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อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อพลวัตประชากร บริเวณทุ่งรังสิต จังหวัดปทุมธานี
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	1.	เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร	2.	หาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร	 3.	 เพื่อทราบถึงอิทธิพลของปัจจัยทางสังคม

และเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร	 บริเวณทุ่งรังสิต	 จังหวัดปทุมธานี	 ในพื้นที่ชุมชน

คลองหน่ึง	 อ�าเภอคลองหลวง	 และชุมชนบึงช�าอ้อ	 อ�าเภอหนองเสือ	 โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของประชากร	ในปี	พ.ศ.	2539	-	2559	ร่วมกับการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	ก�าหนดระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่	0.01	และ	0.05	จากแบบสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างประชากร	จ�านวนทั้งสิ้น	742	ตัวอย่าง	

	 ผลการศึกษาพบว่า	 พื้นท่ีศึกษาท้ังสองพ้ืนท่ีได้รับอิทธิพลของปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรแตกต่างกัน	 โดยชุมชนคลองหนึ่ง	 ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ซึ่งปัจจัยทางสังคมมีอิทธิพลมากกว่าปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ	ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรอย่างรวดเร็ว	ในขณะที่ชุมชนบึงช�าอ้อ	ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่มีอิทธิพลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรในพื้นที่	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ส่งผลให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรอย่างช้าๆ

ค�าส�าคัญ: 	พลวัตประชากร	ปัจจัยทางสังคม	และปัจจัยทางเศรษฐกิจ

Abstract
	 The	objectives	of	this	research	were	to	study	demographic	structure	change	and	to	determine	

the	relationship	between	socio-economic	factors	and	demographic	structure	change	in	order	to	deter-

mine	the	influence	of	socio-economic	factors	on	demographic	structure	change	which	covered	2	com-

munity	in	the	Thung	Rangsit	area,	Pathum	Thani	Province	including	Khlong	Nueng	Community,	Khlong	

Luang	and	Bueng	Cham	O	Community,	Nong	Suea	District.	 The	 statistical	of	demographic	 structure	

change	was	analyzed	in	during	1996-2016	and	correlation	coefficient	analysis	with	a	statistical	signifi-

cance	level	of	0.01	and	0.05.	Data	were	collected	through	an	interview	with	742	samples.	The	results	

of	this	study	indicated	that	for	two	areas	of	study,	socio-economic	factors	influenced	on	difference	in	

demographic	structure	change.	For	Khlong	Nueng	Community,	socio-economic	factors	were	related	to	 1	คณะสิ่งแวดล้อม	
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 หลายทศวรรษที่ ผ ่ านมา 	 พื้ นที่ ต ่ า งๆ ใน

ประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ

ประชากรอย่างรวดเร็ว	 ซ่ึงปรากฏการณ์ดังกล่าวนอกจาก

จะเกิดขึ้นจากการเกิดและการตายแล้วน้ัน	 การย้ายถิ่น

ของประชากรก็ เป ็นอีกองค ์ประกอบส�าคัญที่ท�าให ้

โครงสร้างของประชากรในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป	 ประกอบ

กับการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติที่มีนโยบายการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

การยกระดับฐานการผลิต	 โดยการพัฒนาชุมชนหลักและ

กระจายแหล่งอุตสาหกรรม	 รวมถึงพัฒนาโครงข่าย

คมนาคมในเขตปริมณฑล	 จนเกิดการขยายตัวของเมือง

เข้าไปยังพื้นที่ชานเมืองท่ีเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม	 (เปี่ยมสุข	

สนิท,	 2552)	 ส่งผลให้มีความต้องการแรงงานจ�านวนมาก

และมีการย้ายถ่ินของประชากรเข้าสู่ปริมณฑลจนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรในชุมชนต่างๆ	 และ

ใน จั งหวั ดปทุ ม ธ านี เ ป ็ น พ้ื นที่ ส ่ วนต ่ อขยายของ

กรุงเทพมหานครที่ได้ผลกระทบจากการขยายตัวตามแนว

ถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข	1	(ถนนพหลโยธิน)	ที่ตัด

ผ่านจังหวัดปทุมธานีมุ่งสู่จังหวัดต่างๆทางทิศเหนือ	 และมี

การขยายตัวของชุมชนเพื่อรองรับประชากรแรงงานใน

พื้นที่	 (ชนะพัน	 พันชนะ,	 2553)	 จนท�าให้ในช่วง	 20	 ปีที่

ผ่านมา	 เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรใน

จังหวัดปทุมธานีอย ่างรวดเร็ว	 ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของประชากรมีสาเหตุผลมาจากอิทธิพลของ

ปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็น	 ปัจจัยทางสังคม	 ปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ	 หรือปัจจัยอื่นๆ	 ท่ีเป ็นปัจจัยก�าหนดการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรในพื้นท่ี	 (สันทัด	

เสริมศรี,	 2541)	 ทั้งนี้ปัจจัยทางสังคมจะเป็นลักษณะ

เฉพาะทางบุคคลและครอบครัวที่เป็นปัจจัยส�าคัญในการ

ตัดสินใจย้ายถิ่น	 ในขณะที่การขยายตัวและความก้าวหน้า

ทางเศรษฐกิจจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้แก่

ประชาชน	 ท�าให้ปัจจัยทางเศรษฐกิจจึงเป็นอีกปัจจัยที่

ดึงดูดให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงาน	 จนท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรในพื้นที่ต่างๆ

ผู้วิจัยเห็นถึงความส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ของประชากรบริเวณทุ่งรังสิต	 จังหวัดปทุมธานี	 โดยการ

ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผล

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร	 เนื่อง

ด ้วยทั้งสองป ัจจัยจะเป ็นป ัจจัยก�าหนดรูปแบบการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างของประชากรในพื้นที่ศึกษา	 ซ่ึงผล

จากข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์สามารถน�าไปเป็นแนวทาง

ในการก�าหนดนโยบายและวางแผนการจัดการเกี่ยวกับ

โครงสร้างของประชากรในพื้นที่	 รวมท้ังสามารถน�าไปใช้

ในการคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

ของโครงสร้างของประชากร	 เพ่ือเป็นการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู ่บริเวณทุ่งรังสิต	

จังหวัดปทุมธานีและบริเวณใกล้เคียงให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

	 1.	 เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ

ประชากร	บริเวณทุ่งรังสิต	จังหวัดปทุมธานี	

	 2.	 เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

สังคมและเศรษฐกิจกับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ

ประชากร	บริเวณทุ่งรังสิต	จังหวัดปทุมธานี

	 3.	เพื่อทราบถึงอิทธิพลของปัจจัยทางสังคมและ

เศรษฐกิจที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ

ประชากร	บริเวณทุ่งรังสิต	จังหวัดปทุมธานี

demographic	structure	change	with	a	statistical	significance.	The	influence	of	social	factors	was	higher	

than	economic	factors,	leading	to	fast	demographic	structure	change.	For	Bueng	Cham	O	Community,	

only	economic	factors	influenced	demographic	structure	change	with	a	statistical	significance,	result-

ing	in	slowly	demographic	structure	change.	

Keywords:	Population	Dynamics	,	Socio	and	Economic	Factors			
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ขอบเขตของการวิจัย 

	 1.	 ขอบเขตด้านเน้ือหา	 ศึกษาการเปลี่ยนแปลง

โครงสร ้างของประชากร	 และปัจจัยทางสังคมและ

เศรษฐกิจที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ

ประชากร

	 2.	ขอบเขตด้านตัวแปร	ตัวแปรที่ใช้ในศึกษาครั้ง

นี้	 ได้แก่	 ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยทางเศรษฐกิจ	 การ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร	 โดยปัจจัยทางสังคม	

ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	สถานภาพ	ระดับการศึกษา	ระยะ

เวลาที่อาศัยในพ้ืนที่	 จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน	 จ�านวน

สมาชิกที่มีงานท�า	 ส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจ	 ได้แก่	 อาชีพ	

รายได้ต่อบุคคล	 รายได้รวมครัวเรือน	 รายจ่ายรวมครัว

เรือน	ความเพียงพอของรายได้	การถือครองที่ดิน	และการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร	 ประกอบด้วย	

จ�านวน	ความหนาแน่น	และอัตราการเติบโตของประชากร

	 3.	 ขอบเขตด้านประชากร	 ประชากร	 คือ	 ผู้ท่ี

อาศัยในบริเวณทุ่งรังสิต	จังหวัดปทุมธานี	ในปี	พ.ศ.	2560	

ซึ่งแบ่งออกเป็น	 2	 พื้นที่	 ได้แก่	 ต�าบลคลองหนึ่ง	 อ�าเภอ

คลองหลวง	 และต�าบลบึงช�าอ้อ	 อ�าเภอหนองเสือ	 เพื่อให้

เห็นถึงความแตกต่างในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ

ประชากรจากอิทธิพลการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร	

ก�าหนดให้ชุมชนคลองหน่ึงเป็นตัวแทนชุมชนเมือง	 ท่ีมี

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร	 42	 กิโลเมตร	 และชุมชน

บึงช�าอ้อเป็นตัวแทนของชุมชนชนบท	 ท่ีมีระยะห่างจาก

กรุงเทพมหานคร	68	กิโลเมตร	รวมทั้งหมด	742	ตัวอย่าง	

ประกอบด้วย	ชุมชนคลองหนึ่ง	จ�านวน	398	ตัวอย่าง	และ

ชุมชนบึงช�าอ้อ	 จ�านวน	 344	 ตัวอย่าง	 ท�าการเก็บข้อมูล

ระหว่างวันที่	6-10	กรกฎาคม	2560	

	 4.	ขอบเขตด้านระยะเวลา	ตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	

2560	ถึง	วันที่	1	มีนาคม	2561	เป็นระยะเวลา	1	ปี

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
	 จ ากการทบทวนวรรณกรรมด ้ านพลวั ต

ประชากร	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัย

มหิดล	 (2558)	 ได้ให้ค�านิยามของพลวัตประชากรว่า	 เป็น

ปรากฏการณ์ทางประชากรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 อัน

เนื่องมาจากผลกระทบซ่ึงกันและกันของการเกิด	 การตาย	

และการย้ายถิ่น	 ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ท�าให้ขนาดของ

ประชากรในสังคมหน่ึงเปล่ียนไป	 ซ่ึงส่งผลท�าให้โครงสร้าง

ของประชากรในสังคมน้ันเปล่ียนแปลงไปด้วย	 ทั้งน้ีผู้วิจัย

ได้ท�าการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง

ประชากรดังนี้

แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากร

	 สันทัด	เสริมศรี	(2541)	กล่าวว่า	การเปลี่ยนแปลง

ทางประชากร	 เป็นการเปลี่ยนแปลงในขนาด	 โครงสร้าง	

และการกระจายตัวของประชากร	 ซึ่งการเปล่ียนแปลงดัง

กล่าวนั้นเป็นผลมาจาก	การเกิด	การตาย	และการย้ายถิ่น

ของประชากรในพื้นที่	การเปลี่ยนแปลงของประชากรมาก

น้อยขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือลักษณะของความสัมพันธ์ของ

กันและกัน	 และเพ็ญพร	 ธีระสวัสดิ์	 (2540)	 กล่าวว่า	 การ

เปล่ียนแปลงทางประชากร	 เป็นการศึกษาปรากฏการณ์

ทางประชากร	 ได้แก่	 จ�านวนประชากร	 องค์ประกอบของ

ประชากร	และการกระจายตัวของประชากรตามพื้นที่	 ซึ่ง

ในการเปล่ียนแปลงทางประชากรนั้นย่อมมีปัจจัยก�าหนด

ที่เอื้อที่	 ประกอบด้วยหลายปัจจัยตามสภาพพื้นที่ที่แตก

ต่างกัน	 โดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเปล่ียนแปลงของ

ประชากรได้แก่	 ปัจจัยทางประชากร	 ปัจจัยทางสังคม	

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ	 ปัจจัยทางทรัพยากรธรรมชาติ	 และ

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์	 (เทียนฉาย	 กีระนันทน์,	 2528)	

ส�าหรับงานวิจัยนี้ได้เลือกศึกษาเฉพาะปัจจัยทางสังคม

และเศรษฐกิจ	 ซึ่งเป ็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในพื้นที่ เขต

ปริมณฑลมากกว่าปัจจัยอื่นๆ	

ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อพลวัต

ประชากร

	 ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจมีบทบาทส�าคัญ

ในการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของประชากรแต่ละพ้ืนที่

แตกต่างกันออกไป	 ประเทศไทยมีการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและการยกระดับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม	

ท�าให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ	 และมีการพัฒนา

ทางด ้านเทคโนโลยี 	 สาธารณสุข	 และการเข ้าถึ ง

สาธารณูปโภค	 สาธารณูปการ	 เกิดการจ้างงานและการ

เกิดรายได้ของประชาชน	(ปราโมทย์		ประสาทกุล,	2543)	

ซึ่ งประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเป ็นตั ว
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ภาพ 1 	กรอบแนวคิดในการวิจัย





ก�าหนดการกระจายตัวของประชากรโดยจะมีปัจจัยทาง

สังคมที่เป็นลักษณะเฉพาะทางบุคคลและครอบครัวที่มีผล

ต่อการการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรในพื้นที่

ด้วย	

		 จากการศึกษาของ	วสวัตติ์	สุติญญามณี	 (2558)	

พบว่า	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นจากสังคม

ชนบทสู ่สังคมเมือง	 ได้แก่	 ปัจจัยทางด้านสังคมและ

เศรษฐกิจ	 โดยมีปัจจัยทางสังคม	 ในด้านภาษา	 วัฒนธรรม	

และทัศนคติ	ส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจ	ในด้านความยากจน	

อุปสงค์แรงงาน	 ความเจริญทางเศรษฐกิจ	 เป็นปัจจัยที่

ท�าให้เกิดการย้ายถิ่นของประชากร	 ท่ีส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในด้าน	เศรษฐกิจ	สังคม	และสุขภาพ	รวมไป

ถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป	

สมมตฐิำน

	 1.	 ชุมชนคลองหนึ่งและชุมชนบึงช�าอ้อมีการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่แตกต่างกัน

	 2.	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรมี

ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคมและปัจจัยทางเศรษฐกิจ

	 3.	 ทั้งปัจจัยทางสังคมและปัจจัยทางเศรษฐกิจมี

อิทธิพลท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร

ในพื้นที่ศึกษา

วิธีด�าเนินการวิจัย 

	 การวิจัยครั้งน้ี	 เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานโดย

ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและใช้วิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพเพ่ือสนับสนุนผลของการวิจัยเชิงปริมาณ	 เริ่มจาก

การวิจัยเชิงปริมาณโดยการรวบรวมข้อมูลสถิติประชากร

ในพื้นที่ศึกษา	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติเชิง

บรรยาย	 ร่วมกับการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างโดย

ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

เชิงอนุมานและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	จากนั้นท�าการวิจัย

เชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลจากการส�ารวจภาคสนามร่วมกับ

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในการวิเคราะห์เนื้อหาด้าน

พื้นที่	แบ่งขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัยดังนี้

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ

	 1.		การก�าหนดกลุ่มประชากรตัวอย่าง	

กลุ่มประชากรตัวอย่างในการวิจัย	เป็นประชากรที่อาศัยใน

บริเวณทุ่งรังสิต	จังหวัดปทุมธานี	ในปี	พ.ศ.	2560	ทั้งหมด	

742	ตัวอย่าง	 (ระดับหัวหน้าครัวเรือน)	ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	

พื้นที่	 ได้แก่	ชุมชนคลองหนึ่ง	จ�านวน	398	ตัวอย่าง	และ

ชุมชนบึงช�าอ้อ	จ�านวน	344	ตัวอย่าง	

	 2.	 	 เคร่ืองมือท่ีใช ้ในการวิจัยและการเก็บ

รวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ได้แก่	 แบบ

สัมภาษณ์	 ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 ทั้งนี้ได้

หาค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรเพื่อทดสอบแบบสัมภาษณ์	

ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 0.87	 ซึ่งเป็นค่าความเชื่อมั่นที่

ยอมรับได้

	 การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์	จากประชากรกลุ่ม

ตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาและการขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

ด้านสถิติประชากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 กรม

การปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย	 องค์การบริหารส่วน

ต�าบลคลองหนึ่ง	 และองค์การบริหารส่วนต�าบลบึงช�าอ้อ	
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ในปี	พ.ศ.	2539	พ.ศ.	2549	พ.ศ.	2559

	 3.		การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีทาง

สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล	 โดยประมวลผลข้อมูลด้วย

โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	 ข้อมูลด้านประชากร	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธี

การทางสถิติเชิงบรรยาย	ได้แก่	การหาค่าการเปลี่ยนแปลง

ของจ�านวนประชากร	 ความหนาแน่นของประชากรต่อ

หน่วยพื้นที่	อัตราการเติบโตของประชากรในพื้นที่ศึกษา	ปี	

พ.ศ.	2539	พ.ศ.2549	และ	พ.ศ.2559

	 ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

วิธีการทางสถิติเชิงอนุมาน	 ด้วยการทดสอบทางสถิติ

ระหว ่างตัวแปรต้นและตัวแปรอิสระ	 ในรูปแบบค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน	 โดยพิจารณาจาก

ค่านัยส�าคัญทางสถิติที่	 0.01	 และ	 0.05	 เพื่อทดสอบ

หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างของประชากร	

	วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

	 1.	 	 เคร่ืองมือท่ีใช ้ในการวิจัยและการเก็บ

รวบรวมข้อมูล

	 เครื่องมือที่ใช้	 ได้แก่	 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน	บริเวณ

ทุ่งรังสิต	จังหวัดปทุมธานี	ปี	พ.ศ.	2539	พ.ศ.	2549	และ	

พ.ศ.	2559	โดยรวบรวมข้อมูลขอบเขตพื้นที่ศึกษาและการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินจากงานวิจัย	 การประเมินผลกระทบสิ่ง

แวดล้อมสุขภาพและสังคม	 จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การใช้ที่ดินต่อพื้นที่เกษตรและชุมชนเกษตรกรบริเวณทุ่ง

รังสิต	(ตุลวิทย์	สถาปนจารุ,	2560)	

	 2.		การวิเคราะห์ข้อมูล	วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก

การลงส�ารวจพื้นที่ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้

ประโยชน์ที่ดิน	 บริเวณทุ่งรังสิต	 จังหวัดปทุมธานี	 ปี	 พ.ศ.	

2539	 พ.ศ.	 2549	 และ	 พ.ศ.	 2559	 ด้วยโปรแกรม

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์	เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา

ผลการวิจัย 
1.	 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร

ในพื้นที่ศึกษา

	 จากข้อมูลสถิติประชากรที่อาศัยอยู ่ในชุมชน

คลองหนึ่งและชุมชนบึงช�าอ้อในปี	พ.ศ.	2539		พ.ศ.	2549	

และ	พ.ศ.	 2559	 (กรมการปกครอง,	 2560)	 พบว่า	 พื้นที่

ศึกษาทั้งสองพื้นที่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร ้างของ

ประชากรที่แตกต่างกัน	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

	 ชุมชนคลองหนึ่ง	ในช่วงระยะเวลา	20	ปี	ตั้งแต่ปี	

พ.ศ.	 2539-2559	 มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ

ประชากรอย่างรวดเร็ว	โดยมีการเพิ่มขึ้นของประชากร	คิด

เป็นร้อยละ	 51.84	 ท�าให้ความหนาแน่นของประชากรต่อ

พื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกช่วงปี	 ทั้งนี้ในปี	 พ.ศ.	 2539	

และปี	 พ.ศ.	 2549	 มีอัตราการเกิดมากกว่าอัตราการตาย	

และอัตราการย้ายเข้ามากกว่าอัตราการย้ายออก	 ท�าให้ใน

ช่วงปี	 พ.ศ.	 2539-2549	 อัตราการเติบโตของประชากรมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น	 ในขณะที่ปี	 พ.ศ.	 2559	 มีอัตราการเกิด

มากกว่าอัตราการตาย	 และมีอัตราการย้ายเข้าน้อยกว่า

อัตราการย้ายออก	 ส่งผลให้ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2549-2559	

อัตราการเติบโตของประชากรมีแนวโน้มลดลง

	 ชุมชนบึงช�าอ้อ	 พบว่า	 ในช่วงระยะเวลา	 20	 ปี	

ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2539-2559	 มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ของประชากรอย่างช้าๆ	 โดยมีการเพิ่มขึ้นของประชากร	

คิดเป็นร้อยละ	 12.07	 ท�าให้ความหนาแน่นของประชากร

ต่อพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทุกช่วงปี	ทั้งนี้ทั้ง	3	ช่วง

ปีที่ศึกษา	ได้แก่	ปี	พ.ศ.	2539	ปีพ.ศ.	2549	และพ.ศ.	2559	

มีอัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราการตาย	 และอัตราการย้าย

เข้ามากกว่าอัตราการย้ายออก	 ส่งผลให้อัตราการเติบโต

ของประชากรมีแนวโน้มลดลงในทุกช่วงปี	

2.	 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจกับ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร

	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับ

ตัวแปรอิสระจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ	 สเปียร์

แมน	 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมและ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ

ประชากร	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	 ชุมชนคลองหนึ่ง	 พบว่า	 จากตัวแปรอิสระ

ทั้งหมด	 7	 ตัวของปัจจัยทางสังคม	 มีตัวแปรอิสระ	 2	 ตัว	

ได้แก่	 สถานภาพและระดับการศึกษาของประชากรใน

พื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
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ประชากร	โดยสถานภาพของประชากรมีความสัมพันธ์ทาง

ลบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 ที่มีค่าสหสัมพันธ์	 เท่ากับ	

-0.134	 นั่นคือ	 สถานภาพโสดมีความสัมพันธ ์ต ่อ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร	และระดับการศึกษา

ของประชากรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของประชากร	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.05	 มีค่าสหสัมพันธ์	 เท่ากับ	 0.117	 น่ันคือ	 ระดับการ

ศึกษาสูงมีความสัมพันธ์ต่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ

ประชากร	 และจากตัวแปรอิสระทั้งหมด	 6	 ตัวของปัจจัย

ทางเศรษฐกิจ	มีตัวแปรอิสระ	1	ตัว	ได้แก่	รายได้ต่อบุคคล	

ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ของประชากร	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	มีค่า

สหสัมพันธ์	 เท่ากับ	 0.114	 น่ันคือ	 รายได้ต่อบุคคลสูงมี

ความสัมพันธ์ต่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร

	 ชุมชนบึงช�าอ้อ	พบว่า	 จากตัวแปรอิสระทั้งหมด	

7	 ตัวของปัจจัยทางสังคม	 ไม่มีตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ

กันอย่างมีนัยส�าคัญ	 และจากแปรอิสระทั้งหมด	 6	 ตัวของ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ	มีตัวแปรอิสระ	1	ตัว	ได้แก่	รายได้รวม

ครัวเรือน	 ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของประชากร	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.05	มีค่าสหสัมพันธ์	เท่ากับ	0.132	นั่นคือ	รายได้รวมครัว

เรือนสูงมีความสัมพันธ์ต่อเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ

ประชากร

3.	 อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่ส่งผลให้

เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของประชากร	 บริเวณทุ่ง

รังสิต	จังหวัดปทุมธานี

	 ชุมชนคลองหนึ่ง	 ป ัจจัยทางสังคมที่มีความ

สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 และ	 0.05	 จากค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มากไปน้อย	 ได้แก่	 สถานภาพของ

ประชากร	และระดับการศึกษา	ตามล�าดับ	ในขณะที่ปัจจัย

ทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ ์กับการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของประชากร	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.01	และ	0.05	ได้แก่	รายได้ต่อบุคคล	

	 ดังนั้นในชุมชนคลองหนึ่ง	 อิทธิพลของทั้งสอง

ตาราง 1	 	 อัตราการเกิด	 อัตราการตาย	 อัตราการย้ายเข้า	 และอัตราการย้ายออกของประชากรในชุมชนคลองหนึ่งและ

ชุมชนบึงช�าอ้อ	ปี	พ.ศ.	2539	พ.ศ.	2549	และ	พ.ศ.	2559

ปี พ.ศ.

อัตราการเกิด 

(ร้อยละ)

อัตราการตาย

(ร้อยละ)

อัตราการย้ายเข้า 

(ร้อยละ)

อัตราการย้ายออก 

(ร้อยละ)

คลองหนึ่ง บึงช�าอ้อ คลองหนึ่ง บึงช�าอ้อ คลองหนึ่ง บึงช�าอ้อ คลองหนึ่ง บึงช�าอ้อ

2539 0.45 0.56 0.44 0.62 10.99 4.13 5.55 2.26

2549 8.67 0.02 0.44 0.72 16.32 5.54 11.70 3.98

2559 4.26 0.00 1.37 0.41 8.20 3.63 11.26 2.45

ตาราง 2		อัตราการเติบโตของประชากรและความหนาแน่นของประชากรในชุมชนคลองหนึ่งและชุมชนบึงช�าอ้อ	ปี	พ.ศ.	

2539	พ.ศ.	2549	และ	พ.ศ.	2559	

ปี พ.ศ.

อัตราการเติบโตของประชากรต่อปี

(ร้อยละ)

ความหนาแน่นของประชากร

(คน/ตร.กม.)

คลองหนึ่ง บึงช�าอ้อ คลองหนึ่ง บึงช�าอ้อ

2539 5.46 1.82 721 163

2549 13.09 0.87 1,098 175

2559 -0.17 0.77 1,498 186
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ปัจจัยส ่งผลให ้ เ กิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร ้างของ

ประชากรในพื้นที่	โดยอิทธิพลของปัจจัยทางสังคมส่งผลให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรมากกว่า

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ	ตามล�าดับค่าทางสถิติ	

	 ชุมชนบึงช�าอ้อ	 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความ

สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	และ	0.05	ได้แก่	รายได้

รวมครัวเรือน	 ในขณะท่ีปัจจัยทางสังคมไม่มีความสัมพันธ์

กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร	 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	และ	0.05	

ดังนั้นในชุมชนบึงช�าอ้อ	 อิทธิพลของปัจจัยทางเศรษฐกิจ

เพียงปัจจัยเดียวที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ของประชากรในพื้นที่	ตามล�าดับค่าทางสถิติ	

	 ผลจากอิทธิพลของป ัจจั ยทาง สั งคมและ

เศรษฐกิจที่ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ

ประชากร	บริเวณทุ่งรังสิต	จังหวัดปทุมธานี

	 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า	 พื้นที่ศึกษาทั้ง	

2	 พื้นท่ีได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่

แตกต่างกัน	 โดยชุมชนคลองหนึ่ง	 อิทธิพลของปัจจัยทาง

สังคมส ่งผลให ้ เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร ้างของ

ประชากรมากกว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจ	 ในขณะที่ชุมชนบึง

ช�าอ้อ	 อิทธิพลของปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นเพียงปัจจัย

เดียวที่ส ่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร ้างของ

ประชากรในพื้นที่	 ทั้งน้ีอิทธิพลของปัจจัยทางสังคมและ

เศรษฐกิจ	 ยังส่งผลท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ

ตาราง 3	 	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรกับปัจจัยทางสังคมและปัจจัยทาง

เศรษฐกิจในพื้นที่ศึกษา

ปัจจัยที่ศึกษา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ชุมชนคลองหนึ่ง ชุมชนบึงช�าอ้อ

ปัจจัยทางสังคม

	เพศ .012 .089

	อายุ -.049 -.016

	สถานภาพ -.134** .015

	ระดับการศึกษา .117* .103

	ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่ -.041 -.027

	จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน -.018 -.017

	จ�านวนสมาชิกที่มีงานท�า .006 -.007

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

	อาชีพ -.071 -.004

	รายได้ต่อบุคคล .114* .029

	รายได้รวมครัวเรือน .072 .132*

	รายจ่ายรวมครัวเรือน .003 .091

	ความเพียงพอของรายได้ -.076 .039

	การถือครองที่ดิน -.096 -.008

หมายเหตุ:  *	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	

     **	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01
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ประชากร	 หากพิจารณาการใช้ประโยชน์ท่ีดินจะพบว่า	

แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่

เพิ่มข้ึนสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ตุลวิทย์	 สถาปนจารุ	

(2560)	 พบว่า	 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์

ที่ดินบริเวณทุ่งรังสิต	ในปี	พ.ศ.	2539	จนถึง	ปี	พ.ศ.	2559	

ชุมชนคลองหน่ึงมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

จากประเภทเกษตรกรรมเป็นประเภทชุมชนและสิ่งปลูก

สร้าง	พื้นที่ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน

และสิ่งปลูกสร้าง	 ร้อยละ	 69	 ส่วนในชุมชนบึงช�าอ้อพบ

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพียงเล็กน้อย	

เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินบริเวณท่ีได้ประกาศให้

เป ็นเขตปฏิรูปที่ดิน	 (ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม,	 2549)	 ซึ่งเป็นที่ดินที่ใช้ส�าหรับประกอบ

กิจกรรมทางการเกษตรเท่านั้น	จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทอื่นได้	 พื้นที่ส่วนใหญ่

เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม	ร้อยละ	60	

สรุป และอภิปรายผล
	 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางสังคมและ

เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อพลวัตประชากร	 บริเวณทุ่งรังสิต	

จังหวัดปทุมธานี	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของประชากร	 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ป ัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของประชากร	 และเพื่อทราบถึงอิทธิพลของ

ป ัจ จัยทางสั งคมและเศรษฐกิจที่ ส ่ งผลให ้ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร	 บริเวณทุ่งรังสิต	

จังหวัดปทุมธานี	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรใน

พื้นที่ ศึกษา	 พบว ่า 	 พื้นที่ ศึกษาทั้ งสองพื้นที่ มีการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่แตกต่างกัน	โดยใน

พื้นที่ชุมชนคลองหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ

ประชากรอย่างรวดเร็ว	 ในขณะท่ีพื้นท่ีชุมชนบึงช�าอ้อมี

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรอย่างช้าๆ	 ท้ังนี้

อัตราการเติบโตของประชากรต่อปี	 ซึ่งเป็นการวัดระดับ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรในพื้นท่ีศึกษาอัน

เนื่องมาจากการเกิด	การตาย	การย้ายถิ่นเข้าและการย้าย

ถิ่นออกในรอบปี	พบว่า	ชุมชนคลองหนึ่ง	ในช่วงปี	2539-

2549	 อัตราการเติบโตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 และในช่วงปี	

2549-2559	 อัตราการเติบโตกลับมีแนวโน้มลดลงอย่าง

รวดเร็ว	 เนื่องจากมีการย้ายถิ่นออกของประชากรจ�านวน

มาก		ส่วนในชุมชนบึงช�าอ้อ	อัตราการเติบโตของประชากร

ต่อปีมีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อยในทุกช่วงปี

	 ความสัมพันธ ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมและ

เศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร	พบ

ว่า	ชุมชนคลองหนึ่ง	ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจมีความ

สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.01	 และ	 0.05	 โดย

อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของประชากรมากกว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจ	 ใน

ขณะที่ชุมชนบึงช�าอ้อ	 ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์

กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร	แต่ปัจจัยทาง

สังคมไม่มีความสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ

ประชากร	 กล่าวคือ	 อิทธิพลของปัจจัยทางเศรษฐกิจเพียง

ปัจจัยเดียวที่ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ

ประชากรในพื้นที่

	 อภิปรายผล	 ผลจากศึกษาแสดงให้เห็นว่า	 การ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่แตกต่างกันย่อมได้

รับอิทธิพลจากปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่แตกต่าง

กัน	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของเทียนฉาย	 กีระนันทน	์

(2528)	ที่กล่าวว่า	การเปลี่ยนแปลงทางประชากรในแต่ละ

พื้นที่ย่อมได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่แตกต่างกันตามสภาพ

พื้นที่และลักษณะของพื้นที่ น้ันๆ	 และในพื้นท่ีที่ มีการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรอย่างรวดเร็วจะได้รับ

อิทธิพลจากปัจจัยทั้งสองปัจจัย	 โดยได้รับอิทธิพลของ

ปัจจัยทางสังคมมากกว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจ	 ในขณะที่

พื้นที่ที่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของประชากรอย่าง

ช้าๆจะได้รับอิทธิพลของปัจจัยทางเศรษฐกิจเท่านั้น	

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายและ

วางแผนการจัดการเก่ียวกับโครงสร้างของประชากรใน

พื้นที่	 โดยใช้ในการวางแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากรและการก�าหนดทิศทางการขยายตัว
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ของเมืองให้สอดคล้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์และ

ความสามารถในการใช้ประโยชน์ของพื้นที่	 เพื่อให้มีการใช้

ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและมีการกระจายเชิงพื้นที่

ของประชาการอย่างสมดุล				

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 การศึกษาครั้งน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะความสัมพันธ์

ร ะหว ่ า งป ั จ จั ยทา ง สั งคมและ เศรษฐกิ จกั บก า ร

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรเท่านั้น	 ในการศึกษา

ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยทางส่ิงแวดล้อมควบคู่ไป

ด้วย	 	 เพื่อให้การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ

ประชากรมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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ภาพ 3		การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ชุมชนคลองหนึ่ง	อ�าเภอคลองหลวง	ปี	พ.ศ.	2539	และ	2559
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ภาพ 4		การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ชุมชนบึงช�าอ้อ	อ�าเภอหนองเสือ	ปี	พ.ศ.	2539	และ	2559	
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