษามีความเปลี่ยนแปลงไปเชน มีการขยายถนนและปรับปรุงถนนใหเหมาะสมกับการใชงาน
มากขึ้นสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมทั่วไป
ปจจุบนั มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพราะมีการสงเสริมนโยบาย
กระตุนเศรษฐกิจระดับรากหญา 2 โครงการ คือ โครงการกองทุนหมูบา นและชุมชนเมืองและโครงการพักชําระหนี้เกษตรกร
นอกจากนี้การเขาถึงบริการของภาครัฐในทุกโครงการที่นํามาใชในการกระตุนเศรษฐกิจ ความสามารถในการเขาถึงบริการนั้น
ระดับปานกลาง และ ผลของการกระตุนเศรษฐกิจไมไดสงผลดานรายไดมากนัก แตการจางงานอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ
A Study of Impact Result of the Grass Root Economic Policy, Suratthani year, 2005
บทนํา
การศึกษาผลกระทบนโยบายกระตุนเศรษฐกิจระดับรากหญาของจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2548 ทั้งหมด 4
โครงการ ประกอบดวย 1) โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 2) โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 3) โครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรค และ 4) โครงการพักหนี้เกษตรกรและลดภาระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอย โดยศึกษาผลกระทบทางดานสังคมและ
เศรษฐกิจในภาพรวม โดยมีวตั ถุประสงคดังนี้ ประการที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันทางเศรษฐกิจ – สังคมใน จ.สุราษฎรธานี
ประการที่ 2 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ – สังคมอันเนื่องมาจากนโยบาย และประการที่ 3 เพื่อศึกษาปญหาและ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ – สังคมอันเนื่องมาจากนโยบาย ซึ่งจากศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของทําใหทราบวาสภาพสังคม
โดยทั่วไปควรจะมีสรางพื้นฐานที่มั่นคงเพียงพอ
และสามารถสรางภูมิคุมกันหากการพัฒนามีกลยุทธในการดําเนินงานที่
เหมาะสม ซึ่งผลกระทบดานสังคม และผลกระทบดานเศรษฐกิจควรมองผลประโยชนระยะยาวเชิงเกื้อกูลเสมอภาคเพื่อนําไปสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน
วัตถุประสงคของการวิจัย1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันทางเศรษฐกิจ – สังคมใน จ.สุราษฎรธานี
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ - สังคมอันเนื่องมาจากนโยบาย
3. เพื่อศึกษาปญหาและผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ – สังคมอันเนื่องมาจากนโยบาย
วิธีการศึกษา
กลุมตัวอยางมาจาก ประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานีที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป ซึ่งมีบัตรประกันสุขภาพฯ มีหนี้สิน
ภาระผูกพันกับธกส. เปนสมาชิกของกองทุนหมูบานฯ และในชุมชนมีการสงเสริม OTOP ทั้งหมดจํานวน 500 ตัวอยาง ขอบเขต
การวิจยั ขอมูลที่ทําการสํารวจเปนขอมูลของผูประกอบกิจการ และประชาชนซึ่งมีภูมิลาํ เนาภายในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยมี
สมมติฐานดังนี้ 1. นโยบายมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของรายได และการออม 2. นโยบายกระตุน เศรษฐกิจระดับรากหญา

2

มีผลกระทบระหวางการเปลี่ยนแปลงอาชีพหลักกับการยายถิ่น 3. นโยบายกระตุนเศรษฐกิจระดับรากหญา มีผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงอาชีพหลักของครัวเรือน
ผูศึกษาไดสรางแนวคําถามสัมภาษณ เปนแบบสอบถามเพื่อนําไปทําการทดสอบ (Pre - test) ผูถูกสัมภาษณ
นี้มิใชกลุมตัวอยางในการศึกษาแตเปนกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับพื้นที่ศึกษาจริง ทั้งทางดานการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ สังคม เศรษฐกิจ ซึ่งเปนแนวทางใหผูศึกษาไดนํามาปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความสมบูรณและสะดวกรวดเร็วใน
การนํามาปฏิบตั ิงาน รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไวในการศึกษานี้
ผูศึกษาไดนําแนวคําถามสัมภาษณที่ไดทําการทดสอบแลว มาปรับปรุงเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะคําถาม
ปลายปด (Close Ended Question) และคําถามปลายเปด (Open Ended Question) ซึ่งครอบคุลมตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
เมื่อไดทําการเก็บขอมูลภาคสนามเปนที่เรียบรอยแลว ในกรณีที่เปนขอมูลเชิงปริมาณ ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ เพื่อทําการลงรหัสขอมูล และนําขอมูลที่ไดไปจําแนกขอมูลดวยโปรแกรม SPSS Forms
Windows Release 10.07 หาคาสถิติรอยละ (Percentage) แลวพิจารณาความสัมพันธของขอมูล อธิบายความสัมพันธ และ
ปรากฏการณโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห นอกจากนี้ วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งตองการขอมูลในการมองปรากฏการณแบบ
องครวม (Holistic) วิธีการเก็บขอมูลจะใชหลากหลายวิธีรวมกัน เชน การสังเกต จดบันทึก สัมภาษณแบบมีและไมมีโครงสราง
ผลการศึกษา
ครัวเรือนที่ไดทําการสุมตัวอยางเพื่อนํามาศึกษาจํานวน 500 ครัวเรือน โดยเปนกลุมครัวเรือนตัวอยางเทศบาล
เมืองทาขาม เทศบาลเมืองนาสาร เทศบาลเมืองสุราษฎรธานี เทศบาลตําบลดอนสัก เทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ เทศบาลตําบล
พุมเรียง เทศบาลตําบลทาทองใหม เทศบาลตําบลทาฉาง หัวขอที่ทําการศึกษาไดแก เพศ อายุ และสถานภาพสมรสม ระดับ
การศึกษา อาชีพหลัก อาชีพรอง การนับถือศาสนา
ครัวเรือนที่ไดทําการสุมตัวอยางเพื่อนํามาศึกษาจํานวน 500 ครัวเรือน โดยเปนกลุมครัวเรือนตัวอยางเทศบาล
เมืองทาขาม เทศบาลเมืองนาสาร เทศบาลเมืองสุราษฎรธานี เทศบาลตําบลดอนสัก เทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ เทศบาลตําบล
พุมเรียง เทศบาลตําบลทาทองใหม เทศบาลตําบลทาฉาง หัวขอที่ทําการศึกษาไดแก เพศ อายุ และสถานภาพสมรสม ระดับ
การศึกษา อาชีพหลัก อาชีพรอง การนับถือศาสนา
ผลที่ไดจากกลุมประชากรตัวอยางพบวา เพศหญิงมากกวาเพศชายในสัดสวน 72.2 : 27.8 อายุ มากที่สุดอยู
ระหวาง 30 – 39 รอยละ 38.4 รองลงมา อายุ 20 – 29 รอยละ 37.6 อายุ 40 – 49 รอยละ 9.4 อายุ 50 – 59 รอยละ 8.4 และนอย
ที่สุด อายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 6.2 ตามลําดับ สถานภาพสมรส โสด รอยละ 60.6 มากที่สุด แตงงานอยูดวยกัน รอยละ 31.4
แตงงานแยกกันอยู รอยละ 5.8 นอยที่สุดหยา รอยละ 2.2 ตามลําดับ สวนวุฒิการศึกษามากที่สุดระดับปริญญาตรี รอยละ 57.2
รองลงมาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 23 ระดับปวช. รอยละ 12.8 ระดับประถม รอยละ 5.2 และนอยที่สุดระดับปริญญาตรีขึ้นไป
รอยละ 1.8 ตามลําดับ
อาชีพหลักของครัวเรือนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร รอยละ 59 อาชีพคาขาย รอยละ 20 อาชีพรับราชการ รอย
ละ 16 อาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 5 ตามลําดับ อาชีพเสริม มีอาชีพเกษตร รอยละ 5.8 อาชีพคาขาย รอยละ 3 และรับจางทั่วไป
รอยละ 6 ตามลําดับซึ่งไมอาชีพเสริมรอยละ 85.2 กลุมตัวอยางสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 96 ศาสนาอิสลามและอื่น ๆ
รอยละ 2 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวน 4 – 6 คน รอยละ 49.4 มากที่สุด จํานวน 1 – 3 คน รอยละ 48.4 รองลง จํานวน 7 –
8 คน รอยละ 2.2
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การยายถิ่น ครัวเรือนสวนใหญเปนผูที่มีภูมิลําเนาเดิมมากที่สุด รอยละ 90 ยายจากทีอ่ นื่ รอยละ 10 ลักษณะ
การยายถิ่นจะยายจากจังหวัดในภาคอีสาน รอยละ 7 ภาคกลาง รอยละ 2 ภาคเหนือ รอยละ 1 ตามลําดับ ระยะเวลายายเขามา
ของครัวเรือน 0 – 5 ป รอยละ 40 ระยะเวลายายเขามา 5 – 10 ป รอยละ 10 ระยะเวลายายเขามา ร

