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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ ๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน  ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ  
ตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Reserch) ประชากร คือ ประชาชน
ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จ านวน ๕,๐๘๓ ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ จ านวน ๓๗๑ คนและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
๐.๗๖๘ แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพ่ือหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติฐานด้วยการ
ทดสอบค่าที และค่าเอฟ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึง
ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๑ รูป/คน ผู้วิจัยจะท าการจัดกลุ่มข้อมูลตามสาระส าคัญของประเด็นการ
สัมภาษณ์ จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
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ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต

อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

(x̅= ๓.๒๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง  ตามล าดับดังนี้   

ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (x̅= ๓.๓๔, S.D. = ๐.๗๖๓) ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน  

(x̅= ๓.๑๗, S.D. = ๐.๘๖๗) ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ (x̅= ๓.๑๘, S.D. = ๐.๘๐๘) และด้านการ

มีส่วนร่วมประเมินผล (x̅= ๓.๑๐, S.D. = ๐.๘๔๔) 

๒ .ผลเปรียบเทียบความคิดของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างตามการจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 

อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๓ .ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม สรุปได้ คือ 

ประชาชนบางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจทักษะวิธีการบริหารทรัพยากรป่าไม้ในเชิงอนุรักษ์ ดังนั้น 

องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐควรรณรงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มากข้ึน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ

ตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ คือ ๑. ด้านการมีส่วนร่วมคิดว่งแผน ควรสร้าง

จิตส านึกการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๒. ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการร่วม

ก าหนดเขตพ้ืนที่ป่าไม้ ให้มีความชัดเจนให้ยืนถือปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  

๓. ด้านการมีส่วนร่วมประเมิน มีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินกิจกรรมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ๔. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ป่าไม้ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมหากในพ้ืนที่มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ท าให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ มีแหล่ง

ปัจจัยสี่ และท าให้ได้รับผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ น าไปจ าหน่ายได้ราคาดีมีรายได้เพ่ิมและลด

ค่ารายจ่ายตลอดจนมีสภาพแวดล้อมที่ดีให้มีความสุข 
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Abstract 

The objectives of this research were : 1. to study the people’s participation 
in the forest resource management in Tadton national park, Thahin-Ngome sub-district, 
Mueang district of Chaiyaphoom province, 2. to comparison of people ' s opinions on 
the people’s participation in the forest resource management in Tadton national park, 
Thahin-Ngome sub-district, Mueang district of Chaiyaphoom province , classified by 
personal data and 3. to study problems, obstacles and recommendations for people’s 
participation in the forest resource management in Tadton national park, Thahin-
Ngome sub-district, Mueang district of Chaiyaphoom province. 

Methodology was the mixed methods. The quantitative research collected 
data with questionnaires with the reliability value at 0.768 that 371 samples derived 
from 5,083 people who are eligible to vote in Thahin-Ngome sub-district, Mueang 
district of Chaiyaphoom province, analyzed data with frequency, percentile, mean, 
standard deviation, t-test and F-test, One way analysis of variance, ANOVA, testing 
hypothesis and paired variables with least significant difference, LSD. The qualitative 
research collected data from 11 key informants by   in-depth interviewing and analyzed 
data by descriptive interpretation. 
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The research finding were as follows: 

1. The level of the people’s participation in the forest resource management 
in Tadton national park, Thahin-Ngome sub-district, Mueang district of Chaiyaphoom 
province, at was at middle level ( x = 3.20) , Each aspect was also at middle levels as: 
the participation think of planning ( x = 3.17, S.D. = 0.867) , the participation in operations  
( x = 3 . 18 , S.D. = 0 . 808 ) , the participation in evaluation ( x = 3 . 10 , S.D. = 0 . 844 )  
and the participation receive benefits ( x = 3.34, S.D. = 0.763) 

2. The comparison of people ' s opinions on the participation in the forest 
resource management in Tadton national park, Thahin-Ngome sub-district, Mueang 
district of Chaiyaphoom province, classified by personal data indicated that people 
with different gender, age, educational level, occupation and monthly income did not 
have different opinions, rejecting the research hypothesis. 

3. Problems and obstacles for people’s participation in the forest resource 
management in Tadton national park, Thahin-Ngome sub-district, Mueang district of 
Chaiyaphoom province were some people still lacked of knowledge and understanding 
in the conservative forest resource management skills, therefore the government 
organization should publish more information for creating more sense of the people’s 
participation in the conservative forest resource. The suggestions of the people’s 
participation in the forest resource management in Tadton national park, Thahin-
Ngome sub-district, Mueang district of Chaiyaphoom province were as follows: 1) the 
participation think of planning, the government organizations should raise awareness 
of participation in forest resource management, 2) the participation in operations, the 
government organizations should allow people to jointly define forest areas in order 
to be clear in adhering to strictly rules and regulations, 3)  the participation in 
evaluation, the government organizations should verify the results of forest resource 
management,  

4. The aspect of benefit participation either direct or indirect benefit from 
forest resource. Supposing that resourceful forest incur ecology system equilibrium 
that cause to increase the quality of agriculture productivity that lead to additional 
income, reduce expense as well as good environmental. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ส าเร็จได้รับความอนุเคราะห์ให้
ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งผู้วิจัยขอระบุนามเพ่ือแสดงความขอบคุณไว้ 

ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่บริหารจัดการและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ฝ่ายวิชาการเรียนการเกสอนและพัฒนาความรู้จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ 
ประธานกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่ได้ช่วยให้
ค าปรึกษา แนะน าและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการท าสารนิพนธ์ทุกขั้นตอนตลอดจนให้ก าลังใจ
แก่ผู้ท าวิจัยในการท าสารนิพนธ์เล่มนี้ตลอดมาจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอเจริญพรขอบคุณไว้  
ณ โอกาสนี้ 

ขอเจริ ญพรขอบคุณ รศ .ดร .สุ ริ นทร์  นิ ยมางกู ร ,  ผศ.ดร . รั ฐพล เย็ นใจมา ,  
 อาจารย์ ดร.เชษฐ์ณรัช อรชุน, อาจารย์ กลอยใจ ชวนศรีไพบูลย์, ที่กรุณารับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้
ความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัยพร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอเจริญพรคุณนางสาวนิภาพร ฐานวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหินโงม 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลตัวอย่างเพ่ือการวิจัย ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาการวิจัย ขอขอบคุณท่านที่ให้ข้อมูลในการส้มภาษณ์และราษฎร์
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหินโงม ที่ตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเพ่ือนนิสิตทุกรูปหรือคนที่
มีส่วนช่วยเหลือในด้านการเรียนและให้ก าลังใจในการท าสรนิพนธ์ 

คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากสารนิพนธ์นี้ ขอยกคุณความดี บูชาพระคุณขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึง มารดา บิดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่านที่ได้
อบรม สั่งสอน แนะแนว เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้จนถึงปัจจุบันนี้ 

 
พระอธิการสมคิด กตปุญฺโญ (เปล่งศรี) 

๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 



ฉ 
 

สารบัญ  
 

 เรื่อง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญ  ฉ 
สารบัญตาราง  ช 
สารบัญแผนภูมิ  ฌ 
   
บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๕ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๕ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย  ๗ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๘ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๙ 
   
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีกับเกี่ยวการมีส่วนร่วม ๑๐ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรป่าไม้ ๒๒ 
 ๒.๓ หลักธรรมส าหรับการมีส่วนร่วม ๓๓ 
 ๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องทีว่ิจัย ๓๘ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๓๙ 

 ๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย ๔๙ 
    

    

    



ช 
 
  สารบัญ (ต่อ)  

    
 เรื่อง หน้า 
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๕๐ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๕๐ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๕๓ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๕๗ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๕๘ 
   
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๔.๑ ผลการวิเคราะหข้์อมูลตามปัจจัยสวนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๖๑ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหิน
โงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๖๕ 

 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๗๒ 

 ๔.๔ ผลการวิ เคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน  ต าบลท่าหินโงม 
อ าเภอเมือง ๙๔ 

 ๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๙๖ 

 ๔.๖ องค์ความรู้ ๑๐๘ 
    
    
    
    



ซ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
    
 เรื่อง หน้า 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๑๒ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๑๕ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๒๒ 
บรรณานุกรม  ๑๒๔ 
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือวิจัย 
 

๑๓๒ 
 ภาคผนวก ข ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม ๑๔๖ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็ขอ้มลเพื่อตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 

๑๕๒ 
 ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ของแบบ 

สอบถาม 
 

๑๕๖ 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลเพื่อการวิจัย ๑๖๗ 
 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

(Key informants) 
 

๑๗๗ 
 ภาคผนวก ช หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๑๘๕ 
ประวัติผู้วิจัย ๑๙๐ 

 



ฌ 

 
 สารบัญตาราง  

   
ตารางท่ี  หน้า 

๒.๑ แนวคิดหลักที่นักวิชาการได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม ๑๕ 
๒.๒ แนวคิดหลักวิชาการท่ีการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ๑๘ 
๒.๓ แนวคิดหลักหลักทฤษฎีที่นักวิชาการและนักวิจัยท าการศึกษาเกี่ยวกับการมี

ส่วนร่วม 
 

 ๒๒ 
๒.๔ แนวคิดหลักนักวิชาการและนักวิจัยท าการศึกษาเกี่ยวกับการการบริหารจัดการ

ป้องกันทรัพยากรป่าไม้ 
 

 ๒๗ 
๒.๕ ทฤษฎีนักวิชาการและนักวิจัยท าการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารป้องกัน

ทรัพยากรป่าไม้ 
 

๓๓ 
๒.๖ แนวคิดหลักนักวิชาการได้ท าการศึกษาหลักธรรมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ๓๗ 
๒.๗ สรุปงานการสังเคราะห์การวิจัยที่เก่ียวข้องกับหัวข้อการวิจัยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน 
ต าบลท่าหินโงมอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

๔๒ 
๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๔๕ 
๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม ๔๗ 
๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย (ตามหมู่บ้านต่าง) ๕๒ 
๔.๑ จ านวน และค่าร้อยละของประชาชนในการมีส่วนร่วมผู้ตอบแบบสอบถาม ๖๒ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน 
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง ๔ ด้าน โดยภาพรวม 

 
 

๖๕ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชา ชนใน

การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งตาดโตน  
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน 

  
 
 ๖๖ 

๔.๔ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน  
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ 

 
 

๖๘ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตย  
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล 

 
 

๖๙ 



ญ 

 
 สารบัญตาราง (ต่อ)  

   

ตารางท่ี  หน้า 

๔.๖ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชา ชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรป่ า ไม้ ใน เขตอุทยานแห่ งชาติตาดโตน  
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

 
 

๗๑ 
๔.๗ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ ในเขตอุทยานแห่ งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ า เภอเมือง  
จังหวัดขัยภูมิ โดยภาพรวมและรายด้านจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ 

   
 
  ๗๒ 

๔.๘ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ ในเขตอุทยานแห่ งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ า เภอเมือง  
จงัหวัดขัยภูมิ โดยภาพรวมและรายด้านจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ 

 
 

๗๓ 
๔.๙ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดขัยภูมิ 
โดยภาพรวมและรายด้านจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านวุฒิการศึกษา 

  
 
  ๗๕ 

๔.๑๐ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดขัยภูมิ  
โดยภาพรวมและรายด้านจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านด าเนินการ 

 
 

๗๗ 
๔.๑๑ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรพัยากร

ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดขัยภูมิ  
โดยภาพรวมและรายด้านจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านประเมินผล 

 
 

๗๘ 
๔.๑๒ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดขัยภูมิ 
โดยภาพรวมและรายด้านจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรับผลประโยชน์ 

 
 

๘๐ 
๔.๑๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อ เสนอแนะ

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน
เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

๘๑ 
   
   
   



ฎ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
   

ตารางท่ี  หน้า 

๔.๑๔ ความเห็นของประชาชน เกี่ยวกับปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล 

 
 

๘๒ 
๔.๑๕ ข้อคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในด้านการมีส่วนร่วมด้านรับผลประโยชน์ 

 
 

๘๕ 
๔.๑๖ ข้อคิดของประชาชนเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิในด้านการมีส่วนประเมินผล 

 
 

๘๔ 
๔.๑๗ แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง  
 

๘๕ 
  ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุยาแห่งชาติ
ตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามรายได้ โดย
ภาพรวม 

 
 
 

๘๗ 
  ๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุยาแห่งชาติ
ตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามรายได้ ด้าน
การมีส่วนร่วมคิดวางแผน 

 
 
 

๘๘ 
  ๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุยาแห่งชาติ
ตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามรายได้ ด้าน
การมีส่วนร่วมดาเนินการ 

 
 
 

๘๙ 
   ๔.๒๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุยาแห่งชาติ
ตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามรายได้ ด้าน
การมีส่วนร่วมประเมินผล 

 
 
 

๙๐ 



ฏ 

 
 สารบัญตาราง (ต่อ)  

   
ตารางท่ี  หน้า 
๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุยาแห่งชาติ
ตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามรายได้ ด้าน
การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

 
 
 

๙๑ 
๔.๒๓ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาด
โตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ตามสมมติฐานที่ ๑-๕ 

 
 
 

๙๒ 
๔.๒๔ ปัญหา เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่า

ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 

๙๔ 

๔.๒๕ ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
ในเขต อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 
๙๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



ฐ 

 

สารบัญแผนภาพ 
   
แผนภาพที่  หน้า 
      ๒.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย ๔๙ 
      ๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย ๑๐๘ 
      ๔.๓ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ๑๐๙ 

   

 



๑ 

 

บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประเทศไทย เคยได้ชื่อว่าเป็นประเทศท่ีมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์ โดยในปี พ.ศ.๒๕๐๔ มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมดถึง ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ 
ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ แต่จากการส ารวจพื้นที่ป่าของกรมป่าไม้ พบว่า พื้นที่ป่าไม้เหลือเพียง ๑๐๗ ล้าน
ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ แสดงว่าในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ปี ๒๕๐๔  
ถึง ๒๕๔๓ รวม ๓๙ ปี มีพ้ืนที่ป่าลดลง ๖๔ ล้านไร่ หรือลดลงเฉลี่ยปีละ ๑.๖๔ ล้านไร่ โดยในภาค
ตระวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่ามากที่สุดสภาพภูมิศาสตร์ภาคตระวันออกเฉียงเหนือเป็นแห่ลงก าเนิด
ต้นน้ าล าธาร ส่งผลให้เกิดระบบการผลิต ด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม การคมนาคม และปัจจัย
อ่ืนๆ อีกหลายอย่าง แต่การท าลายป่าในภาคตระวันออกเฉียงเหนือก็ไม่ลดน้อยลงทั้งนี้เพราะการ
เพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร ท าให้เกิดความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ต้องการพ้ืนที่ในการผลิต
อาหารให้เพียงพอกับความต้องการจนท าให้ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่อยู่ใกล้เคียงถูกท าลายลงไป๑ 

ป่าไม้นับว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญต่อการสร้างความสมดุลของธรรมชาติและ
การด ารงชีพของมนุษย์แต่ระบบโครงสร้างนโยบายเศรษฐกิจของไทยอดีตที่ผ่านมารัฐได้ท าการจัดการ
ป่าไม้ โดยเน้นไปในด้านการผลิตไม้และของป่าเป็นหลักประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของประชากรและ  
การขาดแคนประชากรจัดการป่าไม้ที่เหมาะสมท าให้เกิดการตัดไม้และท าลายป่าจนเกินความสามารถ
ที่ป่าจะฟ้ืนตัวได้ตามธรรมชาติ ซึ่งจะเห็นได้จากการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือเปลี่ยนเป็นพื้นที่การเกษตรเป็น
ที่อยู่สร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โรงแรม วัด รวมทั้งสถานที่ราชการ ปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลให้พ้ืนที่
ป่าไม้ของประเทศลดลงอย่างรวดเร็วในระยะเวลาที่ผ่านมาไม่กี่สิบปี๒ 

การพัฒนาประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
มากมาย ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติมีบทบาทส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์และประเทศชาติ

                                                           
๑ สมชัย ตั้งอนุรัตน์, กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินพ้ืนที่ขอบเขตอุทยำน

แห่งชำติเขำสำมหลั่น จังหวัดสระบุรี, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๗), หน้า ๗๓. 
๒ ส านักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม , รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่ งแวดล้อม , 

(กรุงเทพมหานคร: กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๔๘), หน้า ๒๐๘. 



๒ 

เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่คอยค้ าจุนความเจริญในทุกๆ ด้านของมนุษย์ชาติ จะเห็นได้ว่า
ประเทศใดที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และประชาชนจักหลักวิธีการอนุรักษ์อย่างชาญฉลาด
แล้วประเทศนั้นมักจะประกอบไปด้วยประชาชนที่มั่ งคั่ งสมบูรณ์มีความเป็นอยู่สุขสบาย  
แต่ตรงข้ามกับประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติหรือประชาชนไม่รู้จักวิธีการอนุรักษ์ปล่อยให้
ทรัพยากรธรรมชาติต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ประเทศนั้นก็จะพบตัวเองต้องเผชิญกับความ
ตกต่ าทางเศรษฐกิจ มาตรฐานการครองชีพจะถูกกระทบกระเทือนความวุ่นวายต่างๆ ก็จะตามมา 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้าว อู่น้ า แต่ถ้าประชาชนยังใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างไม่ประหยัดขาดหลักการบริหารจัดการทรัพยากรแล้วอนาคตของประเทศก็จะตกอยู่ในฐานะที่น่า
เป็นห่วงอย่างยิ่ง สิ่งใดก็ตามที่มีประโยชน์สามารถสนองตอบความต้องการของมนุษย์แล้วสิ่งนั้นๆ 
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็เรียกได้ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้น ซึ่งสามารถจ าแนกออกตามลักษณะ
กว้างๆ ได้เป็น ๓ ประเภท คือ (๑) ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น (๒) ทรัพยากรใช้แล้วจะทดแทนได้
หรือรักษาไว้ได้ (๓) ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปหรือทดแทนไม่ได้ ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น มนุษย์ย่อมมีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนควรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จะถือ
เป็นหน้าที่ของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้ ทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งหมด  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งเยาวชน เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ  
จึงจะยังเกิดผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง๓ 

ป่าไม้ เป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศน์ ทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัย
ของสรรพสิ่งมีชีวิตของมนุษย์ พืช และสัตว์อ่ืน ๆทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ผลผลิตจากทรัพยากรป่า
ไม้เองเป็นสิ่งที่น ามาใช้ในการด ารงชีวิตที่เรียกว่าปัจจัย ๔ อย่าง คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย
และยารักษาโรค ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตเป็นอย่างยิ่ง ป่าไม้ยัง
เป็นศูนย์รวมแห่งแหล่งเรียนรู้และยังให้ความรู้ ในหลายๆด้าน ยังท าหน้าที่ส าคัญ ด้วยการเป็นตัวแปร
ที่ส่งผลต่อระบบสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่สร้างความสมดุลได้อย่างเหมาะสมกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะต้องรักษาสมดุลในด้านทรัพยากรป่าไม้ให้ยั่งยืนกรมป่าไม้ยังมีกิจกรรม
การส่งเสริมให้ชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ใกล้ป่าซึ่งได้พ่ึงพาและได้รับ ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ 
เข้ามาร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตป่าไม้ พร้อมทั้งร่วมกัน ป้องกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ กรมป่าไม้มีแนวนโยบายในเรื่องของการที่จะรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่เดิม หมายความว่าวันนี้
พ้ืนที่ใดก็แล้วแต่ที่ยังคงมีสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์อยู่ก็จะเน้นในการ ป้องกันรักษาไว้มิให้มีการบุกรุก

                                                           
๓ เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำ, กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการ

พิมพ์. 



๓ 

ท าลายอีกต่อไป๔ “ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัญหา ภัยแล้ง และป่าไม่เสื่อมโทร” การแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่  
ภัยแล้งในประเทศไทยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ยากต่อการคาดการณ์ ซึ่งในปัจจุบันภัยแล้ง เกิดขึ้นทั่วทุกพ้ืนที่
ของประเทศ ซึ่ งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ า ในการอุปโภคบริ โภค ของภาคประชาชน  
ภาคการเกษตร และภาคอุสาหกรรม เป็นต้น จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการการบริหารจัดการและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือรับมือกับวิกฤตท่ีจะเกิดขึ้น 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ

ตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สาเหตุที่ศึกษาเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังมี

ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม คือ ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย การที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยนั้น อาจมี

สาเหตุมาจากคุณลักษณะของผู้น าและประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านการ

มีส่วนร่วม ประกอบกับทัศนะคติของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมและความรู้ศึกเป็นเจ้าของทรัพยากร

ไม้ยังมีน้อย ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพราะการ

มีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักอปริหานิยธรรม ธรรม

ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม ธรรมที่เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียวหรือหลักธรรมกับความส าเร็จและ

ความม่ันคงที่ยั่งยืนชุมชนที่จะประสบความส าเร็จในการท างานได้นั้นสิ่งส าคัญประการหนึ่งคือสมาชิก

ในชุมชนต้องท างานร่วมกันอย่างมีความสุขหรือครอบครัวจะอยู่กันอย่างมีความสุขได้ สมาชิกในครอบ 

ครัวต้องให้ความส าคัญต่อกัน ดังนั้น จึงต้องหมั่นมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน

ทั้งภายในครอบครัวและภายในชุมชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักในการอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุขและสามารถท างานเป็นทีมได้ด้วยหลักอปริหานิยธรรมซึ่งเป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่

รู้จักความเสื่อมเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความสามัคคีความเป็นปึกแผนแห่งครัวเรือนหมู่คณะและประเทศชาติ

อันประกอบด้ว ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์การอยู่ร่วมกันการทางานร่วมกันของคนในสังคมจะต้องมี

การพบปะประชุมปรึกษาหารือกันสม่ าเสมอเพ่ือแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ

กันยอมรับในเหตุผลที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์ ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและกระทากิจที่

ควรท าเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คนที่อยู่ร่วมกัน ๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่ยัง

ไม่ได้บัญญัติและไม่เลิกล้มสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว บ้านเมืองจะสงบสุขได้ ทุกคนจะต้องบัญญัติและไม่

ล้มเลิกระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ๔. เคารพนับถือผู้ใหญ่การเคารพและรับฟังคาสั่งสอนของผู้ใหญ่ 

ประกอบกับการอยู่ ร่วมกันในสังคมต้องมีผู้น าถ้าเราให้การเคารพและเชื่อฟังสังคมก็จะไม่วุ่นวาย  

                                                           
๔

 โชดก จรุงคนธ์, รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

และช้ำง, (ส านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, ๒๕๔๘), หน้า ๓๒-๓๔. 



๔ 

๕. ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี ถือว่าเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าควรให้เกียรติให้การยกย่องซึ่งกัน และกัน  

๖. สักการะเคารพเจดีย์ หมายถึงการให้ความเคารพและปกป้องรักษาปูชนียสถานที่ส าคัญในศาสนา 

ที่ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ๗. ให้การอารักขา คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ คือ 

การคุ้มครองบรรพชิตซึ่งเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป  

การบริหารจัดการจึงมีความจ าเป็นในชุมชนปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ

จ าเป็นต้องแบ่งหน้าที่การท างานและมอบหมายให้รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัดเพ่ือ

ความส าเร็จของชุมชนและลดปัญหาข้อขัดแย้งที่อาจเกิดจากความไม่เข้าใจกันของกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกัน

ในชุมชน ซึ่งมีความหลากหลายทั้งทางบุคลิกลักษณะ ความคิด ความต้องการ พฤติกรรมที่มีความ

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิหลังของการเจริญ เติบโต ครอบครัว สภาพแวดล้อม การศึกษา 

และประสบการณ์ เป็นต้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพบสิ่งที่ เป็นต้นเหตุแห่งความไม่เข้าใจกัน

ต้นเหตุแห่งความกระทบกระทั่งกันจนก่อให้เกิดเป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกัน แต่ปัญหาที่เกิดข้ึนนั้นเป็น

ผลมาจากการพูดจากการสื่อสาร การประสานงานที่ไม่เหมาะสม ความไม่เข้าใจความต้องการพ้ืนฐาน

นั้นไม่ใช่เป็นต้นเหตุแต่เป็นผล๕ 

ในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นชุมชนที่มีการใช้วัฒนธรรม
แบบพ้ืนเมืองท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้มาตลอด นอกจากนี้ชุมชนในเขตพ้ืนที่ยังได้
ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานภาครัฐในลักษณะไตรภาคีในการด าเนินงานด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตนมี พ้ืนที่  ซึ่ งตระหนักชัดว่ า
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้ ดิน น้ า เป็นของส่วนรวมที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้มี
ใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
นอกจากนี้ยังสามารถจะได้น าผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไปใช้ในการวาง
แผนการจัดการพ้ืนที่ป่าเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่อ่ืนๆให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 
 

 
 
 

                                                           
๕ ปรีชา ช้างขวัญยืน, หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พ้ืนฐำนพระพุทธศำสนำ , พิมพ์ครั้งที่ ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๘๖-๘๗. 



๕ 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑ สภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นอย่างไร 

๑.๒.๒ ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูมิ หรือไม่ อย่างไร 

๑.๒.๓ ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูมิ มีอะไรบ้าง 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

๑.๓.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน  ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 

การศึกษา ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ผู้วิจัยมุ่งศึกษา แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
ปัญหาและอุปสรรค ทีเ่กิดข้ึนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการชุมชนครั้งนี้ผู้วิจัยมูล
ศึกษาขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  เป็นการสอดคล้องตามแนวคิด



๖ 

ทฤษฎีได้เสนอรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ถือว่าเป็นรูปแบบที่แท้จริงหรือสมบูรณ์
จะต้องประกอบด้วย ๔ ด้านด้วยกัน คือ 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นของ
ปัญหา คือ ตัดสินใจด้วยตนเอง 

๒. ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการและ
การบริหารจัดการใช้ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงินและบริหาร 

๓. ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลการติดตาม
ตรวจสอบผลส าเร็จของกิจกรรมต่างๆ ร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือเกิดประโยชน์และ
สนองตอบความต้องการของชุมชนได้ 

๔. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์ใน
พ้ืนฐานที่เท่ากัน ซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ส่วน สังคม หรือจะเป็นวัตถุก็ได้ 

เพราะการมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ 

หลักอปริหานิยธรรม ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม ธรรมที่เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียวหรือ

หลักธรรมกับความส าเร็จและความมั่นคงที่ยั่งยืน ชุมชนที่จะประสบความส าเร็จใน การท างานได้นั้น 

สิ่งส าคัญประการหนึ่ง คือ สมาชิกในชุมชนต้องทางานร่วมกันอย่างมีความสุข หรือ ครอบครัว จะอยู่

กันอย่างมีความสุขได้ สมาชิกในครอบครัวต้องให้ความส าคัญต่อกัน ดังนั้น จึงต้องหมั่นมีการพูดคุย 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ทั้งภายในครอบครัวและภายในชุมชน พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทรงให้หลักในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และสามารถท างานเป็นทีมได้ด้วยหลัก อปริหานิยธรรม 

ซึ่งเป็นธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่รู้จักเสื่อม เป็นเหตุที่ตั้งแห่งความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นแห่ง

ครัวเรือนหมู่คณะและประเทศชาติ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 

๑) ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ 

๒) ตัวแปรตำม (Dependent Variables) การมีส่วนร่วมของประชาชนตามกรอบ
ทฤษฎีของ โคเฮนและอัพฮอฟ ซึ่งเป็นการจัดการที่เป็นระบบมี ๔ ประการด้วยกัน ดังต่อไปนี้ คือ  

๑. ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน 
๒. ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ  
๓. ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล  



๗ 

๔. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์๖ 
๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผูใ้ห้ข้อมูลส ำคัญ 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 

จังหวัดชัยภูมิ จ านวน ๕,๐๘๓ คน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ตามส านักทะเบียนอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประจ าเขตตั้งที่ ๒ จังหวัดชัยภูมิ มีสมาชิกผู้แทนราษฎรจ านวน ๑๑ คน๗ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ จ านวน ๑๑  รูป/คน 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
พ้ืนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

จ านวน ๘ หมู่บ้าน ของพ้ืนที่ต าบลท่าหินโงม ประกอบด้วย บ้านท่าหินโงมหมู่ที่ ๑ บ้านแจ้งเจริญ 
หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหมากแดงหมู่ที่ ๓ บ้านวังโพนหมู่ที่ ๔ บ้านวังน้ าเขียวหมู่ที่ ๕ บ้านหินหนีบหมู่ที่ ๖  
บ้านใหม่บัวงาม หมู่ที่ ๗ บ้านซับสมบูรณห์มู่ที่ ๘  

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาในการท าวิจัยครั้งนี้ ตั้งแต่ เดือน กันยายน ๒๕๖๒-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  

รวม ๖ เดือน 

๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย 
๑. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 
๒. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 

๓. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 

                                                           

 ๖ Cohen , J.M. and Up Hoff , N.T. Rural Development Participation : Concept and 
Measures for Project Design Implementation and Evaluation. Rural Development Committee 
Center for International Studies , (New York: World Developments Cornell University, 1981), p 25. 

๗ ส านักทะเบียนจังหวัดชัยภูมิ, รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังประจ ำเขตเลือกต้ังที่ ๒ (ชัยภูมิ: ส.ส.๑๑, 
๒๕๕๗), (อัดส าเนา). 
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๔. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 

๕. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิแตกต่างกัน  

๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจยั 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ อธิบายนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยเกี่ยวข้องกับ

การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ  
ตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 

๑.๖.๑ กำรมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลร่วมกลุ่มและองค์กรที่มีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการในกิจกรรมนั้นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดย 

๑) ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นของ
ปัญหา คือ ตัดสินใจด้วยตนเอง 

๒) ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการและ
การบริหารจัดการใช้ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงินและบริหาร 

๓) ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลการติดตาม
ตรวจสอบผลส าเร็จของกิจกรรมต่างๆ ร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือเกิดประโยชน์และ
สนองตอบความต้องการของชุมชนได้ 

๔) ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์ใน
พ้ืนฐานที่เท่ากัน ซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ส่วน สังคม หรือจะเป็นวัตถุก็ได้ 

๑.๖.๒ ประชำชน หมายถึง สมาชิกในครอบครัวที่มีสิทธิเลือกตั้งที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน อาศัยอยู่ภายในครัวเรือนในเขตพ้ืนที่
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างท าการศึกษาวิจัยมีประชากรทั้งสิ้นจ านวน 
๕,๐๘๓ คน 

๑.๖.๓ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ หมายถึง การด าเนินการคุ้มครองป้องกัน  
และยับยั้งมิให้มีการบุกรุกลักลอบตัดไม้ท าลายป่า โดยอาศัยมาตรการต่างๆ ช่วยในการสนับสนุน  
การออกตรวจลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการบุกรุก แผ้วถาง เผาป่า แปรรูป หรือการกระท าการ
ประการใดๆอันเป็นการท าลายป่า 



๙ 

๑.๖.๔ ทรัพยำกรป่ำไม้ หมายถึง ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นอยู่ในป่าทั้งที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา 
รวมถึง กิ่งไม้ ใบไม้ และเศษของไม้ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นและ/
หรือที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ดิน น้ า และสัตว์ป่า เป็นต้น 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๗.๑ ท าให้ทราบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่า

ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
๑.๗.๒ ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

๑.๗.๓ ท าให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม  อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 

๑.๗.๔ ท าให้ได้น าแนวทางประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

๑.๗.๕ ผลการวิจัยจะน าการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 



๑๐ 

 
บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต าราทางวิชาการแนวคิดและทฤษฎีงานวิจัยที่เก่ียวกับเรื่องที่จะท าการศึกษา
วิจัย เพ่ือใช้ในการสร้างแนวคิดอันท าให้งานวิจัยเกิดขึ้น โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรป่าไม้ 
๒.๓ หลักธรรมส าหรับการมีส่วนร่วม 
๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องทีว่ิจัย 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดที่สร้างขึ้นมาเพ่ือให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องใน

ด้านต่างๆได้มีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในการที่ที่จะกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งซึ่งอาจ
เกิดข้ึนภายใต้ข้อตกลงหรือกติกาทางสังคมก็ได้ซึ่งผู้วิจัยได้ค้นคว้ามาเป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

๒.๑.๑ การมีส่วนร่วมเป็นลักษณะของการที่ประชาชนเข้ามามีกิจกรรมทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนหน่วยงานรวมไปถึงองค์กรต่างๆซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นเป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่องค์กรจะต้องเข้าไป
บริหารจัดการการมีส่วนร่วมนั้นเพ่ือให้บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้รับรู้ถึงควายที่จะต้องมี
ความรับผิดชอบต่อองค์ของตนเองและมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนั้น คือความหมายของ
การมีส่วนร่วมนั้นได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายทัศนะ ดังนี้ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า เป็นการแสดงถึงความเกี่ยวข้องทางด้ านจิตใจและ
อารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่มชื่อผลของการได้เกี่ยวดังกล่าว เป็นเหตุสร้างความเร้าใจให้
กระท าการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกับทั้งท าให้เกิดการมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าว



๑๑ 

ด้วย๑และสอดคล้องกับความหมายของการมีส่วนร่วมในทัศนะอ่ืนที่ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วม 
(Participation) มีความหมายต่างๆกันมากมายบางคนใช้ค านี้ราวกับว่าเป็นค าเดียวกันการให้ข้อมูล
ต่อสาธารณชน (Public information  programs) กล่าว คือ เป็นการให้ข้อมูลไปถึงสาธารณชน
บ่อยครั้งที่มีการใช้ค านี้อธิบายถึงการประชาพิจารณ์ (Public hearings) ซึ่งเปิดโอกาสให้ความคิดเห็น
ในเรื่องที่องค์การประสงค์จะด าเนินการ ค านี้ยังใช้เพ่ือแสดงให้ถึงการบรรลุข้อตกลงร่วมกันกับ
สาธารณชนที่จะใช้รับผลกระทบจากองค์การนั้น ไม่มีใครสามารถออกแบบโครงการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนได้ โดยไม่ท าให้เกิดความขัดเจน ในการแปลความหมายเพ่ือใช้กับโครงการเป็นการเฉพาะ
จะเข้าใจได้ดีที่สุดหากอธิบายการมีส่วนร่วมว่าเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องและเฉพาะเป็นเรื่อง
ของความต่อเนื่องจึงมีประเภทของการมีส่วนร่วมมากมายไม่จ ากัดในแต่ละ ระดับแต่ส าหรับเป้าหมาย
ของเราถือว่ามี ๔ ประเภทส าคัญ ดังนี้ คือ (๑) ให้ข้อมูลแก่ประชาชน (๒) รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน (๓) มีส่วนร่วมในการแก่ปัญหา (๔) พัฒนาหาข้อตกลงร่วมกัน๒ ซึ่งสอดคล้องกับความหมาย
การมีส่ วนร่ วมในทัศนะ อ่ืนที่ ว่ า  การมีส่ วนร่ วมของประชาชน หมายถึ งการคืนอ านาจ 
(Empowerment) ในการก าหนดการพัฒนาให้แก่ประชาชนอย่างน้อยที่สุดประชาชนต้องมีส่วนร่วม
ในการริเริ่มวางแผน และด าเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นอยู่และอนาคตของเขา๓

รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม
และการพิจารณาตัดสินใจ การปฏิบัติและรับผิดชอบในเรื่องต่างๆอันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง 
การที่สามารถให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในพัฒนาชุมชนเองแก้ไขปัญหาและน ามาซึ่งสภาพความ
เป็นอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุขได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืนด้วยความ
บริสุทธิ์ ใจ ด้วยว่ามนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาสแล้วได้รับการชี้แนะอย่างถูกต้อง ๔  
ตลอดถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ในการบริหารจัดการพัฒนาหรือการบริหารภาครัฐของ
หน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับประชาชนและชุมชนเสมอ 
เห็นตัวอย่างได้จากเป้าหมายส าคัญประการหนึ่งของการบริหารภาครัฐ  คือ การให้บริการและการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนรวมทั้งการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการ

                                                           
๑ นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา”, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗), หน้า ๑๘๓. 
๒ วันชัย วัฒนศัพท ์และ คณะ, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนการตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมี

ส่วนร่วม, (ขอนแก่น: โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท, ๒๕๕๑), หน้า ๕. 
๓

 สายทิพย์ สุคติพันธ์ , ปัญหาผู้น ากับการก าหนดนโยบายแห่งชาติ เร่ืองการพัฒนากับการ

สาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๔), หน้า ๙๒. 
๔ ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: ไทยอนุเคราะห์

ไทยการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๖. 



๑๒ 

พัฒนาด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.๒๕๔๐) มีบทบัญญัติที่แสดงถึงแนวคิดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและชุมชน๕ พร้อมกับได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ฝ่าย
หนึ่ง ฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆหรือเข้าการตัดสินใจหรือเคยมาเข้าร่วมเล็กน้อยแล้วได้
เข้าร่วมด้วยมากขึ้นเป็นไปอย่างมีอิสรภาพเสมอภาคมิใช่ร่วมอย่างผิวเผิน แต่เข้าร่วมด้วยอย่างแท้จริง
ยิ่งขึ้นและการเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการ๖ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชนบท หมายถึง การที่ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทได้เข้าร่วมหรือเข้ามีส่วน
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาชนบทขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทุกขั้นตอนแล้วแต่เหตุการณ์จะ
เอ้ืออ านวย๗ การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเข้าร่วมอย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่ม
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วน
ร่วมในอ านาจการตัดสินใจและหน้าที่ความรับผิดชอบการมีส่วนร่วม เข้าร่วมเป็นเครื่องประกันว่าสิ่งที่
ผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่สุดนั้น จักได้รับการตอบสนองและท าให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าสิ่งที่ท าไป
นั้นจะตรงกับความต้องการที่แท้จริง และมั่นใจมากข้ึนว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประโยชน์เสมอหน้า
กัน๘ ความหมายเฉพาะเจาะจงถึงการมีส่วนร่วมว่า เป็นการปะทะสังสรรค์ทางสังคมทั้งในลักษณะการ
มีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและมีส่วนร่วมของกลุ่ม ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมมีแนวคิดอยู่ ๔ ด้าน คือ 

๑.ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน (Planning) ด าเนินการตัดสินใจปฏิบัติประชาชนจะต้อง
มีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นของปัญหาคือตัดสินใจตนเองด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่นซึ่งมีจุดประสงค์มีแนวคิดที่เหมือนกันมีความร่วมมือกันการประสานกันและมีความ
รับผิดชอบ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นไป 

๒. ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ ในการปฏิบัติการ ( Implementation) ประกอบด้วย
การสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความช่วยเหลือ 

                                                           
๕

 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ , การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ , 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ออฟเซ็ท ครีเอช่ัน จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๗๑-๗๔. 
๖
 นรินทร์ ชัย พัฒนพงศา , การมีส่ วน ร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง , 

(กรุงเทพมหานคร: ๕๙๘ Print, ๒๕๔๖), หน้า ๔. 
๗

 ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท, ในเอกสาร

การสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปส าหรับการพัฒนาระดับต าบล หมู่บ้าน , พิมพ์ครั้งที่ ๓ , (นนทบุรี : โรงพิมพ์, 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๒), หน้า ๓๕๐. 

๘
 วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, การพัฒนาชนบทไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 

๒๕๓๑), หน้า ๑๐. 



๑๓ 

๓. การมีส่วนร่วมประเมินผล (Evaluation) ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการประเมินผล

การติดตามตรวจสอบผลส าเร็จของกิจกรรมต่างๆร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ต่างๆเพ่ือเกิดประโยชน์และ

สนองความต้องการของชุมชนได ้

๔. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ

ผลประโยชน์ทางสังคมหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

นอกจากนั้น Uphoff ได้เสนอกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชนบทว่ามี ๓ มิติ และ ๒ บริบท คอื 

๑. มิติการมีส่วนร่วม (Dimensions) มี ๓ มิติ ประกอบด้วย 
๑) การมีส่วนร่วมอะไรบ้าง  (What) แบ่งเป็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คือ ร่วมใน

การคิดถึงปัญหาโดยระบุความต้องการของชุมชนจนเกิดโครงการระหว่างด าเนินการ(โครงการเริ่มท า
และการตัดสินใจด าเนินการ(โดยองค์กรของชุมชนหรือชาวบ้าน)มีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์และการ
มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน 

๒) มีส่วนร่วมกับใดบ้าง (Who, Whom) ได้แก่การพิจารณาองค์ประกอบของผู้ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมกับชาวบ้านในแต่ละขั้นตอน เช่น ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐองค์กรที่ให้ทุน เป็นต้น ทั้งนี้ได้
พิจารณาถึงคุณลักษณะทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ ของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่อง เพศ  อายุ 
การศึกษา รายได้ ระดับชั้นในสังคม ระยะเวลาที่อยู่อาศัย การถือครองที่ดิน เป็นต้น 

๓) การมีส่วนร่วมอย่างไร (How) ได้แก่ การมีส่วนร่วมในลักษณะพ้ืนฐานของการมีส่วน
ร่วม เช่น การเข้าร่วมโดยตรง หรือผ่านองค์กรของชุมชน ขนาดของการมีส่วนร่วม เช่น ความเต็มใจ
เข้าร่วม การได้รางวัลตอบแทน หรือถูกบังคับให้เข้าร่วม ลักษณะรูปแบบของการมีส่วนร่วม เช่น 
ความถี่ และระยะเวลาการเข้าร่วม ผลที่เกิดจากการมีส่วนร่วม อาจเป็นการเพ่ิมพลังหรืออ านาจของ
องค์กร หรือเป็นการปฏิสัมพันธ์ธรรมดาเท่านั้น 

๒. บริบทของการมีส่วนร่วม (Contexts) มี ๒ บริบท ประกอบด้วย 
๑) ลักษณะของโครงการ โดยพิจารณาจากลักษณะของสิ่งที่น าเข้าว่ามีความซับซ้อนใน

ของเทคโนโลยีเพียงใดลักษณะของประโยชน์ที่ได้รับ (ความเร็ว ช้า ที่ได้รับผลประโยชน์) และเงื่อนไข
ที่ต้องการก าหนด เช่น การเข้าถึงการบริหารโครงการ ความยึดหยุ่นของโครงการ เป็นต้น 

๒) สภาพแวดล้อมของกิจกรรมตามโครงการ ได้แก่ ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ปัจจัยทาง
กายภาพและธรรมชาติ ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยทางการเมือง เป็นต้นความหมายและ
หลักการส าคัญเรื่องนโยบายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา หมายถึง  กระบวนการที่ทาง
รัฐบาลท าการส่งเสริม ชักน า สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งในรูปสวนบุคคล  



๑๔ 

กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหลายเรื่องรวมกัน๙ 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งมีจุดประสงค์มีแนวคิดที่เหมือนกัน มีความร่วมมือกัน การประสานกัน และมีความ
รับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมรับรู้ ร่วมในการ
ประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ในสิ่งที่มีผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น การมีส่วน
รว่มที่จะต้องมีความสัมพันธ์กับแนวคิดของการเชื่อใจและการยอมรับตนเองเพ่ือที่จะน าไปสู่การมีส่วน
ร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งสามารถสังเกตได้จากระดับความพึงพอใจ ระดับความไว้วางใจและ
ต้องครอบคลุมทัศนคติความคาดหวังและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๙

 ไพรัตน์ เตชะรินทร,์ นโยบายและกลวิธกีารมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบท

ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพมิพ์, ๒๕๔๗ ), หนา้ ๓๖. 
๑๐

 ลิส (Lisk) อ้างถึงใน ปรีดา เจษฏาวรางกุล, “การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน

ในเขตเทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี” การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต  
สาขาการปกครองท้องถิ่น, (วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่: มหาวิทยาลัยแก่น, ๒๕๕๐), หน้า ๒๔. 

 



๑๕ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดหลักที่นักวิชาการได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, (๒๕๔๗,หน้า ๘๓) ๑.ด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคล 
๒.จุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดรับผิดชอบร่วมกัน 

วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ, (๒๕๕๑,หน้า ๕) ๑.ให้ข้อมูลแก่ประชาชน 
๒.รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
๓.มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนา 

สายทิพย์ สุดติพันธ์, (๒๕๕๑,หน้า ๕) ๑.การคืนอ านาจให้ประชาชนเพ่ือก าหนอ
แผนการพัฒนาด้วยตนเอง 
๒.ประชาชนต้องมีส่วนร่วมริเริ่มในการวางแผน
และด าเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
ความเป็นอยู่ของตนเอง 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, (๒๕๔๖,หน้า ๒๖) 
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, (๒๕๔๖,หน้า ๔) 

๑.การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การคิดริเริ่มการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง 
๒.เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคต่อการบริหาร
จัดการ 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, (หน้า ๗๑-๗๔) 
ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (๒๕๔๗, หน้า ๓๖) 

๑.สร้างความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างรัฐกับ
ประชาชนและชุมชนเสมอ 
๒.รัฐให้การสนับสนุนและการสร้างโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการ
พัฒนา 

ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร, (๒๕๓๒, 
หน้า ๓๕๐) 
 

๑.การเนินงานพัฒนาทุกขั้นตอนการมีส่วนร่วม
ในอ านาจการตัดสินใจ 
 

 

 

 

 

 



๑๖ 

ตารางท่ี ๒.๑ (ตอ่) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, (๒๕๓๑,หน้า ๑๐) ๑. ตอบสนองตรงกับความต้องการและได้รับ 

ประโยชน์เสมอกัน 

ปรีดา เจษฏาวรางกุล, (๒๕๕๐, หน้า ๒๔) แนวคิดขัดเกลาการกระท าภายในสังคมที่จะมีการ

สืบทอดแนวคิด การเรียนรู้ในการบริหารจัดการ

ทางสังคมในด้านต่างๆและการมองคุณค่าและ

เชื่อมโยงที่ส่งผงถึงการจัดระบบของการบริหาร

จัดการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้เกิดผลส าเร็จเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 

 
๒.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ 
การมีส่วนร่วม ในการด าเนินงานในการด าเนินกิจกรรมต่างๆโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ

ทุกคนเป็นผู้ด าเนินการดูแล รักษาและคิดค้นหาวิธีการแนวทางในการด าเนินกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อกิจกรรมนั้นๆและเป็นการพัฒนา แนวคิดขัดเกลาการกระท าภายในสังคมที่จะมีการสืบ
ทอดแนวคิด การเรียนรู้ในการบริหารจัดการทางสังคมในด้านต่างๆและการมองคุณค่าและเชื่อมโยงที่
ส่งผงถึงการจัดระบบของการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาให้เกิดผลส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ แนวคิดของการมีส่วนร่วมนั้นได้มีผู้ให้
แนวคิดไว้หลายทัศนะ ดังนี้ 

องค์กรหรือหน่วยงาน ได้ให้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วม
ในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจน
สิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมค้นหาปัญหาการวางแผนการตัดสินใจและการระดมทรัพยากรและ
เทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลรวมทั้งการร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากโครงการ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

(๑) การส่งเสริมสิทธิและพลังอ านาจของพลเมืองโดยประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีด
ความสามารถของตนในการจัดการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มควบคุมการใช้ 

(๒) การกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่
ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออก ซึ่งความสามารถของตนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนา โดยรัฐมาเป็นผู้ส่งเสริมการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลักโดยการ



๑๗ 

กระจายอ านาจในการวางแผน จากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาคเป็นการคืนอ านาจในการพัฒนาให้แก่
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของตนเอง๑๑ สอดคล้องกับนักวิชาการที่ได้กล่าวไว้ว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นค าที่ไม่อาจก าหนดนิยามความหมายเดียวที่ครอบคลุมได้ เพราะ
ความหมายของการมีส่วนร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือแม้แต่ประเทศเดียวกันก็ตาม 
ดังนั้น ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนควรมีลักษณะจ ากัดเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองหนึ่งๆ เท่านั้น นอกจากนี้ในการบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจะต้องเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดความต้องการของตนเองการตัดสินใจใช้
ทรัพยากร๑๒ 

การมีส่วนร่วมไว้ว่าการมีส่วนร่วมว่าเป็นการเกี่ยวข้องของประชาชนในกระบวนการ
ตัดสินใจว่าจะท าอะไรโดยใคร การเกี่ยวข้องนี้เป็นการน าโครงการไปปฏิบัติแบ่งปันประโยชน์ติดตาม
ประเมินผลโครงการสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าการมีส่วนร่วมประกอบด้วย ๔ มิติคือ มิติที่หนึ่งการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรหรือไม่ควร มิติที่สองการมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนาโดยลง
มือปฏิบัติการตามที่ได้ตัดสินใจ มิติที่สามการมีส่วนร่วมในการประเมินผลในการด าเนินงานแตกต่าง
จากแนวคิดของนักคิดท่านอ่ืนที่ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมาร่วมกับรัฐ โดยรัฐเป็นผู้ริเริ่มต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอน
ต่างๆของการมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมแบบนี้รัฐเป็นผู้มีอ านาจแต่ต้องการความชอบธรรมด้วย
การให้ประชาชนมีส่วนร่วม กระบวนการมีส่วนร่วมจึงถูกออกแบบโดยรัฐส่วนประชาชนมีฐานะเป็น
เป้าหมายของการมีส่วนร่วม และนอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปอีกว่าวิธีการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมจะเกี่ยวพันธ์กับสัมพันธภาพแบบเผชิญหน้าหรือหันหน้าเข้าหากัน และความสัมพันธ์แบบนี้
จะน าไปสู่ความเข้าใจที่ดีขึ้นั้นคือการน าความรู้ความสามารถของหลายๆคนผสมผสานกันและได้การ
ตัดสินใจที่เด็ดขาดกว่าการตัดสินใจที่พวกเขาแต่ละคนได้คิดไว้แล้ว การมีส่วนร่วมจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงของบุคคลแต่ละคนเพ่ือต าแหน่งความรับผิดชอบที่สูงขึ้นโดยมีประเด็นที่แตกต่างกันคือ การมี

                                                           
๑๑

 ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน

สภาสถาบันราชภฎั และทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑๔. 
๑๒ กรมอนามัย, โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในงาน 

ภารกิจ กรมอนามัย กระทรงวสาธารณสุข, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล: http://psdg.anamai.moph.go.th/news/ 
[๑๗ กันยายน ๒๕๕๖]. 



๑๘ 

ส่วนร่วมไม่จ าเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นจากประชาชนเป็นผู้ก าหนดการมีส่วนร่วมเท่านั้น แต่รัฐก็สามารถ
เป็นผู้ก าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ด้วย เช่นการลงประมติเป็นต้น๑๓ 

สรุปได้ว่า แนวคิดการมีส่วนร่วมการเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของประชาชนใน
การร่วมกับภาครัฐซึ่งประชาชนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมนั้นโดยใช้การตัดสินใจว่าจะท าอะไรเพ่ือใครซึ่งรัฐ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆมากขึ้น ซึ่งรัฐจะเป็นผู้ออกแบบการมี
ส่วนร่วมนั้นเองเพียงแต่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเท่านั้น ซึ่งการมีส่วนร่วมนี้จะมีประสิทธิภาพมาก
น้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการมีส่วนร่วมนั้นว่ามีความส าคัญและเป็นประโยชน์ในภาพรวมต่อ
ประชาชนมากน้อยเพียงใด ซึ่งผู้วิจัยน ามาใช้ในการอธิบายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ของต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดหลักวิชาการท่ีการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ, (๒๕๔๘, หน้า ๑๑๔) 

การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการ
บริหารการพัฒนา 

กรมอนามัย, (๒๕๕๖, หน้า ๕๖) ร่วมค้นหาปัญหาการวางแผนการตัดสินใจ การ
ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ร ว ม ทั้ ง ก า ร ร่ ว ม รั บ
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

อนันต์ สิทธิวัฒนานนท์, (๒๕๕๖) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมาร่วมกับรัฐโดยรัฐเป็นผู้คิดริเริ่ม
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ
ของการมีส่วนร่วม รัฐเป็นผู้มีอ านาจแต่ต้องการ
ความชอบธรรมด้วยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการ 

 

 

                                                           
๑๓ อนันต์ สิทธิวัฒนานนท์, “การประเมินกระบวนการของการน าพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปปฏิบัติในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร” ,วิทยานิพนธ์รัฐประสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชานโยบาย
สาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์, (คณะรัฐประศาสนศาสตร์: สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, ๒๕๕๖). 



๑๙ 

๒.๑.๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมถือเป็นหลักการส าคัญของประชาธิปไตย เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน

ทุกระดับได้รับทราบและร่วมกระท าที่เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองหรือกลุ่มได้รับประโยชน์ทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อม ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมถือเป็นสิ่งที่ก าหนดความหมายและลักษณะประเภทของการมี
ส่วนร่วม ซึ่งทฤษฎีต่างๆนั้นได้รับการพัฒนาเรื่อยมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยนักทฤษฎีต่างก็เชื่อ
ในทฤษฎีของตนเอง บางครั้งอาจมีทั้งข้อดีและข้อเสีย มีทั้งการยอมรับและปฏิเสธไปบ้างตาม
สถานการณ์ต่างๆทฤษฎีการมีส่วนร่วมได้มีผู้ให้ไว้ดังนี้ 

การมีส่วนร่วมหรือภาวะผู้ตามไว้ว่าทฤษฎีนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการส่วนใหญ่น้อย
มาก เนื่องจากนักวิชาการคิดว่าหากองค์การมีภาวะผู้น าที่ดีก็จะพลอยมีภาวะผู้ตามดีไปด้วย เป็นการ
มองค้อนข้างแคบ เพราะนอกจากจะมองประกฎการณ์เพียงด้านเดียว การที่นักวิชาการให้ความส าคัญ
แก่การมีส่วนร่วมหรือภาวะผู้ตามนั้น พอสรุปหาสาเหตุหลายประการด้วยกัน คือ ประการแรก 
นักวิชาการบางคนอาจจะไม่แน่ใจว่าองค์การมีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด ที่จะต้องให้ผู้ตามเข้ามามี
ส่วนร่วมคืออะไรกันแน่ ประที่สอง หากผู้น ายอมให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว ผู้ตามเหล่านั้นได้แก่
ใครบ้างผู้ตามทั้งหมดหรือเฉพาะผู้ตามที่ใกล้ชิดสนิทนมกับผู้น าเท่านั้น และประการสุดท้ายหากผู้น า
ยอมให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมแล้วผู้ตามควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด และลักษณะของการ
เข้าไปมีส่วนร่วมเช่นนั้นสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตามอย่างไร บาง
ทฤษฎีการมีส่วนร่วมอาจมีอยู่มากมายหลายทฤษฎีด้วยกันสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ
ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) และทฤษฎีความเป็นผู้แทน 
(Representative) ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วม(Participatory Democracy)ตามแนวคิด
ทฤษฎีนี้การมีส่วนร่วมมีวัตถุประสงค์ไม่เฉพาะแต่การเข้าพิจารณาเลือกตั้งหรือถอนผู้น าเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวางนโยบาย ทฤษฎีนี้ยังมองการมีส่วนร่วมเป็นการ
ให้การศึกษาและการพัฒนาการกระท าทางสังคม ความรับผิดชอบนั่นก็คือ การไม่ยอมให้มีส่วนร่วม
นับว่าเป็นการคุกคามตามเสรีภาพของผู้ตาม๑๔ 

การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา
ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคลแก้ไข
ปัญหาร่วมกับการใช้วิทยากรที่เหมาะสมและสนับสนุน๑๕นักวิชาการได้กล่าวอีกว่า การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ าผู้น าต้องเป็นผู้

                                                           
๑๔ ติน ปรัชญพฤทธิ์, “ภาวะผู้น าและการมสี่วนร่วม” ในเอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ใน

องค์กร, พิมพ์ครั้งท่ี ๙, (นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), หน้า ๖๒. 
๑๕ ยุพาพร รูปงาม,“การมีส่วนร่วมของข้าราชการส านักงบประมาณในการปฏิรูประบบราชการ” 

ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๖. 



๒๐ 

ผลักดันให้เกิดระบบการบริหารจัดการจริงในระดับพ้ืนที่ ด้วยวิธีระดมคน ระดมทุนทางสังคมการวาง
ระบบที่ชุมชนต้องมีการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ในระดับชุมชน “ผู้น า” จะเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุด เพราะเป็นผู้ที่รู้สภาพแวดล้อมในชุมชนและ
ข้อมูลต่างๆของชุมชนใช้แนวคิดใหม่ๆในการบริหารจัดการและมีบทบาทท าให้ปัญหาของชุมชนได้รับ
ความสนใจจากชุมชนทุกคน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน๑๖ ทฤษฎีเรื่องการมีส่วนร่วมจากความ
เชื่อที่ว่ามนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญาตระหนักรู้และควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น มนุษย์ไม่ว่าจะอยู่
ห่างไกลเพียงใด จึงควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเขาเอง นอกจากนั้นการมีส่วน
ร่วมยังช่วยลดปัญหาการแตกแยก เนื่องจากการเข้าถึงสิ่งต่างๆจากภายนอกเข้าไปในชุมชนด้วยการมี
ส่วนร่วมไม่ได้หมายความแคบๆแค่การมีส่วนช่วยสนับสนุนโครงการเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงขั้นตอน
ส าคัญ อย่างเช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม๑๗ 
ยังกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า การด าเนินงานร่วมกันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ คือ 

๑. ร่วมท าการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมตลอดจน
ความต้องการของชุมชน 

๒. ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาและลดปัญหาของชุมชน
เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ประโยชน์ต่อชุมชน 

๓. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขจัดและแก้ปัญหาและ
สนองความต้องการของชุมชน 

๔. ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม 

๕. จ ากัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๖. ร่วมลงทุนในกิจกรรม โครงการของชุมชนตามขีดความสารถของตนเองและของ
หน่วยงาน 

๗. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานโครงการและกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

                                                           
๑๖ ปราณี ราชคมน์, บทเรียนการจัดการระดับชุมชน กรณีป่าชุมชนร่องบอนจังหวัดเชียงรายในป่า

ชุมชน กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมของสังคมไทย ,  (กรุงเทพมหานคร:  
ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, ๒๕๕๑), หน้า ๒๙-๓๓. 

๑๗ ชูเกียรติ ลี้สุวรรณ, เอกสารประกอบการสอนวิชาการศึกษาและพัฒนาโครงการเพ่ือสิ่งแวดล้อม, 
(สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑), หน้า ๔๓. 



๒๑ 

๘. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้ท าไว้โดย
ทั้งเอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ต่อไป๑๘ 

สรุปได้ว่า แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม คือ การที่คนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปส่วนร่วมใน
การด าเนินงานต่างๆในการด าเนินกิจกรรม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนเป็นผู้ด าเนินการดูแล
รักษาและคิดค้นหาวิธีการแนวทางในการด าเนินกิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ ต่อกิจกรรมนั้นๆทั้ง
กิจกรรมของตน สังคม ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ และเป็นการพัฒนาแนวคิดขัดเกลาการกระท า
ภายในสังคมที่จะมีการสืบทอดแนวคิด การเรียนรู้ในการบริหารจัดการ ด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การศึกษา การเมือง การปกครอง ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆและการมอง
คุณค่าของทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเชื่อมโยงที่ส่งผลถึงการจัดระบบของบริหาร
จัดการตลอดจนถึงการให้ความส าคัญกับคนในชุมชนในฐานะเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบโดยจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย 
ในการแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
ด้วยการมีจิตส านึกและมีความตระหนักต่อคุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ร่วมแก่แก้ปัญหา โดยร่วมร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผล 
และร่วมรับผลประโยชน์  

จากแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม และผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักในการมีส่วนร่วม เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดย
มีแนวคิดหลักท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๑๘ ทวีทอง หงส์วิวัฒน์, สรุปมิติและข้อเสนอแนะจากการประชุมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

กรุงเทพมหานคร: ศึกษานโยบายสาธารณะสุข, (มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หน้า ๒๖. 



๒๒ 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดหลักทฤษฎีที่นักวิชาการและนักวิจัยท าการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ปราณี ราชคมน์,  
(๒๕๕๑,หน้า ๒๙-๓๓) 

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติที่ดินป่าไม้ “ผู้น า”เป็นผู้ที่มี
บทบาทมากเพราะเป็นผู้ที่รู้สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนและข้อมูลต่างๆของชุมชนได้ดี 

ติน ปรัชญพฤทธิ์,  
(๒๕๓๕, หน้า ๖๒) 

ท า ใ ห้ เ ป็ น ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  ( Participatory 
Democracy) ที่เน้นความเป็นผู้แทนของผู้น า 

ยุพาพร รูปงาม,  
(๒๕๔๕, หน้า ๖) 

เป็นกระบวนที่มีความเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
พัฒนาร่วมคิด ตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง 

ชูเกียรติ ลี้สุวรรณ,  
(๒๕๔๑, หน้า ๔๓). 

ช่วยลดปัญหาการแตกแยกในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการในการบริหารจัดการ 

ทวีทอง หงส์วิวัฒน์,  
(๒๕๒๗, หน้า ๒๖) 

๑.การมีส่วนร่วมท าการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
๒.ร่วมก าหนดนโยบายหรือแผนงาน/โครงการ
หรือกิจกรรม๓.ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร
ที่มีจ ากัดประหยัดและคุ้มค่า ๔.ปรับปรุงระบบ
การบริหารพัฒนา ๕.ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย 
๖.ร่วมควบคุม ติดตามประเมินผล บ ารุงรักษาให้
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้มีความส าคัญ

อย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อ่ืนๆ เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งของ
ปัจจัย ๔ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ส าหรับมนุษย์แล้วยังมีประโยชน์ในการ
รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ถ้าป่าไม้ถูกท าลายลงไปมากๆย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆเช่น สัตว์ป่า ดิน น้ า อากาศ ฯลฯ เมื่อป่าไม้ถูกท าลายจะส่งผลไปถึงดินและแหล่งน้ าด้วย
เพราะเมื่อเผาหรือถางป่าไปแล้วพ้ืนดินจะโล่งขาดพืชปกคลุม เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้างหน้าดินและ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินไป นอกจากนั้นเมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน้ าไว้ น้ าก็จะไหลบ่าท่วมบ้านเรือน



๒๓ 

และที่ลุ่มในฤดูน้ าหลาก พอถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน้ าซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน้ าล าธารท าให้แม่น้ ามีน้ าน้อย 
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม 

๒.๒.๑ ความหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
จากการประมวลเนื้อหาความหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ผู้วิจัยใช้

เนื้อหาจากนักวิชาการต่างๆมาน าเสนอในประเด็นที่เก่ียวข้องและสาระส าคัญอ่ืนๆ ดังนี้ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ไว้ว่าการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบประชาชนมีส่วนร่วมนั้น 

ให้แนวคิด โดยพิจารณาจากมิติต่างต่างๆ ดังนี้ 
๑. มิติด้านนิเวศวิทยา แนวความคิดด้านนี้ คือ การยอมรับว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบนิเวศ (Eco system) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต คือ คน สัตว์ ต้นไม้ รวมไปถึงสิ่งที่ไม่
มีชีวิตประกอบเป็นระบบนิเวศภายใต้การเชื่อมโยงระบบต่างๆที่สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในระบบ
นิเวศนั้นๆคนหรือมนุษย์มีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยและพ่ึงพิงในระบบนิเวศน์ มนุษย์จึงกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ แต่อย่างไรก็ดีโดยที่พฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดจากระบบสังคมของมนุษย์ ที่
เป็นองค์ประกอบส าคัญ มีอิทธิพลต่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ การจัดการที่มุ่งหวังให้เกิดสมดุลจึง
มุ่งถึงการที่จะมนุษย์สามารถอาศัยและพ่ึงพิงระบบนิเวศน์โดยหลีกเลี่ยงการท าลาย 
 ๒. มิติด้านการพัฒนาชนบท แนวคิดด้านนี้ มองว่า กิจกรรมด้านป่าไม้เป็นกิจกรรมที่มีผล
ต่อการพัฒนาชุมชนในชนบทให้สมาชิกของชุมชนสามารถอยู่ได้และเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ประชาชนในชนบทพ่ึงพิงเป็นประจ าในลักษณะต่างๆ เช่น เป็นแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรเป็นแหล่งไม้ใช้สอยเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมใจอันเกิดจากความเชื่อและประเพณีที่สืบ
ทอดกันมาประชาชนในชนบท แต่ละแห่งมีการด ารงชีวิตและวิธีการดูแลบ ารงรักษาแหล่งป่าไม้
แตกต่างกันไปตามประโยชน์ที่ได้รับจากป่าพัฒนามาเป็นความรู้และภูมิปัญญาของแต่ละชุมชน
กิจกรรมด้านป่าไม้จึงเป็นกิจกรรมที่อ านวยผลต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในชนบทจ าเป็นที่จะต้อง
น ามาด าเนินการร่วมกิจกรรมอ่ืนๆในการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้ชุมชนชนบทอยู่รอดและพัฒนาตนเองได้ 
 ๓. มิติด้านการกระจายอ านาจ เป็นแนวคิดการกระจายอ านาจจากศูนย์กลางไปสู่องค์กร
ท้องถิ่นในการรักษาป่าไม้แนวคิดนี้เริ่มจากรัฐต้องการผู้ร่วมด าเนินการหรือผู้ช่วยเหลือ ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ต่างๆของภาครัฐมากข้ึน รัฐจึงส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาเพ่ือการบริหารจัดการการและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้สามารถอ านวยประโยชน์ให้แก่ชุมชนที่อยู่ใกล้ป่า และยังเน้น
การกระจายให้หน่วยงานในภูมิภาคสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น
 ๔. มิติด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ภายใต้ความเป็นจริงที่ว่า ทรัพยากรป่าไม้เป็น
ทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้(Renewable resource)และยังเป็นทรัพยากรที่งอกเงยจนสามารถ
จัดการให้เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ป่าไม้ยังเป็นแหล่งที่มนุษย์ต้องพ่ึงพิงอย่าง



๒๔ 

หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการเป็นปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค
นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งรักษาสมดุลธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด และมนุษย์
จ าเป็นต้องจัดการเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนั้น ผู้ที่จะจัดการได้ดีที่สุดก็คือผู้ที่อยู่ใกล้ที่สุดและ
คุ้นเคยท่ีสุดนั่นเอง๑๙ 
              การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ส าคัญ ๔ 
ด้านหลักๆ คือ ด้านการป้องกันปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายป่าไม้ ด้านการฟื้นฟูดูแลทรัพยากรป่า
ไม้ในรูปแบบต่างๆ ด้านการเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและด้านการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย 
เพ่ือต่อยอดและใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญในการด าเนินงานต่างๆให้ประสบความส าเร็จ กรมป่าไม้ 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 
เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมให้ราษฎรใช้ประโยชน์
ควบคุมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยใช้แนวทางการปลูกป่า ๓ อย่างได้
ประโยชน์ ๔ อย่าง คือ ปลูกไม้ไว้ใช้สอยเป็นไม้ที่จะน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง,ปลูกไม้ไว้บริโภคเป็นไม้ที่ใช้
เป็นอาหาร,ปลูกไม้เศรษฐกิจเป็นไม้ที่สามารถน าไปจ าหน่ายเป็นสินค้าได้และปลูกไม้หญ้าแฝกเพ่ือเป็น
การอนุรักษ์ดินและน้ า๒๐ 

นอกจากนี้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ หมายถึง การผลักดันด้านการรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า เป็นวาระแห่งชาติพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะโดยน้อมน าพระราชเสาวนีย์และท างาน
แบบบูรณาการพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและการ
ด าเนินคดีให้รวดเร็ว จัดตั้งกองทุนการบริหารป้องกันฟ้ืนฟูป่า เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ความร่วมมือในการบริหารจัดการรักษาป่าและควบคุมไฟป่าทั้ง ในและต่างประเทศ สนับสนุน
เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างพอเพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างภาพลักษณ์
ของงานป้องกัน โดยจัดตั้งช่องสถานีวิทยุ โทรทัศน์ ด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม พัฒนาสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์รวมถึงการน า Social Network และเทคโนโลยีการสื่อสารในการบริหารจัดการป้องกัน
ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานบริหารจัดการป้องกัน เช่น ส่งเสริมการปลูกป่า ปรับปรุงหน่วยงาน
ให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเป็นจุดประสัมพันธ์ในพ้ืนที่(Data 
Center)๒๑ 

                                                           
๑๙ กมล แพรกทอง, แนวความคิดของป่าชุมชน ใน ป่าชุมชนในประเทศไทย , (กรุงเทพมหานคร: 

กรมป่าไม้, ๒๕๓๗), หน้า ๕-๑๑. 
๒๐ สุวิทย์ รัตนมณี, สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า , 

(กรุงเทพมหานคร: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๕), หน้า ๑๓. 
 ๒๑ อมร ต่อเจริญ, เอกสารบรรยายการทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟ

ป่า, (กรุงเทพมหานคร: กรมป่าไม้, ๒๕๕๕), หน้า ๒๕. 



๒๕ 

อีกประการหนึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การอนุรักษ์  การจัดการ
บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การคุ้มครองส่งเสริม
รักษาสภาพแวดล้อมเ พ่ือให้ด ารงชีพอยู่ ได้อย่ างปกติ  บ ารุ งรักษาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการบ ารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักพัฒนาการที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุม
และก าหนดภาวะมลพิษที่มีต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้๒๒ 

ทั้งนี้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ หมายถึง การจัดวางแผนเขตพ้ืนที่ของรัฐให้ได้
ประโยชน์มากที่สุด ให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร โดยจัดให้มีการอบรมผู้น าท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ทีเก่ียวข้อง หรือก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ ข้าราชการ นิสิต และประชาชนทั่วไปให้มีความส านึกในคุณค่ารักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของ
รัฐ จัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ระดับชาติ เพ่ือรณรงในการอนุรักษ์พ้ืนที่ของรัฐ ให้จัดท าแผนที่
แสดงภาพและประเภททรัพยากร ของรัฐตั้งแสดงไว้ ณ. ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ ส านักงาน
เขต ส านักงานเทศบาล สภาต าบลและส่วนราชการที่รับผิดชอบดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของ
รัฐ ส าหรับพ้ืนที่ของรัฐประเภทที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่สงวนไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ของ
แผ่นดิน โดยเฉพาะและประเภทสาธารณะสมบัติของแผ่น ดินที่พลเมืองใช้ร่วมกันให้ มีการออก
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงโดยให้อธิบดีกรมที่ดินมอบอ านาจหน้าที่การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่
หลวงให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตามความเหมาะ หากมีผู้คัดค้านการออก
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงก็ให้ด าเนินการตามรู้ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบให้ด าเนินการแก้ไขให้
สอดคล้องกันด้วย๒๓ 
                อย่างไรก็ตามยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
มุ่ง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและของทุกภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างกลไกและกฎระเบียบที่เหมาะสม
ที่เอ้ือต่อการฟ้ืนฟูและจากการที่ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดการ
สมดุลของระบบนิเวศน์ นอกจากนี้แล้วกรมป่าไม้ยังให้ความส าคัญต่องานด้านการวิจัยเพ่ือปลูกป่าไม้
ทั้งสวนป่าเศรษฐกิจ สวนป่าอนุรักษ์ และป่าเพ่ือการใช้สอย เพื่อให้การจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่า

                                                           
๒๒

 วินิจ รักชาติ, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม , 

เอกสารประกอบค าบรรยายการบริหารทรัพยากรป่าไม้, (กรุงเทพมหานคร: กรมป่าไม้, ๒๕๔๔), หน้า ๕๓. 
๒๓ วนิดา พรไพบูลย์, ค าอธิบายกฎหมาย ที่ดินป่าไม้ เอกสารสิทธิในที่ดินและการตรวจพิสูจน์สิทธิ

ในที่ดิน, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์พิจิตร, ๒๕๕๒), หน้า ๒๗. 



๒๖ 

ไม้สามารถกระท าโดยต่อเนื่อง และประสานสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชนิดอ่ืนๆ จึง
สมควรก าหนดนโยบายการป่าไม้แห่งชาติไว้ให้เป็นที่แน่นอนเพ่ือให้ภาคส่วนราชการและภาค
ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจร่วมกัน และถือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ โดยเจ้าหน้าที่อาศัยความร่วมมือจากประชาชนคนใน
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วยท้องถิ่นและท้องที่ รวมถึงเอกชน ในลักษณะพหุภาคีในการป้องกัน โดย
ยึดถือหลักทางนิติธรรมและยุติธรรมมีความเสมอภาค อย่างสม่ าเสมออย่างเป็นระบบ ไม่เลือกปฏิบัติ
และไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆให้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้องซึ่งความพยายามในการด าเนินการ
ดังกล่าว เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย ไม่ให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของ
ประเทศน้อยลง มิเช่นนั้นแล้วเราอาจจะไม่เหลือทรัพยากรทางธรรมชาติไว้ให้ไว้มนุษย์ได้สัมผัส๒๔ 
 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ส าคัญ คือ ด้านการป้องกันปราบปราม
ผู้กระท าผิดกฎหมายป่าไม้ ด้านการฟ้ืนฟูแลทรัพยากรป่าไม้รูปแบบต่างๆเน้นการมีส่วนของทุกภาค
ส่วน ส่งเสริมพัฒนาด้านงานวิจัย ทั้งการผลักดันด้านการรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่าส่งเสริมให้ราษฎรใช้ประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มี
การจัดการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน และให้ความรู้
ด้านวิชาการเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร โดยจัดให้มีการอบรมผู้น าท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือ
ก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปให้มีความส านึกในคุณค่ารักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๔ จงเจริญ กิจส าราญกุล , การจับกุม ตรวจยึด การอายัด ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ , 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๖๖. 



๒๗ 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดหลักนักวิชาการและนักวิจัยท าการศึกษาเกี่ยวกับการการบริหารจัดการป้องกัน
ทรัพยากรป่าไม ้

นักวิชาการ หลักแนวคิด 
กมล แพรกทอง, (๒๕๓๗,หน้า ๕-๑๑) ๑. การจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบประชาชนมีส่วนร่วม

นั้น โดยให้พิจารณาจากมิติต่างๆคือ 
- มิติด้านนิเวศน์วิทยา 
- มิติด้านการพัฒนาชนบท 
- มิติด้านการกระจายอ านาจ 
- มิติด้านการอนุรักษ์ 

สุวิทย์ รัตนมณี, (๒๕๕๕, หน้า ๑๓) ๑. ด้านการป้องกันปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย 
๒. ด้านการฟ้ืนฟูดูแลทรัพยากรป่าไม้ในทุกรูปแบบ 
๓. ด้านการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย ส่งเสริมด้านการใช้
ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ 

วินิจ รักชาติ, (๒๕๔๔, หน้า ๕๓) ๑. การอนุรักษ์และการจัดการบ ารุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๒. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 

วนิดา พรไพบูลย์, (๒๕๕๒, หน้า ๒๗) ๑. จัดมีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพยากรอย่างถูกวิธี 
๒. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เน้นการมีส่วนร่วมให้ทุก
ภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ 
๓. การก าหนดพ้ืนที่ป่ากับพ้ืนที่ท ากินให้มีความชัดเจน
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๔. สร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่
ให้มากยิ่งขึ้น 
๕. ยึดถือหลักทางนิติธรรมและยุติธรรมมีความเสมอภาค
อย่างสม่ าเสมออย่างเป็นระบบ 

 

 

 



๒๘ 

๒.๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันทรัพยากรป่าไม้ 
จากการประมวลเนื้อหาของแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ผู้วิจัยได้ใช้

เนื้อหาจากนักวิชาการต่างๆน ามาเสนอในประเด็นที่เกี่ยวข้องและสาระส าคัญแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดังนี้ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรอบนโยบายแผนระดับชาติที่ก าหนดกรอบ
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๓๔) เป็น
แผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและปฏิรูปที่ดินเพ่ือเป็นฐานการผลิต ท าให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความสมดุลของธรรมชาติ ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๓๙) ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาโดยเริ่มให้
การสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ป้องกันดูแล 
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘ 
(พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) เน้นถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปรับปรุงเปลี่ยนวิธีการวางแผนการจัดการงบประมาณ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติจากที่ยึด
หน่วยงานเป็นหลักมาเป็นยึดพ้ืนที่ และศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภทเป็นหลักโดยมี
ขบวนการและเครือข่ายการท างานร่วมกันหลายฝ่ายที่มุ่งวัตถุประสงค์เดียวกัน รวมทั้งเพ่ิมความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙)เป็นการ
ด าเนินต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกมิติอย่างเป็น
องค์รวม เป็นแผนที่ได้อัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระด ารัสของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ และให้ความส าคัญกับการจัดการ ปรับปรุงการจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่าง
การใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการน าทรัพยากรไปใช้ประโยชน์ในระดับพ้ืนที่อย่าง
ยั่งยืน โดยเน้นการบริหารจัดการที่อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยให้ประชาชน 
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน๒๕ 

                                                           
๒๕ ณรงค์ วงศ์สวัสดิ์, การป้องกันรักษาป่าโดยชุมชนมีส่วนร่วม:กรณีศึกษาบ้านขุนแปะ ต าบลบ้าน

แปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ , (กรุงเทพมหานคร: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, ๒๕๕๑),  
หน้า ๑๗-๑๘. 



๒๙ 

การป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ คือ การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (Sustainable Development) แนวความคิดใหม่นี้ได้น าไปสู่การก าหนด
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ๒ แนวทาง คือ 

๑. การให้ประชาชนและองค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรักษาความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๒. การให้ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชัดเจนปัญหาความ
ขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้ง  ป่าไม้ ที่ดิน และแหล่งน้ าที่ก าลังด าเนินอยู่ใน
ปัจจุบัน คือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในภาคชนบทเพ่ือตอบสนองการพัฒนาของภาค
การเมือง และเสนอถึงแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยประชาชนท้องถิ่นซึ่งพอจะสรุปได้
ดังต่อไปนี้ คือ สร้างศักยภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถมีใช้ได้ เช่น การก าหนดชนิดปริมาณสัดส่วนและ
การกระจายการใช้ก็สามารถน าไปสู่ความส าเร็จได้ อนึ่งการแบบยั่งยืนนั้นนอกจากจะค านึงถึงการ
ควบคุมกิจกรรมของมนุษย์ด้วย นั่นหมายถึง การควบคุมหลักการและวิธีการปฏิบัติในการใช้น า
เครื่องมือและอุปกรณ์มาใช้ รวมถึงการควบคุม เวลา สถานที่ และพลังงานที่ใช้ให้เกิดปฏิบัติการด้วย
จึงจะยังผลแบบยั่งยืน 

การฟ้ืนฟู (rehabilitation) หมายถึง ท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมแล้วให้แปรสภาพเป็น
ปกติทั้งโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ซึ่งการด าเนินการนั้นอาจจะให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ(การให้
ฟ้ืนฟู ด้วยตนเอง) หรือการให้เทคโนโลยีช่วยให้เกิดการฟ้ืนฟู เช่น ป่าเสื่อมโทรมอาจทิ้งไว้ให้ฟ้ืนตัว 
แหล่งน้ าเสื่อมโทรมอาจขุดลอกตะกอน หรือใช้เทคโนโลยีระบบบ าบัดน้ าเสียเหล่านี้ เป็นต้น 

การป้องกัน ภัยอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและบทบาทของโครงสร้าง
ทั้งระบบเป็นเรื่องส าคัญ เพราะว่าถ้าโครงสร้างเปลี่ยนแปลงในทางลบแล้วย่อมท าให้การท างานของ
ระบบเปลี่ยนไปด้วย อนึ่ง การป้องกันต้องท าทั้งสองลักษณะ คือ ป้องกันก่อนมีการท าลาย 
(prevention) จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการป้องกันภัยที่เกิด
ซ้ าซาก (protection) ก็ต้องหาทางยุติทั้งสองลักษณะการบริหารจัดการป้องกันต้องอาศัยเทคโนโลยีที่
เหมาะสมทั้งสิ้น 

การสงวน (preservation) เป็นสิ่งที่กระท าเมื่อแน่ชัดว่ามีการสูญเสียแบบสมบูรณ์จะ
เกิดขึ้นของสิ่งแวดล้อม การสงวนเน้น “ประเภท” ของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักแต่ไม่ได้เน้น “พ้ืนที่” เป็น
ส าคญับางกรณีอาจสงวนทั้งประเภทและพ้ืนที่ก็ได้ ตัวอย่างของการสงวน เช่น สัตว์ป่าสงวนการสงวน
พันธุ์ไม้ เป็นต้น๒๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙)ที่เกี่ยวข้อง
                                                           

๒๖ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติบาทบาทองค์กรในท้องถิ่น, 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๕), หน้า ๑๐๘. 



๓๐ 

กับสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม การก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) ที่มุ่งจัดการ
เพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการฟ้ืนฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ วนได้
ด าเนินการและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายควบคู่ไปกับการสร้างกลไก และกฎระเบียบที่เหมาะสมในการใช้
ประโยชน์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนสู่สภาพที่เอ้ือต่อความสมดุลของระบบ
นิเวศน์และเกื้อหนุนการด ารงชีวิตของทุกกลุ่ม รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนยากจนในสังคมได้มีโอกาสได้ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรต่างๆอย่างเป็นธรรมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วม
จากท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนอย่างจริงจัง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑.๑ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีความเสื่อมโทรมรุนแรง ทั้งทรัพยากรป่าไม้ ทั้งป่าบก
และป่าชายเลน ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ทะเลไทย 

๑.๒ เปิดโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนทั่วไปให้
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม โดยเน้นการสร้างจิตส านึกและใช้มาตรการต่างๆที่ร่วมกันก าหนดเพ่ือช่วยป้องกันดูแลรักษา
และลดปัญหาที่เกิดข้ึน รวมทั้งให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการอีกด้วย 

๑.๓ การบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด 

๒. การจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ให้เหมาะสมกับศักยภาพและ
เกิดความเป็นธรรมในการใช้ประโยชน์ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ดังนี้ 

๒.๑ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมกับ
ศักยภาพที่มีโดยก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม และไม้ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมด้วยการ
ออกกฎหมายก าหนดเขตการใช้ที่ดินที่ครอบคลุม ทั้งพ้ืนที่ดินทางการเกษตร อุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย
และเขตป่าไม้ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งคุ้มครองที่ดินทางการเกษตรที่รัฐได้ลงทุน
ระบบชลประทานไปแล้วได้ใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง 

๒.๒ ปรับปรุงระบบการจัดการด้านการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและการออกเอกสาร
สิทธิ์ เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรไร้ดินท ากิน และมีการใช้ประโยชนอย่างเต็มศักยภาพ 

๒.๓ บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่ มาจัดสรรน้ าอย่างเป็นธรรม และเพียงพอต่อความต้องการโดยวางกลไกการ
บริหารจัดการน้ าที่เปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วม 



๓๑ 

๒.๔ ก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ และเขตต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นด้วย๒๗ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนบ้านว่าน ต าบลห้วยทราย อ าเภอแก่คอย จังหวัดสระบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรอิสระต่างๆ ที่น ามาพิจารณาทุกตัวได้แก่ เพศ อาชีพ และระดับการศึกษา
ของหัวหน้าครอบครัว รายได้ครัวเรือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือนระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐานการเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม จ านวนแรงงานในครัวเรือน การมีอาชีพการมีอาชีกรองและขนาดพ้ืนที่ถือครอง
ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความ
เชื่อมั่น ๐.๐๕ ดังนั้น จึงต้องอาศัยโครงการประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยเร่งด่วน
ในพ้ืนที่เท่าที่จะท าได้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วมด้านนี้๒๘ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม
มีผลต่อการพ่ึงพิงผลิตผลจากป่าและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ของราษฎรในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่านานาชนิด จังหวัดระนอง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการพ่ึงพิงผลิตผลจากป่า  ได้แก่
ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนและขนาดพ้ืนที่ถือครอง นอกจากนี้ปรากฏว่าไม่มีตัวแปรใดเลยที่
มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจอันดี ให้กับราษฎรในพ้ืนที่ รวมทั้งมีการก่อตั้งป่า
ชุมชนขึ้นด้วย๒๙จากสถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาปัญหาทางด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นเรื่องที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านป่าไม้ ก็ยังคงมีเรื่องการบุกรุกหรือเข้ายึดถือครอบครอง
พ้ืนที่ของเขตอนุรักษ์หรือเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่ ซึ่งดูแล้วหลายๆคนพยายามที่จะครอบครอง อันจะ
ท าให้เหมือนว่าเกิดปัญหาของความขัดแย้งขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วเป็นปัญหาที่เรียกร้องคล้ายๆกับว่าโต้แย้ง
กันในเรื่องของปัญหาที่ท ากินเพราะฉะนั้นปัญหาลักษณะของทางทรัพยากรป่าไม้จึงมีด้วยกัน ๒ 
ลักษณะกล่าว คือ 

๑. การบุกรุกเข้าไปโดยผิดต่อกฎหมาย ซึ่งกรณีนี้ถ้ามีการบุกรุกก็จะมีการจับกุมและการ
แจ้งความด าเนินคดี 

                                                           
๒๗ เลิศ จันทนภาพ, “แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรป่าไม้” ในเอกสาร

ประกอบการบรรยายวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้, (แพร่: โรงเรียนการป่าไม้แพร่, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐๘. 
๒๘ ฉัตรา ปิ่นปัก,“การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินของ

ประชาชน   บ้านว่าน อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี”วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๕๘. 

๒๙ บรรรักษ์ เสริมทอง,“ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการพึงพิงผลผลิตจากป่าและการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านาคาจังหวัดระนอง”, วิทยานิพนธ์ 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๑. 



๓๒ 

๒. ในลักษณะเรียกร้องที่ท ากิน จึงอยู่ในขั้นตอนที่กระทรวงฯจะต้องท าการพิสูจน์เพราะ
จะนั้นตรงนี้ก็จะน ามาซึ่งโครงการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ซึ่งเราจะใช้ทางด้านเทคโนโลยีภาพถ่ายจากคาว
เทียม และภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ในการที่จะสแกน ที่จะท าให้เห็นแนวเขตที่ชัดเจนของพ้ืนที่
อนุรักษ์ป่าไม้ โดยการจะเอาภาพย้อนหลังแปลงออกมาว่าประชาชนหรือมีใครเข้าไปอยู่พ้ืนที่ตรงนั้น
ก่อนหรือหลังอย่างไร คือ ถ้าเข้ามาทีหลังก็ถือว่าไม่ถูกต้องแต่ถ้าเข้ามาก่อนกระทรวงฯก็จะรับเรื่องไว้
พิจารณา๓๐ 

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ คือ การพัฒนาและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์ โดยให้ประชาชนและองค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมการ
จัดระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชัดเจน มีการฟ้ืนฟู ป้องกัน สงวน ปัญหา
ความขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้ง ป่าไม้ ที่ดิน และแหล่งน้ า ที่ก าลังด าเนินอยู่ใน
ปัจจุบัน คือ สร้างศักยภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถมีใช้ได้อย่างยั่งยืน ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ สร้างเสริมความรู้ในพื้นที่เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

๓๐ ศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดช, รักษ์สิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๓), หน้า ๒๑. 



๓๓ 

ตารางท่ี ๒.๕ ทฤษฎีนักวิชาการและนักวิจัยท าการศึกษาเก่ียวกับการบริหารป้องกันทรัพยากรป่าไม้ 

นักวิชาการ หลักแนวคิด 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, (๒๕๓๕,หนา้ ๑๐) 
เลิศ จันทนภาพ, (๒๕๔๔,หน้า ๘-๑๐) 

๑. ให้ประชาชนและองค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วม 
๒. การจัดระบบการบริหารและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชัดเจน 
๓. มีการฟื้นฟู ป้องกัน สงวน และรักษาไว้ 
๔. ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน เหมาะสมกับศักยภาพ
และเกิดความเป็นธรรม 

ฉัตรา ปิ่นปัก, (๒๕๔๓,หน้า ๕๘) 
บรรรักษ์, เสริมทอง, (๒๕๔๘,หน้า ๒๑) 

๑.  ท าการประชาสัมพันธ์ด้ านการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้
๒. สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจกับคนในพ้ืนที่
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

 

๒.๓ หลักธรรมส าหรับการมีส่วนร่วม 
หลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่าย

เดียว เป็นหลักใช้ในจัดการบริหารการปกครอง เพื่อป้องกันมิให้การด าเนินการบริหารการปกครองเกิด
ความเสื่อมพร้อมเสริมสร้างให้เกิดความเจริญฝ่ายเดียว สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหมู่คณะทั้งฝ่าย
บ้านเมืองและฝ่ายคณะสงฆ์ให้น าไปสู่ความเจริญโดยฝ่ายเดียว อปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมะที่
ปรากฏอยู่ในมหาปรินิพพานสูตร และอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี ฑีฆนิกายมหาวรรค ซึ่งสมเด็จ
พระสังฆราช กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้ทรงแปลไว้ อปริหานิยธรรม ถูกน าเค้าเรื่องมาแต่งเป็นฉันท์ 
โดยนายชิต บุรทัต ชื่อว่าสามัคคีเภทค าฉันท์ ซึ่งเป็นเรื่องที่สองให้เห็นโทษของการแตกสามัคคี ที่ไม่
เพียงแต่มีผลกระทบตัวบุคคลเท่านั้น แต่ยังมีผลถึงองค์การหรือหน่วยงานอีกด้วย 

“อปริหานิยธรรม หมายถึง ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญ
ถ่ายเดียว ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง ครั้งหนึ่งวัสสการพราหมณ์อ ามาตย์ผู้ในมครรัฐเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้าเพ่ือต้องการที่จะทราบเหตุแห่งเสื่อมเพราะพระเจ้าอชาตศัตรูต้องการจะปราบแคว้นวัชชี 
แต่ยกองทัพไปรบเมื่อใด ก็ต้องพ่ายแพ้ลับมาทุกท่ีไม่สามารถเอาชนะกษัตริย์แห่งแควันวัชชีได้เลย จะมี
วิธีการอย่างไรท าให้แคว้นวัชชีพินาศถึงความวอดวาย” มหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาครับสั่งกับ



๓๔ 

ท่านพระอานนท์ว่า ดูกรอานนท์ เธอจงสั่งให้ภิกษุทุกรูปซึ่งอยู่อาศัยพระนครราชคฤห์ ให้มาประชุมกัน
ในวันอุปัฏฐานศาลา ท่านพระอานนท์รับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว สั่งให้ภิกษุทุกรูปซึ่งอยู่
อาศัยพระนครราชคฤห์ ให้มาประชุมกันในวันอุปัฏฐานศาลา แล้วจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่
ประทับ ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ ณ ที่ควรข้างหนึ่ง ครั้นท่านพระ
อานนท์นั่ง เรียบร้อยแล้วได้ทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสงฆ์ประชุมกันแล้ว ขอพระองค์ทรง
ทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิดฯ ล าดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงลุกขากอาสนะ เสด็จเข้าไปยังอุปัฏฐาน
ศาลา แล้วประทับนั่ง บนอาสนะที่ปูลาดไว้ ครั้นประทับนั่ง แล้ว รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายเราจักแสดงอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ แก่พวกเธอ พวกเธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุ
เหล่านั้นทูลรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า 

๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุหมั่น ประชุมกันเนืองๆอยู่เพียงได้พ่ึงหวังได้ซึ่งความเจริญ

อย่างเดียว 

๒) ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักพร้อมเพียงกันประชุม จักพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม

และจักพร้อมเพียงช่วยกันท ากิจที่สงฆ์กระท าอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อม

เพียงนั้น 

๓) ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักไม่บัญญัติสิ่งที่มีได้บัญญัติไว้แล้วจักไม่ถอนสิ่งที่ได้

บัญญัติไว้แล้ว จักสมาทานประพฤติอยู่ในสิกขาบททั้งหลายตามที่ได้บัญญัติไว้แล้ว อยู่เพียงใด พึงหวัง

ได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเพียงนั้น 

๔) ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุผู้เป็นเถระ ผู้รัตตันญู

บวชนาน เป็นสงฆ์บิดร เป็นสังฆปริณายก และจักเชื่อฟังถ้อยค าของท่านเหล่านั้นอยู่เพียงใด พึงหวังได้

ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเพียงนั้น 

๕) ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักไม่ลุอ านาจแก่ตัณหาอันจะก่อให้เกิดภพใหม่ซึ่งบัง

เกิดข้ึนแล้วอยู่เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเพียงนั้น 

๖) ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกภิกษุจักเป็นผู้ยินดีในเสนาสนะป่า อยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความ

เจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเพียงนั้น 

๗) ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักการอารักขาโดยธรรมแก่พระอริยะ ด้วยตั้งความ

ปรารถนาว่า พระอริยะเหล่านี้ที่ยังไม่มาสู่บ้านนี้เมืองนี้ขอให้มา ส่วนที่มาแล้วขอให้ท่านอยู่ผาสุก 

สรุปได้ว่า ในอปริหานิยตธรรมได้แก่ (๑) หมั่นประชุมเนืองนิตย์ คือ การหมั่นปรึกษาหา
ลือกันในหมู่คณะ (๒) พร้อมเพียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพียงกันท ากิจที่พึงท า 
ข้อนี้แปลอีกอย่างหนึ่งว่า พร้อมเพียงกันลุกขึ้นป้องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของส่วนรวมพร้อมเพียงกันท า
กิจทั้งหลาย (๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ อันขัดต่อหลักการเดิมที่ได้ก าหนดไว้ดีแล้ว ไม่ล้มล้างที่



๓๕ 

บัญญัติไว้ ตามหลักการเดิม ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ)ตามที่วางไว้เดิม (๔) ท่านเหล่าใด
เป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่ง อันควรรับฟัง  
(๕) บรรดากุลสตรีกุลมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจไม่รังแกต่อผู้ที่อ่อนแอกว่า 
(๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ ปูชนีสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆของวัชชี(ประจ าชาติ)
ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยท าแก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อมทรามไป 
(๗) จักให้ความรักษา คุ้นครอง ป้องกัน อันชอบธรรม แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย (หมายถึงบรรพชิตผู้
ด ารงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไป) ตั้งใจว่า ขอพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังมิได้มาพึงมาสู่แว่น 
แควัน ที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแควันโดยผาสุก 

๒.๓.๑ ความหมายของหลักอปริหานิยธรรม 
หลักอปริหานิยธรรม ซึ่งเป็นธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่าย

เดียวบุคคลใดน าไปประพฤติปฏิบัติตามแล้วจะไม่ท าให้เกิดการแตกแยก ให้เกิดความสามัคคีและมี
ความเป็นปึกแผ่นในสังคม มีนักวิชาการได้ให้ความหมายหลักอปริหานิยธรรมไว้ ผู้วิจัยได้ค้นคว้าน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท าวิจัย ดังนี้ 

อปริหานิยธรรม ที่ความว่า ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม, ธรรมที่ท าให้ไม่เสื่อม เป็นไป
เพ่ือความเจริญฝ่ายเดียวมี ๗ ข้อ ที่ตรัสส าหรับภิกษุ(ภิกษุอปริหานิยธรรม)ยกมาแสดงหมวดหนึ่ง ดังนี้ 
๑. หมั่นประชุมกันเนื่องนิตย์ ๒. เมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกัน
เลิก และพร้อมเพียงช่วยกันท ากิจที่สงฆ์จะต้องท า ๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้น ไม่ถอนสิ่ง
ที่พระองค์บัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ ๔. ภิกษุเหล่าใด
เป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์ เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้น เชื่อฟังถ้อยค าของท่าน ๕. ไม่ลุอ านาจแก่
ความอยากท่ีเกิดขึ้น ๖. ยินดีในเสนาสนะป่า ๗. ตั้งอยู่ว่าเพ่ือนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีล ซึ่งยังไม่มาสู่
อาวาสขอให้มา ที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุข๓๑ 

อปริหานิยธรรม ความว่า ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว 
ชื่อว่าอปริหานิยธรรม มี ๗ อย่าง คือ ๑. หมั่นประชุมกันเนื่องนิตย์ ๒.เมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกัน
ประชุม เมื่อเลิกประชุม ก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงกันช่วยท ากิจที่สงฆ์จะต้องท า ๓. ไม่
บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้น ไม่ถอดสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาอยู่
สิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ ๔. ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือภิกษุ
เหล่านั้น เชื่อฟังถ้อยค าของท่าน ๕. ไม่ลุอ านาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น ๖. ยินดีในเสนาสนะป่า ๗. 

                                                           
๓๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๔๙๗-๔๙๘. 



๓๖ 

ต้ังใจอยู่ว่า เพ่ือนภิกษุสามเณรซึ่งผู้มีศีล ซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุข ธรรม ๗ 
อย่างนี้ ตั้งอยู่ในผู้ใด ผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวฯ๓๒ 

อปริหานิยธรรม ไว้ว่า เป็นธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่าย
เดียว ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง คือ 

๑. หมั่นประชุมกันเนื่องนิตย์ 
๒. พร้อมเพียงกันประชุม พร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันเลิกกิจกรรมที่ควรท า 
๓. ไมบ่ัญญัติสิ่งที่ได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ 
๔. ท่านใดเป็นใหญ่ในชุมชน ควรเคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่ง

อันควรเชื่อฟัง 
๕. บรรดากุลสตรี กุมารีให้อยู่ดีมีสุขโดยมิข่มเหง หรือฉุดค่าขืนใจ 
๖. เคารพสักการบูชาเจดีย์ 
๗. จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหาย๓๓ 
อปริหานิยธรรม ไว้ว่าการถือธรรมเป็นใหญ่ธรรมที่เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว ไม่มี

เสื่อมเสียเลย คือ 
๑. หมั่นประชุมเนื่องนิตย์ 
๒. พร้อมเพียงกันประชุม พร้อมเพียงกันเลกประชุม พร้อมเพียงกันท ากิจที่พึงท าข้อนี้

แปลอีกอย่างหนึ่ง พร้อมเพียงกันลุกข้ึนป้องกันบ้านเมือง พร้อมเพียงกันท ากิจทั้งหลาย 
๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม)ไม่ลบล้างสิ่งที่บัญญัติไว้(ตาม

หลักการเดิม)ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ)ตามท่ีวางไว้เดิม 
๔. ท่านเหล่าใดเป็นใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่า

เป็นสิ่งอันควรรับฟัง 
๕. บรรดากุลสตรี กุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีมีสุขโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดค่าขืนใจ 
๖. เคารพสักการบูชาเจดีย์ ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงจนอนุสาวรีย์ต่างๆของ

วัชชี(ประจ าชาติ)ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยท าแก่เจดีย์
เหล่านั้นเสื่อมทรามไป 

                                                           
๓๒ พระมหาอ านาจ พุทฺธิเมธี, นวโกวาท ฉบับชาวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: หจก. รุ่งเรืองสาส์นการ

พิมพ์), หน้า ๘๖-๘๗. 
๓๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒๐, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๒๑๑. 



๓๗ 

๗. จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย(ในที่นี้กิน
ความกว้าง หมายถึง บรรพชิดผู้ด ารงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไป)ตั้งใจว่าพระอรหันต์๓๔ 

สรุปได้ว่า องค์กรที่จะประสบความส าเร็จในการท างานได้นั้น สิ่งส าคัญประการหนึ่ง คือ 
สมาชิกในองค์กรต้องท างานร่วมกันอย่างมีความสุข หรือครอบครัวจะอยู่กันอย่างมีความสุขได้สมาชิก
ในครอบครัวต้องให้ความส าคัญกัน ดังนั้น จึงต้องหมั่นมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่ง
กันและกันทั้งภายในครอบครัวและภายในองค์กร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักในการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และสามารถท างานเป็นทีมได้ด้วยหลัก อปริหานิยธรรม ๗ ประการ ซึ่งเป็นธรรมะอัน
เป็นที่ตั้งแห่งความไม่รู้จักเสื่อมเป็นเหตุให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นในสังคม 
ชุมชนและประเทศชาติ 
 
ตารางท่ี ๒.๖ แนวคิดหลักนักวิชาการได้ท าการศึกษาหลักธรรมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

นักวิชาการ หลักแนวคิด 
พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๕๑,หน้า ๔๙๗-๔๙๘) 
พระมหาอ านาจ พุทฺธิเมธี,(หน้า ๘๖-๘๗) 
 

๑. ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพ่ือความ
เจริญฝ่ายเดียว 
๒. ถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมนี้แล้วจะไม่ท าให้เกิดการ
แตกแยก ใช้เกลี้ยกล่อมให้เกิดความสามัคคีและความ
เป็นปึกแผ่นในสังคม ชุมชนและประเทศชาติ 

วิรัช วิรชันิภาวรรณ, (๒๕๓๕, หน้า ๑๐๘) 
เลิศ จันทนภาพ, (๒๕๔๔, หนา้ ๘-๑๐) 

๑. ให้ประชาชนและองค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 
การจัดระบบการบริหารและการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างชัดเจน 

ฉัตรา ปิ่นปัก, (๒๕๔๓, หน้า ๔๘) 
 
บรรรักษ์ เสริมทอง, (๒๕๔๘, หน้า ๒๑) 

๑. ท าการประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ 
๒. สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจกับคนในพ้ืนที่เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
 
 
 

                                                           
๓๔ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ , พิมพ์ครั้งที่ ๑๑,

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๔๔๗-๘๘๕. 



๓๘ 

๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
อุทยานแห่งชาติตาดโตน อยู่ในท้องที่อ าเภอเมืองชัยภูมิ ทางทิศเหนือของจังหวัดชัยภูมิ 

ลักษณะทางธรณีวิทยาประกอบด้วย หินปูนและหินดินดาน โดยเฉพาะบริเวณน้ าตกตาดโตน
ประกอบด้วยลานหินที่กว้างใหญ่และสวยงาม พื้นที่ทั่วไปปกคลุมด้วยป่าดิบแล้งและป่าเต็งรังเป็นส่วน
ใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๓๕,๗๓๗.๕๐ ไร่ หรือ ๒๑๗.๑๘ ตารางกิโลเมตร  

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ ได้พิจารณาเห็นว่าน้ าตกตาดโตน ซึ่งอยู่ในป่าสงวน
แห่งชาติภูแลนคา ท้องที่ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นน้ าตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยลานหินกว้างและมีน้ าไหลตลอดปี เหมาะสมที่จะจัดเป็นวนอุทยาน
ขึ้น จึงได้เสนอให้กรมป่าไม้พิจารณาด าเนินการ ซึ่งกรมป่าไม้มีมติเห็นชอบตามที่จังหวัดเสนอให้จัดตั้ง 
“วนอุทยานน้ าตกตาดโตน” ขึ้น เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๘ โดยอยู่ใน
ความควบคุมดูแลของส านักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ 

ต่อมา กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้พิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้การจัดวนอุทยานแห่งนี้ 
เป็นไปตามหลักวิชาการ และเพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติอันสวยงามแห่งนี้ไว้ ควรส ารวจและปรับปรุง
ยกฐานะวนอุทยานน้ าตกตาดโตน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ จึงมีค าสั่งกรมป่าไม้ที่ ๖๕๕/๒๕๑๘ ลงวันที่ 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๘ ให้นายไกรลาศ เทพสัมฤทธิ์พร นักวิชาการป่าไม้ ๔ หัวหน้าวนอุทยานน้ าตก
ตาดโตน ด าเนินการส ารวจหาข้อมูลเพ่ิมเติม พบว่า วนอุทยานน้ าตกตาดโตนมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ 
มีน้ าตกที่สวยงามหลายแห่ง เหมาะสมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามหนังสือวนอุทยานน้ าตกตาดโตน 
ที่ กษ ๐๘๐๘(ตน)/๒๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๙  

กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้น าเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีมติใน
คราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๑๙ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๙ เห็นชอบให้ยกฐานะวนอุทยานน้ าตก
ตาดโตนเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าภูแลนคา ในท้องที่
ต าบลท่าหินโงม ต าบลห้วยต้อน ต าบลนาฝาย และต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็น
อุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๙๗ ตอนที่ ๒๐๘ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๒๓ เป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ ๒๓ ของประเทศ 

การมีส่วนร่วมภาครัฐ พระสงฆ์  เอกชน และประชาชน  ผู้ว่าจังหวัด น าชาวชัยภูมิ “รวม
พลังร่วมใจครั้งใหญ่ ด้วยการทอดผ้าป่าต้นไม้ สร้างฝายมีชีวิต” ตามโครงการ “ป่ารักษ์น้ าโล่ใหญ่
ชัยภูมิอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ” บนพื้นที่ ๑๓,๐๐๐ ไร่ 

สภาพป่าโดยทั่วไปจ าแนกออกได้เป็น ๒ ชนิดของสังคมพืชคือ ป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง ป่า
เต็งรังในอุทยานแห่งชาติตาดโตนพบขึ้นกระจัดกระจายในพ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง ๒๕๐-๔๐๐ เมตร พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ เต็ง รัง พลวง แดง ชิงชัน ตะแบกเลือด มะกอกเกลื้อน 
ก่อแพะ กระโดน และมะค่าแต้ ฯลฯ ส่วนพืชพ้ืนล่างที่ส าคัญได้แก่ หญ้าเพ็ก ลูกไม้ต่างๆ กระดูกอ่ึง  



๓๙ 

ลูกใต้ใบ เฟิน หมักม่อ กระมอบ และนางนวล เป็นต้น ในช่วงฤดูฝนจะมีไม้พ้ืนล่างพวกหญ้าและ
หญ้าเพ็กขึ้นอยู่หนาแน่นทั่วไป ใช้เป็นที่หลบซ่อนของสัตว์ป่าที่อยู่บนพ้ืนดินได้ดี เช่น กระต่ายป่า 
พังพอนธรรมดา นกคุ่มอืด นกกระทาทุ่ง นกกระรางหัวขวาน อ้นเล็ก กระจ้อน รวมทั้งหนู จิ้งเหลน 
และงูอีกหลายชนิด แต่ในฤดูแล้งพ้ืนป่าจะโปร่ง ประกอบกับมักเกิดไฟไหม้ป่าอยู่ประจ า สัตว์ป่าที่มี
โพรง รังอาศัย หรือหาอาหารตามเรือนยอดและล าต้นของไม้ยืนต้น เช่น กระรอกบินเล็กแก้มขาว 
กระรอกบินแก้มสีแดง กิ้งก่าบินปีกสีส้ม กิ้งก่าสวนหัวสีน้ าเงิน กิ้งก่าสวนหัวแดง ตุ๊กแกบ้าน นกตะขาบ
ทุ่ง นกตีทอง รวมทั้งนกหัวขวาน นกแซงแซว นกปรอด นกกระจิ๊ด นกกระจิบ และนกกินปลี จะไป
หลบภัยอยู่ในพื้นที่ป่าดิบแล้งในอุทยานแห่งชาติตาดโตนเป็นป่าที่ขึ้นในที่ค่อนข้างชุ่มชื้น บริเวณริมน้ า
ล าธาร หุบเขาและ ยอดเขา ความสูงเหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง ๓๐๐-๙๐๐ เมตร พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ 
ได้แก่ พะอง กระบก จิกดง ตีนเป็ดเขา ค้างคาว ติ้วแดง พะยอม พะวา มะกล่ าต้น หว้า ยางแดง 
มะแฟน พลองกินลูก ล าดวน และกะอวม พื้นป่าประกอบด้วยกล้าไม้ของไม้ชั้นบน ปอขนาน แก้ว เข็ม
ขาว สาปเสือ หวายเขียว และเต่าร้าง เป็นต้น บนชั้นเรือนยอดไม้ยืนต้นในป่าดิบแล้งเป็นบริเวณที่สัตว์
ป่าหลายชนิดใช้เป็นที่อยู่อาศัย หากิน หลบซ่อนตัว รวมทั้งด าเนินกิจกรรมต่างๆ สัตว์ป่าเหล่านี้ได้แก่ 
ลิงกัง ลิงลม พญากระรอกบินหูแดง กระรอกบินเล็กแก้มขาว ระรอกหลากสี นกบั้งรอกใหญ่ นกแก๊ก 
นกหกเล็กปากแดง นกปีกลายสก๊อต นกเปล้าธรรมดา รวมทั้งเหยี่ยวอีกหลายชนิด สัตว์ป่าที่ใช้
ประโยชน์บริเวณพ้ืนป่าของป่าดิบแล้ง ได้แก่ หมูป่า เก้ง อีเห็นข้างลาย ลิ่น หนูหวาย ไก่ป่า นกกระราง
หัวหงอก นกกระเบื้องผา ตะกวด งูเหลือม ผีเสื้อหางติ่งเฮเลน ผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่ และผี เสื้อจรกา
มลายูเป็นต้น 

 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาเอกสารตลอดจนแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นฐานบริบท

สนับสนุนการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ของต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งมีได้สรุปรายละเอียดดังนี้ 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
จากเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

เพ่ือเป็นบริบทสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่า

ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีได้สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

ดามพวรรณ วงษ์แตง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลของการหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้กับพ้ืนที่
ท ากินต่อลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อ าเภอลี้ 



๔๐ 

จังหวัดล าพูน” ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการสร้างเสริมการพัฒนามีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลายๆด้าน ส่งผลให้ประชาชนมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขและที่สะดวกขึ้น 
แต่ก็ยังมีปัญหาต่างๆอีกมากมาย เช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน ดังนั้น กระบวนการพัฒนา จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโดยให้ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา ได้
เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน๓๕  

อติกานต์ อัครจาคะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่บ้านกอข่อย 

จังหวัดล าพูน ในการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” ผลการวิจัยพบว่า  

ในภาพรวมการมีส่วนร่วมด าเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของประชาชนหมู่บ้านกอ

ข่อย อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เกือบทุกด้านมีส่วนร่วมในระดับปาน

กลาง ยกเว้น ด้านการประเมินผล พบว่ามีส่วนร่วมในระดับน้อย 

ด้านการคิดวางแผน ด้านการด าเนินการ ด้านประเมินผลและด้านการร่วมรับผลประโยชน์ 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการร่วมเสนอและวิเคราะห์ปัญหาในหมู่บ้านรวมถึง

การมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรมในการปฏิบัติ การเข้าร่วมในกิจกรรมของโครงการและการร่วมรับ

ผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง แต่ในด้านการประเมินผล ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วน

ร่วม โดยมากเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการประเมินผลจะเป็นผู้ที่เป็นผู้น าของหมู่บ้านผู้มีอาชีพรับราชการ

หรือวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้มีความรู้และเป็นผู้ที่ประชาชนให้ความเชื่อถือ 

ประชาชนเห็นว่า ควรมีการสนับสนุนให้มีการประชุมให้มากขึ้นทั้งการด าเนินงานควรให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี
และเกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมต่างๆที่ถูกก าหนดขึ้นในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้ายกอข่อยซึ่งสามารถให้
ครัวเรือนอยู่ได้อย่างไม่ขัดสน พออยู่พอกิน ตามแนวทาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ควรมีการประเมิน
กิจกรรมและให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถ
แก้ไขปัญหา และตรงตามความต้องการของประชาชน๓๖ 

                                                           
๓๕ ดามพวรรณ วงษ์แตง, “ผลของการหมายแนวเขตพื้นที่ป่าไม้กับพื้นที่ท ากินต่อลักษณะเศรษฐกิจ

และสังคมของชุมชนในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการป่าไม้, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘.). 

๓๖
 อติกานต์ อัครจาคะ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่บ้านกอข่อย จังหวัดล าพูนในการด าเนินงาน

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน”วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
, (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่, ๒๕๕๔). 



๔๑ 

อรอนงค์ ธรรมกุล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมชองชุมชนในกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่น” จากผลการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าและสมาชิกมีบทบาทร่วมกันในการด าเนินกิจกรรม
ตามกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีในกระบวนการการมีส่วนร่วม ได้แก่การร่วม
ประชุมอภิปรายปัญหาร่วมกัน กับการร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม และการร่วมกันประเมินสรุปผลกิจกรรม
ที่ด าเนินการ รูปแบบที่สมาชิกองค์การชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปได้ตามระเบียบ
ข้อบังคับที่กลุ่มร่วมกันก าหนด ในการด าเนินการ ทั้งที่เป็นงานส่วนรวมของชุมชน คือกิจกรรม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ กิจกรรมงานบุญประเพณี ของชุมชนและของส่วนตัว กิจกรรมการพัฒนาสถานที่
สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน โรงเรียนและวัด และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและครอบครัว เช่นกิจกามกองทุนหมู่บ้าน กิจกรรมร้านค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตร เป็นต้น๓๗ 

ประมาณ ตัณฑิกุล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการศึกษา
และพัฒนาของชุมชนชนบท” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในกลุ่มแกนกลางตั้งแต่ขั้นตอน
คิดค้นปัญหา และจัดล าดับของปัญหา พร้อมทั้งขยายความคิด วิธีการแก้ปัญหา ไปยังชาวบ้านใน
ชุมชน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ภายในชุมชนแรงผลักดัน
ด้านบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม ความถี่และระยะเวลาที่มีสัมพันธ์ของกลุ่มแบบแผนการเรียนรู้๓๘ 

สมศักดิ์ น้อยนคร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลในจังหวัดอุตรดิตถ์” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นราย 
ด้านพบว่าด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการปฏิบัติงานและด้านการรับประโยชน์ในระดับมากส่วน
ด้านการคิกพัฒนาด้านการตัดสินใจและด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลางและผลการ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
กับปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าประชาชนที่มีอายุระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนประชาชนที่
มีเพศและระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลไม่แตกต่างกัน๓๙ 
 

                                                           
๓๗

 อรอนงค์ ธรรมกุล, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น”,วิทยานิพนธ์ศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙). 
๓๘ ประมาณ ตัณฑิกุล, “กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชนชนบท”, 

วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๘). 
๓๙ สมศักดิ์ น้อยนคร,“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลในจังหวัด 

อุตรดิตถ์”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, ๒๕๕๑).  



๔๒ 

ตารางที่ ๒.๗ สรุปงานการสังเคราะห์การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ดามพวรรณ วงษ์แตง, (๒๕๔๘) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการสร้างเสริมการ

พัฒนามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนหลายๆด้าน 
อติกานต์ อัครจาคะ, (๒๕๕๔) ในภาพรวมการมีส่วนร่วมด าเนินโครงการหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของประชาชนหมู่บ้านกอ
ข่อย อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า เกือบทุกด้านมีส่วนร่วมในระดับปาน
กลาง ยกเว้น ด้านการประเมินผล พบว่ามีส่วนร่วม
ในระดับน้อย 

อรอนงค์ ธรรมกุล, (๒๕๔๙) ผู้น าและสมาชิกมีบทบาทร่วมกันในการด าเนิน
กิจกรรมตามกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ วิธีในกระบวนการการมีส่วนร่วม 
ได้แก่การร่วมประชุมอภิปรายปัญหาร่วมกัน กับการ
ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม และการร่วมกันประเมิน 

ประมาณ ตัณฑิกุล, (๒๕๕๘) ประชาชนมีส่วนร่วมในกลุ่มแกนกลางตั้งแต่ขั้นตอน
คิดค้นปัญหา และจัดล าดับของปัญหา พร้อมทั้ง
ขยายความคิด วิธีการแก้ปัญหา ไปยังชาวบ้านใน
ชุมชน 

สมศักดิ์ น้อยนคร, (๒๕๕๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 
              สรุปได้ว่า จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถที่จะ
ได้ผลว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนคือการที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องหรือกิจกรรมต่างๆที่
เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมชุมชนเพ่ือการพัฒนาบทบาทภาคประชาสังคมให้เข้าไปมีบทบาท
ในด้านต่างๆมากที่สุดแต่ในการมีส่วนร่วมนั้นบางครั้งก็ยังคงเป็นปัญหาส าคัญของชุมชนเพราะยัง ไม่
เป็นที่รู้จักของประชาชนในชุมชนและการมีส่วนร่วมในบางกิจกรรมนั้นประชาชนให้ความสนใจน้อย
มากทั้งนี้อาจเป็นเพราะสาเหตุหลายๆอย่างเช่นสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองโดยเฉพาะด้าน



๔๓ 

เศรษฐกิจที่ประชาชนโดยเฉพาะในชุมชนเมืองที่ให้ความส าคัญกับการประกอบอาชีพมากกว่าให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในชุมชนแต่ในสังคมชนบทนั้นประชาชนยังคงให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของชุมชนมากกว่า 

๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
จากเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ของต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ” ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งมีได้สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

วินัย ปราสาทศรี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของ
ราษฎรบ้านยาง ต าบลห้วยทราย อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า ราษฎรบ้านยาง มี
อาชีพหลักและรายได้หลักจากโรงงานอุตสาหกรรม การร่วมมือในการป้องกันทรัพยากรป่าไม้จาก
ราษฎรน้อย เนื่องจากได้รับประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติน้อย การพ่ึงพิงน้ าซับจากอุทยานแห่งชาติ 
เพ่ือท าการเกษตรมีน้อย การขยายการถือครองที่ดินมีขนาดเล็ก คือ ต่ ากว่า ๑ ไร่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อย
ตอบค าถามขนาดการถือครองที่ดิน เนื่องจากไม่ไว้ใจต่อบุคคลที่ท าการสอบถาม๔๐ 

อ านวย แสนเสนาะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สวนป่า โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐ กรณีแปลง FPT ต าบลป่าแล้วหลวง อ าเภอสันติ
สุข จังหวัดน่าน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพหลักทางการเกษตรกรรมจะมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สวนป่าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรง
ครองราชย์ปีที่ ๕๐ มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพหลักนอกเหนือจากการเกษตรทั้งนี้เนื่องจากอาชีพ
เกษตรใช้เวลาในการประกอบอาชีพเป็นช่วงเวลาหรือฤดูกาล เมื่อว่างเว้นจากการท าการเกษตรก็
สามารถให้ความร่วมมือกับโครงการฯได้และยังเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ตลอดปี๔๑ 

                                                           
๔๐ วินัย ปราสาทศรี, “การมีส่วนร่วมในการป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรบ้านยาง อ าเภอหนอง

แค จังหวัดสระบุรี”,วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทรัพยากรป่าไม้ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๓). 

๔๐ อ านวย แสนเสนาะ, “ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์สวนป่าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรง
ครองราชย์ปีที่ ๕๐ กรณีแปลง FPT ๒๕ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการป่าไม้, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๕). 
 



๔๔ 

 ศลิษา พึ่งแก้วแสง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ :
ศึกษาเฉพาะกรณีป่าชุมชนบ้านห้วยแก้ว อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า 
ชาวบ้านแม่เตาดินและบ้านห้วยแก้ว ได้อาศัยพ่ึงพิงป่าในการด ารงชีวิตมาเป็นเวลานาน ซึ่งชาวบ้านได
รักษาป่าบนพื้นฐานความเชื่อในเรื่องการนักถือผี ขณะเดียวกัน ป่าเป็นสิทธิร่วมกันของชุมชนไม่ใช่ของ
หลวงชาวบ้านทุกคนจึงมีส านึกร่วมกันถึงสิทธิและหน้าที่ในการจัดการและใช้ประโยชน์จากป่าไป
พร้อมๆกัน กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าของชาวบ้านมี ๔ ขั้นตอนคือ การร่วมค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการ
ลงทุนและปฏิบัติของปัญหาและการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล๔๒ 

จ าเนียร ศิลปะอาชา  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อ าเภอส่วนผึ่ง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย
พบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติอ าเภอส่วนผึ่ง และการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาธรรมชาติ ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมของผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเรื่องดังกล่าว คือ ความคาดหวังถึงผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติมากกว่า๔๓ 

ประสพสุข ดีอินทร์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของ
ก านันผู้ใหญ่บ้านในภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า คือ ๑.อายุ ระดับการศึกษา รายได้ การมีที่ดินถือ
ครองเป็นกรรมสิทธิ์ การใช้เชื้อเพลิง การเป็นสมาชิกกลุ่มสังคม ไม่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของก านันผู้ใหญ่บ้านในภาคเหนือ ๒.ขนาดครอบครัว ระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งการเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ ๓.เจตคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้อ าเภอ มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของก านันผู้ใหญ่บ้านในภาคเหนือ ๔.ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ของก านันผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง แต่ความต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ของก านันผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในระดับสูงปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญของก านันผู้ใหญ่บ้าน

                                                           
๔๒ ศลิษา พึ่งแสงแก้ว, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้: ศึกษาเฉพาะกรณีป่าชุมชน 

บ้านห้วยแก้ว อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่” , วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๗). 

๔๓ จ าเนียร ศิลปะอาชา, “การมีส่วนร่วมของผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติ อ าเภอส่วนผึ้ง จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, (มหาวิทยาลัยมหิดล: จังหวัดนครปฐม, 
๒๕๔๐). 



๔๕ 

ในการป้องกันรักษาป่าไม้ คือ ขาดอ านาจในการจับกุมผู้กระท าผิด รองลงมาคือ ขาดเจ้าหน้าที่
สนับสนุน ขาดอุปกรณ์ท่ีทันสมัย และขาดก าลังคน๔๔ 
ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
วินัย ปราสาทศรี, (๒๕๕๓) ราษฎรบ้านยาง มีอาชีพหลักและรายได้หลักจาก

โรงงานอุตสาหกรรม การร่วมมือในการป้องกัน
ทรัพยากรป่าไม้จากราษฎรน้อย เนื่องจากได้รับ
ประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติน้อย 

อ านวย แสนเสนาะ, (๒๕๕๕) ประชาชนที่มีอาชีพหลักนอกเหนือจากการเกษตร
ทั้งนี้เนื่องจากอาชีพเกษตรใช้เวลาในการประกอบ
อาชีพเป็นช่วงเวลาหรือฤดูกาล 

ศลิษา พ่ึงแสงแก้ว, (๒๕๓๗) ชาวบ้านแม่เตาดินและบ้านห้วยแก้ว ได้อาศัยพ่ึงพิง
ป่าในการด ารงชีวิตมาเป็นเวลานาน ซึ่งชาวบ้านได
รักษาป่าบนพื้นฐานความเชื่อในเรื่องการนักถือผี 

จ าเนียร ศิลปะอาชา, (๒๕๔๐) ความรู้ความเข้า ใจเกี่ ยวกับการป้องกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอ าเภอส่วนผึ่ง และการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาธรรมชาติ 

ประสพสุข ดีอินทร์, (๒๕๕๑) ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ของก านันผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง แต่
ความต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ของก านันผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในระดับสูงปัญหาและ
อุปสรรคที่ส าคัญของก านันผู้ใหญ่บ้านในการป้องกัน
รักษาป่าไม้ คือ ขาดอ านาจในการจับกุมผู้กระท าผิด 
รองลงมาคือ ขาดเจ้าหน้าที่สนับสนุน ขาดอุปกรณ์ที่
ทันสมัย และขาดก าลังคน 

 
สรุปจากหลักการกรอบแนวคิดเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่า

ไม้ครั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

                                                           
๔๔

 ประสพสุข ดีอินทร์, “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของก านันผู้ใหญ่บ้านในภาคเหนือ”, 

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, (มหาวิทยาลัยมหิดล: จังหวัดนครปฐม, ๒๕๕๑). 



๔๖ 

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาส่งเสริมชาวบ้านให้มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้ยั่งยืน ยังมีประชาชนบางกลุ่มยังขาดการให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์
ป้องกันทรัพยากรป่าไม้ คงจะมีเฉพาะผู้น าชุมชนที่จริงใจและเสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนร่วมหาก
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แล้ว ก็จะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตนของต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ ได้มากยิ่งข้ึน 

๒.๕.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม 
จากเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกันหลัก  

อปริหานิยธรรม เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ของต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง  

จังหวัดชัยภูมิ” ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งได้สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

พระครูนิกรสุนทร (สมพงษ์ นุ่มสกุล) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องความ
สามัคคีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท” ได้อธิบายเกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม ไว้ว่าเป็นหลักธรรม
ที่ก่อให้เกิดความสมานสามัคคีที่กล่าวไว้ในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท อีกข้อหนึ่งที่ครอบคลุมการ
ปฏิบัติความสามัคคีธรรมทั้งทาง กาย วาจา และทางจิตใจ ได้อย่างดีที่สุดประการหนึ่ง คือ  
หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ๔๕ 

พระปลัดสุรพงษ์ ฐิตญาโณ (แก้วกอ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักอปริหานิยธรรม: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจัยพบว่า หลักอปริหานิยธรรมเป็นหลักธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม 
เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว มี ๒ ประเภท คือ ราชอปริหานิยธรรม (อปริหานิยธรรมส าหรับ
คฤหัสถ์ผู้มีหน้าที่ในการปกครอง) และภิกษุอปริหานิยธรรม (อปริหานิยธรรมส าหรับบรรพชิตผู้ใฝ่
ธรรม) อปริหานิยธรรมปรากฏมีในสูตรต่างๆเช่น มหาปริพพานสูตร เป็นต้น โดยแต่ละสูตรมีหลักธรรม 
๔ ประการบ้าง ๖ ประการบ้าง และ ๗ ประการบ้าง ซึ่งเทศบาลต าบลขามใหญ่ได้ประยุกต์ใช้หลักอปริ
หานิยธรรม ดังนี้ (๑) มีการประชุมกันเนืองนิตย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ (๒) พร้อมเพียงกันประชุมและเลิกประชุม พร้อมเพียงกันท ากิจที่พ่ึงกระท าร่วมกัน  
หาข้อสรุปที่เป็นส าคัญเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (๓) เคารพปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ได้วางไว้เป็นอย่างดีและยึดหลักปรัชญาดั่งเดิมมาเป็นแนวทางการบริหาร  

                                                           
๔๕ พระครูนิกรสุนทร (สมพงษ์ นุ่มสกุล) , “การศึกษาวิ เคราะห์ เรื่องความสามัคคีในคัมภีร์  

พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



๔๗ 

(๔) เคารพนับถือต่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมและผู้อาวุโสเคารพเชื่อฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน (๕) คุ้มครองสิทธิ์เด็กและสตรี จาก
การดูหมิ่นเหยียดหยามหรือการใช้ความรุนแรงข่มเหงรังแกและการล่วงละเทิด (๖) ให้รักษาเจดีย์หรือ
สัญลักษณ์ส าคัญทางพระพุทธศาสนาได้รับการด๔แล และบูรณะปฏิสัขรณ์ (๗) สนับสนุนส่งเสริมคน
ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พร้อมทั้งให้ความอารักขาและคุ้มครอง๔๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระครูนิกรสุนทร (นุ่มสกุล),  
(๒๕๕๓) 

ไว้ว่าเป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสมานสามัคคีที่
กล่าวไว้ในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท อีกข้อหนึ่งที่
ครอบคลุมการปฏิบัติความสามัคคีธรรมทั้งทาง กาย 
วาจา และทางจิตใจ ได้อย่างดีที่สุดประการหนึ่ง คือ 
หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ 

พระปลัดสุรพงษ์ ฐิตญาโณ (แก้วกอ), 
(๒๕๕๖) 

หลักอปริหานิยธรรมเป็นหลักธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่ง
ความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว มี ๒ 
ประเภท คือ ราชอปริหานิยธรรม (อปริหานิยธรรม
ส าหรับคฤหัสถ์ผู้มีหน้าที่ในการปกครอง) และภิกษุ
อปริหานิยธรรม (อปริหานิยธรรมส าหรับบรรพชิตผู้
ใฝ่ธรรม) อปริหานิยธรรมปรากฏมีในสูตรต่างๆเช่น 
มหาปริพพานสูตร เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๔๖ พระปลัดสุรพงษ์ ฐิตญาโณ (แก้วกอ), “การศึกษาวิเคราะห์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหลักอปริหารนิยธรรม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 



๔๘ 

สรุปได้ว่า หลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยความสามัคคีมีค่อนข้างมากทีเดียว 
เนื่องจากความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ความสมานฉันท์ปรองดองกัน กิริยาที่พร้อมเพรียงด้วย 
ความเกื้อหนุนกัน ร่วมมือร่วมใจกันท าให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งหลักอปริหานิยธรรมมีคุณลักษณะ 
ส่งเสริมไปในทางก่อให้เกิดมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว โดยได้แบ่งออกลักษณะของการน าไปปฏิบัติไว้ 
เป็น ๒ ฝ่ายคือ  ภิกษุอปริหานิยธรรมส าหรับพระภิกษุ และ ราชอปริหานิยธรรม ส าหรับคฤหัสถ์ผู้มี 
หน้าที่ในการปกครอง ซึ่งทั้ง ๒ ฝ่ายมีเนื้อหาสาระส าคัญที่เหมือนกัน แล้วแต่ว่าจะมีการปรับใช้ให้ 
เหมาะสมกับสภาวะของฝ่ายนั้น ๆ หลักอปริหานิยธรรมปรากฏมีในพระสูตรต่าง ๆ เช่น มหาปริพพาน 
สูตร เป็นต้น โดยแต่ละสูตรมีหลักธรรม ๔ ประการบ้าง ๖ ประการบ้าง และ ๗ ประการบ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไทยในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ของต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ” 
ผู้วิจัยก าหนดมาจากตัวแปรต้น และตัวแปรตามซึ่งตามกรอบทฤษฎีของ โคเฮนและอัพฮอฟ ซึ่งเป็น 
ในการท างานแล้วละก็หัวใจของการบริหารจัดการเพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมายนั้นมีองค์ประกอบ
ด้วยกัน ดังนี้๔๗ 

๑) ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบ เพศ อายุ 

วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ 

๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่  การมีส่วนร่วมของประชาชน

ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ ด้านการมี

ส่วนร่วมประเมินผลและด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ดังแผนภาพที่ ๒.๒ 

 

                ตัวแปรต้น                                                           ตัวแปรตาม          
       (Independent Variables)                                      (Dependent Variables)    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย 

                                                           
๔๗ Cohen , J.M. and Up Hoff , N.T. Rural Development Participation: Concept and 

Measures for Project Design Implementation and Evaluation. Rural Development Committee 
Center for International Studies, (New York: World Developments Cornell University, 1981), p 25. 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต
อุทยานแห่งชาติตาดโตนต าบลท่าหินโงม  
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  

๑. ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน 

๒. ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ 

๓. ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล 

๔. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

๑.เพศ 

๒.อายุ 
๓.วุฒิการศึกษา 

๔.อาชีพ 

๕.รายได ้

 

 



๕๐ 

 

 

 บทท่ี ๓ 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ของต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นการศึกษาโดยการ

ใช้ระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดด าเนินการวิจัยตามล าดับ ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต

อุทยานแห่งชาติตาดโตน ของต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยแบบ

ผสานวิธี (Mixed Methods) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) และเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  

 

๓.๒ ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
๑). ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ 

ปี ขึ้นไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตนของ 
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีประชากรทั้งสิ้นจ านวน ๕,๐๘๓ คน๑ 
                                                           

 ๑ ส านักงานทะเบียนจังหวัดชัยภูมิ,รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังประจ ำเขตเลือกต้ังที่ ๒, (ชัยภูมิ: ส.ส.
๑๑,๒๕๕๗), (อัดส าเนา). 



๕๑ 

 

๒). กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่า

หินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั่วไปที่ มีสิทธิ์เลือกตั้ง  

มีทั้งสิ้น จ านวน ๓๗๑ คน 

ก. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ท าการหาขาดกลุ่มตัวอย่าง โดยน าไปก าหนดหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณ

ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)๒ การค านวณหาขนาด/จ านวนตัวอย่าง ใน

กรณีท่ีสามารถรู้จ านวนหรือปริมาณประชากร เช่น ผู้น า คณะกรรมการและประชาชนทั่วไปของผู้ที่มี

สิทธิ์เลือกตั้งในเขตพ้ืนที่ ต าบลท่าหินโงม จ านวน ๕,๐๘๓ คน การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) ได้ดังนี้ 

โดย          n    = ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ 

                N = จ านวนประชากรที่ทราบค่า 

           e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ (allowable error 0.05) 

 
 

 
 
 
 
 

 
   

 

 

 

ไดก้ลุ่มตัวอย่างจ านวน n = 371 คน 

 

                                                           

 ๒ อภินันท์ จันตะนี, กำรใช้สถิติวิเครำะห์ข้อมูล ส ำหรับกำรวิจัยทำงธุรกิจ, (ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
วิทยาการจัดการ: มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๙), หน้า ๓๕. 
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๕๒ 

 

ข. วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

๑).หาขนาดกลุ่มตัวอย่างของคณะกรรมการป่าชุมชนและประชาชนไปตามสัดส่วนของ

ประชากรในแต่ละหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าหินโงม ด้วยการด้วยเปรียบเทียบสัดส่วนตามสูตรจึงได้

ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของชากรดังรายละเอียดในตารางที่ ๓.๑ 

ตำรำงท่ี ๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย (ตามหมู่บ้านต่างๆ) 
 

หมู่บ้ำน หมู่ที่ ประชำกร(คน) กลุ่มตัวอย่ำง (คน) 
บ้านท่าหินโงม ๑ ๑,๒๐๐ ๑๐๐ 
บ้านแจ้งเจริญ ๒ ๕๕๕ ๔๐ 

บ้านห้วยหมากแดง ๓ ๒๗๐ ๑๙ 
บ้านวังโพน ๔ ๒๒๙ ๔๐ 

บ้านวังน้ าเขียว ๕ ๓๔๘ ๙๐ 
บ้านหินหนีบ ๖ ๑,๖๔๓ ๒๓ 

บ้านใหม่บัวงาม ๗ ๕๕๓ ๓๐ 
บ้านซับสมบูรณ์ ๘ ๒๘๘ ๒๘ 

รวม ๘ หมู่บ้ำน ๕,๐๘๓ ๓๗๑ 

 
๒) วิธีการสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตามระดับชั้นอย่างเป็นส่วน (Proportional 

Stratified Random Sampling) ตามข้ันตอนดังนี้ 

๒.๑) จากนั้นจึงท าการสุ่มตังอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ ( Systematic 

Random Sampling) โดยวิธีการนับเรียงล าดับความถี่ของบ้านเลขที่ที่มีจ านวนตัวเลขคู่ 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต

อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยก าหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่

ส าคัญ (Key Informants) พระสงฆ์ ผู้บริหารสวนท้องถิ่น นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และประชาชน

ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ซึ่งมีความสอดคล้องกับประเด็นสาระส าคัญของการ

วิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

๑. พระศรีสัจญาณมุนี             ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ  

๒. พระครูพิสิษฐ์รัตโนภาส        เจ้าคณะต าบลนาฝาย เขต ๑ วัดท่าหินโงม  

อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

๓. นายจันทร์ทิพย์ ต๊ะวรรณะ     ก านันต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 



๕๓ 

 

๔. นายนพวงค์ พฤกษชาติ         หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม 

อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

๕. นางสาวนิภาพร ฐานวิเศษ       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหินโงม  

อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

๖. นายวิชานนท์ แสนผาลา         ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ อุทยาน

แห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

๗. นายสมพงษ ์โสวิชัย              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม ต าบลท่าหินโงม  

อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

๘. นายเสกสรร เพชรสกุลวิจติร    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหินหนีบ ต าบลท่าหินโงม  

อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

๙. นายเล็ก จี้แฮ                     ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่บัวงาม ต าบลท่าหินโงม  

อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

๑๐. นายแดง ตาค า                 ราษฏร์ประชาชนในต าบลท่าหินโงม ต าบลท่าหินโงม  

อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

๑๑. นายนิพนธ์ ปวกพรมมา       กรรมการป่าชุมชนท่าหินโงม ต าบลท่าหินโงม  

อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ก. เชิงปริมำณ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)โดยมีขั้นตอนการ

สร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 
๑) ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 
๑. ศึกษาหลักการ และแนวทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
จากเอกสารและผลงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง 

๒. ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่

ปรึกษาสารนิพนธ์ 
๔. สร้างเครื่องมือ 



๕๔ 

 

๕. น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 

๖. น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
หาสัมพันธ์ประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 

๗. ปรับปรุงแก้ไข 
๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพ่ือรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม

ตัวอย่าง 
๒) ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น

ตามกรอบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม  
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดก าร
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ, เพ่ือศึกษา
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้ ง
ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้การวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ปัจจัย
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ (Check List) 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง ๔ 
ด้านๆละ ๖ ข้อ รวม ๒๔ ข้อ ได้แก่ 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน 
๒. ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ 
๓. ด้านการมสี่วนร่วมประเมินผล 
๔. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องแสดงความคิดเห็นจากค าถามที่ผู้ศึกษาก าหนดเกี่ยวกับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน 



๕๕ 

 

ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)มี 

๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

๕  หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด 

๔  หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 

๓  หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 

๒  หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 

๑  หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะอ่ืนๆต่อการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่ชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม 

อ า เภอเมือง  จั งหวัดชั ยภูมิ  (Open ended Questionnaire)ซึ่ งผู้ วิ จั ย ได้ก าหนดกรอบของ

แบบสอบถามปลายเปิดจ าแนกตามประเด็นของตัวแปรตาม ซึ่งประกอบด้วย  

๑. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืนๆต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  

ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน 

๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืนๆต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  

ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ 

๓. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืนๆต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล 

๔.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืนๆต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  

ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

 

 

 

 

 



๕๖ 

 

๓) กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการหาความเที่ยงตรง

(Validity)และความเชื่อม่ัน(Reliability)ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
๑ .ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้ เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบ

เครื่องมือที่สร้างไว้ 
๒ .หาความเที่ยงตรง(Validity)โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอประธานและ

กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย 
  

๑. รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
      ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ผศ.ดร.รฐัพล เย็นใจมา  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
      ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์   อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
     ภาควิชารัฐสาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๔. อาจารย์ ดร.เชษฐ์ณรัช อรชุน อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
     คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
๕. อาจารย์กลอยใจ ชวนศรีไพบูลย์ อาจารย์พิเศษภาคทดสอบและวิจัยทางการศึกษา 

      ภาคหลักสูตรและการสอบคณะครุศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
      

เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของค าถามตลอดจนภาษาที่ใช้และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์
(Item-Objective Congruence Index : IOC)โดยได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง ๐.๘-๑.๐๐ 

๓. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try out)แก่ผู้น าชุชน กรรมการป่าชุมชนและประชาชนทั่วไป ในพ้ืนที่ต าบลท่าหินโงม 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น



๕๗ 

 

ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (α coefficient)ตามวิธีการของ (Cronbach) ซึ่งได้ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๗๖๘  

๔ .น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัยต่อไป 

ข .เชิงคุณภำพ 
การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต

อุทยานแห่งชาติตาดโตน ของต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ 
เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้เป็นแบบมีโครงสร้าง(Structured Interview) ซึ่งมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 

๑ .แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมคิด
วางแผน 

๒ .แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วม
ด าเนินการ 

๓ .แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วม
ประเมินผล 

๔ .แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ 
 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
ก. เชิงปริมำณ 
๑. การรวบรวมเอกสาร ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัยและเอกสาร

สิ่งพิมพ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

๒. ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามและหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้น าใน
พ้ืนที่ ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือขอความร่วมมือไปยังคณะกรรมการประชาชน



๕๘ 

 

ทั่วไปที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ หลังจากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓. ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้น า
ในชุมชน และประชาชนทั่วไปที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จ านวน ๓๗๑ คน ซึ่งในการแจกแบบสอบถามผู้
ศึกษาได้น าแบบสอบถามไปแจกและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

ข. เชิงคุณภำพ 
ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่

ส าคัญโดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)และท าการบันทึกข้อมูลโดยการจดบันทึกหรือ
การบันทึกเทป 
 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ก. เชิงปริมำณ 
๓.๕.๑ น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องการตอบ

แบบสอบถามแล้วน ามาคัดเลือกฉบับสมบูรณ์เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการบันทึกคะแนนแต่ละ
ข้อของแต่ละคนลงในแบบลงรหัส (Coding Form) 

๓.๕.๒ ท าการวิเคราะห์มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
๓.๕.๓ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย สถานภาพ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ วิเคราะห์โดยใช้ความถ่ี (Frequency) แล้วหาค่าร้อยละ  
๒. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยาน

แห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจากการตรวจแบบสอบถามของผู้น าใน
ชุมชน และประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 
 



๕๙ 

 

๓. แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ ดังนี้๓ 
 ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๐-๕.๐๐  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๐-๔.๔๙  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  มาก 
 ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๐-๓.๔๙  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๐-๒.๔๙  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  น้อย 
 ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐-๑.๔๙  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  น้อยสุด 

 

๔) สถิติอนุมำน (Inferential Statistics) ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน 
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิโดยจ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา และ รายได้ต่อเดือน 
วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t–test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่า เอฟ (F-Test) 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปร ต้นตั้งแต่สามกลุ่ม
ขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะทาการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็น รายคู่ด้วยวิธีผลต่าง
เป็นส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากค าถามปลายเปิด (Open ended Question) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม  
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis technique) ประกอบบริบทน าเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง โดยการแจก
แจงความถี่ของผู้ตอบค าถามปลายเปิด 

๕) กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้  

๑. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ  

๒. น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  

๓. วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context)  

๔. สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 

 

                                                           
๓ สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, (ลพบุรี: ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สถาบันราชภัฏเทพ

สตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๔๐. 



๖๐ 

 

ข. เชิงคุณภำพ 
๑. การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ท าการจัดกลุ่มข้อมูล (Data Grouping) 

ตามสาระส าคัญของประเด็นการสัมภาษณ์ 
๒. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 

Analysis Technique) พร้อมน าเสนอโดยวิธีการพรรณนาอ้างอิง 



๖๑ 

 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ” ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม
ที่รวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๗๑ คน มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่า

ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน 
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

๔.๖. องค์ความรู้ 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคลของประชาชน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
มีรายละเอียดดังตารางที่ ๔.๑ ดังนี้ 

 
 
 
 



๖๒ 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(n = ๓๗๑) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ     
 ชาย  ๒๐๘ ๕๖.๑๐ 
 หญิง  ๑๖๓ ๔๓.๙๐ 

รวม ๓๗๑ ๑๐๐.๐๐ 
อายุ     
 ต่ ากว่า ๒๐ ปี   ๕ ๑.๓๐ 
 ๒๐ – ๓๐  ป ี  ๑๐๑ ๒๗.๒๐ 
 ๓๑ – ๔๐  ป ี  ๑๓๑ ๓๕.๓๐ 
 มากกว่า ๕๐ ปี  ๑๓๔ ๓๖.๑๐ 

รวม ๓๗๑ ๑๐๐.๐๐ 
วุฒกิารศึกษา    
 ต่ ากว่ามัธยมศึกษา ๑๑๐ ๒๙.๖๐ 
 มัธยมศึกษาตอนต้น  ๕๗ ๑๕.๔๐ 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย   ๙๔ ๒๕.๓๐ 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๒๗ ๗.๓๐ 
 ปริญญาตรี ๘๑ ๒๑.๘๐ 
 สูงกว่าปริญญาตรี ๒ ๐.๕๐ 

 รวม ๓๗๑ ๑๐๐.๐๐ 
อาชีพ    

 เกษตรกรรม ๑๕๕ ๔๑.๘๐ 
 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าข่าย ๓๗ ๑๐.๐๐ 
 รับจ้างทั่วไป ๑๒๒ ๓๒.๙๐ 
 รับราชการ ๔๗ ๑๒.๗๐ 
 รัฐวิสาหกิจ ๑๐ ๒.๗๐ 
 รวม ๓๗๑ ๑๐๐.๐๐ 

 

 
 



๖๓ 

ตารางท่ี ๔.๑ (ต่อ) 
(n = ๓๗๑) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
รายได้    

 ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐บาท ๑๙๗ ๕๓.๑๐ 
 ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐บาท ๖๑ ๑๖.๔๐ 
 ๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐บาท ๕๗ ๑๕.๔๐ 
 ๒๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป ๕๖ ๑๕.๑๐ 
 รวม ๑๗๑ ๑๐๐.๐๐ 

 

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่า
หินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ” จ าแนกได้ดังนี้ 

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๒๐๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๖.๑๐ และเป็นเพศหญิง จ านวน ๑๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๐ 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า ๕๐ ปี จ านวน ๑๓๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๐ มีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๐ และมีอายุ
ระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี มีจ านวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๐ และมีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี 
จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๐ ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในระดับการศึกษา
ต่ ากว่ามัธยมศึกษา จ านวน ๑๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๐ มีการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย 
จ านวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๐  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๑.๘๐ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๐ มีการศึกษา
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๐ และมีการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐ ตามล าดับ 

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน ๑๕๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๐ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน ๑๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๐ มีอาชีพ
รับราชการ จ านวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๐ มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน ๓๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ และมีอาชีพรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐ ตามล าดับ 

 



๖๔ 

รายได้ พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า  ๑๕,๐๐๐บาท 
จ านวน ๑๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๐ มีรายได้ ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐บาท จ านวน ๖๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖.๔๐ มีรายได้ ๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐บาท จ านวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๐ 
และมีรายได้ ๒๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป จ านวน ๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๐ ตามล าดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ผลกระทบ และปัญหาอุปสรรค การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมร่วมคิดวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ
ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ แสดงด้วยค่าเฉลี่ยและ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ ๔.๒-๔.๖ 
 
ตารางที่  ๔.๒ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
  บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม  
  อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง ๔ ด้าน โดยภาพรวม 

(n = ๓๗๑) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ตาดโตย ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน 
๒. ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ 
๓. ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล 
๔. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

๓.๑๘ 
๓.๑๗ 
๓.๐๙ 
๓.๓๔ 

๐.๘๖๗ 
๐.๘๐๘ 
๐.๘๔๓ 
๐.๗๖๒ 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๒๐ ๐.๗๕๙ ปานกลาง 

  
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม พบว่า 

อยู่ในระดับปานกลาง (x̅= ๓.๒๐, S.D.=๐.๗๕๙)  

เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชาชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  

๑. ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน  ( x̅= ๓ .๑๘ ,  S.D.=๐.๘๖๗)  ๒ .  ด้านการมีส่วนร่วม

ด า เนินการ  (x̅= ๓ .๑๗,  S.D.=๐.๘๐๘)  ๓. ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล  ( x̅= ๓ .๐๙,  



๖๖ 

S.D.=๐.๘๔๓) ๔. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (x̅= ๓.๓๔, S.D.=๐.๗๖๘) ทุกด้านอยู่ใน

ระดับปานกลาง ตามล าดับ 

 
ตารางที่  ๔.๓ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
          ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งตาดโตน ต าบลท่าหินโงม  
          อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน 

(n = ๓๗๑) 

ข้อ ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน 
ระดับการมีส่วนร่วม 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. 
 

ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับ อบต. ๓.๑๔ ๑.๐๗๐ ปานกลาง 

๒. อบต. ได้เปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการ
จั ดท าแผนยุ ทธ์ ศาสตร์ ก ารบริ หา รจั ดการ
ทรัพยากรป่าในทุกขั้นตอน ๓.๑๓ ๑.๐๕๙ ปานกลาง 

๓. 
 

ท่านได้มีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นปัญหา 
เ พ่ือน าไปสู่การวางแผนในการบริหาจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับ อบต. ๓.๐๖ ๑.๐๗๖ ปานกลาง 

๔. ท่านได้มีส่วนร่วมกับ อบต. และป่าไม้ ในการ
จัดท ากิจกรรมต่างๆที่ เป็นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ ๓.๒๗ ๐.๙๖๗ ปานกลาง 

๕. ท่านได้มีส่วนร่วมกับ อบต. และป่าไม้ ในการ
จัดการวางแผนโครงการปลูกป่าเพ่ือลดปัญหาโลก
ร้อน ๓.๓๓ ๑.๐๑๑ ปานกลาง 

๖. 
 

ท่านได้มีส่วนร่วมกับ อบต. และป่าไม้ในการา
ประชุมวางแผนหรือคัดเลือกกิจกรรมการ บริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ ๓.๑๐ ๑.๐๐๓ ปานกลาง 

๗. 
 

ท่านได้มีส่วนร่วมกับ อบต. และป่าไม้ ในการ
วางแผนในการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้ เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ๓.๑๗ ๑.๐๐๘ ปานกลาง 

 

 



๖๗ 

ตารางท่ี ๔.๓ (ต่อ) 
(n = ๓๗๑) 

ข้อ ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน 
ระดับการมีส่วนร่วม 

x̅ S.D. แปลผล 
๘. ท่ า น ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม กั บ อ บ ต .  แ ล ะ ป่ า ไ ม้  

ในการวางแผน ติดตาม บ ารุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ๓.๒๖ ๐.๙๖๔ ปานกลาง 
รวม ๓.๑๘ ๐.๘๖๗ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ประชาชนในต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม 

ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๑๘, S.D. = ๑.๘๖๗) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 

ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ 

(n = ๓๗๑) 

ข้อ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. 
 

ท่ านมี ส่ ว นร่ ว ม ในการด า เนิ นกิ จกรรมหรื อ
ด า เนินงานตามแผนงานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ ๓.๒๕ ๐.๙๙๗ ปานกลาง 

๒. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๓.๑๘ ๐.๙๔๙ ปานกลาง 

๓. 
 

ท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการในการ
ด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๓.๐๓ ๑.๐๕๕ ปานกลาง 

๔. ท่านมีส่วนร่วมในการคัดค้านหรือโต้แย้งอย่างมี
เหตุผล เมื่อคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ด าเนินกิจกรรมที่ไม้ตรงกับวัตถุประสงค์การ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๓.๐๒ ๑.๐๑๗ ปานกลาง 

๕. ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแผงงาน
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๓.๑๒ ๐.๙๒๘ ปานกลาง 

๖. 
 

ท่านมีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้คนในชุมชนเข้า
ร่วมปฏิบัติงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๓.๒๓ ๐.๘๘๘ ปานกลาง 

๗. 
 

ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกลุ่มงานต่างๆในชุมชน ๓.๒๗ ๐.๙๓๑ ปานกลาง 

๘. ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ เมื่อมีกิจกรรมหรือ
โครงการในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๓.๓๐ ๐.๙๓๓ ปานกลาง 

รวม ๓.๑๗ ๐.๘๐๘ ปานกลาง 

  
จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่า

ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในด้านการมีส่วนร่วม

ด าเนินการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = ๓.๑๗, S.D. = ๐.๘๐๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 



๖๙ 

ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตย ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล 

(n = ๓๗๑) 

ข้อ ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล 
ระดับการมีส่วนร่วม 

x̅ S.D. แปลผล 
๑ ท่านมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเ พ่ือเตรียมการ

ประเมินผลการบริการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๓.๑๑ ๐.๙๖๐ ปานกลาง 
๒ ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามดูผลงานและสภาพปัญหา 

อุปสรรคในการด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม ้ ๓.๐๙ ๐.๙๔๗ ปานกลาง 

๓ ท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับ
หน้าที่หรือคณะกรรมการชุมชน ในงานด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้  เ พ่ือปรับปรุงกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆให้ความเหมาะสมกับชุมชน ๓.๑๑ ๑.๐๑๓ ปานกลาง 

๔ ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงานของโครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ต่าง
ในชุมชน ๓.๐๘ ๐.๙๗๙ ปานกลาง 

๕ ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม
ต่าง ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของกลุ่มงาน
ต่างๆในชุมชน ๓.๑๐ ๐.๙๘๗ ปานกลาง 

๖ ท่านมีส่วนร่วมในการเสวนาและแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนในชุมชนเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินผล ๓.๐๕ ๐.๙๗๓ ปานกลาง 

๗ ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอันเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงการวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ ๓.๑๐ ๐.๙๖๘ ปานกลาง 

๘ ท่านมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือให้องค์กรอื่นๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน ๓.๑๖ ๐.๙๖๓ ปานกลาง 

 รวม ๓.๐๙ ๐.๘๔๓ ปานกลาง 

 



๗๐ 

จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร

ป่ า ไม้ ใ น เ ขตอุทยานแห่ ง ช าติต า ด โตน  ต าบลท่ าหิน โ ง ม  อ า เภ อ เมือ ง  จั งห วัดชั ยภูมิ  

ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ =๓.๐๙, S.D. =๐.๘๔๓) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

(n = ๓๗๑) 

 
ข้อ 

 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

�̅� S.D. แปลผล 
๑ ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

มากขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ๓.๒๐ ๐.๙๗๙ ปานกลาง 
๒ ท่านมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมของชุมชนที่ท าให้มีการ

พบปะสังสรรค์สร้างความสามัคคีในชุมชนมากข้ึน ๓.๒๗ ๐.๙๕๖ ปานกลาง 
๓ ท่านมีความยินดีและภาคภูมิใจเมื่อโครงการต่างๆ 

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและชุมชน ๓.๔๓ ๐.๙๗๗ ปานกลาง 
๔ ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือ

โครงการต่างๆของการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๓.๓๔ ๐.๘๕๗ ปานกลาง 
๕ ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบริการ

จัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ๓.๒๙ ๐.๙๐๘ ปานกลาง 
๖ ท่านมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากกิจกรรมหรือ

โครงการต่างๆในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๓.๒๗ ๐.๙๔๘ ปานกลาง 
๗ ท่านเห็นว่าชุมชนได้รับประโยชน์ จากการบริหาร

จัดการจัดการทรัพยากรป่าไม้ จากกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆที่ชุมชนได้ร่วมกันท า ๓.๔๕ ๐.๙๒๗ ปานกลาง 

๘ ท่านเห็นว่าการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้สามารถ
แก้ปัญหาในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ๓.๔๙ ๐.๙๔๘ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๓๔ ๐.๗๖๒ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วม

รับผลประโยชน์ โดยค่าเฉลี่ยรวมรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (x̅=๓.๓๔, S.D. =๐.๗๖๒) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  



๗๒ 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 
สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดกา
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัด ชัยภูมิ 
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๗ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูม ิจ าแนกตามเพศ 

(n = ๓๗๑)  

การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ตาดโตน ต าบลท่ าหิ น โงม 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

เพศ  
ชาย (๒๐๘ คน) หญิง (๑๖๓ คน)   

    t Sig. 

x̅ S.D x̅ S.D 
  

๑.ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน ๓.๑๕ ๐.๘๘๑ ๓.๒๒ ๐.๘๔๙ -๐.๗๗๗ ๐.๔๓๘ 
๒.ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ ๓.๑๒ ๐.๘๒๒ ๓.๒๓ ๐.๗๘๗ -๑.๒๙๙ ๐.๑๙๕ 
๓.ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล ๓.๐๖ ๐.๘๓๓ ๓.๑๔ ๐.๘๕๗ -๐.๘๕๖ ๐.๓๙๓ 
๔.ด้านการมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ ๓.๓๑ ๐.๗๗๖ ๓.๓๘ ๐.๗๔๔ -๐.๙๒๑ ๐.๓๕๘ 

รวม ๓.๑๖ ๐.๗๗๔ ๓.๒๔ ๐.๗๓๙ -๑.๐๓๗ ๐.๓๐๑ 

 
จากตารางที่ ๔.๗ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ 
โดยภาพรวมจ าแนกตามเพศ พบว่า ไม่ต่างกัน (t = -๑.๐๓๗, Sig. = ๐.๓๐๑) ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ  
ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

 
 



๗๓ 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี ๔.๘ การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรพัยากรป่าไม้

ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
จ าแนกตามอายุ 

(n = ๓๗๑) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
ในเขต อุทยานแห่ งชาติ ตาด โตน  
ต า บ ล ท ่า ห ิน โ ง ม  อ า เ ภ อ เ ม ือ ง 
จังหวัดชัยภูมิ 

SS Df MS F Sig. 

๑. ด้านการมีส่วนร่วม
คิดวางแผน 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๓๔๕ ๓ ๐.๗๘๒ ๑.๐๓๙ ๐.๓๗๕ 
ภายในกลุ่ม ๒๗๖.๐๓๖ ๓๖๗ ๐.๗๕๒   

รวม ๒๗๘.๓๘๑ ๓๗๐    
๒. ด้านการมีส่วนร่วม

ด าเนินการ 
ระหว่างกลุ่ม ๑.๔๓๘ ๓ ๐.๔๗๙ ๐.๗๓๓ ๐.๕๓๓ 
ภายในกลุ่ม ๒๔๐.๑๒๐ ๓๖๗ ๐.๖๕๔   

รวม ๒๔๑.๕๕๘ ๓๗๐    
๓. ด้านการมีส่วนร่วม

ประเมินผล 
ระหว่างกลุ่ม ๑.๐๔๓ ๓ ๐.๓๔๘ ๐.๔๘๖ ๐.๖๙๒ 
ภายในกลุ่ม ๒๖๒.๕๑๔ ๓๖๗ ๐.๗๑๕   

รวม ๒๖๓.๕๕๖ ๓๗๐    
๔. ด้านการมีส่วนร่วม 
รับผลประโยชน์ 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๗๑๙ ๓ ๐.๙๐๖ ๑.๕๖๔ ๐.๑๙๘ 
ภายในกลุ่ม ๒๑๒.๖๐๔ ๓๖๗ ๐.๕๗๙   

รวม ๒๑๕.๓๒๓ ๓๗๐    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม ๑.๒๘๒ ๓ ๐.๔๒๗ ๐.๗๔๐ ๐.๕๒๙ 
ภายในกลุ่ม ๒๑๒.๐๗๓ ๓๖๗ ๐.๕๗๘   

รวม ๒๑๓.๓๕๕ ๓๗๐    

 
 
 



๗๔ 

จากตารางที่ ๔.๘ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัด ชัยภูมิ  
โดยภาพรวม จ าแนกตามอายุ พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F = ๐.๗๔๐, Sig.= ๐.๕๒๙) ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประชาชนที่ มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน  
ไมแ่ตกต่างกันทุกด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรพัยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๙ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน

เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหิน โงม อ า เภอเมือง จังหวั ดชัยภูมิ 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

(n= ๓๗๑) 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหิน
โงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

SS Df MS F Sig. 

๑. ด้านการมีส่วนร่วม
คิดวางแผน 

ระหว่างกลุ่ม ๑๐.๓๗๒ ๕ ๒.๐๗๔ ๒.๘๒๕* ๐.๐๑๖ 
ภายในกลุ่ม ๒๖๘.๐๐๙ ๓๖๕ ๐.๗๓๔   

รวม ๒๗๘.๓๘๑ ๓๗๐    
๒. ด้านการมีส่วนร่วม

ด าเนินการ 
ระหว่างกลุ่ม ๖.๔๑๓ ๕ ๑.๒๘๓ ๑.๙๙๑ ๐.๐๗๙ 
ภายในกลุ่ม ๒๓๕.๑๔๕ ๓๖๕ ๐.๖๔๔   

รวม ๒๔๑.๕๕๘ ๓๗๐    
๓. ด้านการมีส่วนร่วม

ประเมินผล 
ระหว่างกลุ่ม ๖.๘๕๙ ๕ ๑.๓๗๒ ๑.๙๕๑ ๐.๐๘๕ 
ภายในกลุ่ม ๒๕๖.๖๙๗ ๓๖๕ ๐.๗๐๓   

รวม ๒๖๓.๕๕๖ ๓๗๐    
๔. ด้านการมีส่วนร่วม

รับผลประโยชน์ 
ระหว่างกลุ่ม ๔.๐๖๒ ๕ ๐.๘๑๒ ๑.๔๐๔ ๐.๒๒๒ 
ภายในกลุ่ม ๒๑๑.๒๖๑ ๓๖๕ ๐.๕๗๙   

รวม ๒๑๕.๓๒๓ ๓๗๐    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม ๕.๖๑๒ ๕ ๑.๑๒๒ ๑.๙๗๒ ๐.๐๘๒ 
ภายในกลุ่ม ๒๐๗.๗๔๔ ๓๖๕ ๐.๕๖๙   

รวม ๒๑๓.๓๕๕ ๓๗๐    

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 

 



๗๖ 

จากตารางที่ ๔.๙ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F = ๑.๙๗๒, 
Sig.= ๐.๐๘๒) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมติฐานการวิจัย 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตนแตกต่างกันในด้านการมี
ส่วนร่วมคิดวางแผน (F = ๒.๘๒๕, Sig. = ๐.๐๑๖) ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD.) รายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ ๔.๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

ตารางที่ ๔.๑๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมีส่วน 
ร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุยาแห่งชาติตาดโตน 
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ด้าน
การมีส่วนร่วมคิดวางแผน 

(n= ๓๗๑) 

วุฒิการศึกษา  

วุฒิการศึกษา   
ต่ ากว่า
มัธยม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา

ตอนต้น 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนปลาย 

อนุปริญญา
หรือ 

เทียบเท่า 

ปริญญา 
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา

ตรี 
๓.๓๕ ๓.๐๘ ๓.๑๒ ๓.๕๒ ๒.๙๘ ๓.๒๕ 

ต่ ากว่ามัธยม 
ศึกษา ๓.๓๕ - ๐.๒๗ ๐.๒๓ -๐.๑๗ ๐.๓๗* ๐.๑๐ 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น ๓.๐๘ - - -๐.๐๔ -๐.๔๔* ๐.๑๐ -๐.๑๗ 
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ๓.๑๒ - - - -๐.๔๐* ๐.๑๔ -๐.๑๓ 
อนุปริญญา 
หรือเทียบเท่า ๓.๕๒ - - - - ๐.๕๔* ๐.๒๗ 
ปริญญาตรี ๒.๙๘ - - - - - -๐.๒๗ 
สูงกว่า 
ปริญญาตรี ๓.๒๕ - - - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า วุฒิการศึกษา ต่ ากว่ามัธยมศึกษาของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุยาแห่งชาติตาดโตน  ด้านการมีส่วนร่วม
คิดวางแผน มากกว่า ปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยาแห่งชาติตาดโตน ด้านการมีส่วนร่วมคิด
วางแผน น้อยกว่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

วุฒิการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยาแห่งชาติตาดโตน ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน มากกว่า 
ปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 





๗๘ 

สมมติฐานข้อที่ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี ๔.๑๑ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน

เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
จ าแนกตามอาชีพ 

(n = ๓๗๑) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหิน
โงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

SS Df MS F Sig. 

๑. ด้านการมีส่วนร่วม
คิดวางแผน 

ระหว่างกลุ่ม ๒๓.๑๒๓ ๔ ๕.๗๘๑ ๘.๒๘๙** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๕๕.๒๕๘ ๓๖๖ ๐.๖๙๗   

รวม ๒๗๘.๓๘๑ ๓๗๐    
๒. ด้านการมีส่วนร่วม

ด าเนินการ 
ระหว่างกลุ่ม ๑๘.๗๒๐ ๔ ๔.๖๘๐ ๗.๖๘๗** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๒๒.๘๓๘ ๓๖๖ ๐.๖๐๙   

รวม ๒๔๑.๕๕๘ ๓๗๐    
๓. ด้านการมีส่วนร่วม

ประเมินผล 
ระหว่างกลุ่ม ๒๐.๕๓๔ ๔ ๕.๑๓๓ ๗.๗๓๑** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๔๓.๐๒๓ ๓๖๖ ๐.๖๖๔   

รวม ๒๖๓.๕๕๖ ๓๗๐    
๔. ด้านการมีส่วนร่วม

รับผลประโยชน์ 
ระหว่างกลุ่ม ๘.๑๗๐ ๔ ๒.๐๔๒ ๓.๖๐๙** ๐.๐๐๗ 
ภายในกลุ่ม ๒๐๗.๑๕๓ ๓๖๖ ๐.๕๖๖   

รวม ๒๑๕.๓๒๓ ๓๗๐    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม ๑๖.๔๕๙ ๔ ๔.๑๑๕ ๗.๖๔๙** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๙๖.๘๙๖ ๓๖๖ ๐.๕๓๘   

รวม ๒๑๓.๓๕๕ ๓๗๐    

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

 



๗๙ 

จากตารางที่ ๔.๑๑ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
โดยภาพรวม จ าแนกตามอาชีพ พบว่า แตกต่างกัน (F = ๗.๖๔๙, Sig.= ๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน ในด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน (F = ๘.๒๘๙, Sig.= ๐.๐๐๐) ด้านการมี
ส่วนร่วมด าเนินการ (F = ๗.๖๘๗, Sig.= ๐.๐๐๐) ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล (F = ๗.๗๓๑,  
Sig.= ๐.๐๐๐) ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (F = ๓.๖๐๙, Sig.= ๐.๐๐๗) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ตามล าดับ ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยรายคู่ 
โดยวิธีผลต่างอย่างมีนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD.) รายละเอียดดังตาราง
ที่ ๔.๑๒ – ๔.๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

ตารางที่ ๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  จ าแนกตาม
อาชีพ โดยภาพรวม 

(n = ๓๗๑) 

อาชีพ 

อาชีพ 
 เกษตร 

กรรม 
ธุรกิจส่วนตัว/

ค้าขาย 
รับจ้าง 
ทั่วไป 

รับ
ราชการ 

รัฐ 
วิสาหกิจ 

 ๓.๑๒ ๓.๘๓ ๓.๑๓ ๓.๑๒ ๓.๒๓ 
เกษตรกรรม ๓.๑๒ - -๐.๗๑* -๐.๐๑ ๐.๐๐ -๐.๑๑ 
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย ๓.๘๓ - - ๐.๗๐* ๐.๗๑* ๐.๖๐* 
รับจ้างทั่วไป ๓.๑๓ - - - ๐.๐๑ -๐.๑๐ 
รับราชการ ๓.๑๒ - - - - -๐.๑๑ 
รัฐวิสาหกิจ ๓.๒๓ - - - - - 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า อาชีพเกษตรกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน โดยภาพรวม น้อยกว่า อาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 

อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย การมีส ่วนร ่วมของประชาชนในการบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน โดยภาพรวม มากกว่า อาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพรับ
ราชการ และอาชีพรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๘๑ 

ตารางที่ ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  จ าแนกตาม
อาชีพ ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน 

(n = ๓๗๑) 

อาชีพ 

อาชีพ 
 เกษตร 

กรรม 
ธุรกิจส่วนตัว/

ค้าขาย 
รับจ้าง 
ทั่วไป 

รับ
ราชการ 

รัฐ 
วิสาหกิจ 

 ๓.๐๖ ๓.๙๑ ๓.๑๑ ๓.๑๔ ๓.๔๑ 
เกษตรกรรม ๓.๐๖ - -๐.๘๕* -๐.๐๕ -๐.๐๘ -๐.๓๕ 
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย ๓.๙๑ - - ๐.๘๐* ๐.๗๗* ๐.๕๐ 
รับจ้างทั่วไป ๓.๑๑ - - - -๐.๐๓ -๐.๓๐ 
รับราชการ ๓.๑๔ - - - - -๐.๒๗ 
รัฐวิสาหกิจ ๓.๔๑ - - - - - 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า อาชีพเกษตรกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน 
น้อยกว่า อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย การมีส ่วนร ่วมของประชาชนในการบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน  มากกว่า อาชีพ
รับจ้างทั่วไป และอาชีพรับราชการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๘๒ 

ตารางที่ ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  จ าแนกตาม
อาชีพ ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ 

(n = ๓๗๑) 

อาชีพ 

อาชีพ 
 เกษตร 

กรรม 
ธุรกิจส่วนตัว/

ค้าขาย 
รับจ้าง 
ทั่วไป 

รับ
ราชการ 

รัฐ 
วิสาหกิจ 

 ๓.๐๖ ๓.๘๓ ๓.๑๔ ๓.๐๘ ๓.๓๒ 
เกษตรกรรม ๓.๐๖ - -๐.๗๗* -๐.๐๘ -๐.๐๒ -๐.๒๖ 
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย ๓.๘๓ - - ๐.๖๙* ๐.๗๕* ๐.๕๑ 
รับจ้างทั่วไป ๓.๑๔ - - - ๐.๐๖ -๐.๑๘ 
รับราชการ ๓.๐๘ - - - - -๐.๒๔ 
รัฐวิสาหกิจ ๓.๓๒ - - - - - 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า อาชีพเกษตรกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุยาแห่งชาติตาดโตน  ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ 
น้อยกว่า อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย การมีส ่วนร ่วมของประชาชนในการบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ มากกว่า อาชีพรับจ้าง
ทั่วไป และอาชีพรับราชการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๘๓ 

ตารางที่ ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  จ าแนกตาม
อาชีพ ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล 

(n = ๓๗๑) 

อาชีพ 

อาชีพ 
 เกษตร 

กรรม 
ธุรกิจส่วนตัว/

ค้าขาย 
รับจ้าง 
ทั่วไป 

รับ
ราชการ 

รัฐ 
วิสาหกิจ 

 ๓.๐๓ ๓.๘๐ ๓.๐๒ ๒.๙๘ ๒.๘๘ 
เกษตรกรรม ๓.๐๓ - -๐.๗๗* ๐.๐๑ ๐.๐๕ ๐.๑๕ 
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย ๓.๘๐ - - ๐.๗๘* ๐.๘๒* ๐.๙๒* 
รับจ้างทั่วไป ๓.๐๒ - - - ๐.๐๔ ๐.๑๔ 
รับราชการ ๒.๙๘ - - - - ๐.๑๐ 
รัฐวิสาหกิจ ๒.๘๘ - - - - - 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า อาชีพเกษตรกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล 
น้อยกว่า อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย การมีส ่วนร ่วมของประชาชนในการบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล มากกว่า อาชีพ
รับจ้างทั่วไป อาชีพรับราชการ และอาชีพรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๘๔ 

ตารางที่ ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  จ าแนกตาม
อาชีพ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

(n = ๓๗๑) 

อาชีพ 

อาชีพ 
 เกษตร 

กรรม 
ธุรกิจส่วนตัว/

ค้าขาย 
รับจ้าง 
ทั่วไป 

รับ
ราชการ 

รัฐ 
วิสาหกิจ 

 ๓.๓๒ ๓.๗๗ ๓.๒๕ ๓.๒๙ ๓.๓๐ 
เกษตรกรรม ๓.๓๒ - -๐.๔๕* ๐.๐๗ ๐.๐๓ ๐.๐๒ 
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย ๓.๗๗ - - ๐.๕๒* ๐.๔๘* ๐.๔๗ 
รับจ้างทั่วไป ๓.๒๕ - - - -๐.๐๔ -๐.๐๕ 
รับราชการ ๓.๒๙ - - - - -๐.๐๑ 
รัฐวิสาหกิจ ๓.๓๐ - - - - - 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า อาชีพเกษตรกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่า ไม้ใน เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน  ด้านการมีส ่วนร่วม รับ
ผลประโยชน์ น้อยกว่า อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย การมีส ่วนร ่วมของประชาชนในการบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ มากกว่า 
อาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพรับราชการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 





๘๕ 

สมมติฐานข้อที่ ๕ ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี ๔.๑๗ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 

จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามรายได้ 

(n = ๓๗๑) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหิน
โงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

SS Df MS F Sig. 

๑. ด้านการมีส่วนร่วม
คิดวางแผน 

ระหว่างกลุ่ม ๒๗.๐๙๔ ๓ ๙.๐๓๑ ๑๓.๑๙๐** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๕๑.๒๘๗ ๓๖๗ ๐.๖๘๕   

รวม ๒๗๘.๓๘๑ ๓๗๐    
๒. ด้านการมีส่วนร่วม

ด าเนินการ 
ระหว่างกลุ่ม ๑๖.๙๔๒ ๓ ๕.๖๔๗ ๙.๒๒๗** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๒๔.๖๑๖ ๓๖๗ ๐.๖๑๒   

รวม ๒๔๑.๕๕๘ ๓๗๐    
๓. ด้านการมีส่วนร่วม

ประเมินผล 
ระหว่างกลุ่ม ๒๑.๐๑๒ ๓ ๗.๐๐๔ ๑๐.๕๙๘** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๔๒.๕๔๕ ๓๖๗ ๐.๖๖๑   

รวม ๒๖๓.๕๕๖ ๓๗๐    
๔. ด้านการมีส่วนร่วม

รับผลประโยชน์ 
ระหว่างกลุ่ม ๑๑.๖๕๖ ๓ ๓.๘๘๕ ๗.๐๐๑** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๐๓.๖๖๗ ๓๖๗ ๐.๕๕๕   

รวม ๒๑๕.๓๒๓ ๓๗๐    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม ๑๗.๖๐๒ ๓ ๕.๘๖๗ ๑๑.๐๐๐** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๙๕.๗๕๓ ๓๖๗ ๐.๕๓๓   

รวม ๒๑๓.๓๕๕ ๓๗๐    

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 



๘๖ 

จากตารางที่ ๔.๑๗ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
โดยภาพรวม จ าแนกตามรายได้ พบว่า แตกต่างกัน (F = ๑๑.๐๐๐, Sig.= ๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน ในด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน (F = ๑๓.๑๙๐, Sig.= ๐.๐๐๐) ด้านการ
มีส่วนร่วมด าเนินการ (F = ๙.๒๒๗, Sig.= ๐.๐๐๐) ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล (F = ๑๐.๕๙๘, 
Sig.= ๐.๐๐๐) ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (F = ๗.๐๐๑, Sig.= ๐.๐๐๐) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ตามล าดับ ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยรายคู่ 
โดยวิธีผลต่างอย่างมีนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD.) รายละเอียดดังตาราง
ที่ ๔.๑๘ – ๔.๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๗ 

ตารางที่ ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  จ าแนกตาม
รายได้  โดยภาพรวม 

 (n = ๓๗๑) 

รายได้  

รายได้ 
ต่ ากว่า 

๑๕,๐๐๐  
บาท     

๑๕,๐๐๑ – 
๒๐,๐๐๐  

บาท 

๒๐,๐๐๑ – 
๒๕,๐๐๐  

บาท 

๒๕,๐๐๐  
บาท 
ขึ้นไป 

๓.๐๖ ๓.๕๔ ๓.๔๙ ๓.๐๑ 
ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท     ๓.๐๖ - -๐.๔๘* -๐.๔๓* ๐.๐๕ 
๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๕๔ - - ๐.๐๕ ๐.๕๓* 
๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท ๓.๔๙ - - - ๐.๔๘* 
๒๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป ๓.๐๑ - - - - 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน  โดย
ภาพรวม น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ ๑๕,๐๐๑–๒๐,๐๐๐ บาท และรายได้ ๒๐,๐๐๑–๒๕,๐๐๐ บาท 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

ประชาชนที่มีรายได้ ๑๕,๐๐๑–๒๐,๐๐๐ บาท และรายได้ ๒๐,๐๐๑–๒๕,๐๐๐ บาท 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยาแห่งชาติตาดโตน 
โดยภาพรวม มากกว่า ประชาชนที่มีรายได้ ๒๕ ,๐๐๐ บาทขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 





๘๘ 

ตารางที่ ๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  จ าแนกตาม
รายได้  ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน 

 (n = ๓๗๑) 

รายได้  

รายได้ 
ต่ ากว่า 

๑๕,๐๐๐  
บาท     

๑๕,๐๐๑ – 
๒๐,๐๐๐  

บาท 

๒๐,๐๐๑ – 
๒๕,๐๐๐  

บาท 

๒๕,๐๐๐  
บาท 
ขึ้นไป 

๒.๙๗ ๓.๕๔ ๓.๖๐ ๓.๐๙ 
ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท     ๒.๙๗ - -๐.๕๗* -๐.๖๓* -๐.๑๒ 
๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๕๔ - - -๐.๐๖ ๐.๔๕* 
๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท ๓.๖๐ - - - ๐.๕๑* 
๒๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป ๓.๐๙ - - - - 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ด้านการมี
ส ่วนร ่วมคิดวางแผน น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ ๑๕,๐๐๑–๒๐,๐๐๐ บาท และรายได้ 
๒๐,๐๐๑–๒๕,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

ประชาชนที่มีรายได้ ๑๕,๐๐๑–๒๐,๐๐๐ บาท และรายได้ ๒๐,๐๐๑–๒๕,๐๐๐ บาท 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน  
ด้านการมีส ่วนร่วมคิดวางแผน  มากกว่า  ประชาชนที่มีรายได้ ๒๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 





๘๙ 

ตารางที่ ๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  จ าแนกตาม
รายได้  ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ 

 (n = ๓๗๑) 

รายได้  

รายได้ 
ต่ ากว่า 

๑๕,๐๐๐  
บาท     

๑๕,๐๐๑ – 
๒๐,๐๐๐  

บาท 

๒๐,๐๐๑ – 
๒๕,๐๐๐  

บาท 

๒๕,๐๐๐  
บาท 
ขึ้นไป 

๓.๐๔ ๓.๔๙ ๓.๔๗ ๒.๙๗ 
ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท     ๓.๐๔ - -๐.๔๕* -๐.๔๓* ๐.๐๗ 
๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๔๙ - - ๐.๐๒ ๐.๕๒* 
๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท ๓.๔๗ - - - ๐.๕๐* 
๒๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป ๒.๙๗ - - - - 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ด้านการมี
ส่วนร่วมด าเนินการ น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ ๑๕,๐๐๑–๒๐,๐๐๐ บาท และรายได้ ๒๐,๐๐๑–
๒๕,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

ประชาชนที่มีรายได้ ๑๕,๐๐๑–๒๐,๐๐๐ บาท และรายได้ ๒๐,๐๐๑–๒๕,๐๐๐ บาท 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
ตาดโตน ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ มากกว่า ประชาชนที่มีรายได้ ๒๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 





๙๐ 

ตารางที่ ๔.๒๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  จ าแนกตาม
รายได้  ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล 

 (n = ๓๗๑) 

รายได้  

รายได้ 
ต่ ากว่า 

๑๕,๐๐๐  
บาท     

๑๕,๐๐๑ – 
๒๐,๐๐๐  

บาท 

๒๐,๐๐๑ – 
๒๕,๐๐๐  

บาท 

๒๕,๐๐๐  
บาท 
ขึ้นไป 

๒.๙๓ ๓.๔๗ ๓.๔๑ ๒.๙๔ 
ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท     ๒.๙๓ - -๐.๕๔* -๐.๔๘* -๐.๐๑ 
๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๔๗ - - ๐.๐๖ ๐.๕๓* 
๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท ๓.๔๑ - - - ๐.๔๗* 
๒๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป ๒.๙๔ - - - - 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ด้านการมี
ส ่วนร ่วมประ เมินผล  น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ ๑๕,๐๐๑–๒๐,๐๐๐ บาท และรายได้ 
๒๐,๐๐๑–๒๕,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

ประชาชนที่มีรายได้ ๑๕,๐๐๑–๒๐,๐๐๐ บาท และรายได้ ๒๐,๐๐๑–๒๕,๐๐๐ บาท 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
ตาดโตน ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล มากกว่า ประชาชนที่มีรายได้ ๒๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 





๙๑ 

 
ตารางที่ ๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  จ าแนกตาม
รายได้  ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

 (n = ๓๗๑) 

รายได้  

รายได้ 
ต่ ากว่า 

๑๕,๐๐๐  
บาท     

๑๕,๐๐๑ – 
๒๐,๐๐๐  

บาท 

๒๐,๐๐๑ – 
๒๕,๐๐๐  

บาท 

๒๕,๐๐๐  
บาท 
ขึ้นไป 

๓.๒๙ ๓.๖๓ ๓.๔๘ ๓.๐๕ 

ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท     ๓.๒๙ - -๐.๓๔* -๐.๑๙ ๐.๒๔* 
๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๖๓ - - ๐.๑๕ ๐.๕๘* 
๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท ๓.๔๘ - - - ๐.๔๓* 
๒๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป ๓.๐๕ - - - - 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ด้านการมี
ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ ๑๕,๐๐๑–๒๐,๐๐๐ บาท แต่มากกว่า
ประชาชนที่มรีายได้ ๒๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

ประชาชนที่มีรายได้ ๑๕,๐๐๑–๒๐,๐๐๐ บาท และรายได้ ๒๐,๐๐๑–๒๕,๐๐๐ บาท 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
ตาดโตน ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ มากกว่า ประชาชนที่มีรายได้ ๒๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 





๙๒ 

ตารางที่ ๔.๒๓ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน 
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ตามสมมติฐานที่ ๑-๕ 

(n=๓๗๑) 
สมมติ 
ฐาน 

ตัวแปร 
ต้น 

ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig. 
ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
๑. เพศ การมีส่ วนร่ วม

ของประชาชนใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม ้ ๑.๐๓๗ - ๐.๓๐๑ - √ 

๒. อายุ การมีส่ วนร่ วม
ของประชาชนใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม ้ - ๐.๗๔๐ ๐.๕๒๙ - √ 

๓. การ 
ศึกษา 

การมีส่ วนร่ วม
ของประชาชนใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม ้ - ๑.๙๗๒ ๐.๐๘๒ - √ 

๔. อาชีพ การมีส่ วนร่ วม
ของประชาชนใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม ้ - ๗.๖๔๙ ๐.๐๐๐ √ - 

๕. รายได้ การมีส่ วนร่ วม
ของประชาชนใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม ้ - ๑๑.๐๐๐ ๐.๐๐๐ √ - 

 

 



๙๓ 

จากตารางที่ ๔.๒๓ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 

ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมสติฐานการวิจัย 

ประชาชนที่มีอายุต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมสติฐานการวิจัย 

ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ โดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมสติฐานการวิจัย 

ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  โดยภาพรวม
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมสติฐานการวิจัย 

ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  โดยภาพรวม

แตกต่างกัน จึงยอมรับสมสติฐานการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 

 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน 

ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภมูิ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จ าแนก
ตามรายด้าน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒๔ – ๔.๒๕ 
 

ตารางที่ ๔.๒๔ ปัญหา เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน

เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับ ปัญหา จ านวน 

๑. ด้านการมีส่วน
ร่วมคิดวางแผน 

๑.ประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความสนใจเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมคิดวางแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และยังขาด
ความรู้ความเข้าใจด้านทักษะและวิธีการของการเข้าไปมีส่วนร่วม 

๙ 
 

๒. ด้านการมีส่วน
ร่วมคิดด าเนินการ 

๑.ควรมีการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
ให้บ่อยครั้งยิ่งขึ้น 

๑๙ 
 

๓. ด้านการมีส่วน
ร่วมประเมินผล 

๑.การจัดการทรัพยากรป่าไม้ยังขาดระบบการบริหารจัดการ
สร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์ปัญหาและผลที่คาดว่าจะได้รับ
ให้แก่ประชาชน 

๕ 
 

๔. ด้านการมีส่วน
ร่วมรับประโยชน์ 

๑.การใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างเต็มที่และขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการอนุรักษ์ 

๖ 

 

 

 
 
 
 

 



๙๕ 

ตารางท่ี ๔.๒๕ ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต

 อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

๑.ด้านการมีส่วน
ร่วมคิดวางแผน 

๑. ส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้ค าปรึกษากับคนในชุมชนให้ความ
ส าคัณกับป่าไม้  
๒. อาสาและคนในชุมชนออกมาหาต้นไม้ที่ทางการมี ต้นคูน  
แคนา ทองกวาว ทองพันชั่ง ทองหลางลาย เป็นต้น 

๑๑ 

๒. ด้านการมีส่วน
ร่วมคิดด าเนินการ 

๑. ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน เข้ามาร่วมกันในกิจกรรม หลาย
กิจกรรมที่จะอนุรักษ์ป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นที่ป่าโล้ใหญ่หรือในเขตป่า
ชุมชน 

๙ 
 

๓. ด้านการมีส่วน
ร่วมประเมินผล 

๑. รณรงค์ให้ชุมชนออกมาให้ความส าคัญต้องธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมการที่ชุมชนรักษาป่าไม้และใช้ประโยชน์ 

๙ 
 

๔. ด้านการมีส่วน
ร่วมรับประโยชน์ 

๑. ติดตามผลจากการด าเนินการทุกขั้นตอนจากประชาชนที่มี
ส่วนร่วมและขอค าแนะน าในการปรับปรุงจากประชาชนว่าดี
หรือไม่ดีอย่างไร 

๕ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๖ 

๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน 
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

การสัมภาษณ์นี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การมีส่วน

รว่มของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม 

อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตามกรอบทฤษฎีของ โคเฮนและอัพฮอฟ ซึ่งเป็นการจัดการที่เป็นระบบมี 

๔ ประการด้วยกัน ดังต่อไปนี้ ๑. ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน ๒. ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ  

๓. ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล ๔. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ซึ่งสรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ านวน ๑๑ ท่าน ดังต่อไปนี้ 

๑) ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้  
๑. เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกิจกรรม และมีส่วนร่วมในโครงการปลูกป่า

ใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ท่านมีข้อเสนอแนะ ประชาชนทุกคนที่อยู่ในต าบลท่าหินโงม  
ต้องช่วยกันปลูกป่าไม้และดูแลป่าไม้ให้กับมาเหมือนเดิมให้พ้ืนป่ามีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ชุมชนต้องมี
ความสามัคคี รู้จักหวงแหนทรัพยากรป่า ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้สัตว์ป่า สมุนไพรหลายๆอย่างที่อยู่ในพ้ืนป่า 
และช่วยกันสอดส่อง ตรวจสอบ ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน ชุมชนก็จะมีความสุข๑  

๒. ได้ประกาศให้กิจอาสาและคนในชุมชนออกมาหาต้นไม้ที่ทางการมี ต้นคูน แคนา 
ทองกวาว ทองพันชั่ง ทองหลางลาย เป็นต้น พอชุมชนได้ช่วยกันปลูกตามที่ประกาศและขึ้นไปร่วม
ปลูกที่ป่าใหญ่ร่วมกับทางการที่ก าหนด ท่านมีข้อเสนอแนะในพ้ืนที่ป่ายังไม่ถูกบุกรุกการอนุรักษ์และ
ดูแลให้สมบูรณ์เพ่ิมขึ้นพ้ืนที่มีอยู่แล้วหาวิธีปรับปรุงดินหรือเพ่ิมผลผลิตเพ่ิมจะได้ไม่มีการบุกรุกป่า
เพ่ิมข้ึนอีก๒ 

๓. ท่านได้ส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้ค าปรึกษากับคนในชุมชนให้ความส าคัญกับป่าไม้  
หาข้อมูลให้ข้อมูลในแง่ที่ดีเมื่อเรามีป่าได้อาศัยป่าไหนอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะ การปลูกป่าและการ
ใช้ประโยชน์และจัดให้มีประชาชนในชุมชนเข้าไปช่วยรักษาเพ่ือให้เกิดความรักป่าในชุมชนต้องร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐบาล๓  

๔. การคิดวางแผน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมชน แต่ก็ยังมีประชาชนอีกจ านวนมากที่ไม่ได้เข้าร่วมฟังการประชุม 

                                                           
๑ สัมภาษณ์ นางสาวนิภาพร ฐานวเิศษ , นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าหินโงม, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ์ นายจันทร์ทิพย์ ตะ๊วรรณะ, ก านันต าบลท่าหินโงม, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณ์ นายนพวงค์ พฤกษชาติ, หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๙๗ 

ดังนั้นจึงไม่ทราบแนวทางในการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือไม่ได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นเพื่อน าไปสู่การคิดวางแผนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึน๔  

๕. มีการจัดเตรียมความพร้อมเพ่ือน าไปไปสู่การคิดวางแผนในทุกๆปี โดยมีการแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน เช่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบใน
ด้านนี้ ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะทาง
องค์การบริหารส่วนต าบล๕ 

๖. มีการคิดวางล่วงหน้า ซึ่งประชาชนอาจไม่ทราบโดยทั่วกัน เพราะเป็นเรื่องภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนในการเตรียมรับมือกับอัคคีภัยนั้น ทางองค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
สร้างแนวคันกั้นไฟอันเป็นการแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เบื้องต้น เนื่องจากเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหินโงมอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติตาดโตน๖ 

๗. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการคิดวางแผนล่วงหน้า โดยเฉพาะการเตรียมรับมือกับ
อัคคีภัยทีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหลายสาเหตุด้วยกันและที่ผ่านมาก็พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
ความประมาทและมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยเช่นประมาทในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าการใช้เชื้อเพลิงหรือโดย
เหตุจากธรรมชาติล้วนแต่สามารถป้องกันได้ทั้งสิ้นการเผาขยะและหญ้าแห้ง ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลก็มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ โดยจะมีการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้า๗ 

๘. ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลมีการการเตรียมความพร้อมรับมือล่วงหน้ากับกรณี
อัคคีภัย ซึ่งหลายสาเหตุด้วยกันหรือโดยเหตุจากธรรมชาติล้วนแต่สามารถป้องกันได้ทั้งสิ้นการเผาขยะ
และหญ้าแห้ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก็มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ โดยจะมีการแจ้ง
เตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้า๘ 

๙. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการคิดวางแผนโดยการส ารวจสภาพพ้ืนที่ที่อาจเกิดอัคคีภัย 
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้ เช่น ผู้น าชุมชน เป็นต้น เป็นแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ได้ทราบล่วงหน้าและยังเป็นตัวแทนในการรับความคิดเห็นจากประชาชนโดยตรง๙ 

                                                           
๔ สัมภาษณ์ พระครูพิสิษฐ์รตัโนภาส, เจ้าคณะต าบลนาฝาย, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕ สัมภาษณ์ พระศรีสัจญาณมุนี ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะจังหวดัชัยภูมิ, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๖ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ โสวิชัย, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๗ สัมภาษณ์ นายแดง ตาค า, ประชาชนในต าบลท่าหินโงม, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณ์ นายวิชานนท์ แสนผาลา, ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏบิัติการ, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๙ สัมภาษณ์ นายแดง ตาค า, ประชาชนในต าบลท่าหินโงม, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๙๘ 

๑๐. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการคิดวางแผนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างแนว
ป้องกันอัคคีภัยตลอดแนวพ้ืนที่เสี่ยงภัย จึงช่วยบรรเทาปัญหาอัคคีภัยได้มากขึ้น และยังเตรียมความ
พร้อมรับมืออีกช่องทางท่ีอาจเกิดในอนาคต๑๐ 

๑๑. มีการบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะรถขนน้ า เจ้าหน้าที่ 
รวมถึงประชาชนที่ประสบภัยก็ต้องช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น ในการแก้ปัญหา ซึ่งบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมีไม่พอเมื่อประสบภัยครั้งใหญ่ ดังนั้นจึงไม่ทันต่อการแก้ปัญหา๑๑ 

 
 

 

 
สรุป การมีส่วนร่วมคิดวางแผนองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ได้จัดท าประชาคมให้

ประชาชนได้เสนอปัญหาของชุมชนและให้ประชาชนได้เลือกผู้แทนเข้าร่วมในการประชุมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น เพ่ือเสนอแนะและแก้ไขปัญหา เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้น าไป
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
                                                           

 ๑๐ สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ ปวกพรมมา, กรรมการป่าชุมชน, ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๒. 
 ๑๑ สัมภาษณ์ นายเล็ก จี้แฮ ผู้ใหญ่บา้น บ้านใหม่บัวงาม, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

ด้านการมีส่วน
ร่วมคิด
วางแผน

ด้าน.P
๑. เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้ร่วม

กิจกรรม

๒.ได้ประกาศให้กิจ
อาสาและคนใน
ชุมชนปลูกต้นไม้ 

๓. ท่านได้ส่งเสริม
หรือเปิดโอกาศให้

ค าปรึกษา

๔.การคิดวางแผน
ทางองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
๕. มีการจัดเตรียม
ความพร้อมเพื่อ
น าไปสู่การคิด

วางแผน

๖.มีการคิดวาง
ล่วงหน้าซ่ึง

ประชาชนอาจไม่
ทราบ 

๗.องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีการ

คิดวางแผน 

๘.มีการเตรียม
ความพร้อม

รับมือล่วงหน้า 

๙ การส ารวจ
สภาพพื้นที่อาจ
เกิดอัคคีภัย

๑๐.สร้างแนว
ป้องกันอัคคีภัย

๑๑.มีการบูรณา
การกับหน่วยงาน

อื่น 



๙๙ 

๒) ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้  
๑. ได้ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน เข้ามาร่วมกันในกิจกรรม หลายกิจกรรมที่จะอนุรักษ์

ป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นที่ป่าโล้ใหญ่หรือในเขตป่าชุมชนของต าบลท่าหินและป่าโล้ใหญ่ได้ร่วมกันท าหลาย
กิจกรรมเช่นสร้างฝายมีวิชิต ปลูกต้นไม้ ป่าโล้ใหญ่ได้น าประชาชนในชุมชนร่วนทุกครั้ง๑๒  

๒. เชิงชวนพี่น้องในชุมชนออกมาช่วยกันปลูกป่าร่วมกับทางราชการและหน่วยต่างๆ๑๓  
๓. ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมป่าไม้ให้ความส าคัญกับคนในชุมชนเพ่ือให้

คนเหล่านั้นรักและหวงแหนป่าไม้พ้ืนที่ของชุมชน๑๔ 
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนที่มีการเตรียมการไว้

ล่วงหน้า โดยจะแบ่งตามความสามารถของบุคลากรแต่ระคนและมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้มีทักษะและสามารถให้บริหารได้อย่างถูกต้อง ตลอดทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการ
ด าเนินงานเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัยได้อย่างต่อเนื่อง๑๕ 

๕. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ส าหรับลงพ้ืนที่ในการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอัคคีภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง และบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีและบุคลากรมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
หากปีใดประสบปัญหาครั้งใหญ่ ก็จะมีการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้ทั นต่อการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย๑๖ 

๖. การปฏิบัติงานของบุคลากร ในบางครั้งมีความล่าช้าอาจเนื่องมาจากบุคลากรไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาอัคคีภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา เพราะพ้ืนที่ประสบภัย
ค่อนข้างมีมาก โดเฉพาะการติดตั้งเครื่องสูบน้ าและอุปกรณ์อ่ืนๆ เป็นต้น๑๗ 

๗. องค์การบริหารส่วนต าบลมีซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยกู้ภัย ฯลฯ แต่ยังขาดการซักซ้อมแผนปฏิบัติงานร่วมกับภาค

                                                           
๑๒ สัมภาษณ์ นางสาวนิภาพร ฐานวิเศษ , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหินโงม, ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 
๑๓ สัมภาษณ์ นายจันทร์ทิพย์ ตะ๊วรรณะ, ก านันต าบลท่าหินโงม, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๔ สัมภาษณ์ นายนพวงค์ พฤกษชาติ, หัวหน้าอุทยานแห่งชาต,ิ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๕ สัมภาษณ์ พระครูพิสิษฐ์รตัโนภาส, เจ้าคณะต าบลนาฝาย, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๖ สัมภาษณ์ พระศรีสัจญาณมุนี ป.ธ.๙ ,รองเจ้าคณะจังหวดัชัยภูม,ิ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๑๗ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ โสวิชัย, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๐๐ 

ประชาชน จึงท าให้การแก้ไขปัญหาไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร เพราะประชาชนยัง
ขาดทักษะในการแก้ปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ๑๘ 

๘. การปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ดีเท่าท่ีควร เพราะการปฏิบัติงาน
กับหน่วยงานอ่ืนๆยังขาดการสั่งการที่ชัดเจน หน้าที่รับผิดชอบยังซับซ้อมจึงเป็นปัญหาในการลงมือ
ปฏิบัติงานจริง โดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินที่ต้องการความรวดเร็ว รัดกุ่ม เพ่ือแก้ปัญหาอัคคีภัยให้
ทันท่วงท๑ี๙ 

๙. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยอ่ืนในการแก้ไขปัญหาอัคคีภัย 
ฉะนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนอยู่เสมอ 
เพ่ือให้มีความพร้อมในการรับมือได้อย่างรวดเร็ว ตลอดทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลมีการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น๒๐ 

๑๐. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดเตรียมบุคลากรส าหรับลงพ้ืนที่ในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนได้ ในการปฏิบัติงานนั้น บุคลากรมีการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงพยาบาล เป็นต้น ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว๒๑ 

๑๑. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการด าเนินการช่วยเหลือเมื่อประชาชนประสบภัย หรือ
ประชาชนแจ้งข้อมุลข่าวสารเพ่ือขอความช่วยเหลือ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบว่าจะต้อง
ด าเนินการไปในแนวทางใด เช่น หากบ้านเรือนประชาชนไฟไหม้ ก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรให้
การช่วยเหลือเบื้องต้น๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๘ สัมภาษณ์ นายแดง ตาค า, ประชาชนในต าบลท่าหินโงม, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๙ สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ ปวกพรมมา, กรรมการป่าชุมชน ,๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๒. 
๒๐ สัมภาษณ์ นายเล็ก จี้แฮ, ผู้ใหญ่บา้น บ้านใหม่บัวงาม, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๑ สัมภาษณ์ นายวิชานนท์ แสนผาลา, ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๒ นายเล็ก จี้แฮ, ผู้ใหญ่บา้น บ้านใหม่บัวงาม, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๐๑ 

 
 
สรุป องค์การบริหารส่วนต าบล ได้มีการจัดทาประชาคมหมู่บ้าน มีการจัดตั้งคณะ

ด าเนินงานร่วมกับประชาชน เพ่ือศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชน และให้
ประชาชนได้เลือกผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาต าบลรวมถึงการ
ด าเนินงานพัฒนาต าบลเพ่ือประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานพัฒนาต าบลขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการมีส่วน
ร่วมด าเนินการ

ด้าน.D
๑. ได้ประชาสัมพันธ
ให้คนในชุมชนเข้ามา
รวมกันในกิจกรรม

๒.เชิงชวนพี่น้องใน
ชุมชนออกมา
ช่วยกันปลูกป่า

๓. ส่งเสริมให้
ชุมชนปลกป่า

รักษาสิ่งแวดล้อม

๔. มีการแบ่งหน้าที่
ปฏิบัติงานตาม

แผน

๕. มีการเตรียม
ความพร้อมด้าน

บุคลากร
๖. การปฏิบัติงาน

ของบุคลากร

๗. มีซับซ้อม
แผนการปฏิบัติงาน

ร่วม

๘. การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

๙. การปฏิบัติงาน
ร่วมหน่วยงานอื่น
ในการแก้ปัญหา

๑๐. จัดเตรียม
บุคลากรส าหรับ

ลงพื้นที่

๑๑. มีการ
ด าเนินการ

ช่วยเหลือเมื่อ
ประสบภัย



๑๐๒ 

๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้  
๑. จะมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกครั้งกับการประเมินผลที่เกิดจากการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ ชุมชนให้มากๆเพ่ือลดความร้อนและฝนตกต้องตามฤดูกาล
เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี๒๓  

๒. รณรงค์ให้ชุมชนออกมาให้ความส าคัญต้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการที่ชุมชนรักษา
ป่าไม้และใช้ประโยชน์ จากการรักษาป่าไม้ท าให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น๒๔  

๓. เมื่อเกิดป่าย่อมมีผลผลิตจากพ้ืนป่า ให้ชุมชนเหล่านั้นเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากป่าไม้
ได้ ด้วยการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกต้องและเหมาะสม๒๕  

๔. ทางองค์การบริหารส่วนต าบลมีการบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ มีช่องทางในการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยตรงและ
อีกหลายช่องทางซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมีการลงมืออยู่ที่ค่อนข้างจะมีความเที่ยงตรงมาวิเคราะห์
แนวทางในการด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้มีความชัดเจนและน าข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนกับ
ประชาชนให้ได้ทราบเป็นล าดับต่อไป๒๖ 

๕. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการบูรณาการข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานอ่ืน เช่น การ
ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด การติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
อัคคีภัย เพ่ือให้ทันต่อการรับมือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ทราบ
โดยทั่วกัน๒๗ 

๖. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการลงพ้ืนที่ส ารวจตามชุมชน มีการขอความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าเสนอความคิดเห็น โดยเฉพาะประชาชนที่เดือดร้อน เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพิจารณาหาวิธีการป้องกันและแก้ไขอัคคีภัย โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับอัคคีภั ยในแต่
ละพ้ืนที่เมื่อมีเหตุฉุกเฉินก็จะมีการนัดประชุมผ่านน าชุมชนเป็นล าดับต่อไป๒๘ 

๗. องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการจัดท าประกาศ แจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์และจัด
ประชุมแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านน าชุมชน โดยกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งประชาชน

                                                           
๒๓ สัมภาษณ์ นางสาวนิภาพร ฐานวิเศษ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหินโงม, ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 
๒๔ สัมภาษณ์ นายจันทร์ทิพย์ ตะ๊วรรณะ, ก านันต าบลท่าหินโงม, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๕ สัมภาษณ์ นายนพวงค์ พฤกษชาติ, หัวหน้าอุทยานแห่งชาต,ิ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๖ สัมภาษณ์ พระครูพิสิษฐ์รตัโนภาส, เจ้าคณะต าบลนาฝาย, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๗ สัมภาษณ์ พระศรีสัจญาณมุนี ป.ธ.๙, รองเจ้าคณะจังหวดัชัยภูม,ิ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๘ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ โสวิชัย, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๐๓ 

สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้น จากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยตรง หรือ
สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลา และในขณะที่เกิดภัยสามารถโทรแจ้งสายด่วนเพ่ือ
ขอความช่วยเหลือโดยตรงตลอด ๒๔ ชั่วโมง๒๙ 

๘. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารล่วงหน้า เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะน าไปสู่การเตรียมความพร้อมรับมือกับอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลได้จัดให้มีช่องทางส าหรับการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และสามารถโทรแจ้งที่สายด่วนเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไปได้๓๐ 

๙. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือขอความ
ช่วยเหลือ การร้องทุกข์ ผ่านผู้น าชุมชนได้ และยังสามารถแจ้งผ่านช่องแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วขึ้น ทันต่อการแก้ปัญหา๓๑ 

๑๐. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการปิดป้ายประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ เสี่ยวภัยและ 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านรถกระจายเสียงเคลื่อนที่ ให้ได้ทราบข่าวสารต่างๆ ในการเตรียมตัวรับมือ
กับอัคคีภัยที่อาจเกิดข้ึน และมีการประชุมในท่ีท าการชุมชนโดยรับฟังข่าวสารผ่านผู้น าชุมชนอีกทาง๓๒ 

๑๑.องค์การบริหารส่วนต าบลมีการนัดประชุมหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยในอุทยาน 
แห่งชาติตาดโตน เพ่ือเตรียมรับมือกับปัญหาอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นและแนะน าช่องทางในการแจ้งเตือน
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ หรือโทรแจ้งสายด่วนได้ตลอดเวลาเพ่ือให้ผู้น าชุมชนสามารถแจ้งเตือนต่อ 
ประชาชนในพ้ืนที่ของตนต่อไปให้ได้รับข่าวสารที่เที่ยงตรงผ่านอุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ในชุมชน  
เป็นต้น๓๓ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๙ สัมภาษณ์ นายแดง ตาค า, ประชาชนในต าบลท่าหินโงม, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๐ สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ ปวกพรมมา, กรรมการป่าชุมชน, ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๒. 
๓๑ สัมภาษณ ์นายเล็ก จี้แฮ, ผู้ใหญ่บา้น บ้านใหม่บัวงาม, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๒ สัมภาษณ์ นายวิชานนท์ แสนผาลา, ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏบิัติการ, ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 
๓๓ สัมภาษณ์ นายนพวงค์ พฤกษชาติ, หัวหน้าอุทยานแห่งชาต,ิ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๐๔ 

 

 
สรุป ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้ประชาชนได้เข้าร่วมการตรวจสอบการ

ประเมินผลงานการติดตามและประเมินผลโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรับรู้และติดตาม
การท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านเพ่ือเข้ามา
ตรวจสอบโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การประเมินผลงานด้านต่างๆ  
เป็นไปด้วยความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการมีส่วน
ร่วมประเมินผล

ด้าน. E
๑. จะมีประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมทุก
ครั้งกับประเมินผล

๒. รณรงค์ให้ชุมชน
ออกมาให้

ความส าคัญต้อง
ธรรมชาติ

๓. เมื่อเกิดป่า
ย่อมผลผลิตจาก

พื้นป่า

๔.มีการบริหาร
จัดการด้านระบบ
สารสนเทศอย่าง

เป็นระบบ
๕. มีการบูรณาการ
ข้อมูลข่าวสารกับ

หน่วยอื่น
๖. การลงพื้นที่

ส ารวจตามชุมชนมี
การขอความร่วมมือ

๗. ได้มีการจัดท า
ประกาศแจ้งเตือน
ประชาสัมพันธ์

๘.มีการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร
ล่วงหน้าเพื่อให้

ทราบ

๙. เปิดโอกาศให้
ประชาชนแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร

๑๐. มีการปิด
ป้าย

ประชาสัมพันธ์
ในพื้อที่เสี่ยว

๑๑. นัดประชุม
หากมีความเส่ียง
ที่จะเกิดอัคคีภัย



๑๐๕ 

๔) ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้  
๑. ในการมีสวนร่วมรับผลประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้นั้นจะมีประชาชนหลายต าบล

หลายหมู่บ้านและหลายอ าเภอในจังหวัดชัยภูมิได้ร่วมกันปลูกป่าทดแทนและอนุรักษ์คืนป่าโล้ใหญ่ให้
กลับมามีสภาพป่าที่สมบูรณ์เหมือนเดิมจึงต้องมีประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกัน๓๔  

๒. ติดตามผลจากการด าเนินการทุกขั้นตอนจากประชาชนที่มีส่วนร่วมและขอค าแนะน า
ในการปรับปรุงจากประชาชนว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรเพ่ือไปจัดการต่อให้เกิดความต่อเนืองและยั้งยืนถ้า
เจอปัญหาต้องได้รับการแก้ไขถ้าเป็นผลดีก็ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุน๓๕  

๓. ในการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากทรัพย์ยากรป่าไม้นั้นประชาชนทุกคนที่อยู่ใน
ต าบลท่าหินโงมต้อช่วยกันปลูกป่าและดูแลป่าให้กลับมาเหมือนเดิมให้พ้ืนที่ป่ามีสภาที่เหมือนเดิมและ
อุดมสมบูรณ์ประชาชนต้องมีความสามัคคีรู้จักหวงแหนทรัพย์ยากรไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือสัตว์ป่า
สมุนไพรหลายๆอย่างที่อยู่ในผืนป่าจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลให้เกิดรูปธรรมชัดเจนชุมชนก็จะมีสุข๓๖ 

๔. กล่าวคือ ทางองค์การบริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานมากขึ้นจากการเข้า
มาร่วมกิจกรรมต่างๆองค์การบริหารส่วนต าบล๓๗ 

๕. และได้รับประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในองค์การบริหารส่วนต าบลและรับทราบโดย
ทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การปิดประกาศ/หอกระจายข่าว/อินเทอร์เน็ต๓๘ 

๖. การปฏิบัติงานขององค์การบริหารต าบล ท าให้ประชาชนปลอดภัยในชีวิ ตและ
ทรัพย์สินชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในเรื่องคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆจากการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล๓๙ 

๗. จากการขยายสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น การไฟฟ้า การประปา 
โทรศัพท์ เป็นต้น๔๐ 

๘. การมีส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลกับในการจัดท าแผนงานหรือโครงการด้านการ
พัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ถนน และไฟฟ้า โดยจะแบ่งตามความสามารถของบุคลากรแต่ละคนและมี
                                                           

๓๔ สัมภาษณ์ นางสาวนิภาพร ฐานวิเศษ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหินโงม, ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒. 

๓๕ สัมภาษณ์ นายจันทร์ทิพย์ ตะ๊วรรณะ, ก านันต าบลท่าหินโงม, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๖ สัมภาษณ์ นายนพวงค์ พฤกษชาติ, หัวหน้าอุทยานแห่งชาต,ิ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๗ สัมภาษณ์ พระครูพิสิษฐ์รัตโนภาส, เจ้าคณะต าบลนาฝาย, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๘ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ โสวิชัย, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๙ สัมภาษณ์ นางสาวนิภาพร ฐานวิเศษ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหินโงม, ๒๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 
๔๐ สัมภาษณ์ นายวิชานนท์ แสนผาลา, ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๐๖ 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะและสามารถให้บริการได้อย่างต้อง ตลอดทั้งมีการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น๔๑ 

๙ ผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลายปัจจัยหนึ่งในปัจจัยที่ประชาชนค านึงถึง  
คือประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐ คือ ปัจจัยของสิ่งจูงใจใน
การการเห็นว่าตนจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่ตนท าไป๔๒ 

๑๐.ประการแรกยึดแนวทางการจัดการสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ และกฎหมายด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการจัดการภาวะฉุกเฉิน 
ประการสองการสื่อสารจัดให้มีช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารกับประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้
ส าหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การรับรู้เรื่องราวร้องทุกข์ การขอรับความช่วยเหลือในด้านต่างๆจาก
ประชาชน๔๓ 

๑๑. ทางองค์การบริหารส่วนต าบล ยังได้ให้ประชาชนเลือกผู้แทนมาติดตามตรวจสอบ
การจัดท าแผนพัฒนาต าบล ในด้านการจัดกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้ประชาชนได้
ติดตามตรวจสอบการจัดท าแผนพัฒนาต าบลและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพ่ือน ามาใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรมในการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลร่วมติดตาม
ประเมินผลเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการและทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลยังได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสรุปโครงการ และกิจกรรมต่างๆ๔๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๔๑ สัมภาษณ์ นายนพวงค์ พฤกษชาติ, หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๒ สัมภาษณ์ นายแดง  ตาค า, ประชาชนในต าบลท่าหินโงม, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๓ สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ ปวกพรมมา, กรรมการป่าชุมชน, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๔ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ โสวิชัย, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๐๗ 

 

 

สรุป การมีส่วนร่วมการรักษาผลประโยชน์นั้นเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้องเข้ามาช่วย

ดูแลและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ขององค์การบริหารต าบลที่เราได้อาศัยในพ้ืนที่ในเขต

องค์การบริหารต าบลเพ่ือจะให้ได้รับผลประโยชน์ที่ได้ท า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการมีส่วน
ร่วมรับ

ผลประโยชน์

ด้าน. G ๑.จะมีประชาชน
หลายต าบลหลาย
หมู่บ้านและอ าเภอ

ปลูกป่า

๒. ติดตามผลจาก
การด าเนินการทุก

ขั้นตอน

๓. ประชาชนทุก
คนที่อยู่ในต าบล
ท่าหินโงมต้อง

ช่วยกัน
๔. กล่าวคือทา

ลองค์การบริหาร
ได้รับความ

เกี่ยวกับบริหาร
๕.ได้รับประโชชน์
จากข้อมูลข่าวสาร

ส่วนต าบล
๖. การปฏิบัติงาน
ของ อ.บ.ต ท าให้

ประชาชนปลอดภัย

๗. จากการขยาย
สาธาณูปโภคของ 

อ.บ.ต

๘. ในการจัดท า
แผนงานหรือ

โครงการพัฒนา

๙. ผลต่อการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนคือ

ปัจจัย ๔

๑๐.ประการแรก
ยึดแนวทางการ
จัดการสาธารณ

ภัย

๑๑. ยังได้ให้
ประชาชนเลือก
ผู้แทนมาติดตาม

ตรวจสอบ



๑๐๘ 

๔.๖. องค์ความรู้ 
     ๔.๖.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย 

จากผลวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต
อุทยานแห่งตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีวิจัยแบบผสานวิธีอย่างเท่า
เทียมกัน (Mixed Methods) สามารถน าไปเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัย ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.การมีส่วนร่วมคิดวางแผน 

- ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมข่าวน้อยจากหน่วยงานราชการ 

- มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ

สิ่งแวดล้อม  

- การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

 - มีส่วนร่วมก าหนดและจัดท าแผนโครงการต่างๆ

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 

 

๒.การมีส่วนร่วมด าเนินงานการ 

-การจัดการทรัพยากรป่าไม้ยังขาดระบบการ

บริหารจัดการ  

-โอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นถึงปัญหา 

อุปสรรคของประชาชนมีน้อย 

-การขาดความรู้ทางด้านทักษะวิชาการในการ

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันรักษาป่า  

-การก าหนดพื้นที่ป่าของแต่ละหมู่บ้านไม่มี

ความชัดเจนจึงเกิดความขัดแย้ง 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยาน

แห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

๓. การมีส่วนร่วมประเมินผล 

- ควรบริหารจัดการให้เป็นระบบและสร้าง

ความเข้าใจในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ให้แก่

ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

- ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ

คิดเห็นและให้การยอมรับใน ข้อเสนอแนะของ

ประชาชน 

- ควรจัดให้มีการอบรมด้านวิชาการและจัดกลุ่ม

เสวนาเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้ านข้อมูล

ข่าวสาร 

๔.การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน ์

- ขยายบุกรุกพื้นที่เพื่อต้องการที่ท ากินเข้าไปใน
เขตป่าไม้ 
- การใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างเต็มที่และขาดความรู้
ความเข้าใจในการ อนุรักษ ์ 

-  การลักลอบตัดไม้ เพื่อน า ไปเป็นสินค้า เพื่ อ
ประชาชนส่วนร่วม 

- ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้แบบฟุ่มเฟือย
โดยไม่ค านึงถึงคุณค่าและผลกระทบจากการ
ท าลาย ทรัพยากรป่าไม้ 
 

แผนภาพที่ ๔.๖ องค์ความรู้จากการวิจัย 



๑๐๙ 

๔.๖.๒ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
 การสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่า

ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยการสังเคราะห์

งานวิจัยที่ได้รูปแบบโมเดลใหม่ P.M ๔.๔ Model ดังแผนภาพนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๗ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

     จากแผนภาพที่ ๔.๗ องค์ความรู้ที่รับจากสังเคราะห์งานวิจัย “การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม  

อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ” สรุปได้ว่า 

      P= Participate หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิดร่วมวางแผน  

ในการบริหารจัดการมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน โดเฉพาะ

ประชาชนที่อยู่ท้องที่ เพ่ือให้มีความกระตือรือร้นในการช่วยกันแก้ปัญหาที่จะเกิดข้ึน    

    ๑. M= Man หมายถึง คน การบริหารก าลังคน จะใช้คนอย่างไรให้ เกิดประสิทธิ   

และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด ฉะนั้น เป็นเรื่องของบริหารคน 

p 

T 

1.M 2.M 

3.M 4.M 

p 

d 
g 

e 



๑๑๐ 

     ๒.M= Money หมายถึง เงิน การบริหารเงิน จะจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อย

ที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส่วนนี้เรื่องการจัดสรรเงินทอง 

     ๓. M= Materials หมายถึง วัตถุดิบ การบริหารวัสดุในการด าเนินงาน ว่าจะท าอย่างไรให้

สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนนี้เรื่องวัตถุดิบส่วนประในการด าเนินงาน 

     ๔. M= Management หมายถึง การจัดการ คือกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพ่ือให้

งานทั้งหมดเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่และนี้รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเป็น

เรื่องของ การจัดการ คน เงิน วัตถุดุ จัดการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งหมดคือการบริหารหลักๆ 

๔ อย่าง 

               P= Participate หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิดร่วมวางแผน ในการ

บริหารจัดการมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน โดเฉพาะประชาชนที่อยู่

ท้องที่ เพ่ือให้มีความกระตือรือร้นในการช่วยกันแก้ปัญหาที่จะเกิดข้ึน    

      D= Design หมายถึง การออกแบบหรือก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงาน เป็นการ

วางแผนส าหรับการปฏิบัติงาน การจัดบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ในการเตรียมรับมือกับปัญหาที่จะ

เกิดข้ึน เพ่ือให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา   

      E=valuation หมายถึง การประเมินผล ติดตามผลเพ่ือน าไปสู่ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการบริหารจัดการ แน่นอนว่าเมื่อมีการตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ไว้ จะทราบได้ว่า

เป็นไปตามท่ีก าหนดหรือไม่นั้น จึงต้องมีการประเมินผล ติดตามผล เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้ดี 

      G= Google Sites หมายถึง ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่า

ผลประโยชน์ของตนเอง ความเสียสละ เป็นคุณธรรมขั้นพ้ืนฐานที่ค าจุนสังคมไทยให้อยู่รอดปลอดภัย

มาได้จนถึงปัจจุบัน บรรพบุรุษของเราเสียสละเลือดเนื้อเพ่ือรักษาผืนแผนดินไว้ให้ลูกหลาน ทหาร 

ต ารวจ เสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือป้องกันรักษาประเทศให้มั่นคงและสงบสุข เกษตรเสียสละ

แรงกายเพื่อผลิตข้าวปลาอาหารให้เราได้บริโภค เป็นต้น 

                T=Thai Phonetic หมายถึง ทรัพยากรป่าไม้  ป่าไม้ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มี

ความส าคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อ่ืนๆ เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งเป็นแหล่ง

วัตถุดิบของปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคส าหรับมนุษย์ และยังมี

ประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ถ้าป่าไม้ถูกท าลายลงไปมากๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ เช่น สัตว์ ดิน น้ า อากาศ ฯลฯ เป็นต้น 



๑๑๑ 

 

 
บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
๑) เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ  
๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)  
โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่ ง เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในพ้ืนที่ ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๗๑ คน 
และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling)  ใช้หลักการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) 
ของประชาชนในต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภู มิ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่ ๓ กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความ
แตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD.) และกา ร วิ จั ย เ ชิ ง คุณภ าพ  (Qualitative Research) 
ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 

๕.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๒๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑๐ มี

อายุระหว่าง มากกว่า ๕๐ ปี จ านวน ๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๐ มีวุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน ๑๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๐ มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน ๑๕๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๑.๘๐ และมีรายได้ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๐ 
 

๕.๑.๒ ข้อมูลระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ตาดโตน ของต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง  

( x̅ =๓.๒๐, S.D. =๐.๗๕๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง  

จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =๓.๑๘, S.D. =๐.๘๖๗) 

๒. ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัด

ชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =๓.๑๗, S.D. =๐.๘๐๘)   
๓. ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง  

จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =๓.๐๙, S.D. =๐.๘๔๓) 
๔. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 

จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =๓.๓๔, S.D. =๐.๗๖๒)  
๕.๑.๓ ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ผลการเปรียบเทียน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน

เขตอุทยานแห่งตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ เพ่ือน าไปสู่การตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถแสดง
รายละเอียดได้ดังนี้ 



๑๑๓ 

 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน
เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ไมแ่ตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน
เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ไมแ่ตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ไม่แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน
เขตอุทยานแห่งตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนมีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน  

๕.๑.๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูม ิ

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ” ท าให้ทราบถึง
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ปัญหาในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน  
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่  

๑. ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน ประชาชนบางส่วนยังขาดเครื่องไม้เครื่องมือในการ
บริหารจัดการป่าไม้และอุปสรรค คือ หน้าฝนจะล าบากในการดูและป่าไม้เพราะทางขึ้นล าบากมาก
นอกจากนี้ประชาชนอาจไม่เข้าใจและไม่ยอมรัยอีกประการหนึ่งอยากให้มีอากาศยานในการตรวจ
พ้ืนที่ป่าไม้จะสะดอกกว่าการใช้คนในการส ารวจเพราะล าบากมากการให้ความสนใจเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมคิดวางแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านทักษะ
และวิธีการของการเข้าไปมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  

๒. ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ ประชาชนในต าบลท่าหินโงม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหา อุปสรรคการมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมด าเนินการ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการให้ความส าคัญคิดว่า
ไม่ใช่หน้าที่ของตนและมองว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และผู้น าที่จะต้องด าเนินการ ทั้งนี้การส่งเสริม



๑๑๔ 

 

และสนับสนุนจากภาครัฐมีน้อย การจัดสรรเงินงบประมาณไม่เพียงพอนอกจากนี้ คือ ขาดการติดต่อ
ประสานงานประชาชนขาดโอกาสในด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  

๓. ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล ประชาชนในต าบลท่าหินโงม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหา อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล  
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ยังขาดระบบการบริหารจัดการสร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์ปัญหาและ
ผลที่ที่คาดว่าจะได้รับแก่ประชาชนทั้งนี้ โอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นถึงปัญหา อุปสรรคของ
ประชาชนนอกจากนี้ การก าหนดพ้ืนที่ป่าของแต่ละหมู่บ้านไม่ความชัดเจนจึงเกิดความขัดแย้งและ
เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการประเมินผลในการทรัพยากรป่าไม้  

๔. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนในต าบลท่าหินโงม มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จั งหวัดชัยภูมิ ในด้านการมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ จ านวนประชาชนเพ่ิมขึ้นมีการบุกรุกป่าเพ่ือขยายที่ท ากินเข้าไปในเขตป่าไม้ทั้งนี้ การใช้
ทรัพยากรป่าไม้อย่างเต็มที่และขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์นอกจากนี้ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้แบบฟุ่มเฟือยโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบ  

แนวทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  

จากการวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับแนวทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑ ) ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน พบว่า แนวทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม ในด้านการมีส่วน
ร่วมคิดวางแผน การเสริมสร้างจิตส านึกในการบริหารจัดการป้องกันดูแลรักษา อนุรักษ์ สงวนคุ้มครอง 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนให้มีความเสียสละร่วมมือในกา
รบริหาจัดการป้องกันทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจัง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อสังคมชุมชน
และประเทศชาติ 

๒ ) ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ พบว่า แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ ในด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในชุมชนมีบทบาทหน้าที่
ที่ร่วมรับผิดชอบร่วมกับเจ้าหน้า ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการป้องกันรักษาป่าและออกตรวจ
ลาดตระเวนป่าและให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กันประชาชน เยาวชนให้มีจิตส านึกให้มากขึ้น ผู้น าใน



๑๑๕ 

 

องค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม มีการก าหนดแนวเขตปิดป้ายแสดงสัญลักษณ์ก าหนดเขตพ้ืนที่ป่าไม้ให้มี
ความชัดเจนเพื่อเป็นการบริหารจัดการป้องการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ น ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ไปปิดประกาศไว้บริเวณเขตที่หล่อแหลมควรท าสถานที่ลองรับด้วย 

๓ ) ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ ในด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล การด าเนินงานเกี่ยวกันการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ ให้มีการตรวจสอบติดตามหลังจากได้ด าเนินไปแล้วน าผลของการด าเนินงานมาประมวลผลและ
วิเคราะห์ หรือการออกแบบสอบถามความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของคนในพ้ืนที่ เพ่ือสรุปข้อการ
ประเมินผลเพื่อน าไปสู้การพัฒนาต่อไป 

๔ ) ในด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ แนวทางในพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม  
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ คือ คนในพ้ืนที่ต่างมีความผูกพันธุ์ต่อ
ทรัพยากรป่าไม้อยู่ตลอดเวลาเพราะทรัพยากรป่าไม้ ให้ประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากใน
พ้ืนที่มีทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์ท าให้เกิดการสร้างความสมดุล ของระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ ก็จะ
ท าให้ราษฎรได้รับผลผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ มีราคามีรายได้เพ่ิมขึ้น และมีฐานะการ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุข 

๕ ) การส่งเสริมการใช้หลักอปริหานิยธรรม พบว่า แนวทางการประยุกต์ใช้หลักอปริ
หานิยธรรมในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง ขังหวัดจังภูมิ คือ แนวทางในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลัก
อปริหานิยธรรมในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการป้องกันทรัพยากรป่าไม้ในเขต
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ของต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีการประชุมและเลิกประชุม
ก็พร้อมเพรียงกัน เพ่ือปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่มีความแตกต่าง
กันยอมรับเสียงข้างมากและไม่ปฏิเสธเสียงข้างน้อย มีความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ข่มเหง
รังแกผู้ที่อ่อนแอกว่า ให้ความคุ้มครองสถานที่ส าคัญตามความศรัทธาความเลื่อมใส ในชุมชนที่ได้มี
การยึดถือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ” โดยรวม
ทั้ง ๔ ด้าน สามารถน ามาอภิปลายผลการวิจัยได้ดังนี้  

 



๑๑๖ 

 

๕.๒.๑ การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการ
มีส่วนร่วมคิดวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล การส่งเสริมการ
ใช้หลักอปริหานิยธรรม อยู่ในระดับปานกลาง โดยจะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
อาจเนื่องมามาจากกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีความพอกับผู้ที่มีการส่วนร่วมของ
ประชาชน สอดคล้องกับการศึกษาของ วินัย ปราสาทศรี ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรบ้านยาง ต าบลห้วยทราย อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัย
พบว่า ราษฎรบ้านยาง มีอาชีพหลักและรายได้หลักจากโรงงานอุตสาหกรรม การร่วมมือในการป้องกัน
ทรัพยากรป่าไม้จากราษฎรน้อย เนื่องจากได้รับประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติน้อย การพ่ึงพิงน้ าซับ
จากอุทยานแห่งชาติ เพ่ือท าการเกษตรมีน้อย อยู่ในระดับปานกลาง๑ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ศลิษา พึ่งแก้วแสง ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้:ศึกษาเฉพาะกรณีป่า
ชุมชนบ้านห้วยแก้ว อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ชาวบ้านแม่เตาดินและบ้าน
ห้วยแก้ว ได้อาศัยพ่ึงพิงป่าในการด ารงชีวิตมาเป็นเวลานาน ซึ่งชาวบ้านไดรักษาป่าบนพ้ืนฐานความ
เชื่อในเรื่องการนักถือผี ขณะเดียวกัน ป่าเป็นสิทธิร่วมกันของชุมชนไม่ใช่ของหลวงชาวบ้านทุกคนจึงมี
ส านึกร่วมกันถึงสิทธิและหน้าที่ในการจัดการและใช้ประโยชน์จากป่าไปพร้อมๆกัน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง๒  สอดคล้องกับการศึกษาของ
จ าเนียร ศิลปะอาชา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในการ
ป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อ าเภอส่วนผึ่ง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติอ าเภอส่วนผึ่ง และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ป้องกันและรักษาธรรมชาติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

                                                           
๑ วินัย ปราสาทศรี,“การมีส่วนร่วมในการป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรบ้านยาง อ าเภอหนองแค 

จังหวัดสระบุรี” , วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ,การบริหารทรัพยากรป่าไม้ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๓). 

๒ ศลิษา พึ่งแสงแก้ว, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้: ศึกษาเฉพาะกรณีป่าชุมชน 
บ้านห้วยแก้ว อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ” , วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๗). 



๑๑๗ 

 

๕.๒.๒ เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการเปรียบเทียบความเห็นประชาชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพและรายได้ ที่ตอบ
แบบสอบถามตามสมมติฐานการวิจัย ทั้ง ๕ ข้อ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

๑) เพศ 
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ   
โดยภาพรวม จ าแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศของประชาชน ซึ่งจะ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดามพวรรณ วงษ์แตง ได้ท าการศึกษา “ผลของการหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่า
ไม้กับพ้ืนที่ท ากินต่อลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาท  
ห้วยต้ม อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน โดยปัจจัยส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็น เพศ
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความคิดเห็นในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
ในเขตอุทยานแห่งชาติ๓  

๒) อายุ 
ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดย
ภาพรวม จ าแนกตามอายุ พบว่า ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของประชาชน ซึ่งจะ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อติกานต์ อัครจาคะ ได้ท าการศึกษา “การมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่บ้าน
กอข่อย จังหวัดล าพูน ในการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” ผลการวิจัย

                                                           
๓ ดามพวรรณ วงษ์แตง, “ผลของการหมายแนวเขตพ้ืนท่ีป่าไม้กับพื้นที่ท ากินต่อลักษณะเศรษฐกิจและ

สังคมของชุมชนในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การป่าไม้, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘). 
 



๑๑๘ 

 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีระดับการมีส่วนในการ บริหารงานป้องกันภัย โดยภาพรวม
แตกต่างกันที่ระดับ นัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้๔ 

๓) วุฒิการศึกษา 
ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม จ าแนกตามระดับวุฒิการศึกษา พบว่า แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ขึ้นอยู่กับ
ระดับวุฒิการศึกษาของประชาชน ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ประมาณ ตัณฑิกุล ได้
ท าการศึกษาเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาของชุมชนชนบท” ผล
การศึกษาพบว่า ในด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษา มีระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน โดยภาพรวม  
แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ระดับ นัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ ที่ตั้งไว้๕ 

๔) อาชีพ 
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ   
โดยภาพรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตนขึ้นอยู่กับอาชีพของ
ประชาชน ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สมศักดิ์ น้อยนคร ได้ท าการศึกษา “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลในจังหวัดอุตรดิตถ์” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างที่อาชีพอยู่ในองค์การต าบลที่ ไม่แตกต่าง ซึ่ง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้๖ 

 

                                                           
๔ อติกานต์ อัครจาคะ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่บ้านกอข่อย จังหวัดล าพูนในการด าเนินงาน

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่, ๒๕๕๔). 

๕ ประมาณ ตัณฑิกุล, “กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชนชนบท”, 
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๘). 

๖สมศักดิ์ น้อยนคร,“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลในจังหวัด 
อุตรดิตถ์”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, ๒๕๕๑).  
  



๑๑๙ 

 

๕) รายได้ 
ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ   
โดยภาพรวม จ าแนกตามรายได้ พบว่า แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ขึ้นอยู่กับรายได้ของประชาชน ซึ่งจะ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อรอนงค์ ธรรมกุล ได้ท าการศึกษา “การมีส่วนร่วมชองชุมชนในกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่น” จากผลการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ในด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษามีระดับความ
คิดเห็นต่อการประสิทธิภาพการบริหารจัดการ แตกต่างกัน ซึ่งยอดสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ส่วนการ
จ าแนกตามอาชีพ รายได้ ในระดับความคิดเห็นต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ภาพรวม
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๑ จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้๗ 

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัย ๔ 
ด้าน 

๑) ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน 
แนวทางในการมีส่วนร่วมคิดวางแผนของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

ในเขตอุทยานแห่งชาติ ในด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน เป็นการแสดงออกถึงการเสียสละและมีความ
สามัคคี การยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เป็นการเปิดใจกว้างพร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา
และการเสริมสร้างการมีระเบียบวินัยให้กับตนเอง มีจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อ านวย แสนเสนาะ ได้ท าการศึกษา “ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์สวนป่า โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐ กรณีแปลง FPT ต าบลป่าแล้วหลวง อ าเภอสันติสุข จังหวัด
น่าน” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพหลักทางการเกษตรกรรมจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สวน
ป่าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่  
 

                                                           

 ๗ อรอนงค์ ธรรมกุล, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น”,วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙). 



๑๒๐ 

 

๕๐ มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพหลักนอกเหนือจากการเกษตรทั้งนี้เนื่องจากอาชีพเกษตรใช้เวลา ใน
การประกอบอาชีพเป็นช่วงเวลาหรือฤดูกาล๘ 
 ๒) ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ 
  การมีส่วนร่วมด าเนินการ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในชุมชนมีบทบาทหน้าที่ที่ร่วม
รับผิดชอบร่วมกับเจ้าหน้า ที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการป้องกันรักษาป่าและออกตรวจลาดตระเวน
ป่าและให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กันประชาชน เยาวชนให้มีจิตส านึกให้มากขึ้น ผู้น าในองค์กรต่างๆ
เข้ามามีส่วนร่วม มีการก าหนดแนวเขตปิดป้ายแสดงสัญลักษณ์ก าหนดเขตพ้ืนที่ป่าไม้ให้มีความชัดเจน
เพ่ือเป็นการบริหารจัดการป้องการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ น ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับไปปิด
ประกาศไว้บริเวณเขตที่หล่อแหลมควรท าสถานที่ลองรับด้วย ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ประสพสุข ดีอินทร์ ได้ท าการศึกษา “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของก านัน
ผู้ใหญ่บ้านในภาคเหนือ” ผลการวิจัยพบว่า คือ ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของ
ก านันผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง แต่ความต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของ
ก านันผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในระดับสูงปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญของก านันผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันรักษา
ป่าไม้ คือ ขาดอ านาจในการจับกุมผู้กระท าผิด รองลงมาคือ ขาดเจ้าหน้าที่สนับสนุน ขาดอุปกรณ์ที่
ทันสมัย และขาดก าลังคน๙ 

๓) ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล  
การมีส่วนร่วมประเมินผล การด าเนินงานเกี่ยวกันการบริหารจัดการป้องกันทรัพยากร

ป่าไม้อยู่ตลอดเวลา เพราะทรัพยากรป่าไม้ ให้มีการตรวจสอบติดตามหลังจากได้ด าเนินไปแล้ว และ
น าผลของการด าเนินงานมาประมวลผลและวิเคราะห์ หรือการออกแบบสอบถามความคิดเห็นหรือ
ความพึงพอใจของคนในพ้ืนที่ เพ่ือหาข้อสรุปการประเมินผลเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาต่อไป ซึ่งจะ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศลิษา พึ่งแก้วแสง ได้ท าการศึกษาวิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์ป่าไม้:ศึกษาเฉพาะกรณีป่าชุมชนบ้านห้วยแก้ว อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ” 
ผลการวิจัยพบว่า ชาวบ้านแม่เตาดินและบ้านห้วยแก้ว ได้อาศัยพ่ึงพิงป่าในการด ารงชีวิตมาเป็น
เวลานาน ซึ่งชาวบ้านไดรักษาป่าบนพ้ืนฐานความเชื่อในเรื่องการนักถือผี ขณะเดียวกัน ป่าเป็นสิทธิ

                                                           
๘ อ านวย แสนเสนาะ,“ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

อนุรักษ์สวนป่าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปี
ที่ ๕๐ กรณีแปลง FPT ๒๕ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป่า
ไม้, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๕). 

๙ ประสพสุข ดีอินทร์, “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของก านันผู้ใหญ่บ้านใน
ภาคเหนือ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, (มหาวิทยาลัยมหิดล: จังหวัดนครปฐม, ๒๕๕๑). 
 



๑๒๑ 

 

ร่วมกันของชุมชนไม่ใช่ของหลวงชาวบ้านทุกคนจึงมีส านึกร่วมกันถึงสิทธิและหน้าที่ในการจัดการและ
ใช้ประโยชน์จากป่าไปพร้อมๆกัน กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าของชาวบ้านมี ๔ ขั้นตอน
คือ การร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม การมี
ส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติของปัญหาและการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล๑๐  

๔) ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์  
การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ คนในพ้ืนที่ต่างมีความผูกพันต่อทรัพยากรป่าไม้อยู่

ตลอดเวลา เพราะทรัพยากรป่าไม้ให้ประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและทามอ้อม หากในพ้ืนที่มีทรัพยากร 
ป่าไม้สมบูรณ์ท าให้เกิดการสร้างความสมดุล ของระบบนิเวศตามธรรมชาติ ก็จะท าให้ราษฎรได้รับ
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ มีราคามีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีฐานะการเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข 
เพราะป่าไม้เป็นแหล่งศูนย์รวมแห่งปัจจัย ๔ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ทั้งของพืชและสัตว์ ท าให้ลดมลภาวะ
ทางอากาศ ป่าไม้ เมื่อมีคุณอนันต์  ก็ย่อมมีภัยมหันต์ด้วย  ซึ่ งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วินัย ปราสาทศรี ได้ท าการศึกษาวิจัย “การมีส่วนร่วมในการป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรบ้าน
ยาง ต าบลห้วยทราย อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ราษฎรบ้านยาง มีอาชีพหลัก
และรายได้หลักจากโรงงานอุตสาหกรรม การร่วมมือในการป้องกันทรัพยากรป่าไม้จากราษฎรน้อย 
เนื่องจากได้รับประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติน้อย การพ่ึงพิงน้ าซับจากอุทยานแห่งชาติ เพ่ื อท า
การเกษตรมีน้อย การขยายการถือครองที่ดินมีขนาดเล็ก คือ ต่ ากว่า ๑ ไร่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตอบ
ค าถามขนาดการถือครองที่ดิน เนื่องจากไม่ไว้ใจต่อบุคคลที่ท าการสอบถาม๑๑ 

๕) ด้านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หรักอปริหานิยธรรม 
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

ตาดโตน ต าบลท่าหินโงม เป็นการน าเอาหลักธรรมอันจะน ามาซึ่งความสามัคคีปรองดอง ความสงบสุข
ของหมู่คณะหรือสังคม กล่าวคือเป็นหลักธรรมที่มีความอปการะสงเคราะห์เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของต าบลท่าหินโงม เพราะเป็น
หลักธรรมที่เอ้ือประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมของทุกคน หากน าหลักธรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ ก็สามารถน าไปสู่วิถีแห่งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นได้ และ
สามารถน าไปสู่แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาของสังคมให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งจะสอดคล้องกับ

                                                           
๑๐ ศลิษา พึ่งแสงแก้ว, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้: ศึกษาเฉพาะกรณีป่าชุมชน 

บ้านห้วยแก้ว อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ” , วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๗). 

๑๑ วินัย ปราสาทศรี,“การมีส่วนร่วมในการป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรบ้านยาง อ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี” ,วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ,การบริหารทรัพยากรป่าไม้ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๓). 



๑๒๒ 

 

งานวิจัยของ พระครูนิกรสุนทร (สมพงษ์ นุ่มสกุล) ได้ท าการศึกษาวิจัย “การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง
ความสามัคคีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท” ได้อธิบายเกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม ไว้ว่าเป็น
หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสมานสามัคคีที่กล่าวไว้ในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท อีกข้อหนึ่งที่
ครอบคลุมการปฏิบัติความสามัคคีธรรมทั้งทาง กาย วาจา และทางจิตใจ ได้อย่างดีที่สุดประการหนึ่ง 
คือ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ๑๒ 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วิจัยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องน าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑ ) กระจายอ านาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้กับองค์กรชุมชนในท้องถิ่น  

โดยส่งเสริมให้ตัวแทนขององค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการ
ป้องกันรักษาป่า 

๒ ) ก าหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการป้องกันรักษาป่าให้มีความสอดคล้องกับภูมิ
ปัญญาชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น 

๓ ) ควรน าผลการศึกษาที่ได้รับไปใช้ประกอบในการวางแผนกลยุทธ์หรือปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

๔ ) ควรศึกษาถึงแผนนโยบาย ทัศนคติของหน่วยงานในพ้ืนที่ และองค์กรร่วมต่างๆเพ่ือ
น าผลการศึกษาที่ได้รับมาบูรณาการร่วม เพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ป้องกันรักษาป่า โดยชุมชนมีส่วนร่วมให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

๕ ) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์น าเสนอข้อมูลปัญหาในท้องถิ่นให้แก่สาธารณะชน และ
หน่วยงานภาครัฐให้รับรู้ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา 

๖ ) มีกิจกรรมในการบริหารจัดการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
ประสานงานกับทุกภาคส่วน เพ่ือให้มีการสนับสนุนในการด าเนินงานของชุมชน 

 
 

                                                           
๑๒ พระครูนิกรสุนทร (สมพงษ์ นุ่มสกุล) , “การศึกษาวิ เคราะห์ เรื่องความสามัคคีในคัมภีร์  

พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 
 



๑๒๓ 

 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) ยึดขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือให้

การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นวิถีชีวิตของชุมชน และให้คนในชุมชนเกิดความศรัทธาในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 

๒) ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนโดยการคิด
วางแผนร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผล ในการบริหารจัดการป้องกันรักษาป่า สร้างจิตส านึกการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ ให้รับรู้ถึงคุณประโยชน์และโทษผลกระทบที่ได้รับในการรักษาป่า 

๓) ผู้น าชุมชนและชาวบ้านควรได้รับการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ด้านคุณประโยชน์ 

๔) ชาวบ้านต้องมีระบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืน และเป็นธรรมเพื่อจะได้มีการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ไว้ใช้ประโยชน์สืบไป 

๕) ผู้น าชุมชนควรประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน 

๖ ) การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้กับชุมชน เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
๑ ) ควรศึกวิจัยถึงการส่งเสริมการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
๒ ) ควรศึกษาถึงการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

จัดการต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ  
ตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

๓ ) ควรศึกษาวิจัยถึงผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่า
ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 



๑๒๔ 

 

บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย:  

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช 
     วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 
(๑) หนังสือ: 

กมล แพรกทอง. แนวความคิดของป่าชุมชนในป่าชุมชนในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: กรมป่าไม้, 
๒๕๓๗. 

จงเจริญ กิจส าราญกุล. การจับกุม ตรวจยึดการอายัดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้. กรุงเทพมหานคร: 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕. 
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง. การมีส่วนร่วมของประชนชนในการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 

๒๕๕๖ 
ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท,ในเอกสาร

การสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปส าหรับการพัฒนาระดับต าบล หมู่บ้าน. พิมพ์ครั้งที่ ๓.
นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๒.   

ติน ปรัชญพฤทธิ์. ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วม เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร.
พิมพ์ครั้งที่ ๙. นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕. 

ทวีทอง หงส์วิวัฒน์. สรุปมิติและข้อเสนอแนะจากการประชุมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา.
กรุงเทพมหานคร: ศึกษานโยบายสาธารณะสุขมหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗. 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง. กรุงเทพมหานคร: 
๒๕๔๖.   

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗,    

ปราณี ราชคมน์. บทเรียนการจัดการระดับชุมชน กรณีป่าชุมชนร่องบอนจังหวัดเชียงรายในป่า
ชุมชน กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมของสังคมไทย . 
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, ๒๕๕๑. 

 
 



๑๒๕ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ปรีชา ช้างขวัญยืน. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน พระพุทธศาสนา . พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด, ๒๕๔๘,   
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ.  พิมพ์ครั้งที่ ๑๑.

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.   
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่๒๐. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๔.   
พระมหาอ านาจ พุทฺธิเมธี. นวโกวาท ฉบับชาวพุทธ. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ่นส่วนจ ากัด รุ่งเรือง

สาส์นการพิมพ์, ๒๕๔๕. 
ไพรัตน์ เตชรินทร์. นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทใน

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ์, ๒๕๔๗. 
 ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๕ 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: ไทยอนุเคราะห์ 

ไทยการพิมพ์, ๒๕๔๖. 
วนิดา พรไพบูลย์. ค าอธิบายกฎหมาย ที่ดินป่าไม้ เอกสารสิทธิในที่ดินและการตรวจพิสูจน์สิทธิใน 

ที่ดิน. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์พิจิตร, ๒๕๕๒.   
วนิดา พรไพบูลย์. ค าอธิบายกฎหมาย ที่ดินป่าไม้ เอกสารสิทธิในที่ดินและการตรวจพิสูจน์สิทธิใน

ที่ดิน. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์พิจิตร, ๒๕๕๒. 
วันชัย วัฒนศัพท์และคณะ. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนการตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชน 

มีส่วนร่วม. ขอนแก่น: โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท, ๒๕๕๑.   
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. การพัฒนาชนบทไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๓๑ 
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. การพัฒนาชนบทไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๑.  
วิชัย ศรีขวัญ. คู่มือปฏิบัติการส าหรับก านันผู้ใหญ่บ้าน กรมการปกครอง. กรุงเทพมหานคร : 

กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๓. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบาทบาทองค์กรในท้องถิ่น . 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๕.   
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ .

กรุงเทพมหานคร: บริษัทออฟเซ็ทครีเอชั่น จ ากัด, ๒๕๕๐. 
 



๑๒๖ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สมชัย ตั้งอนุรัตน์. การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินพื้นที่ขอบเขตอุทยาน

แห่งชาติเขาสามหลั่น จังหวัดสระบุรี . กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ , 
๒๕๔๗.  

สายทิพย์ สุคติพันธ์ . ปัญหาผู้น ากับการก าหนดนโยบายแห่งชาติ เรื่องการพัฒนากับการ
สาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
๒๕๓๔.   

สุวิทย์ รัตนมณี. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า . 
กรุงเทพมหานคร: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๕. 

สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี: ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพสตรี, 
๒๕๔๖.  

 
(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์: 

โกมินทร์ วังอ่อน. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชน: กรณีศึกษาต าบลแม่ข้าวต้ม 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย:  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ๒๕๕๒. 

จงรักษ์ ทรงรัตนพันธ์. “ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของสมาชิกกลุ่ม 
อนุรักษ์ป่าต้นน้ าคลองคราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์ 
มหาบัณฑิต. สาขาวิชาการป่าไม้. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๕.  

ฉัตรา  ปิ่นปัก. “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชน 
บ้านว่าน อ าเภอ หนองแค จังหวัดสระบุรี”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต. 
สาขาวิชาการป่าไม้. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๓.  

ดามวรรณ วงษ์แตง.“ผลของการหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้กับพ้ืนที่ท ากินต่อลักษณะเศรษฐกิจ และ 
สังคมของชุมชนในศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ”. วิทยานิพนธ์  
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ม ห า บั ณ ฑิ ต .  ส า ข า วิ ช า ก า ร ป่ า ไ ม้ .  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘. 

เทพฤทธิ์ เจริญศรี. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอนุรักษ์ป่าลุ่มน้ าชมภู กรณีศึกษาต าบลชมพู 
อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต. รัฐศาสตร์. 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔. 

 



๑๒๗ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
บรรรักษ์  เสริมทอง.  “ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการพึงพิงผลผลิตจากป่า 

และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
นาคา จังหวัดระนอง”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘.   

ประมาณ ตัณฑิกุล. “กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชนชนบท”. 
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๘. 

พระใบฎีกาวิเชียร ใจดี. “การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านปี้ 
ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิจัยและ
พัฒนาท้องถิ่น. สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, ๒๕๔๖. 

ยุพาพร รูปงาม. “การมีส่วนร่วมของข้าราชการส านักงบประมาณในการปฏิรูประบบราชการ”.  
ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
๒๕๔๕. 

ลิส (Lisk) อ้างถึงใน ปรีดา เจษฏาวรางกุล. “การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน 
ในเขตเทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี”. การศึกษาอิสระรัฐ
ประศาสนศาตรมหาบัณฑิต. สาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๐. 

วราพร ล าพงษ์เหนือ. “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่วแวดล้อมและศิลปกรรม”. งานวิจัย
สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. ศิลปศาสตรบัณฑิต: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
๒๕๔๘. 

วินัย ปราสาทศรี. “การมีส่วนร่วมในการป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรบ้านยาง อ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี”วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารทรัพยากรป่าไม้. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๓.   

สมศักดิ์ น้อยนคร. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลในจังหวัด 
อุตรดิตถ์”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์, ๒๕๕๑.  

สุรยุทธ์ หลิมตระกูล. “ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ศึกษาเฉพาะ 
กรณีป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี”,
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ๒๕๕๑. 

 



๑๒๘ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

อติกานต์ อัครจาคะ. “การมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่บ้านกอข่อย จังหวัดล าพูนในการด าเนินงาน
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน”. วิทยานิพนธ์ 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่, ๒๕๕๔. 

อนันต์ สิทธิวัฒนานนท์. “การประเมินกระบวนการของการน าพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปปฏิบัติในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์รัฐประสนศาตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาประศาสนศาสตร์. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, ๒๕๕๖. 

อภิรักษ์ สุรสีหนาท. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
แม่ยางส้าน ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, ๒๕๕๓. 

อรอนงค์ ธรรมกุล. “การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๙. 

อ านวย แสนเสนาะ. “ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
อนุรักษ์สวนป่า โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐ กรณีแปลง FPT ๒๕ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน”.
วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการป่าไม้ .  บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๕. 

 
(๓) รายงานการวิจัย: 

สุวิทย์ รัตนมณี. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า . 
กรุงเทพมหานคร: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๕.  

 
(๔) เอกสารที่ไม่ตีพิมพ์เผยแผ่และเอกสารอ่ืนๆ: 

จงเจริญ กิจส าราญกุล. เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรโครงการฝึกอบรมทบทวนสืบสวน
ด าเนินคดีด้านป่าไม้. กรุงเทพมหานคร:ส านักงานส่วนกลาง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช, ๒๕๕๐. 

 
 
 



๑๒๙ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ชูเกียรติ ลี้สุวรรณ. เอกสารประกอบการสอนวิชาการศึกษาและพัฒนาโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม .

สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑. 
โชดก จรุงคนธ์. รายงานผลการด าเนินการโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และช้าง. ส านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, ๒๕๔๘. 
ติน ปรัชญพฤทธิ์. ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วม ในเอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ใน

องค์กร. พิมพ์ครั้งที่ ๙. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕. 
เลิศ จันทนภาพ. แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรป่าไม้.  เอกสารประกอบ 

ค าบรรยายวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้โครงการปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากร  
ป่าไม้ ภาคพิเศษ. แพร่, ๒๕๔๕. 

วินิจ รักชาติ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
เอกสารประกอบค าบรรยาย การบริหารทรัพยากรป่าไม้. กรุงเทพมหานคร: กรมป่าไม้, 
๒๕๔๔. 

อมร ต่อเจริญ. เอกสารบรรยายการทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุม  
ไฟป่า. กรุงเทพมหานคร: กรมป่าไม,้ ๒๕๕๕. 

 
(๕) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 

กรมอนามัย. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในงาน
ภารกิจกรมอนามัย กระทรงวสาธารณสุข. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 

 http:/psdg.anamai.moph.go.th/news/ [๑๗ กันยายน ๒๕๕๖]. 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , นโยบายและแผนการส่งเสริม 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
 www.http://www.onep.go.th. [๑๕ กันยายน ๒๕๕๖]. 
 
(๖) ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ฯลฯ ที่ไม่ปรากฏผู้แต่ง: 

ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานสภา
สถาบันราชภัฏและทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

ส านักงานทะเบียนชัยภูมิ. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งท่ี ๒ (ชัยภูมิ: ส.ส.๑๑), ๒๕๕๗. 
 



๑๓๐ 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เชี่ยวชาญ, 

และหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
คุณภาพเครื่องมือ
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ภาคผนวก ข 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( ioc )



 
๑๔๗ 

 

แบบบันทึกผลผลการหาดัชนีสอดคล้องแบบสอบถามเพื่อการวิจัย (ioc )เร่ือง “การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

ตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภมูิ” 
************************************* 

ผู้เช่ียวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย ประกอบด้วย 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินนทร์ นิยมางกูรต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิต 
ศึกษาภาควิชารัฐสาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมาต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐสาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิต 
ภาควิชารัฐสาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  

 ๔. ดร.ดร.เชษฐ์ณรัช อรชุน ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐ  
สาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี           

 ๕. ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ระดับ ๗ ส านักงานเขตพ้ืน การศึกษาจันทบุรี เขต ๑  
รับผิดชอบวิชาคณิศาสตร์พ้ืนฐานและสถิติพ้ืนฐานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัด
จันทบุรี 
 
ค าชี้แจง 
๑.ระดับการพิจารณามี ๓ ระดับ    
           +๑ หมายถึงข้อค าถามครอบคลุมตรงตามเนื้อหาที่จะศึกษาและสามารถน าไปใช้ได้ 

 ๐ หมายถึง ข้อค าถามไม่ครอบคลุมและไม่ตรงตามเนื้อหาที่จะศึกษาต้องท าการแก้ไข 
๑ หมายถึง  ข้อค าถามไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่จะศึกษาและไม่สามารถน าไปใช้ได้ 
๒ ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจเครื่องมือและให้ระดับการพิจารณาในประเด็นตามแบบสอบถาม 
ดังต่อไปนี้              

 
 
 
 
 



 
๑๔๘ 

 

ผลการหาดัชนี่สอดคล้อง (ioc )แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
***************************************** 

ที ่

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ  

ตาดโตน  ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รวม ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

 ๑.ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน         
๑. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับ อบต. 
๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๒. อบต. ได้เปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าในทุกขั้นตอน 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๓. ท่านได้มีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นปัญหา 
เพ่ือน าไปสู่การวางแผนในการบริหาจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับ อบต. 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๔. ท่านได้มีส่วนร่วมกับ อบต. และป่าไม้ ในการ
จัดท ากิจกรรมต่างๆที่เป็นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๕. ท่านได้มีส่วนร่วมกับ อบต. และป่าไม้ ในการ
จัดการวางแผนโครงการปลูกป่าเพ่ือลดปัญหา
โลกร้อน 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๖. ท่านได้มีส่วนร่วมกับ อบต. และป่าไม้ ในการา
ประชุมวางแผนหรือคัดเลือกกิจกรรมการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้/ 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๗. 
ท่านได้มีส่วนร่วมกับ อบต. และป่าไม้ ในการา
ประชุมวางแผนหรือคัดเลือกกิจกรรมการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 
๐ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๔ 

 
 

๐.๘ 
 

 
 

ใช้ได้ 
 

๘. ท่านได้มีส่วนร่วมกับ อบต. และป่าไม้ ในการ
วางแผนติดตาม บ ารุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

 



 
๑๔๙ 

 

ที ่

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่ง 
ชาติตาดโตน  ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รว
ม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

 ๒.ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน         
๑. ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมหรือ

ด าเนินงานตามแผนงานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๒. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๓. ท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการ
ในการด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๔. ท่านมีส่วนร่วมในการคัดค้านหรือโต้แย้ง
อย่างมีเหตุผล เมื่อคณะกรรมการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ด าเนินกิจกรรมที่ไม้
ตรงกับวัตถุประสงค์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๕. ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
แผงงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๖. ท่านมีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้คนใน
ชุมชนเข้าร่วมปฏิบัติงานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๗. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกลุ่มงานในชุมชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๘. ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ เมื่อมี
กิจกรรมหรือโครงการในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 



 
๑๕๐ 

 

ที่ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่ง 
ชาติตาดโตน  ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร
ว
ม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

 ๓. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล         

๑. ท่านมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเ พ่ือ
เตรียมการประเมินผลการบริการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามดูผลงานและ
สภาพปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้  

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. ท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็นกับหน้าที่หรือคณะกรรมการชุมชน 
ในงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการต่างๆให้
ความเหมาะสมกับชุมชน 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๔. ท่ านมีส่ วนร่ วม ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานของโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ต่างในชุมชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการ
จัดกิจกรรมต่าง  ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ของกลุ่มงานต่างๆในชุมชน 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๖. ท่านมีส่วนร่วมในการเสวนาและแสดงความ
คิดเห็นของประชาชนในชุมชนเพ่ือเป็นข้อมูล
ในการประเมินผล 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๗. ท่านมีส่ วนร่ วมในการให้ข้ อ เสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม ้

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๘. ท่านมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือให้
อ งค์ ก ร อ่ืนๆ เข้ า มามี ส่ ว น ร่ ว มติ ดตาม

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



 
๑๕๑ 

 

ที่ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่ง 
ชาติตาดโตน  ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร
ว
ม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

ประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน 

 ๔.ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 

        

๑. ท่านมีความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้มากขึ้นจากการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. ท่านมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมของชุมชนที่
ท าให้มีการพบปะสังสรรค์สร้างความสามัคคี
ในชุมชนมากขึ้น 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๓. ท่านมีความยินดีและภาคภูมิใจเมื่อโครงการ
ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและ
ชุมชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการเข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การบริการจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นที่
รู้จักของคนท่ัวไป 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๖. ท่านมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จาก
กิจกรรมหรือโครงการในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๗. ท่านเห็นว่าชุมชนได้รับประโยชน์ จากการ
บริหารจัดการจัดการทรัพยากรป่าไม้ จาก
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่ชุมชนได้
ร่วมกันท า 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



 
๑๕๒ 

 

ที่ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่ง 
ชาติตาดโตน  ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร
ว
ม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

 ๘. ท่านเห็นว่าการบริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้สามารถแก้ปัญหาในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 

(Alpha coefficient)



 

๑๕๓ 
 

 

ผลการหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม 

เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

ตาดโตนต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ผู้วิจัย พระอธิการสมคิด กตปุญฺโญ (เปล่งศรี)  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

  

  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.768 32 

  

 

 

 



 

๑๕๔ 
 

ผลการหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม (ค่า Alpha) 
RELIABILITY ANALYSIS -SCALE (ALPHA) 

Item-total Statistics  
If Item Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s Alpha if 
Item Deleted 

A1 122.43 102.392 .537 .817 
A2 122.90 106.645 .250 .827 
A3 122.33 107.954 .231 .827 
A4 122.27 106.754 .268 .826 
A5 122.70 101.321 .507 .818 
A6 122.43 105.840 .317 .824 
A7 122.63 107.620 .262 .826 
A8 122.83 106.626 .264 .826 
B1 122.97 105.757 .311 .825 
B2 122.57 107.633 .179 .829 
B3 122.60 106.248 .248 .827 
B4 122.70 106.079 .277 .826 
B5 123.03 104.378 .312 .825 
B6 122.83 106.282 .267 .826 
B7 122.87 102.464 .418 .821 
B8 123.30 102.907 .436 .820 
C1 122.70 112.079 -.062 .834 
C2 123.10 102.576 .417 .821 
C3 122.90 100.714 .526 .817 
C4 122.50 108.121 .156 .830 
C5 122.83 106.075 .279 .826 
C6 122.97 105.068 .332 .824 
C7 122.90 103.610 .433 .821 
C8 122.80 106.717 .248 .827 
D1 123.00 104.138 .431 .821 



 

๑๕๕ 
 

D2 123.10 104.024 .423 .821 
D3 123.10 102.921 .399 .822 
D4 123.03 104.999 .370 .823 
D5 123.00 103.655 .410 .821 
D6 122.50 105.776 .388 .823 
D7 122.43 106.254 .339 .824 
D8 122.47 107.913 .320 .825 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล 

และขอสัมภาษณ์



 

๑๕๗ 
 

 

 
 



 

๑๕๘ 
 

 

 

 
 



 

๑๕๙ 
 

 

 

 

 



 

๑๖๐ 
 

 

 

 

 



 

๑๖๑ 
 

 

 

 



 

๑๖๒ 
 

 

 

 

 



 

๑๖๓ 
 

 



 

๑๖๔ 
 

 

 

 



 

๑๖๕ 
 

 



 

๑๖๖ 
 

 
 

 



 

  

  

   

  

  

  

  

   

 
 
 

ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั



 
๑๖๘ 

 

 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน     

ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 

ค าชี้แจง 

แบบสอบถามชุดนี้ จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ซึ่งท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบ
แบบสอบถามตามความเห็นของท่านอย่างแท้จริงให้ครบถ้วนทุกข้อค าถาม ค าตอบของท่านผู้วิจัยจะ
รักษาไว้เป็นความลับและจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่าน หรือหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบ
เนื่องจากผู้วิจัยจะน าค าตอบของท่านไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย 
๔ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ” โดยมี
เกณฑ์วัดระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

   ระดับ ๕  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
  ระดับ ๔  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  ระดับ ๓  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
  ระดับ ๒  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
  ระดับ ๑  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 



 
๑๖๙ 

 

ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของประชาชน
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาด
โตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามครั้ง
นี้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณและขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้   

 
 

พระอธิการสมคิด กตปุญฺโญ (เปล่งศรี) รหัสนิสิต ๖๑๐๑๒๐๔๑๐๗ 

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตอนที่ ๑. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามท่ัวไป 

ค าชี้แจง : โปรดตอบแบบสอบถามโดยใส่เครื่องหมาย  √ ลงในช่อง □ ที่ตรงสภาพความเป็นจริงของ
ท่านเพียงข้อเดียว 
๑. เพศ 

  □ ชาย    □ หญิง 
๒. อายุ 

  □ ต่ ากว่า ๒๐ ปี   □ ๒๐ – ๓๐ ป ี □ ๓๑-๔๐ ปี 

  □ ๔๑ – ๕๐ ป ี   □ มากกว่า ๕๐ ปี 
๓. ระดับการศึกษา 

  □ ต่ ากว่ามัธยมศึกษา   □ มัธยมศึกษาตอนต้น 

  □ มัธยมศึกษาตอนปลาย   □ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

  □ ปริญญาตรี      □ สูงกว่าปริญญาตรี 
๔. อาชีพ     

□ เกษตรกรรม                   □ ธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย 
□ รับจ้างทั่วไป              □ รับราชการ 

                □ รัฐวิสาหกิจ    □ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
๕. รายได้ 

  □ ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท     □ ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท 

  □ ๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท □ ๒๕,๐๐ บาทข้ึนไป 



 
๑๗๐ 

 

ตอนที่ ๒ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง : โปรดตอบแบบสอบถามโดยใส่เครื่องหมาย  √ ลงในช่อง □ ที่ตรงสภาพความเป็นจริงของ
ท่านเพียงข้อเดียว 
๖. สถานภาพในชุมชน 

  □ เป็นผู้น าชุมชน/สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล/หัวหน้ากลุ่ม 

  □ เป็นลูกบ้าน 
๗. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆในชุมชน 

  □ ไม่มีการเข้าร่วมกลุ่มใดๆ 

  □ เข้าร่วม ๑ กลุ่ม 

  □ เข้าร่วม ๒ กลุม่ขึน้ไป 
ตอนที่ ๓ เป็นค ำถำมที่เก่ียวกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกร 
            ป่ำไม้ในเขตอุทยำนแห่งชำตติำดโตน ต ำบลท่ำหนิโงม อ ำเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ ค ำชีแ้จง : แบบสอบถามนีมี้ค าถาม ๔ ด้าน ประกอบด้วย 

๑) การมีสว่นในการตดัสินใจ (Decision making) 
๒) การมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) 
๓) การมีสว่นร่วมในการรับผมประโยชน์ (Benefits) 
๔) การมีสว่นร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

: .ให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งที่ท่านคิดว่าตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด ตาม
เกณฑ์ ดังนี้ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน 
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ข้อที่ ๑) ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน  

๑ ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับ อบต. 

     

๒ อบต. ได้เปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าในทุกขั้นตอน 

     



 
๑๗๑ 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน 
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๓ ท่านได้มีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นปัญหา 

เพ่ือน าไปสู่การวางแผนในการบริหาจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับ อบต. 

     

๔ ท่านได้มีส่วนร่วมกับ อบต. และป่าไม้ ในการ
จัดท ากิจกรรมต่างๆที่เป็นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ 

     

๕ ท่านได้มีส่วนร่วมกับ อบต. และป่าไม้ ในการ
จัดการวางแผนโครงการปลูกป่าเพ่ือลดปัญหา
โลกร้อน 

     

๖ ท่านได้มีส่วนร่วมกับ อบต. และป่าไม้ ในการา
ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น ห รื อ คั ด เ ลื อ ก กิ จ
กรรมการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

     

๗ ท่านได้มีส่วนร่วมกับ อบต. และป่าไม้ ในการ
วางแผนในการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

     

๘ ท่านได้มีส่วนร่วมกับ อบต. และป่าไม้ ในการ
วางแผนติดตาม บ ารุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ 

     

ข้อที่ 
 

๒.ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 

๑ ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมหรือ
ด าเนินงานตามแผนงานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ 

     

๒ ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

     

๓ ท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการใน
การด า เ นิ นกิ จกร รมการบริ หา รจั ดการ
ทรัพยากรป่าไม้ 

     



 
๑๗๒ 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน 
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๔ ท่านมีส่วนร่วมในการคัดค้านหรือโต้แย้งอย่างมี

เหตุผล เมื่อคณะกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ด าเนินกิจกรรมที่ไม้ตรงกับ
วัตถุประสงค์การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

     

๕ ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแผง
งานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

     

๖ ท่านมีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้คนในชุมชน
เข้าร่วมปฏิบัติงานการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม ้

     

๗ ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างกลุ่มงานต่างๆในชุมชน 

     

๘ ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ เมื่อมีกิจกรรม
หรือโครงการในการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม ้

     

ข้อที่ ๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
๑ ท่ านมี ส่ วนร่ วม ในการปรึ กษาหารื อ เ พ่ือ

เตรียมการประเมินผลการบริการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ 

     

๒ ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามดูผลงานและ
สภาพปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

     

๓ ท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็นกับหน้าที่หรือคณะกรรมการชุมชน ใน
งานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการต่างๆให้
ความเหมาะสมกับชุมชน 

     



 
๑๗๓ 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน 
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๔ ท่ า นมี ส่ ว น ร่ ว ม ในก า รประ เ มิ น ผลกา ร

ปฏิบัติงานตามแผนงานของโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ต่างในชุมชน 

     

๕ ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการ
จั ดกิ จ ก ร รมต่ า ง  ใ นการบริ ห า ร จั ดกา ร
ทรัพยากรป่าไม้ของกลุ่มงานต่างๆในชุมชน 

     

๖ ท่านมีส่วนร่วมในการเสวนาและแสดงความ
คิดเห็นของประชาชนในชุมชนเพ่ือเป็นข้อมูล
ในการประเมินผล 

     

๗ ท่ า นมี ส่ ว น ร่ ว ม ในกา ร ให้ ข้ อ เ สนอแนะ 
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการ
วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

     

๘ ท่านมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือให้องค์กร
อ่ืนๆเข้ามามีส่วนร่วมติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน
ชุมชน 

     

ข้อที่ ๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  

๑ ท่านมีความรู้ เกี่ ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้มากขึ้ นจากการเข้ าร่ วม
กิจกรรมต่างๆ 

     

๒ ท่านมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมของชุมชนที่ท า
ให้มีการพบปะสังสรรค์สร้างความสามัคคีใน
ชุมชนมากขึ้น 

     

๓ ท่านมีความยินดีและภาคภูมิใจเมื่อโครงการ
ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและชุมชน 

     



 
๑๗๔ 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน 
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๔ ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการเข้าร่วม

กิจกรรมหรือโครงการต่างๆของการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ 

     

๕ ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การบริการจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นที่รู้จัก
ของคนท่ัวไป 

     

๖ ท่านมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จาก
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ 

     

๗ ท่านเห็นว่าชุมชนได้รับประโยชน์ จากการ
บริหารจัดการจัดการทรัพยากรป่าไม้ จาก
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่ชุมชนได้ร่วมกัน
ท า 

     

๘ ท่านเห็นว่าการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
สามารถแก้ปัญหาในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

     

 
ตอนที่ ๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ใน
ด้านต่างๆ คือ 
๔.๑ ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน  
 ปัญหา อุปสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ข้อเสนอแนะ 



 
๑๗๕ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

 ปัญหา อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔.๓ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 ปัญหา อุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๔ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

 ปัญหา อุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ข้อเสนอแนะ 



 
๑๗๖ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

***************************************** 

           ขอเจริญพร/ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ. 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย



 

๑๗๘ 
 

 
แบบการสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ” 

******************* 
ค าชี้แจง  : แบบสัมภาษณ์นี้ มี ๒ ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยค าถามยึด กรอบ
แนวคิดการมีส่วนร่วม ๔ ด้าน ประกอบด้วย 

๑) ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน 
๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

 ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสัมภาษณ์นี้ จะน าไปวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัยใน
ภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลเสียต่อผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ทั้งในหน้าที่และการปฏิบัติงานแต่อย่างใด โดยแนว
ค าถามในการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ๒ ใช้กับผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ ๒ กลุ่ม คือ 
  ชุดที่ ๑ แนวค าถามในการสัมภาษณ์ ผู้น าศาสนา ผู้บริหารชุมชนและผู้น าชุมชน 
  ชุดที่ ๒ แนวค าถามในการสัมภาษณ์ นักบริหารชุมชน 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์…………………………………………นามสกุล............................................................ ...........
ที่อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่..............ต าบล.................................อ าเภอ.....................................จังหวัด
..............................หมายเลขโทรศัพท์............................................................  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้การสัมภาษณ์ 
           ๑. อายุ..................ปี                            ๒. เพศ....................................... 
           ๓. ระดับการศึกษา........................................๔. อาชีพ..................................... 
           ๕. รายได้/เดือน.......................................๖. ระยะเวลาการเข้าอาศัยอยู่ในชุมชน.................ปี 
           ๗.สถานภาพในชุมชน เป็น………………………............................................. 
 ๘. มีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆในชุมชน.....................................กลุ่ม 
        ลงชื่อ.......................................................ผู้ให้สัมภาษณ์ 

 



 

๑๗๙ 
 

 

การบนัทึกข้อมูล(ผู้วิจัย)/(จดบันทึก,บันทึกเสียง) 
ผู้สัมภาษณ์(ผู้วิจัย......................................................................................................... ......... 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่................เดือน....................................พ.ศ...............เวลา......................ถึ ง
...................น 
สถานที่สัมภาษณ์
............................................................................................................................. .............. 

 
แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ ๑ 

ส าหรับผู้บริหารชุมชน ผู้น าชุมชน และหัวหน้ากลุ่ม 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ

ตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
******************* 

๑. กระบวนการในการด าเนนิการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
-  ในการด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เกิดขึ้นได้อย่างไร (ให้เล่าตั้งแต่เริ่มต้นการรับ
หลักการจนถึงแนวทางปฏิบัติในชุมชน 
- มีการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างไรบ้าง 
- มีวิธีการและขั้นตอนในการให้ประชาชน มีส่วนร่วมเลือกกิจกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้อย่างไร 
- มีเหตุ/ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการบริหารัดการทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน 
- ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้มีอะไรบ้าง 
- ในฐานะท่ีท่านมีส่วนก าหนดนโยบายหรือแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ มีวิธีการหรือกล
ยุทธ์ในการด าเนินงานหรือแก้ปัญหาอย่างไร 
๒. การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการหรือกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ 
- จากการด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั้ง ๔ ด้านอย่างไรบ้าง 
- มีเทคนิค/วิธีการอย่างไรในการด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
- จากการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาในชุมชนอย่างไรบ้าง 



 

๑๘๐ 
 

- ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ มีแนวทางใดที่จะท าให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 

แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ ๒   
ส าหรับนักบริหารชุมชน 

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

    ******************* 
๑. กระบวนการในการด าเนนิการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
- ในการด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เกิดขึ้นได้อย่างไร (ให้เล่าตั้งแต่เริ่มต้นการรับ
หลัก การจนถึงแนวทางทางปฏิบัติในชุมชน) 
-มีการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างไรบ้าง 
-มีการให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการบริหารจัดการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ อย่างไร 
- มีเหตุ/ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน 
- ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ มีอะไรบ้าง 
- ในฐานะที่ท่านมีบทบาทเกี่ยวกับก าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนมี
วิธีการหรือกลยุทธ์ในการด าเนินและการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง 
๒. การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการหรือกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ 
- จากการด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั้ง ๔ ด้านอย่างไรบ้าง 
- มีเทคนิค/วิธีการอย่างไร ในการด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ให้ประสบผงส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
- จากการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ประชาชนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนอย่างไรบ้าง 
- จากการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาในชุมชนอย่างไรบ้าง 
- ในการด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ มีเทคนิค/วิธีการอย่างไรที่ท าให้การด าเนินงาน
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
- จากการด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ การให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
องค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน มีองค์ประกอบใดบ้างที่ประสบปัญหา ประสบปัญหาอย่างไรและ
องค์ประกอบที่ประสบปัญหามีการด าเนินการแก้ปัญหาอย่างไร 

 



 

๑๘๑ 
 

แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ

ตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
******************* 

 ๑.ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน : ท่านได้มีส่วนร่วมส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือร่วมวางแผนกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ประชาชนต าบลท่าหินโงม อันจะส่งผลต่อคุณภาพในการบริหาร
ชุมชนอย่างไรบ้าง ? 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 ๒.ด้านการมีส่วนในการด าเนินการ : ท่านมีแนวทางหรือวิธีการอย่างไรบ้าง ในการ

ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมในการบริ

หารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนต าบลท่าหินโงม อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการด าเนินไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ?  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 ๓.ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล : ท่านมีแนวทางอย่างไร ในการให้ประชาชนในชุมชนได้

เข้ามามีส่วนร่วมในการ รับผลประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนต าบลท่า

หินโงม อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... ..................... 



 

๑๘๒ 
 

 ๔.ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ : ท่านมีวิธีการหรือได้ให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมประเมินผลในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างไรบ้าง อันจะส่งผลต่อการปรับปรุง

การบริการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน ต าบลท่าหินโงม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ความย่ังยืนต่อไป ? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 ๕.ท่านมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมต่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน ต าบลท่า

หินโงม อย่างไรบ้าง อันจะส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน ต าบลท่าหินโงม

เป็นไปอย่างมีรูปธรรมที่ชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

  

ขออนุโมทนาขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 



 

๑๘๓ 
 

๑. ระบบการจัดการที่ทันสมัย  

ปัญหา อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒ ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแลอย่างดีจากรัฐและชุมชน  

ปัญหา อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓ ทรัพยากรป่าไม้หรือประชาชนมีความพึงพอใจ  

ปัญหา อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 

๑๘๔ 
 

๔ สถานที่รองรับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ปัญหา อุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

***************************************** 
ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านในความกรุณาส าหรับการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช. 
ภาพการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในการวิจัย



 
๑๘๖ 

 

ภาพที่ ๑ แผนสัมภาษณ์ พระศรีสัจญาณมุนี  เจ้าอาวาสวัดห้วยหินฝน  

รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 

ภาพที่ ๒ แผนสัมภาษณ์ นางสาวนิภาพร ฐานวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหินโงม  

อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 

 



 
๑๘๗ 

 

ภาพที่ ๓ แผนสัมภาษณ์ นายจันทร์ทิพย์ ต๊ะวรรณะ ก านันต าบลท่าหินโงม  
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 

 
 
 

ภาพที่ ๔ แผสัมภาษณ์ นายนพวงค์ พฤกษชาติ  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน  
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

 



 
๑๘๘ 

 

ภาพที่ ๕ แผนสัมภาษณ์ นายวิชานนท์ แสนผาลา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 

 
 

ภาพที่ ๖ แผนสัมภาษณ์ นายสมพงษ์ โสวิชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม  
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 

 



 
๑๘๙ 

 

ภาพที่ ๗ แผนสัมภาษณ์ นายเสกสรร เพชรสกุลวิจิตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖  
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 

 
 

ภาพที่ ๘ แผนสัมภาษณ์ นายนิพนธ์ ปวกพรมมา กรรมการป่าชุมชน  

ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 

      
 

 



 
๑๘๓ 

 
 

 

 
ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ    : พระอธิการสมคิด กตปุญฺโญ (เปล่งศร)ี 
: PHRAATHIKAN SOMKHIT KTPUYYO (PLENGSRI) 

ว/ด/ป/เกิด   : วันจันทร์ที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙   
สถานที่เกิด     : ๓๙๗ หมู่ที่ ๗ ต าบลลหนองบลัวบลาน อ าเภอจัตุรัส จงัหวัดชัยภูมิ  
                                          ๓๖๑๓๐  
อุปสมบท   : วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
การศึกษา   : พ.ศ. ๒๕๕๕ นักธรรมชั้นเอก 
    : พ.ศ. ๒๕๖๑ พุทธศาสตร์บลัณฑิต (พธ.บล)  คณะสังคมศาสตร์ 

    สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีท่ีเข้าศึกษา   : พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  : พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลงานทางวิชาการ  : บทความทางวิชาการ พระอธิการสมคิด กตปุญฺโญ “นวัตกรรม

การศึกษายุค ๔.๐กับลความเป็นจริงในการบลริหารจัดการศึกษา
ไทย” วารสารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ปีที่ ๗ ฉบลับลที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑, (หน้า ๔๕-๕๕),  

ศึกษาดูงาน   : ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ.ศูนย์ราชการ คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

   : ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ.ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ ๘– 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

สังกัดวัด   : วัดโนนม่วงธรรมาราม หมู่ที่ ๑๑๗ ต าบลลส้มปออย อ าเภอจัตุรัส 
จงัหวัดชัยภูมิ 

ต าแหน่ง   : เจ้าอาวาสวัดโนนม่วงธรรมาราม 
ที่อยู่ปัจจุบัน   : วัดโนนม่วงธรรมาราม หมู่ที่ ๑๑๗ ต าบลลส้มปออย อ าเภอจัตุรัส 

จงัหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐ 
เบอร์โทรศัพท์   : ๐๘๖-๓๗๐๒๑๐๖ 

 




