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การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งเครือข่ายป่าชุมชน

จังหวัดมหาสารคาม

Capacity Building and Empowerment of Maha Sarakham Province’s Community 
Forest Network

พิทยาภรณ์ ป่าหลวง1       Pittayaporn Paluang1

สุรินทร์ อ้นพรม1        Surin Onprom 1

รัชนี โพธิแท่น1        Rachanee Pothitan 1

…………………………

ABSTRACT

The objectives of this research were to study the history and evolution of Maha Sarakham Province’s 

Community Forest Network (CFN) and to analyze elements and structure of CFN as well as to identify and 

rank factors influencing the capacity and strength of Maha Sarakham CFN. Data was collected by conducting 

in-depth interview six key informants and interviewing 127 samples of CFN using questionnaire. Data was 

analyzed using descriptive statistic, content analysis and the application of Analysis Hierarchy Process (AHP). 

The study revealed that evolution of Maha Sarakham Province’s CFN has three stages that were 1) 

formation of forest groups 2) establishment of Maha Sarakham Province’s Community Forest Network 3) 

management and administration of CFN. The members of CFN comprised of 192 community forests. The 

elements and structure of CFN were composed of three levels that were 1) sub-district level 2) district level and 

3) provincial level. Regarding pattern and type of network, Maha Sarakham CFN was classified as a complex 

distributive networks. Factors influencing capacity and strength of Maha Sarakham Province’s CFN were 

1) community solidarity (weight = 0.30), 2) participation of network member (weight = 0.19), 3) leadership 

(weight = 0.18), 4) communication and sharing (weight = 0.17) and 5) external support (weight = 0.14).

Keywords: capacity, empowerment , network, community forest
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ปีที่ 12 ฉบับที่ 23                    พิทยาภรณ์ ป่าหลวง และคณะ2 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด

มหาสารคาม การวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างของเครือข่าย รวมถึงการจ�าแนกและจัดล�าดับ

ความส�าคัญปัจจัยท่ีมีผลต่อศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 6 ท่าน และสัมภาษณ์สมาชิกเครือข่าย

ป่าชุมชน จ�านวน 127 ตัวอย่างด้วยแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์

เชิงเน้ือหา และประยุกต์ใช้กระบวนการล�าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process: AHP) 

ผลการศึกษาพบว่า พฒันาการของเครอืข่ายป่าชมุชนจงัหวดัมหาสารคาม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

ระยะที่ 1) การรวมกลุ่มป่า ระยะที่ 2) การจัดตั้งเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม และระยะที่ 3) การ

บริหารจัดการเครือข่ายป่าชุมชนสมาชิกของเครือข่ายมีทั้งหมด 192 ป่าชุมชน องค์ประกอบและโครงสร้าง

ของเครือข่าย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับต�าบลหรือระดับกลุ่มป่า 2) ระดับอ�าเภอ และ 3) ระดับ

จังหวัด ส�าหรับรูปแบบและประเภทเครือข่าย พบว่า เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคามจัดเป็นเครือข่าย

แบบกระจายเชิงซ้อน ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 

พบว่าปัจจัยด้านความสามัคคี มีความส�าคัญสูงสุด มีค่าน�้าหนักเท่ากับ 0.30 รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้าน

การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในเครือข่าย มีค่าน�้าหนัก 0.19 ปัจจัยด้านภาวะผู้น�า มีค่าน�้าหนัก 0.19 ปัจจัย

ด้านการสื่อสารแลกเปลี่ยน มีค่าน�้าหนัก 0.17 และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภายนอก มีค่าน�้าหนัก 0.14 

ค�าส�าคัญ: ศักยภาพ ความเข้มแข็ง เครือข่าย ป่าชุมชน

ค�าน�า
เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบ

หนึ่งที่มีความส�าคัญซึ่งไม่เน้นการใช้อ�านาจในการ

บริหารจัดการ แต่เน้นการจัดการกับความสัมพันธ์

เพื่อสร้างความร่วมมือและท�าให้เกิดผลลัพธ์และ

เป็นการท�างานแบบประสานพลังกัน (เสรี, 2548) 

การพัฒนาเครือข่ายเป็นแนวทางหนึ่งที่ก่อให้เกิด

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการหา

แนวทางแก้ไขปัญหา และร่วมมือกันด�าเนินงานให้

ประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีก่�าหนด การรวมตัวในรปูแบบเครอืข่ายเป็นเครือ่ง

มือทีดี่ในการเช่ือมโยงความร่วมมอื และสร้างการมี

ส่วนร่วมในการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในรูปแบบท่ีหลากหลายในการปกป้อง ดูแลรักษา 

และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อัน

จะน�าไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา กรมป่า

ไม้ได้น�ารูปแบบของเครือข่ายมาใช้เป็นเคร่ืองมือ

ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยการส่งเสริมให้

ประชาชน ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดูแลจัดการป่าชุมชน ท�าให้การจัดการทรัพยากรป่า
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ไม้ของชมุชนมีประสทิธิภาพมากยิง่ข้ึน เครอืข่ายป่า

ชุมชนถือเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ซ่ึงมีลักษณะ

การด�าเนินงานท่ีเชื่อมโยงความร่วมมือกันระหว่าง

หมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ จนกระท่ังเชือ่มต่อกนัในระดับ

จังหวดัและภมิูภาค โดยมีวตัถปุระสงค์ให้ชมุชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการดูแลจดัการทรพัยากรป่าไม้และ

สิง่แวดล้อมภายในท้องถิน่ท่ีเป็นทรพัยากรร่วมกนัได้

อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งยังช่วย ลดความขัดแย้ง เสริม

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคประชาชนกับ

ภาครัฐในการด�าเนินงานด้านป่าไม้ ช่วยลดการบกุรกุ

ท�าลายป่า ท�าให้ป่าได้รบัการฟ้ืนฟ ูและมคีวามหลาก

หลายทางชีวภาพเพิ่มข้ึน เป็นรูปแบบการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยั่งยืน (กรมป่าไม้, 2555) 

โดยในปัจจุบันกรมป่าไม้มีการส่งเสริมการจัดต้ัง

ป่าชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมทั้ง

สิน้ 10,109 ป่าชมุชน (ส�านกัจดัการป่าชมุชน, 2560) 

เครือข่ายป่าชมุชนจงัหวัดมหาสารคามเป็น

เครอืข่ายทีไ่ด้รับการสนบัสนุนจากกรมป่าไม้ในด้าน

ความรู้ทางวิชาการ งบประมาณ รวมถึงการสร้าง

กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างสมาชกิเครอื

ข่ายป่าชุมชน พร้อมท้ังมีโครงสร้างในการบริหาร

จัดการเครือข่าย มีจ�านวนสมาชิกท้ังหมด 192 ป่า

ชุมชน เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม มี

การด�าเนินกจิกรรมด้านการจัดการป่าชมุชนมาอย่าง

ต่อเนือ่ง ถอืเป็นเครอืข่ายป่าชมุชนทีม่คีวามเข้มแข็ง

ในการจัดการทรพัยากรป่าไม้ในท้องถิน่ระดับหนึง่ 

แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนให้

เกิดความเข้มแข็งและมีศักยภาพน้ัน จ�าเป็นต้องมี

ทศิทางและยทุธศาสตร์การด�าเนนิงานของเครอืข่าย

ป่าชมุชนอย่างชดัเจน และเป็นรปูธรรม ดงันัน้ผูว้จิยัมี

ความสนใจในการศึกษาเรือ่งการเสรมิศักยภาพความ

เข้มแข็งของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน โดยมี

วัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ประการ

แรก เพื่อศึกษาพัฒนาการ และการบริหารจัดการ

เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ประการที่

สอง เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการประสานงานเชื่อม

โยงของเครอืข่ายป่าชมุชนจงัหวดัมหาสารคาม และ

ประการสุดท้าย เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญปัจจัยที่มี

ผลต่อศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายป่า

ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

อุปกรณ์และวิธีการ
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งการศึกษาออก

เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก เป็นการศึกษาถงึการเกดิ 

พฒันาการ องค์ประกอบ โครงสร้าง และการประสาน

เชือ่มโยงเครอืข่ายป่าชุมชนจงัหวัดมหาสารคาม เพือ่

น�าผลการวจัิยไปประกอบการวเิคราะห์ และอธิบาย

ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จใน

การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของเครือข่ายป่า

ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม โดยเก็บข้อมูลจากการ

สมัภาษณ์เชงิลกึผูใ้ห้ข้อมูลหลกั จ�านวน 6 คน ได้แก่ 

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด

มหาสารคาม ประธานป่าชมุชน และเจ้าหน้าทีป่่าไม้

ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

ส่วนที่สอง เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 

โดยประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกป่า

ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 192 ป่าชุมชน 

ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร Krejcie 

and Morgan (1970) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนท่ี

ยอมรับได้เท่ากับร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
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เท่ากับ 127 ป่าชุมชน ท�าการกระจายสัดส่วนของ

จ�านวนตัวอย่างทีต้่องท�าการศึกษาในพืน้ท่ี 13 อ�าเภอ 

โดยใช้สูตรของ สุบงกช (2526) ดัง (Table 1) และ

ท�าการสัมภาษณ์จากประธานป่าชุมชน กรรมการ

ป่าชุมชน และสมาชิกป่าชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนป่า

ชุมชนๆ ละ 1 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) 

ผลและวิจารณ์
พัฒนาการของเครอืข่ายป่าชมุชนจังหวดัมหาสารคาม

จากการศึกษาพบว่า พัฒนาการของเครือ

ข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคามแบ่งออกเป็น 3 

ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 การเกิดและการรวมกลุ่ม 

ระยะที่ 2 การจดัตั้งเครอืข่ายป่าชุมชน และระยะที ่3 

การด�าเนินงานของเครอืขา่ย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระยะที่ 1 การเกิดและรวมกลุ่ม (ปี พ.ศ. 

การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 1) 

การวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเชิงคุณภาพ 2) การ

วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบไปด้วย  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าสูงสุด ค่าต�า่สดุ และค่าเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน และ 3) การประยุกต์ใช้วิธีกระบวนการ 

ล�าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (วิฑูรย์, 2557)
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Table 1 Distribution of samples in each district of Maha Sarakham province.

District Number of community 
forest (site)

Sample size (person) 

1. Kantharawichai 9 6 

2. Kosumphisai 16 11 

3. Yang Sisurat 16 11 

4. Wapipathum 17 11 

5.Muang 20 13 

6. Borabue 15 10 

7.Na dun 31 20 

8. Na Chueak 27 18 

9.Chiang Yuen 8 5 

10.Chuenchom 3 2 

11.Kae Dam 11 7 

12.Kut rang 10 7 

13.Phayakkhaphum Phisai 9 6 

Total 192 127 

Table 2 Weight and rank of factors affecting capacity of community forest network. 
Factors Weight Ranking 

Community solidarity 0.303 1 

Participation of networking members 0.199            2 

Leadership in community forest network 0.187 3 

Sharing experience with other networking members 0.170            4 

Institutional linking between community forest network 
and external agencies 

0.141 5 

Consistency Ratio (CR) 0.015

Table 1  Distribution of samples in each district of Maha Sarakham province.

2518-2542) ในช่วงปี พ.ศ. 2518 การท�าอุตสาหกรรม

เกลอืสินเธาว์เกดิขึน้อย่างแพร่หลายในพืน้ทีจ่งัหวดั

มหาสารคาม ส่งผลให้เกิดปัญหาการบุกรุกลักลอบ

ตัดไม้ในพื้นที่ป่าโคกใหญ่ ต�าบลบ้านหวาย อ�าเภอ

วาปีปทุม ถกูตัดเป็นจ�านวนมากเพือ่น�าไม้ไปขายให้

กบัโรงงานใช้เป็นเชือ้เพลงิในการต้มเกลอื จากปัญหา

ดังกล่าวท�าให้ชาวบ้าน14 หมู่บ้าน 5 ต�าบล ที่อาศัย 

และใช้ประโยชน์รอบพื้นท่ีป่าโคกใหญ่ เกิดความ
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อ�าเภอ และจากการส่งเสรมิประชาสัมพนัธ์ สร้างความ

เข้าใจเรือ่งป่าชุมชน ท�าให้เกดิการขยายการจดัต้ังป่า

ชมุชนในระดบัต�าบล ระดบัอ�าเภอเพิม่จ�านวนมากขึน้ 

เกดิการประสานเชือ่มโยงกนัระหว่างป่าชมุชนต่างๆ 

เพื่อให้การบริหารจัดการป่าชุมชนมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ป่าชุมชนในระดับต�าบล ระดับอ�าเภอ มี

การรวมกลุม่กนัในการบริหารจัดการป่าชุมชนของ

ตนเอง เช่น การรวมกลุม่กันของป่าชมุชนต�าบลนาข่า 

จัดต้ังเป็น “ป่าชมุชนโคกหนิลาดต�าบลนาข่า” ส่งผล

ให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนในการ

ดูแลป่าชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

ช่วงปี 2548-2554 นายปัญญา บุตะกะ นักวิชาการ

ป่าไม้ช�านาญการ สังกัดส�านักจัดการทรัพยากรป่า

ไม้ที่ 7 ขอนแก่น ปฏิบัติงานประจ�าส�านักงานป่าไม้

จงัหวัดมหาสารคาม ได้ลงพืน้ท่ีปฏบัิติงาน พบว่าป่า

ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม มีรูปแบบการจัดการป่า

ในลักษณะเครือข่าย ที่ยังไม่เป็นระบบ จึงมีแนวคิด

ให้การด�าเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชนเป็นระบบ

มากข้ึน โดยการจดัประชมุป่าชมุชนทุกอ�าเภอ สร้าง

เวทีในการพบปะ เพือ่ให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เกดิ

การประสานเชือ่มโยง ติดต่อส่ือสาร และช่วยเหลือซ่ึง

กนัและกนัระหว่างป่าชมุชนภายในต�าบล และอ�าเภอ 

เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายระดับต�าบล ระดับอ�าเภอ 

และระดับจังหวัด ในการดูแลจัดการป่าชุมชนข้ึน 

กรมป่าไม้ได้ก�าหนดแนวทาง และโครงสร้างหน้าที่

ในการบริหารจัดการเครือข่ายป่าชุมชนข้ึนมา เพื่อ

เป็นการขับเคลือ่นเครอืข่ายป่าชุมชนอย่างเป็นระบบ 

และเป็นการเชือ่มโยงการดูแลจัดการทรัพยากรป่าไม้

ได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งเป็นการแสวงหาความร่วม

มือในการขยายเครือข่ายป่าชุมชนอีกทางช่องหน่ึง 

ระยะที่ 3 การด�าเนินกิจกรรมเครือข่ายป่า

ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม (ปี พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน) 

การด�าเนินกิจกรรมของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด

ตระหนกั และร่วมตัวกนัปกป้อง ดูแล จดัการป่าภาย

ใต้การน�าของ นายบุญเรอืง ยางเครอื ผูน้�าชมุชนบ้าน

หนองโง้ง ต�าบลบ้านหวาย อ�าเภอวาปีปทุม เกดิเป็น 

“กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกใหญ่” ขึ้น จากการดูแล

จัดการป่าอย่างเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมของชุมชน

ท�าให้ได้รบัรางวลั “ธงพทิกัษ์ป่า เพือ่รกัษาชวีติ” จาก

สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิต์ิิพระบรมราชนินีาถ ท�าให้ได้

รับการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ

ป่าชุมชนโคกใหญ่จากหน่วยงานภายนอกต่างๆ ทั้ง

ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา กองทุนเพื่อสังคม 

และ NGO ท�าให้ป่าชุมชนโคกใหญ่เป็นที่รู้จัก และ

เป็นแบบอย่างในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้กับ

ชุมชนต่างๆในจังหวัดมหาสารคาม มีการขยายผล

การดูแลจดัการทรพัยากรป่าไม้ไปยงัอ�าเภอนาเชอืก 

เกดิ “กลุม่อนุรกัษ์ป่าดูนล�าพนั” ต�าบลนาเชอืก อ�าเภอ

นาเชอืก ภายใต้การน�าของ นายบัวเรยีน วาปีสา และ

มีประสานเชื่อมโยงระหว่าง 4 หมู่บ้าน ในต�าบลเข

วาไร่ อ�าเภอนาเชือก ที่มีการใช้ประโยชน์รอบพื้นที่

ป่าโคกหินลาด ป่าโคกหัวฝาย และป่าโคกน�้าเกลี้ยง

ร่วมกัน ให้เป็นพื้นท่ีป่าชุมชน และร่วมกันดูแล

จดัการพืน้ทีป่่า ภายใต้การน�าของนายคมสัน เท่ียงดี 

ระยะที่ 2 การตั้งเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด

มหาสารคาม (ปี พ.ศ. 2543-2555) กรมป่าไม้ โดย

ส�านักจัดการป่าชุมชน ได้ส่งเสริมให้ชุมชนทั่ว

ประเทศท่ีมีพื้นที่ป่าอยู่ในชุมชน หรือบริเวณใกล้

เคียงกบัชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการ

ทรพัยากรป่าไม้ในรปูแบบ “ป่าชมุชน” ตามนโยบาย

รฐับาล เม่ือปี พ.ศ. 2543 จังหวดัมหาสารคามในช่วง

ริเริม่โครงการภายใต้การด�าเนนิงานของเจ้าหน้าทีป่่า

ไม้ปฏบัิติงานด้านการจดัการป่าชมุชน ส�านกังานป่า

ไม้จังหวัดมหาสารคามได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้าง

ความรู้ ความเข้าใจเรื่องป่าชุมชนกับชุมชน ท�าให้

ชมุชนเข้าร่วมจดัต้ังป่าชมุชนท้ังส้ิน 14 หมู่บ้าน ใน 4 
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มหาสารคามในช่วงระยะแรกเริ่ม นายบุญเรือง 

ยางเครือ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกใหญ่ 

ได้รับเลือกเป็นประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด

มหาสารคามการด�าเนนิงานในช่วงแรกมีการจดัประชมุ

วางแนวทาง และร่วมกนัจัดท�าแผนในปฏิบัติงานของ

เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 24 

กรกฎาคม 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมป่าไม้ และ

ในช่วงปี พ.ศ. 2557 มกีารคัดเลอืกประธานเครอืข่าย

ป่าชมุชนใหม่ โดยนายคมสนั เทีย่งด ีได้รบัคดัเลอืก

เป็นประธานเครอืข่ายป่าชมุชนจังหวดัมหาสารคาม 

ต่อเนื่องจาก นายบุญเรือง ยางเครือ โดยมีวาระการ

เป็นประธานเครือข่ายป่าชุมชน คราวละ 4 ปี และ

เพือ่ให้การด�าเนินกิจกรรมของเครอืข่ายป่าชมุชนเกดิ

ความต่อเน่ือง จงึได้จดัต้ังกองทนุเครอืข่ายป่าชุมชน

ข้ึน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเครือข่ายป่าชุมชน

จังหวัดมหาสารคาม นอกจากน้ีเครือข่ายป่าชุมชน

ได้มีการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การประชุม

ประจ�าปีเพื่อติดตามและวางแนวทางในปฏิบัติงาน

ของเครือข่ายป่าชุมชน กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวัน

ส�าคัญ กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมการกุศลเพื่อ

หาเงนิสบทบเข้ากองทุนเครอืข่าย กจิกรรมแลกเปลีย่น

เรียนรู้เชิงปฏิบัติการระหว่างเครือข่ายป่าชุมชนกับ

หน่วยงานภาครฐั การเข้าร่วมประชมุ และร่วมด�าเนนิ

กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกในเวทีต่างๆ เพื่อ

เป็นการพฒันาและเพิม่ทักษะของเครอืข่ายป่าชมุชน

จังหวัดมหาสารคามให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ลกัษณะและรปูแบบการเชือ่มโยงของเครอืข่ายป่าชมุชน

ลักษณะของเครือข่ายป่าชุมชน

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) เครือข่ายป่า

ชมุชนท่ีเกดิข้ึนเองตามธรรมชาติ และ 2) เครอืข่ายป่าชมุชน

ทีจ่ดัต้ังโดยหน่วยงานสนับสนุน ดังรายละเอยีดต่อไปน้ี 

1. เครือข่ายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คือ 

เครือข่ายที่เกิดจากความตระหนัก และต่ืนตัวของ

ประชาชนกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน น�ามาสู่การรวมกลุ่ม

กนัของประชาชนทีมี่ประสบการณ์ และมีเป้าหมาย

เดียวกนัเพือ่ร่วมมือกนัในการด�าเนินการแก้ไขปัญหา

นั้นให้ส�าเร็จลุล่วงได้ ในที่นี้หมายถึงการรวมกลุ่ม

อนรุกัษ์ป่าชมุชนโคกใหญ่ของชาวบ้าน 14 หมูบ้่าน

ใน 5 ต�าบล ประกอบไปด้วย ต�าบลโคกสีทองหลาง 

2 หมู่บ้าน ต�าบลดงใหญ่ 2 หมู่บ้าน ต�าบลแคน 5 

หมู่บ้าน ต�าบลบ้านหวาย 2 หมู่บ้าน ต�าบลหนอง

แสง 3 หมู่บ้าน และการรวมกลุ่มอนุรักษ์ป่าดูน

ล�าพันของชาวบ้าน 17 หมู่บ้าน ในต�าบลนาเชือก 

2. เครอืข่ายทีเ่กดิขึน้โดยการจดัต้ัง คอื เครอื

ข่ายที่สอดคล้องกับภารกิจ และการด�าเนินงานของ

หน่วยงานภาครฐั โดยภาครฐัเข้าไปกระตุ้นส่งเสรมิ

ให้เกิดการประสานความร่วมมือ มีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ความรู้ และผลักดันให้เกิดการรวม

ตัวกนัของกลุม่ประชาชน เป็นเครอืข่ายทีก่รมป่าไม้

เข้าไปสนับสนุนจัดตั้งป่าชุมชน 192 ป่าชุมชน และ

ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มป่าชุมชนเป็นเครือข่าย

ป่าชุมชน ในที่นี้เป็นการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน

เรยีนรู ้ประสานงาน ช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนัระหว่าง

ป่าชมุชน และมีการขยายเชือ่มโยงไปยงัระดับต�าบล 

ระดับอ�าเภอ เชือ่มร้อยไปสู่ระดับจังหวดัมหาสารคาม

รูปแบบการเชื่อมโยงของเครือข่าย

การติดต่อสือ่สารและการประสานงานของ

เครอืข่ายป่าชมุชนจงัหวดัมหาสารคามแบ่งออกเป็น 

2 รปูแบบ ได้แก่ รปูแบบท่ีหนึง่ การเชือ่มโยงภายใน

เครือข่ายป่าชุมชน และรูปแบบที่สอง การเชื่อมโยง

ภายนอกเครือข่ายป่าชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1. การเชื่อมโยงภายในเครือข่าย เป็นการ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกท่ีอยู่ใน

ระดับเดียวกัน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) 

ระดับต�าบลหรือระดับกลุ่มป่า 2) ระดับอ�าเภอ 

และ 3) ระดับจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 ระดบัต�าบลหรอืระดับกลุม่ป่า เป็นการ

เชือ่มโยง ติดต่อส่ือสาร ประสานงานกนัระหว่างชมุชน/

หมู่บ้านท่ีมีการดูแลจดัการป่าชมุชนร่วมกนัภายในต�าบล 

และได้รบัการสนบัสนนุการบรหิารจัดการป่าชมุชน

จากภายนอก เช่น หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิน่ และมีการเชือ่มโยงป่าชมุชนระดับต�าบลในพืน้ท่ี

1.2 ระดับอ�าเภอ เป็นการเชื่อมโยง ติดต่อ

ส่ือสาร ประสานงานกันในการดูแลจัดการป่าชมุชน

ทีมี่การเชือ่มต่อกันด้วยพืน้ท่ีป่าขนาดใหญ่ โดยการมี

ส่วนร่วมช่วยกนัหลายต�าบลในระดับอ�าเภอ ในกรณี

พืน้ทีศึ่กษาพบว่าป่าชุมชนโคกใหญ่เป็นป่าท่ีมีการดูแล

จัดการพื้นที่ป่าขนาด 4,266 ไร่ ร่วมกัน 5 ต�าบลใน

อ�าเภอวาปีปทุม คือ ต�าบลโคกสทีองหลาง ต�าบลแคน 

ต�าบลดงใหญ่ ต�าบลบ้านหวาย และต�าบลหนองแสง

1.3 ระดับจังหวัด เป็นการเชื่อมโยงชุมชน

ที่มีการจัดการป่าชุมชนทั้ง 192 ป่าชุมชน โดยใช้

ระบบการคัดเลือกผู้แทนป่าชุมชน ที่ได้รับการ

ยอมรับจากชุมชนในระดับอ�าเภอทั้ง 13 อ�าเภอเป็น

ตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่า

ชุมชน และใช้กระบวนการถ่ายทอดส่ือสาร และ

การด�าเนนิกจิกรรม เป็นตวัประสานเชือ่มโยงตัง้แต่

ระดับอ�าเภอ ต�าบล ลงสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ในการ

ขับเคลื่อนเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

2. การเชื่อมโยงภายนอกเครือข่าย เป็นการ

เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของเครอืข่ายป่าชมุชนจังหวดั

มหาสารคามกบัหน่วยงานภายนอกท่ีอยูใ่นฐานะเป็น

ผู้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการด�าเนินงาน และ

ร่วมด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายป่าชุมชน 

ประกอบไปด้วย กรมป่าไม้ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธนาคารออมสิน 

โรงไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด และ NGO ซ่ึงใน

แต่ละหน่วยงาน/องค์กรภายนอกได้เข้ามาสนบัสนนุ

หลากหลายด้าน ได้แก่ กรมป่าไม้ โดยส�านักงาน

ป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม ให้การสนับสนุนเงินงบ

ประมาณด�าเนนิงาน จดัเวทปีระชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู้

การด�าเนินงานในพืน้ที ่ให้ความรูด้้านวิชาการป่าไม้ 

และสร้างความเข้าใจในเร่ืองข้อระเบียบ กฎหมาย

ด้านการจัดการทรพัยากรป่าไม้ ส่วนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ ให้การสนับสนุนเงนิงบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ์ทีจ่�าเป็นในการด�าเนินกจิกรรมของเครอืข่าย

ในแต่ละต�าบล อ�าเภอ และเปิดโอกาสให้เครือข่าย

มีบทบาทในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ด�าเนินงานจากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ให้การสนับสนนุความรูท้างวชิาการ และ

การปฏบิติัด้านพรรณไม้อสีาน โดยสถาบนัวิจยัวลัย

รุกขเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และงบประมาณ

ในการด�าเนินงาน ส่วนหน่วยงานเอกชน ธนาคาร

ออมสิน ให้การสนบัสนนุเงนิ พร้อมทัง้อาหาร เครือ่ง

ด่ืม ในการด�าเนินกิจกรรมของเครือข่ายป่าชุมชน 

โรงไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ�ากัด ให้งบประมาณใน

การจัดการงานด้านป่าชุมชน พร้อมท้ังสนับสนุน

เงนิรางวลั สร้างแรงจงูใจให้ประชาชนในชมุชนเข้า

มามส่ีวนร่วมดแูลป่าชมุชน ภายใต้โครงการกล้ายิม้ 

และองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (NGO) 

ให้งบประมาณในการดูแลจัดการทรัพยากรป่าไม้

ในพื้นที่ พร้อมทั้งหาแหล่งเงินทุนในการพัฒนาลง

ไปสู่ชุมชน ซึ่งอธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ในการ

เชื่อมโยง ประสานงานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด

มหาสารคามเป็นรูปแบบกระจายเชิงซ้อน 
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ล�าดับความส�าคญัของปัจจัยทีม่ผีลต่อศักยภาพและ

ความเข้มแข็งของเครือข่ายป่าชุมชน

 จากการศึกษาการเปรียบเทียบคู่ปัจจัยด้วย

เทคนคิ AHP พบว่า ปัจจยัด้านความสามัคคีของสมาชกิ

เครอืข่าย มีความส�าคัญสงูสุดต่อศักยภาพและความ

เข้มแข็งของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 

มีค่าน�า้หนกั 0.30 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการมีส่วน

ร่วมของสมาชกิเครอืข่าย มีค่าน�า้หนกั 0.19 ปัจจยัด้าน

ภาวะผู้น�า (0.18) ปัจจัยด้านการสื่อสารแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ (0.17) และปัจจัยด้านการสนับสนุน จาก

ภายนอก (0.14) ตามล�าดับ (Table 2) ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้
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Table 1 Distribution of samples in each district of Maha Sarakham province.

District Number of community 
forest (site)

Sample size (person) 

1. Kantharawichai 9 6 

2. Kosumphisai 16 11 

3. Yang Sisurat 16 11 

4. Wapipathum 17 11 

5.Muang 20 13 

6. Borabue 15 10 

7.Na dun 31 20 

8. Na Chueak 27 18 

9.Chiang Yuen 8 5 

10.Chuenchom 3 2 

11.Kae Dam 11 7 

12.Kut rang 10 7 

13.Phayakkhaphum Phisai 9 6 

Total 192 127 

Table 2 Weight and rank of factors affecting capacity of community forest network. 
Factors Weight Ranking 

Community solidarity 0.303 1 

Participation of networking members 0.199            2 

Leadership in community forest network 0.187 3 

Sharing experience with other networking members 0.170            4 

Institutional linking between community forest network 
and external agencies 

0.141 5 

Consistency Ratio (CR) 0.015

Table 2  Weight and rank of factors affecting capacity of community forest network.

 1. ปัจจยัด้านความสามัคคีของสมาชกิเครอื

ข่าย พบว่า เครอืข่ายท่ีสมาชกิเครอืข่ายมีความเข้าใจ

ในเป้าหมายการด�าเนินงานของเครอืข่ายทีเ่ป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน และเข้าร่วมด�าเนินงานด้วยความ

เต็มใจ มีการร่วมแรงร่วมใจเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั 

ไม่มีการขัดแย้งซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดความ

ส�าเรจ็ในการด�าเนินงานของเครอืข่ายได้ เหน็ได้จาก

การเกดิเครอืข่ายในการดูแลจัดการป่าชมุชนจังหวดั

มหาสารคามนัน้ มีรปูแบบการเกดิขึน้ตามธรรมชาติ

ก่อนที่จะได้รับการส่งเสริมและกระตุ้นจากหน่วย

งานภาครัฐ จากการร่วมตัวกันของชาวบ้านรอบ

พื้นที่ป่าโคกใหญ่ 14 หมู่บ้าน 5 ต�าบล ที่ตระหนัก

ถงึปัญหาการบกุรกุตดัไม้ และแผว้ถางพืน้ทีป่่าโคก

ใหญ่ เพราะหากชาวบ้านไม่ช่วยกันดูแลป่าท่ีเป็น

แหล่งใช้ประโยชน์ในการด�ารงชีวิตร่วมกัน ปล่อย

ให้เป็นหน้าทีข่องเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครฐัในการ

ปกป้องดูแลรกัษาป่าเพยีงฝ่ายเดียว การดูแลป้องกนั

คงไม่ครอบคลมุท่ัวถงึ และพืน้ทีป่่าอาจจะถกูท�าลาย

จนหมดในอนาคต เม่ือเป็นเช่นนัน้การดูแลจดัการป่า

ควรเริ่มจากตัวของชุมชนก่อน จึงกล่าวได้ว่าความ

สมัครสมานสามัคคีเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของชาว

บ้าน หรอืชมุชน จะก่อให้เกดิความร่วมมือช่วยเหลอื

กนัซ่ึงกนัและกนัในการจดัการทรพัยากรป่าให้ส�าเรจ็

ได้ตามเป้าหมายท่ีหวังไว้ ดังเช่นการร่วมแรงร่วมใจ

กนัของชมุชนท้ัง 5 ต�าบล ในการอนรุกัษ์ป่าโคกใหญ่

จนประสบผลส�าเร็จได้รับรางวัล “ธงพิทักษ์ป่า เพื่อ

รักษาชีวิต” จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรม

ราชนินีาถ จนสามารถขยายเครอืข่ายการดูแลจดัการ
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ไปยงัอ�าเภอนาเชอืก ในจงัหวดัมหาสารคาม และยงั

เป็นพืน้ท่ีต้นแบบในการศึกษาดูงานด้านการจัดการ

ทรพัยากรป่าไม้ จากบรบิทการดูแลจัดการทรพัยากร

ป่าไม้ในพืน้ท่ีท�าให้กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความ

สามัคคเีป็นปัจจยัทีมี่ความส�าคัญสูงสุด โดยให้เหตุผล

ว่าความสามัคคีกนัของสมาชกิเครอืข่ายจะเป็นพลงั

ที่ขับเคลื่อนเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้ส�าเร็จ เพราะเม่ือ

เรามีความสามัคคีกันแล้วก็จะน�ามาซ่ึงความร่วม

มือ ท�าให้เกิดการระดมความคิดเห็นในการแลก

เปลีย่นเรยีนรู ้สร้างการประนีประนอมกับทุกๆ ฝ่าย 

อีกทั้งยังท�าให้ได้รับการสนับสนุนการด�าเนินงาน

ในด้านต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกเข้ามาสู่เครือ

ข่ายป่าชุมชน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ธีรวุฒิ 

(2556) ท่ีพบว่า ความสามัคคีของสมาชิกส่งผลต่อ

ความส�าเร็จในการสร้างเครือข่ายทางสังคมของนัก

ฟตุบอลสมคัรเล่นในกลุม่กรงุเทพเหนอื โดยการท�า

กิจกรรมร่วมกันของกลุ่มบุคคลให้บรรลุเป้าหมาย

ของกลุ่ม สิ่งที่ต้องยึดถือในการท�ากิจกรรมร่วมกัน 

ให้ประสบผลส�าเร็จนั้น บุคคลในกลุ่มต้องมีความ

เป็นหน่ึงเดียวกัน และสามารถจัดการเวลาตนเอง

ได้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการมาร่วมท�ากิจกรรม 

 2. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก

เครือข่าย พบว่า การเปิดโอกาสให้สมาชิกเครือข่าย

ได้เข้าร่วมด�าเนนิการกจิกรรมต่างๆ ในลกัษณะของ

การเข้าร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏบัิติ 

ร่วมรบัผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผลใน

การด�าเนนิงานของเครอืข่าย ส่งผลให้เกดิความส�าเรจ็

ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพราะการท่ีสมาชิก

เครอืข่ายป่าชมุชน หรอืชมุชนเข้ามาร่วมด�าเนนิงาน

ทุกกระบวนการ ขั้นตอนน้ัน จะท�าให้สมาชิกป่า

ชุมชน หรือชุมชน รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของร่วมกัน 

เม่ือเกิดผลกระทบต่างๆ ท้ังทางด้านบวกและด้าน

ลบก็จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวโดยตรง จึง

ท�าให้เกิดความร่วมมือในการด�าเนินงานมากยิ่งขึ้น 

ซ่ึงจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้ให้การมีส่วน

ร่วมของสมาชกิเครอืข่ายป่าชมุชน มีความส�าคญัรอง

ลงมาจากความสามัคคี โดยให้เหตุผลว่าเมื่อมีความ

สามัคคีเกิดขึ้นแล้ว ความร่วมมือในการมีส่วนร่วม

ก็จะเกิดตามมาพร้อมๆกัน เห็นได้จากการด�าเนิน

กิจกรรมของเครอืข่ายป่าชมุชนจังหวัดมหาสารคามท่ี

เปิดโอกาสให้สมาชกิเครอืข่ายป่าชมุชนทุกคนเสนอ

แนวความคิดในการวางแผนการด�าเนินงานของเครอื

ข่ายป่าชุมชนในพื้นที่ และร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม

ต่างๆ ถึงแม้ว่าไม่มีงบประมาณ หรือวัสดุ อุปกรณ์ 

ที่พอเพียงในการด�าเนินกิจกรรม แต่ชาวบ้านก็ยัง

สามารถด�าเนินกิจกรรมได้ จากความร่วมมือของ

คนในชมุชนท้ังเร่ืองทุนทรพัย์ และแรงกายแรงใจด้วย

ความเต็มใจท่ีจะพฒันาชุมชนให้ดียิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคล้อง

กบัแนวคิดของ เกรยีงศักด์ิ (2543) ว่าการท่ีเครอืข่าย

จะประสบความส�าเร็จได้นั้น จะต้องมีการรับรู้และ

มีมุมมองร่วมกนั ตลอดจนมีผลประโยชน์และความ

สนใจร่วมกัน สมาชกิเครือข่ายมส่ีวนร่วมอย่างกว้าง

ขวาง และมีการรวมกลุม่ท�ากจิกรรมเพือ่แก้ไขปัญหา

ต่างๆ ร่วมกนั จะช่วยส่งเสรมิความร่วมมอืในชมุชน

ให้เกิดข้ึน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน และ

สามารถเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายภายนอกชุมชนได้

  3. ปัจจัยด้านภาวะผู้น�า พบว่า สมาชิกของ

เครือข่ายป่าชุมชนเห็นว่าคุณลักษณะของผู้น�าเครือ

ข่ายป่าชุมชน หรือผู้น�าชุมชน ต้องเป็นผู้ท่ีได้รับ

การยอมรับจากผู้อื่น มีความเป็นผู้น�าสูง มีจิตอาสา 

มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้

รับมอบหมายในการท�างาน มีทักษะในการสื่อสาร 

กล้าคิดกล้าตัดสนิใจ เป็นผูส้ร้างแรงกระตุ้น ผลกัดัน

ให้เกดิความร่วมมือในการดูแลจดัการทรพัยากรป่า

ไม้ของชุมชนท้องถิ่นเพื่อน�าไปสู่ผลส�าเร็จตามเป้า
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ชนบทภาวะผูน้�ามีอทิธิพลต่อการด�าเนนิงาน จากวถิี

การด�าเนินชวีติของคนในชมุชนชนบท ท่ีมคีวามเชือ่ 

และความศรทัราต่อตัวผูน้�ามากกว่าคนในชมุชนเมือง

4. ปัจจัยด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า 

การติดต่อสือ่สาร ท่ีเปิดโอกาสให้กบัสมาชกิเครอืข่าย 

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ 

ความรูใ้นการจัดการป่าชุมชน ระหว่างสมาชกิภายใน

เครือข่ายป่าชุมชน และภายนอกเครือข่ายป่าชุมชน 

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนที่

เกี่ยวข้อง อย่างต่อเน่ืองสม�่าเสมอ เป็นการพัฒนา

ศักยภาพในการด�าเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชน

จงัหวดัมหาสารคามให้ประสบผลส�าเรจ็ได้ โดยกลุม่

ตัวอย่างได้ให้เหตุผลว่าการส่ือสารท่ีดี มีการแบ่งปัน

ข้อมูลข่าวสารทีถ่กูต้องและเหมาะสม จะเป็นตัวช่วย

กระตุ้นให้เกดิความคดิความตระหนัก สร้างความร่วม

มือทีดี่ในการติดต่อประสานงานต่างๆ ของชมุชน ซ่ึง

สอดคล้องกบัแนวคดิของ กติิชยั และชาญชยั (2548) 

ท่ีว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มและองค์กร

เครอืข่ายเป็นเรือ่งท่ีส�าคัญมาก เพราะเป็นตัวช่วยให้

แต่ละกลุม่สามารถส่งผ่านความคดิ และประสบการณ์

ของตนเองให้กลุ่มอื่นๆ ได้รับรู้ และมีการสะท้อน

ความคิดและประสบการณ์เหล่านัน้กลบัยงักลุม่ของ

ตนเอง ดังนัน้การเปิดโอกาสให้กบัสมาชกิเครอืข่าย

ป่าชมุชนได้มกีารแลกเปลีย่นข้อมูลเรยีนรูซ้ึง่กันและ

กันให้มากขึน้ทัง้ภายในชมุชน และภายนอกชมุชน จะ

เป็นการรกัษาสัมพนัธภาพภายในเครอืข่ายป่าชมุชน

ให้เกดิความใกล้ชดิแนบแน่นข้ึน อกีทัง้กระบวนการ

ส่ือสารแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีมี่ประสิทธิภาพ ท�าให้เกดิ

การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน

อีกด้วย ดังที่มีการจัดประชุมประจ�าปีของเครือข่าย

ป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเปิดเวทีในการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับทราบถึงปัญหาใน

การด�าเนินงาน ติดตามความก้าวหน้า และร่วมกัน

หมายท่ีก�าหนดไว้ร่วมกันของเครือข่ายป่าชุมชน

จังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มตัวอย่างให้เหตุผล

ว่าภาวะผู้น�ามีความส�าคัญเป็นอันดับสาม เพราะ

ผู้น�าชุมชน หรือผู้น�าเครือข่ายป่าชุมชน เป็นผู้ด�ารง

ต�าแหน่งทางการเมือง หรือเป็นบุคคลท่ีได้รับการ

เคารพนับถือของคนในชุมชน เช่น ก�านัน ผู้ใหญ่

บ้าน ครูบาอาจารย์ ข้าราชการบ�านาญ พระสงฆ์ 

เป็นต้น ซ่ึงบุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีส่วน

ร่วมในทกุโครงการ ทุกกจิกรรมในพืน้ท่ีท้องถิน่ ท�า

หน้าท่ีเปรียบเสมือนตัวเชื่อมประสานเชื่อมโยง จึง

มีส่วนกระตุ้นผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ

ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน อย่างไรก็ตาม

ความเข้มแข็งในการจดัการทรพัยากรป่าไม้ของเครอื

ข่ายป่าชมุชนจงัหวัดมหาสารคามนัน้ ภาวะผูน้�ามผีล

ต่อประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของเครือข่ายป่า

ชมุชนให้ส�าเรจ็ได้ เพราะผูน้�าเป็นผูท้�าการประสาน

ความสมัพนัธ์กบัสมาชกิโดยตรง หรอืชีน้�าให้สมาชกิ

รวมพลังกันเพื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ส�าเร็จ จะ

เห็นได้จากการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าโคกใหญ่ โดย

มีนายบุญเรือง ยางเครือ ผู้ใหญ่บ้านหนองโง้ง เป็น

แกนน�าในการรวบรวมชุมชนต่างๆ ภายในอ�าเภอ

วาปีปทุม เข้ามาดูแลรักษาป่าโคกใหญ่ และการ

จัดการพื้นที่ป่าชุมชน ต�าบลเขวาไร่ อ�าเภอนาเชือก 

ที่มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ร่วมกันของชุมชน ภาย

ใต้การน�าของก�านัน คมสัน เที่ยง ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของ อนันต์ และคณะ (2551) ที่พบว่า

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเรจ็ในการจดัการเครอืข่าย

ชมุชนด้านสุขภาพในเขตชนบท คือ ปัจจัยด้านภาวะ

ผู้น�า เนื่องจากผู้น�าซึ่งมีภาวะผู้น�าสูงที่มีคุณลักษณะ

ผู้น�า มีความสามารถเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถใน

การตัดสนิใจ และมีความสามารถในการสร้างความ

ร่วมมือสูง จะส่งผลให้เกดิความส�าเรจ็ในการจัดการ

เครอืข่ายชมุชนด้านสุขภาพได้มาก โดยเฉพาะในเขต
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หาแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้

มีการศึกษาดูงานในพื้นท่ีป่าชุมชนท่ีประสบความ

ส�าเร็จในการจัดการพื้นที่ป่า เพื่อน�าเอาความรู้มา

ประยกุต์ปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีข่องตนเอง

 5. ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภายนอก 

พบว่า เครอืข่ายทีมี่การสนับสนนุส่งเสรมิในรปูแบบ

ต่างๆ ทั้งในด้านนโยบาย เงินงบประมาณ เทคนิค

วิชาการความรู้ วัสดุ และอุปกรณ์ ที่มีความส�าคัญ

จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของเครือข่าย จากหน่วย

งานภายนอก ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน อย่างต่อ

เน่ืองสม�่าเสมอ จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนเครือข่าย

ป่าชุมชนให้ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่

วางไว้ได้เร็วข้ึน จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างให้

ความส�าคัญปัจจัยการสนับสนุนจากภายนอก เป็น

อันดับสุดท้าย เนื่องจากการด�าเนินงานของเครือ

ข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคามท่ีผ่านมานั้นพบ

ว่า ยังขาดแคลนงบประมาณที่จะน�าไปขับเคลื่อน

กิจกรรมในการด�าเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชน

อยู่ ถึงแม้ว่าไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเน่ือง แต่เครือข่าย

ป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคามยังคงสามารถด�าเนิน

กิจกรรมได้จากกองทุนเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด

มหาสารคาม และทุนจากสมาชิก อย่างไรก็ตามการ

ได้รบัการสนบัสนนุจากทกุภาคส่วนกเ็ปรยีบเสมือน

น�้าหล่อเล้ียงการด�าเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชน 

ท�าให้เกิดความราบร่ืน ช่วยขับเคลื่อนการด�าเนิน

กจิกรรมของเครอืข่ายป่าชมุชนให้เกดิผลส�าเร็จล่วง

ลุไปได้โดยเร็ว เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ สม

เกียรติ และวันทนีย์ (2558) ท่ีพบว่าการได้รับการ

สนบัสนนุจากองค์กรภาครฐัและเอกชนเป็นปัจจัยที่

มีอิทธิพลเชิงสาเหตุต�่าที่สุดเป็นล�าดับสุดท้ายจาก 4 

ปัจจัย ได้แก่ ความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรภาค

ประชาชน ภาวะผู้น�าของผู้บริหารเครือข่าย การมี

ส่วนรว่มของภาคประชาสังคมของเครือข่าย ทีม่ีผล

ต่อประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

เนื่องจากเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ท่ีด�าเนิน

งานในพืน้ทีบ่างเครอืข่ายไม่ได้ขอรบัการสนบัสนนุ

งบประมาณจากภาครัฐหรือเอกชน แต่ก็ยังร่วมเป็น

ภาคีและขับเคลื่อนงานในประเด็นที่หลากหลาย

ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงประเด็นด้านยาเสพติดโดยตรง 

แต่ยังเชื่อมโยงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดใน

พื้นที่อย่างเน่ือง ร่วมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

สถานการณ์ปัญหากันอย่างสม�่าเสมอ ซ่ึงถือได้ว่า

เป็นการท�างานท่ีไม่ได้เน้นงบประมาณเป็นตัวต้ัง

สรุป
เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคามมี

พฒันาการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คอื 1) ระยะการเกดิและ

รวมกลุ่มเครือข่ายป่าชมุชน 2) ระยะการจดัต้ังเครอืข่ายป่า

ชมุชน และ 3) ระยะการบรหิารจัดการเครอืข่ายป่าชมุชน

 องค์ประกอบในการเชื่อมโยงของเครือ

ข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคามแบ่งออกเป็น 2 

ลักษณะ คือ 1) การเชื่อมโยงภายในเครือข่ายป่า

ชุมชน เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกลุ่มป่า

ชุมชน ระหว่างสมาชิก กับ สมาชิก ประสานเชื่อม

โยงกันในระดับพื้นที่ ต้ังแต่ระดับหมู่บ้าน ต�าบล 

อ�าเภอ จนเชื่อมโยงถึงกันในระดับจังหวัด 2) การ

เชื่อมโยงภายนอกเครือข่ายป่าชุมชน เป็นการเชื่อม

โยงความสัมพันธ์ของกลุ่มป่าชุมชนกับหน่วยงาน

ภายนอกระหว่างสมาชิก กับ หน่วยงาน/องค์กร ใน

ฐานะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง

สนับสนุนการด�าเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชน 

และพบว่าลักษณะการเชื่อมโยงของเครือข่ายป่า
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ประเพณีท้องถิ่นเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้

แนบแน่น อย่างเช่น การจัดทอดผ้าป่าสามัคคี การ

ร่วมท�าบญุประเพณี ฟังเทศน์มหาชาติประจ�าปี และ

เป็นการสร้างจติส�านกึรกัหวงแหนบ้านเกิด ก่อให้เกิด

การมีส่วนร่วมในการด�าเนินกจิกรรมร่วมกนัมากขึน้ 

3. การพัฒนาปจัจยัด้านการมีส่วนรว่มของ

เครอืข่าย หน่วยงานภาครฐัควรส่งเสรมิให้สมาชกิใน

เครือข่ายป่าชุมชน ได้มีส่วนร่วมในทุกระดับตั้งแต่

การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมให้

ข้อเสนอแนะ ร่วมรับผลประโยชน์ และควรเปิด

โอกาสให้สมาชกิเครอืข่ายได้แสดงความสามารถใน

การด�าเนินงานอย่างเท่าเทยีมกัน เพือ่เป็นการส่งเสรมิ

ความสัมพนัธ์ท่ีดใีนการจัดการทรพัยากรป่าไม้ในท้อง

ถิน่ระหว่างหน่วยงานภาครฐัและภาคประชาชน และ

เป็นการสร้างความรูส้กึเป็นเจ้าของร่วมท�าให้เกดิการ

ความเต็มใจในการให้ความร่วมมือด�าเนินงานมากข้ึน

4. การพฒันาปัจจัยด้านภาวะผูน้�า หน่วยงาน

ภาครัฐควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้น�า

ชุมชน ในด้านการสร้างวสิยัทัศน์ สร้างความร่วมมือ 

และความสามารถในการตัดสนิใจ จากการจดักจิกรรม 

หรือการฝึกอบรมเพือ่พฒันาทักษะในเวทีต่างๆ พร้อม

ทัง้ผลกัดนั และสร้างเยาวชนรุน่ใหม่ในชมุชนให้เป็นก

ลุม่ผูน้�ารุน่ใหม่ของชมุชนขึน้มา มากว่าสร้างผูน้�าเด่ียว

เอกสารและสิ่งอ้างอิง
กรมป่าไม้. 2555. เครอืข่ายป่าชมุชนกรมป่าไม้ ระดับ

จงัหวดั. โรงพมิพ์ชมุนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

  ประเทศไทย จ�ากัด, กรุงเทพฯ.

กติิชยั รตันะ และชาญชยั งามเจรญิ. 2548. การบรหิาร 

จัดการลุ่มน�้าโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง. 

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  

กรุงเทพฯ.

ชุมชนจงัหวดัมหาสารคาม มีรปูแบบกระจายเชงิซ้อน

การวเิคราะห์ความส�าคญัของปัจจยั 5 ปัจจยั

ทีส่่งผลต่อการจดัการทรพัยากรป่าไม้ของเครอืข่ายป่า

ชุมชนจังหวัดมหาสารคามให้ประสบผลส�าเร็จ พบ

ว่า ปัจจัยด้านความสามัคคีของสมาชิกภายในเครือ

ข่าย มคีวามส�าคัญมากทีส่ดุ ค่าน�า้หนกัคะแนนเท่ากบั 

0.30 รองลงมาปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชกิ

ภายในเครือข่าย มีค่าน�้าหนักคะแนนเท่ากับ 0.19 

ปัจจัยด้านภาวะผูน้�า มีค่าน�า้หนักคะแนนเท่ากบั 0.18 

ปัจจยัด้านการส่ือสารแลกเปลีย่นเรียนรู้ มีค่าน�า้หนกั

คะแนนเท่ากับ 0.17 และ ปัจจัยด้านการสนบัสนนุจาก

ภายนอก มีค่าน�า้หนกัคะแนนเท่ากบั 0.14 ตามล�าดับ 

ข้อเสนอแนะ
1. การจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบ

เครอืข่ายป่าชมุชนสามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านการ

จดัการทรพัยากรป่าในท้องถิน่ได้จรงิในระดับหนึง่ 

หากได้รบัการพฒันาศักยภาพของเครอืข่ายป่าชมุชน

ที่มีความต่อเนื่อง ท�าให้ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพ 

และความเข้มแข็ง ในการดูแลจัดการทรัพยากรป่า

ไม้ในพื้นท่ี ดังน้ันเพื่อให้การพัฒนางานด้านการ

จดัการทรพัยากรป่าไม้เกิดความยัง่ยนื กรมป่าไม้ใน

ฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ควรมนีโยบายสนับสนนุการจดัการทรพัยากร

แบบมีส่วนร่วม โดยสร้างและขยายงานด้านเครือ

ข่ายป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังสนับสนุน

งบประมาณให้เพียงพอต่อการด�าเนินงานในพื้นที่ 

2. การพัฒนาปัจจัยด้านความสามัคคีของ

เครือข่าย ท่ีเป็นปัจจัยมีผลต่อการจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ในพื้นที่มากที่สุด หน่วยงานภาครัฐควรสร้าง

ความสัมพันธ์ และเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนต้ังแต่

กระบวนการท�างาน โดยเน้นกจิกรรมท่ีใช้วัฒนธรรม 



วารสารการจัดการป่าไม้                                                  การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็ง...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 23                    พิทยาภรณ์ ป่าหลวง และคณะ13 

เกรยีงศักด์ิ เจรญิวงศ์ศักด์ิ. 2543. การจดัการเครอืข่าย: 

กลยทุธ์สู่ความส�าเรจ็ของการปฏริปูการศึกษา. 

 ซัคเซสมีเดีย, กรุงเทพฯ.

ธีรวุฒิ ก่ายแก้ว. 2556. การสร้างเครือข่ายทาง

สังคม: กรณีศึกษา นักฟุตบอลสมัครเล่นใน

กลุ่มกรุงเทพเหนือ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

วิฑูรย์ ตันศิริคงคล. 2557. AHP การตัดสินใจขั้นสูง  

เพื่อความก้าวหน้าขององค์กรและความ

อยู่ดีมีสุขของมหาชน. พิมพ์ครั้งที่ 1. บริษัท  

อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด 

(มหาชน), กรุงเทพฯ.

สมเกียรติ วรรณสิริวิไล และวันทนีย์ จันทร์เอี่ยม. 

2558. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของ

เครอืข่ายองค์กรภาคประชาชนในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ทีภ่าคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทย. วารสารวิชาการ 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 8(2): 180-196.

ส�านักจัดการป่าชุมชน. 2560. ฐานข้อมูลป่าชุมชน. 

แหล่งทีม่า: http://new.forest.go.th/ community-

extension/2017/02/02/ผลการอนมุติัโครงการ

ป่า, วันที่สืบค้น 21 กรกฎาคม 2560.

สุบงกช จามีกร. 2526. สถิติวิเคราะห์ส�าหรับ 

งานวิจัยทางสังคม. ภาควิชาสถิติ คณะ 

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  

กรุงเทพฯ.

เสรี พงศ์พิศ. 2548. เครือข่าย. พิมพ์ครั้งที่ 1. เจริญ 

วิทย์การพิมพ์, กรุงเทพฯ.

อนันต์ มาลารัตน์, อรุณี อ่อนสวัสดิ์, รัตนะ บัวสนธ์ 

และส�าราญ มีแจ้ง. 2551. การพัฒนารูปแบบ

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อความส�าเร็จในการจัดการเครือข่ายชุมชน

ด้านสุขภาพ: การวจิัยแบบผสานวธิี. วารสาร

พฤติกรรมศาสตร์ 14(1): 151-165. 

Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. 1970. Determining 

Sample Size for Research Activities. แหล่ง

ท่ีมา : http://home.kku.ac.th/sompong/

guest_speaker/KrejcieandMorgan_article.pdf, 

 วันที่สืบค้น 20 พฤษภาคม 2559.

----------------------------------------



14 

การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ 

บ้านบางลา ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
People Participation in Mangrove Forest Conservation in Bang La Village, 

Pa Khlok Sub-district, Thalang District, Phuket Province

จักรพันธ์ ม่วงยิ้ม1 Jakapan Muangyim1

กิติชัย รัตนะ1 Kitichai Rattana1

อภิชาต ภัทรธรรม1 Apichart Pattaratuma1

---------------------------------

ABSTRACT

The objectives of this study were to determine socio-economic characteristics, participation 

levels and factors affecting people participation in mangrove forest conservation in Bang La village, 

Pa Khlok sub-district, Thalang district, Phuket province. The data gathered by employing the designed 

questionnaires interviewed 113 respondents of household sample who located in Bang La village, 

Pa Khlok sub-district, Thalang district, Phuket province. Statistical analysis methods employed 

for testing the setting hypothesis were t-test and F-test and with the given significant level of 0.05 

(p-value = 0.05).

The results of this study indicated that most of the respondents were male with their average ages 

of 46.27 years. Their educational level were at middle school and primary school with a rather equivalent 

numbers, average number of household member and household labor were at 3.90 and 2.60 persons, 

respectively. General employee and agriculture (agronomy/horticulture) were their main occupation with 

a rather equivalent number. Their average annual household income and their expenditure were 59,390.65 

and 50,855.14 baht, respectively. Their average resettled period was 39.88 years. Having knowledge about 

mangrove forest conservation was at the less level. People participation in mangrove forest conservation 

in the study area were at the moderate level with the average score of 2.81. Furthermore, factors affecting 

people participation in mangrove forest conservation in the study area were education level, main occupation, 

household income, social status and experienced in mangrove forest resource conservation.

Keywords: people, participation, mangrove forest conservation, Bang La village, Phuket province
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บทคัดย่อ

การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาลกัษณะทางเศรษฐกจิและสงัคม ระดบัการมส่ีวนร่วม และ

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่บ้านบางลา 

ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ข้อมูลการศึกษารวบรวมโดยใช้แบบสอบถามไปสอบถามราษฎร

ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยในท้องที่บ้านบางลา ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รวมจ�านวน 113 ครัว

เรือน วิธีวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test ก�าหนดนัย

ส�าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.05)

ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 46.27 ปี มีการ

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาในจ�านวนท่ีใกล้เคียงกัน มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน

และมีจ�านวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3.90 และ 2.60 คน ตามล�าดับ มีอาชีพหลักรับจ้างทั่วไป และอาชีพ

เกษตรกรรม (ท�าสวน ท�าไร่) ในจ�านวนท่ีใกล้เคยีงกัน มีรายได้และรายจ่ายของครวัเรอืนต่อปีเฉลีย่ 60,752.21 

และ 51,548.67 บาท ตามล�าดับ มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานเฉล่ีย 39.88 ปี และมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าชายเลนอยู่ในระดับน้อย ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ศึกษา

อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ของครัวเรือน ต�าแหน่งทาง

สังคม และประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

ค�าส�าคัญ: การมีส่วนร่วม ราษฎร การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน บ้านบางลา จังหวัดภูเก็ต

ค�าน�า
ทรัพยากรป่าชายเลนถือได้ว ่าเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า และมีความส�าคัญ

ต่อมนุษย์ รวมถงึระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลเป็นอย่างยิง่ 

เป็นระบบนเิวศทีมี่ความสลบัซับซ้อนและเปราะบาง 

ซึ่งประกอบไปด้วยพรรณพืชและสัตว์นานาชนิดที่

มีความสัมพันธ์และพึ่งพาซึ่งกันและกันเป็นลูกโซ่ 

เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าวัยอ่อนท่ีรอการเจริญ

เติบโต แต่ในปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนได้ถูกราษฎร

บุกรุกพื้นที่เพื่อท�านากุ้ง การสร้างรีสอร์ทเพื่อเป็น

แหล่งท่องเที่ยวของนายทุน และท�าการประมง ส่ง

ผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศของป่าชายเลน 

จากการจ�าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลน 

ในปี พ.ศ. 2543 พบว่า ป่าชายเลนถูกเปลี่ยนไปใช้

ประโยชน์เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 4.6 แสนไร่ 

หากปล่อยให้สภาพปัญหาการบุกรุกป่าชายเลนคง

อยู่โดยไม่มีมาตรการในการอนุรักษ์ที่เป็นรูปธรรม 

อาจส่งผลท�าให้ทรพัยากรป่าชายเลนเสือ่มสภาพลง

ในทีสุ่ด (กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2551) 

ดังน้ัน การจดัการทรพัยากรป่าชายเลนให้สามารถเอ้ือ

ประโยชน์แก่สรรพสัตว์และมนุษย์อย่างยัง่ยนื จ�าเป็น

ต้องอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนท่ีอดุมสมบูรณ์ให้คง

อยูอ่ย่างยัง่ยนื ควบคู่ไปกบัการฟ้ืนฟพูืน้ท่ีป่าชายเลน

เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ มีการบู

รณาการการจดัการทีทั่นต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ภาย

ใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง เพือ่น�า
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ไปสู่การแก้ไขปัญหาการลดลงของพืน้ท่ีป่าชายเลนท่ีมี

แนวโน้มสงูขึน้อย่างต่อเนือ่งอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบ

กับปัญหาการลดลงของพื้นท่ีป่าชายเลนมาอย่าง

ต่อเน่ือง เน่ืองจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว

ที่ส�าคัญ จึงเกิดปัญหานายทุนบุกรุกเข้ายึดถือครอบ

ครองและออกเอกสารสิทธ์ิในพื้นท่ีป่าชายเลนเพื่อ

น�าไปสร้างรีสอร์ท โรงแรม และแหล่งท่องเท่ียว

ต่างๆ เป็นจ�านวนมาก จากข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลน

ในอดตีของจงัหวดัภเูกต็ พบว่า ปี พ.ศ. 2504 มพีืน้ที่

ป่าชายเลน 45 ตารางกิโลเมตร ปี พ.ศ. 2522 ลดลง

เหลือ 28.48 ตารางกิโลเมตร และในปี พ.ศ. 2552 

ป่าชายเลนลดลงเหลือเพียง 19.72 ตารางกิโลเมตร 

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2560) ปัญหา

การลดลงของพืน้ท่ีป่าชายเลนดังกล่าวได้ส่งผลกระ

ทบต่อราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นอย่างมาก จน

น�าไปสู่การรวมตัวของราษฎรเพื่อต่อต้านนายทุน 

และต้ังกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในชุมชน

หลายแห่ง ซ่ึงราษฎรกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวสามารถ

เข้ามาเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า

ชายเลนกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม

ชุมชนบ้านบางลา ท้องที่หมู่ที่ 8 ต�าบลป่า

คลอก อ�าเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ เป็นชมุชนแห่งหนึง่

ที่ราษฎรได้รวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าชายเลนขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพือ่รกัษา “ป่า

สงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองท่าเรือ” ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า

ชายเลนในชมุชนจากนายทุนท่ีอ้างเอกสารสิทธ์ สค.

1 เพือ่ต้องการพฒันาให้เป็นบ่อเลีย้งกุง้ และท่าเทียบ

เรือยอร์ซ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน ส่งผล

ท�าให้ชาวบ้านและหน่วยงานของรัฐ 7 หน่วยงาน

ถูกฟ้องร้องจากการต่อสู้ดังกล่าว สถานการณ์ได้

ด�าเนินไปพร้อมกับการจัดต้ังป่าชายเลนชมุชน รวม

พื้นที่ 865 ไร่เศษ (ปัจจุบันคงเหลือ 486-0-56 ไร่) 

ล้อมรอบไปด้วยบ้านจดัสรร นากุง้ และท่าเรอืยอร์ซ 

ราษฎรมีการแบ่งแนวเขตป่าชายเลน เฝ้าระวังการ

บุกรุก การปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม ออกกฎระเบียบ 

โดยท�างานร่วมกับผู้หญิง เยาวชน และหน่วยงาน

ต่างๆ ในพื้นท่ี เกิดการขับเคล่ือนท่ีทรงพลังอย่าง

เป็นรปูธรรม (ส�านกังานบรหิารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝั่งที่ 6 (ภูเก็ต), 2560) คณะผู้ศึกษาจึง

สนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนรุกัษ์

ทรพัยากรป่าชายเลนในพืน้ทีบ้่านบางลา เพือ่ต้องการ

ทราบว่าราษฎรในพื้นท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนในพืน้ทีบ้่านบางลาอยู่

ในระดับใด มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกีย่ว

กบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนในพืน้ทีอ่ย่างไร

บ้าง ข้อมูลการศึกษาสามารถน�าไปใช้ประกอบการ

จัดท�าแผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

ในพื้นที่บ้านบางลา  และน�าไปใช้เป็นแนวทางการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่แห่งอื่นๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ น�าไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าชายเลนของชาติโดยรวมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

การศึกษาน้ีมวีตัถุประสงค์เพือ่ศึกษาลกัษณะ

ทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการมีส่วนร่วม และ

เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎร

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่บ้าน

บางลา  ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สมมติฐาน
การศึกษาครัง้น้ี ผูศึ้กษาได้ก�าหนดสมมติฐาน

ไว้ว่า ราษฎรทีม่อีาย ุระดับการศึกษา จ�านวนสมาชกิ 

ในครวัเรอืน จ�านวนแรงงานในครวัเรอืน อาชพีหลกั 

รายได้ของครวัเรอืน ระยะเวลาการต้ังถ่ินฐาน ต�าแหน่ง

ทางสังคม ประสบการณ์การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าชาย

เลน และทีมี่ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า

ชายเลนต่างกนั มส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากร
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ป่าชายเลนในพืน้ทีบ้่านบางลา ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอ

ถลาง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน

อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์

1. แบบสอบถาม

2. อุปกรณ์เครื่องเขียน

3. เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม

ส�าเร็จรูป

วิธีการ

การก�าหนดประชากรศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง

1. การก�าหนดประชากรศึกษา การศึกษา

ครั้งนี้ประชากรศึกษา คือ ราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่

อาศัยในท้องที่บ้านบางลา หมู่ท่ี 8 ต�าบลป่าคลอก 

อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เฉพาะครัวเรือนราษฎรที่

ต้ังบ้านเรอืนอยูอ่าศัยติดกบัแนวเขตพืน้ท่ีป่าชายเลน

บ้านบางลา รวมจ�านวนทั้งสิ้น 160 ครัวเรือน

2. กลุ่มตัวอย่าง การก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างของการศึกษาสามารถน�าจ�านวนครัวเรือน

ราษฎรที่ต้ังบ้านเรือนอยู่อาศัยในท้องที่บ้านบางลา 

หมู่ที่ 8 ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ซ่ึงเป็นประชากรศึกษา จ�านวน 160 ครัวเรือน มา

ค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค�านวณ

ของ Krejcie and Morgan (1970) ได้ขนาดของราษฎร

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 113 ครัวเรือน

การสร้างและการทดสอบแบบสอบถาม

1. การสร้างแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้จัด

ท�าแบบสอบถามเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมือส�าหรบัการเกบ็

รวบรวมข้อมลูจากราษฎรกลุม่ตัวอย่าง โดยศึกษาหลกั

การ วิธีการ และการดัดแปลงแบบสอบถามของผู้ที่

เคยท�าการศึกษาวจัิยในเรือ่งลกัษณะเดียวกัน แล้วจึง

น�ามาปรบัปรงุให้มีค�าถามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

ของการศึกษาครัง้น้ี ก�าหนดเนือ้หาในแบบสอบถาม

ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที ่1 ลกัษณะทางเศรษฐกิจ สังคม 

และข้อมูลทั่วไปของราษฎรตัวอย่าง

ส่วนท่ี 2 การมีส่วนร่วมของราษฎร

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่บ้าน

บางลา ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

2. การทดสอบแบบสอบถาม มีขั้นตอน

การทดสอบ ดังต่อไปนี้

2.1 ด�าเนินการน�าแบบสอบถามที่จัด

ท�าขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความถูก

ต้องเบื้องต้นของแบบสอบถาม

2.2 การทดสอบแบบสอบถาม น�า

แบบสอบถามจ�านวน 30 ชุด ไปทดลองใช้ (pre-test) 

กบัราษฎรทีอ่าศัยอยูใ่นท้องทีบ้่านยามู หมู่ที ่7 ต�าบล

ป่าคลอก อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหมู่บ้าน

ที่มีสภาพพื้นที่ป่าชายเลนเช่นเดียวกับหมู่บ้านเป้า

หมายท่ีท�าการศึกษา เพือ่ทดสอบความตรงเชิงเนือ้หา 

(content viability) ของแบบสอบถาม และทดสอบ

หาค่าความเชื่อมั่น (reliability analysis) ของค�าถาม

ตัวแปรตาม น�ามาตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือด้วยวธีิ

การของ Cronbach’s alpha (พวงรตัน์, 2540) ค่าความ

เชื่อมั่นที่ได้ต้องมีค่าไม่ต�่ากว่า 0.80 รวมถึงทดสอบ

หาค่าความเชือ่ม่ันค�าถามความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์

ทรพัยากรป่าชายเลน โดยใช้สูตร Kuder – Richardson 

20 : KR-20 (ล้วน และอังคณา, 2524) และใช้สูตร

ค�านวณหาค่าความแปรปรวนของพวงรัตน์ (2540) 

ท้ังน้ี ค่าความเช่ือม่ันท่ีได้ต้องมีค่าไม่ต�่ากว่า 0.80 

เช่นเดียวกัน ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นค�าถาม

ตัวแปรตาม และค�าถามความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าชายเลน มีค่าเท่ากับ 0.915 และ 0.812 

ตามล�าดับ
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การวัดระดับการมีส่วนร่วม

การวัดระดับการมีส่วนร่วมของราษฎรใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นท่ีบ้านบาง

ลา ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จังหวดัภเูกต็ เป็นการ

ใช้ค�าถามในส่วนท่ี 2 ของแบบสอบถามมาวดัระดับ

การมีส่วนร่วมดังกล่าว โดยค�าถามแต่ละข้อมีค�า

ตอบให้เลือกตอบข้อละ 5 ค�าตอบ และมีเกณฑ์การ

ให้คะแนนเป็นมาตรวัดตามแบบของ Likert’s scale 

(ประภาเพ็ญ, 2526) ดังนี้

ระดับความคิดเห็น     ระดับคะแนนที่ได้

เห็นด้วยมากที่สุด                         5 คะแนน

เห็นด้วยมาก                                4 คะแนน

เห็นด้วยปานกลาง                 3 คะแนน

เห็นด้วยน้อย                           2 คะแนน

เห็นด้วยน้อยที่สุด-ไม่เห็นด้วย 1 คะแนน

จากเกณฑ์การให้คะแนนการมีส่วนร่วมดัง

กล่าว สามารถน�ามาจัดแบ่งอันตรภาคชั้นออกเป็น 

5 ระดับ เพือ่บ่งบอกระดบัการมส่ีวนร่วมของราษฎร

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่บ้าน

บางลา ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ใน

ภาพรวม รายด้าน หรอืระดบัการมีส่วนร่วมเป็นราย

ข้อ ทั้งนี้ ได้ท�าการแบ่งอันตรภาคชั้นออกเป็น 5 ชั้น 

แต่ละอันตรภาคชั้นมีความกว้าง 0.80

ค่าอนัตรภาคชัน้ข้างต้นสามารถน�ามาก�าหนด

ความหมายของระดับการมีส่วนร่วมของราษฎร 

ในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนในพืน้ทีบ้่านบาง

ลา  ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย

การน�าคะแนนค�าตอบการมีส่วนร่วมแต่ละข้อและ

ทุกข้อของราษฎรทุกรายมาหาค่าเฉลี่ยค�าตอบ แล้ว

น�าค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเปรียบเทียบกับอันตรภาคชั้นท่ี

ก�าหนดไว้ จะสามารถบ่งบอกระดับการมีส่วนร่วม

ของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนใน

พื้นที่ศึกษาได้ต่อไป ส่วนการหาระดับการมีส่วน

ร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชาย

เลนในพื้นที่ศึกษาเป็นรายด้านหรือรายข้อ สามารถ

กระท�าได้ในท�านองเดียวกัน โดยการน�าค่าเฉลี่ยค�า

ตอบเฉพาะด้านหรอืเฉพาะข้อของราษฎรทุกรายมา

หาค่าเฉลี่ย แล้วน�าค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ

อันตรภาคชั้นที่ก�าหนดไว้ ท้ังนี้ ระดับการมีส่วน

ร่วมในแต่ละอันตรภาคชั้น สามารถก�าหนดความ

หมายได้ ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 1 – 1.80 หมายความว่า ราษฎรมี

ส่วนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนในพืน้ที่

บ้านบางลา ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ 

อยู่ในระดับน้อยที่สุด - ไม่มีส่วนร่วม

ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายความว่า ราษฎร

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนใน

พืน้ทีบ้่านบางลา ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จงัหวดั

ภูเก็ต อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย

ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายความว่า ราษฎร

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนใน

พืน้ทีบ้่านบางลา ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จงัหวดั

ภูเก็ต อยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายความว่า ราษฎร

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนใน

พืน้ทีบ้่านบางลา ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จงัหวดั

ภูเก็ต อยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายความว่า ราษฎร

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนใน

พืน้ทีบ้่านบางลา ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จงัหวดั

ภูเก็ต อยู่ในระดับมากที่สุด

การเก็บรวบรวมข้อมูล

น�าแบบสอบถามที่จัดสร้างขึ้น ซึ่งผ่านการ

ทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วไป
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เกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภมิู (primary data) กบัราษฎร

ตัวอย่างในพืน้ท่ีศึกษาตามจ�านวนทีค่�านวณได้ ใช้วิธี

การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) 

โดยจบัฉลากเลขทีบ้่านของราษฎรตัวอย่าง มุง่เน้นการ

เก็บข้อมูลจากหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัว

เรอืนซ่ึงเป็นตัวแทนของครวัเรอืนตัวอย่างท่ีมีความ

รู้ความเข้าใจเน้ือหาในแบบสอบถามมากท่ีสุด ก่อน

น�าแบบสอบถามกลับมาวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบ

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

ทุกฉบับ (editing) หากพบข้อผิดพลาดหรือตอบ

ค�าถามในแบบสอบถามไม่ครบถ้วนจะต้องด�าเนิน

การสอบถามผูต้อบแบบสอบถาม และเพิม่เติมข้อมูล

ให้ถูกต้องครบถ้วน

การวิเคราะห์ข้อมูล

ด�าเนนิการลงรหสั (coding) ข้อมลูแบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ จ�าแนกผลการวิเคราะห์

ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

1. การวเิคราะห์ข้อมูลเชงิพรรณนา เป็นการ

วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และ

ข้อมูลท่ัวไปของราษฎรตัวอย่าง โดยใช้สถิติอย่าง

ง่าย ประกอบด้วย ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ 

(percentage) ค่าสูงสดุ (maximum) ค่าต�า่สดุ (minimum) 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และค่า

เฉลี่ย (mean) น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูป

ตารางประกอบค�าบรรยาย

2. การวเิคราะห์สถติิเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

เป็นการวิเคราะห์ทดสอบหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการมี

ส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าชาย

เลนในพืน้ทีบ้่านบางลา ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง 

จังหวัดภูเก็ต ใช้สถิติ t-test กับตัวแปรอิสระที่แบ่ง

กลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม และใช้สถิติ F-test กับตัวแปร

อิสระที่แบ่งกลุ่มต้ังแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป รวมถึงการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบพหุคูณ (multiple comparison 

test) ด้วยวธีิการของ Scheffe (บญุเรยีง, 2542) ก�าหนด

นัยส�าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.05) 

หรือที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 95

ผลและวิจารณ์
ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลทั่วไปของ

ราษฎรตัวอย่าง

1. เพศ ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่าง

ที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.75 

และในส่วนที่เหลือเป็นเพศหญิง ร้อยละ 44.25

2. อาย ุผลการศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่าง

ท่ีท�าการศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ 40 – 49 ปี ร้อยละ 

41.59 รองลงมามีอายุมากกว่า 59 ปี ร้อยละ 20.35 

น้อยที่สุดมีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีอายุเฉลี่ย 46.27 ปี 

มากที่สุด 70 ปี และน้อยที่สุด 19 ปี

3. ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 

ราษฎรตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษา

ในจ�านวนท่ีใกล้เคียงกัน ร้อยละ 34.51 และร้อย

ละ 32.74 ตามล�าดับ รองลงมามีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 24.78

4. จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน ผลการ

ศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่ 

มีจ�านวนสมาชกิในครวัเรอืน 3 - 4 คน ร้อยละ 62.83 

มีจ�านวนสมาชกิในครวัเรอืนเฉลีย่ 3.90 คน มากท่ีสุด 

7 คน และน้อยที่สุด 1 คน

5. จ�านวนแรงงานในครัวเรือน ผลการ

ศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่ 

มีจ�านวนแรงงานในครวัเรอืน 1 - 2 คน ร้อยละ 56.64 

มีจ�านวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.60 คน มาก

ที่สุด 5 คน และน้อยที่สุด 1 คน

6. อาชีพหลัก ผลการศึกษาพบว่า ราษฎร
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ตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง

ทัว่ไป และมอีาชพีเกษตรกรรม (ท�าสวน ท�าไร่) เป็น

อาชีพหลักในจ�านวนท่ีใกล้เคียงกัน ร้อยละ 34.51 

และร้อยละ 32.74 ตามล�าดับ รองลงมามีอาชีพ

ค้าขายเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 15.96 ในส่วนที่เหลือ 

มีอาชพีท�าธุรกจิส่วนตัว และมีอาชพีประมงเป็นอาชีพ

หลัก ร้อยละ 8.85 และ 7.97 ตามล�าดับ

7. อาชีพรอง ผลการศึกษาพบว่า ราษฎร

ตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาส่วนใหญ่มีอาชพีรอง ร้อยละ 

82.30 ในส่วนที่เหลือไม่มีอาชีพรอง ร้อยละ 17.70

8. รายได้รวมของครัวเรือนต่อปี ผลการ

ศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่ 

มีรายได้รวมของครวัเรอืนต่อปีน้อยกว่า 50,000 บาท 

ร้อยละ 54.86 มีรายได้รวมของครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย 

60,752.21 บาท มากที่สุด 200,000 บาท และน้อย

ที่สุด 10,000 บาท

9. รายจ่ายรวมของครัวเรือนต่อปี ผลการ

ศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่ 

มีรายจ่ายรวมของครัวเรือนต่อปีน้อยกว่า 50,000 

บาท ร้อยละ 52.21 มีรายจ่ายรวมของครัวเรือนต่อปี

เฉลี่ย 51,548.67 บาท มากที่สุด 150,000 บาท และ

น้อยที่สุด 10,000 บาท

10. ภูมิล�าเนาเดิม ผลการศึกษาพบว่า 

ราษฎรตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาส่วนใหญ่ต้ังบ้านเรอืน

อยู่ดั้งเดิมในหมู่บ้านแห่งนี้ ร้อยละ 93.81 ในส่วนที่

เหลือย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่น ร้อยละ 6.19

11. ระยะเวลาการต้ังถ่ินฐาน ผลการศึกษา

พบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่มีระยะ

เวลาการตั้งถิ่นฐาน 40 – 49 ปี ร้อยละ 38.05 มีระยะ

เวลาการต้ังถ่ินฐานเฉลีย่ 39.88 ปี มากทีสุ่ด 70 ปี และ

น้อยที่สุด 1 ปี

12. การมีต�าแหน่งทางสังคม ผลการศึกษา

พบว่า ราษฎรตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่ไม่มี

ต�าแหน่งทางสังคม ร้อยละ 74.34 ในส่วนที่เหลือมี

ต�าแหน่งทางสังคม ร้อยละ 25.66

13. ประสบการณ์การอนรุกัษ์ทรพัยากรป่า

ชายเลน ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่�าการ

ศึกษาส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์การอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าชายเลน ร้อยละ 61.95 ในส่วนที่เหลือ

ไม่เคยมีประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชาย

เลน ร้อยละ 38.05

14. การได้รับการฝึกอบรม ผลการศึกษา

พบว่า ราษฎรตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่เคย

ได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 61.95 ในส่วนท่ีเหลือ

ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 38.05

15. ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า

ชายเลน ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่�าการ 

ศึกษาส่วนใหญ่มีความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ป่าชายเลนอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 53.98 และใน

ส่วนที่เหลือมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าชายเลนอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 46.02 ราษฎร

ตอบค�าถามได้คะแนนความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าชายเลนเฉลี่ย 8.49 คะแนน มากที่สุด 

12 คะแนน และน้อยที่สุด 5 คะแนน

ระดับการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าชายเลนในพ้ืนที่บ ้านบางลา 

ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของราษฎร

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นท่ีบ้าน

บางลา ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

เม่ือแบ่งคะแนนการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ

อนุรักษ์ทรัพยากร ป่าชายเลนในพื้นที่บ้านบางลา 

ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตออกเป็น 

5 ช่วงเท่าๆ กัน พบว่า ราษฎรตัวอย่างท่ีท�าการศึกษา
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ส่วนใหญ่ได้คะแนนการมส่ีวนร่วม 73 – 95 คะแนน 

และ 51 – 72 คะแนนในจ�านวนทีใ่กล้เคียงกนั ร้อยละ 

44.25 และร้อยละ 41.59 ตามล�าดับ ได้คะแนนการมีวารสารการจัดการปาไม             การมีสวนรวมของราษฎรในการอนุรักษทรัพยากร... 
ปที่ 12 ฉบับที่ 23                                                                                                                                  จักรพันธ มวงย้ิม และคณะ 
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Table 1 Participation’ score of people in mangrove forest conservation in Bang La village, 
Pa Khlok sub-district, Thalang district, Phuket province. 

 

Participation’ score n = 113 Percentage Remark 
 Least participation score (28 – 50) - - Mean score = 78.81 
 Less participation score (51 – 72) 47 41.59 Maximum score = 131 
 Moderate participation score (73 – 95) 50 44.25 Minimum score = 54 
 More participation score (96 – 117) 7 6.20  
 Most participation score (118 – 140) 9 7.96  

 
Table 2 Factors affecting people participation in mangrove forest conservation in Bang La 

village, Pa Khlok sub-district, Thalang district, Phuket province. 
 

Independent variables t-test F-test p-value 
1. Age  2.691 0.072 
2. Educational level  3.541 0.032* 
3. Number of household member 1.890  0.061 
4. Number of household labor -0.400  0.690 
5. Major occupation  14.089 < 0.001** 
6. Household income -2.227  0.028* 
7. Resettled period  2.030 0.136 
8. Social position -14.635  < 0.001** 
9. Experienced in mangrove forest resource conservation -2.614  0.010* 
10. Knowledge about mangrove forest resource conservation 0.394  0.694 
Remark * = Statistically significant at the 0.05 level   ** = Statistically significant at the 0.01 level 

 

Table 1  Participation’ score of people in mangrove forest conservation in Bang La village,

 Pa Khlok sub-district, Thalang district, Phuket province.

ผลการหาค่าเฉลีย่การตอบค�าถามการมีส่วน

ร่วมแต่ละข้อและทุกข้อของราษฎรตัวอย่างทุกราย 

แล้วน�าไปเปรียบเทียบกับอันตรภาคชั้นท่ีก�าหนด

ไว้ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่บ้านบางลา 

ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 2.81 หมายความว่า ราษฎรมส่ีวนร่วมในการ

อนรุกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนในพืน้ท่ีบ้านบางลา ต�าบล

ป่าคลอก อ�าเภอถลาง จงัหวัดภเูก็ต อยูใ่นระดับปาน

กลาง และเม่ือตรวจสอบระดับการมีส่วนร่วมของ

ราษฎรในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนในพืน้ที่

บ้านบางลา จ�าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ราษฎรมีส่วน

ร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนในพืน้ท่ีบ้าน

บางลา ดังนี้ (1) การมีส่วนร่วมศึกษาปัญหา ราษฎร

มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

2.93 (2) การมีส่วนร่วมวางแผนงาน ราษฎรมีส่วน

รว่มอยู่ในระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 2.99 (3) 

การมีส่วนร่วมปฏิบัติงาน ราษฎรมีส่วนร่วมอยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 และ (4) การ

มีส่วนร่วมตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ราษฎรมีส่วนร่วมอยู่ในระดับค่อนข้าง

น้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพ้ืนท่ีบ้านบางลา

ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลการทดสอบหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการมี

ส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชาย

เลนในพื้นที่บ้านบางลาต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง 

จงัหวัดภเูกต็ ปรากฏรายละเอยีดตามล�าดับ ดังต่อไปนี้

1. อาย ุผูศึ้กษาได้แบ่งอายขุองราษฎรออก

เป็น 3 กลุม่ โดยใช้ค่าช่วงของอายท่ีุมีค่าเท่ากบั 17 ปี 

มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม ได้แก่ (1) ราษฎรที่

มีอายุน้อย (19 – 36 ปี) (2) ราษฎรที่มีอายุปานกลาง 

(37 – 53 ปี) และ (3) ราษฎรที่มีอายุมาก (54 – 70 ปี) 

พบว่า อายเุป็นปัจจยัทีไ่ม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ราษฎรในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนในพืน้ที่

ศึกษา (F = 2.691, p-value = 0.072) แสดงว่า ราษฎร

ที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ส่วนร่วมเฉลีย่ 78.81 คะแนน มากท่ีสดุ 131 คะแนน 

และน้อยที่สุด 54 คะแนน รายละเอียดปรากฏตาม  

Table 1
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ป่าชายเลนในพื้นที่ศึกษาไม่แตกต่างกัน

2. ระดับการศึกษา ผูศึ้กษาได้แบ่งระดับการ

ศึกษาของราษฎรออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ (1) ราษฎรท่ี

ไม่ได้เรยีนหนงัสือ/ประถมศึกษา (2) ราษฎรทีม่กีาร

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช. และ 

(3) ราษฎรทีมี่การศึกษาระดับปวท./ปวส./อนุปรญิญา/

ปรญิญาตร ีพบว่า ระดับการศึกษาเป็นปัจจยัทีมี่ผลต่อ

การมส่ีวนร่วมของราษฎรในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่า

ชายเลนในพื้นที่ศึกษา (F = 3.541, p-value = 0.032) 

แสดงว่า ราษฎรท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นท่ี

ศึกษาแตกต่างกนั ซ่ึงผลการวเิคราะห์รายคู ่พบว่า (1) 

ราษฎรท่ีไม่ได้เรยีนหนงัสอื/ประถมศึกษา กบัราษฎร

ทีม่กีารศึกษาระดับปวท./ปวส./อนปุรญิญา/ปรญิญา

ตรี และ (2) ราษฎรที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช. กบัราษฎรทีมี่การศึกษาระ

ดับปวท./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี มีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นท่ีศึกษา

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

3. จ�านวนสมาชกิในครวัเรอืน ผูศึ้กษาได้

แบ่งจ�านวนสมาชิกในครวัเรอืนของราษฎรออกเป็น 

2 กลุ่ม โดยใช้ค่าเฉลี่ยจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนที่

มีค่าเท่ากบั 3.90 คนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุม่ 

ได้แก่ (1) ราษฎรทีมี่จ�านวนสมาชิกในครวัเรอืนน้อย 

(1 – 3 คน) และ (2) ราษฎรท่ีมีจ�านวนสมาชิกใน

ครัวเรือนมาก (4 – 7 คน) พบว่า จ�านวนสมาชิกใน

ครัวเรือนเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ราษฎรในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนในพืน้ที่

ศึกษา (t = -1.890, p-value = 0.061) แสดงว่า ราษฎร

ที่มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน มีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นท่ีศึกษา

ไม่แตกต่างกัน

4. จ�านวนแรงงานในครวัเรอืน ผูศึ้กษาได้

แบ่งจ�านวนแรงงานในครวัเรอืนของราษฎรออกเป็น 

2 กลุม่ โดยใช้ค่าเฉลีย่จ�านวนแรงงานในครวัเรือนท่ี

มีค่าเท่ากบั 2.60 คนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุม่ 

ได้แก่ (1) ราษฎรทีมี่จ�านวนสมาชกิในครวัเรอืนน้อย 

(1 – 2 คน) และ (2) ราษฎรท่ีมีจ�านวนสมาชิกใน

ครัวเรือนมาก (3 – 5 คน) พบว่า จ�านวนแรงงานใน

ครัวเรือนเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ราษฎรในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนในพืน้ที่

ศึกษา (t = -0.400, p-value = 0.690) แสดงว่า ราษฎร

ที่มีจ�านวนแรงงานในครัวเรือนต่างกัน มีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นท่ีศึกษา

ไม่แตกต่างกัน

5. อาชีพหลัก ผู้ศึกษาได้แบ่งอาชีพหลัก

ของราษฎรออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ราษฎรท่ีมี

อาชีพหลักเกษตรกรรม (2) ราษฎรที่มีอาชีพหลัก

รับจ้างท่ัวไป และ (3) ราษฎรท่ีมีอาชีพหลักอ่ืนๆ 

(อาชีพประมง ค้าขาย และอาชีพท�าธุรกิจส่วนตัว) 

พบว่า อาชพีหลกัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการมส่ีวนร่วม

ของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนใน

พื้นที่ศึกษา (F = 14.089, p-value < 0.001) แสดง

ว่า ราษฎรที่มีอาชีพหลักต่างกัน มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นท่ีศึกษาแตก

ต่างกัน ซึ่งผลการวิเคราะห์รายคู่ พบว่า (1) ราษฎร

ทีม่อีาชพีหลกัเกษตรกรรม กบัราษฎรทีม่อีาชพีหลกั

รับจ้างทั่วไป และ (2) ราษฎรที่มีอาชีพหลักรับจ้าง

ทั่วไป กับราษฎรที่มีอาชีพหลักอื่นๆ มีส่วนร่วมใน

การอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนในพืน้ท่ีศึกษาแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

6. รายได้ของครัวเรือน ผู้ศึกษาได้แบ่ง

รายได้ของครัวเรือนของราษฎรออกเป็น 2 กลุ่ม 

โดยใช้ค่าเฉลี่ยรายได้ของครัวเรือนที่มีค่าเท่ากับ 
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60,752.21 บาท มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม 

ได้แก่ (1) ราษฎรทีมี่รายได้ของครวัเรอืนน้อย (น้อย

กว่า 60,752.21 บาท) และ (2) ราษฎรที่มีรายได้ของ

ครัวเรือนมาก (มากกว่า 60,752.21 บาท) พบว่า ราย

ได้ของครัวเรือนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม

ของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนใน

พื้นที่ศึกษา (t = -2.227, p-value = 0.028) แสดงว่า 

ราษฎรท่ีมีรายได้ของครัวเรือนต่างกัน มีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นท่ีศึกษา

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยราษฎรที่

มีรายได้ของครวัเรอืนมากมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์

ทรัพยากรป่าชายเลนมากกว่าราษฎรที่มีรายได้ของ

ครัวเรือนน้อย

7. ระยะเวลาการต้ังถิ่นฐาน ผู้ศึกษาได้

แบ่งระยะเวลาการต้ังถิ่นฐานของราษฎรออกเป็น 

3 กลุ่ม โดยใช้ค่าช่วงของระยะเวลาการต้ังถิ่นฐาน

ที่มีค่าเท่ากับ 23 ปี มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม 

ได้แก่ (1) ราษฎรทีม่รีะยะเวลาการต้ังถิน่ฐานไม่นาน 

(1 – 24 ปี) (2) ราษฎรที่มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน

ปานกลาง (25 – 47 ปี) และ (3) ราษฎรที่มีระยะเวลา

การต้ังถ่ินฐานนาน (48 – 70 ปี) พบว่า ระยะเวลาการ

ต้ังถ่ินฐานเป็นปัจจัยทีไ่ม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ราษฎรในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนในพืน้ที่

ศึกษา (F = 2.030, p-value = 0.136) แสดงว่า ราษฎร

ที่มีระยะเวลาการต้ังถิ่นฐานต่างกัน มีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นท่ีศึกษาไม่

แตกต่างกัน

8. การมีต�าแหน่งทางสังคม ผู้ศึกษาได้

แบ่งการมีต�าแหน่งทางสังคมของราษฎรออกเป็น 

2 กลุ่ม ได้แก่ (1) ราษฎรที่ไม่มีต�าแหน่งทางสังคม 

และ (2) ราษฎรที่มีต�าแหน่งทางสังคม พบว่า การ

มีต�าแหน่งทางสังคมเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วน

ร่วมของราษฎรในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลน

ในพื้นที่ศึกษา (t = -14.635, p-value < 0.001) แสดง

ว่า ราษฎรที่มีต�าแหน่งทางสังคมต่างกัน มีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ศึกษา

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยราษฎร

ที่มีต�าแหน่งทางสังคมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรพัยากรป่าชายเลนมากกว่าราษฎรท่ีไม่มีต�าแหน่ง

ทางสังคม

9. ประสบการณ์การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า

ชายเลน ผู้ศึกษาได้แบ่งประสบการณ์การอนุรักษ์ 

ทรพัยากรป่าชายเลนของราษฎรออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 

(1) ราษฎรที่ไม่มีประสบการณ์ฯ และ (2) ราษฎรที่

มีประสบการณ์ฯ พบว่า ประสบการณ์การอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าชายเลนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน

ร่วมของราษฎรในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลน

ในพื้นที่ศึกษา (t = -2.614, p-value = 0.010) แสดง

ว่า ราษฎรทีมี่ประสบการณ์การอนรุกัษ์ทรพัยากรป่า

ชายเลนต่างกนั มีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ป่าชายเลนในพื้นท่ีศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ โดยราษฎรที่มีประสบการณ์การ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนมากกว่าราษฎรที่ไม่มี

ประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

10. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าชายเลน ผูศึ้กษาได้แบ่งความรูเ้ก่ียวกับการอนรุกัษ์ 

ทรัพยากรป่าชายเลนของราษฎรออกเป็น 2 กลุ่ม 

ได้แก่ (1) ราษฎรที่มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าชายเลนน้อย และ (2) ราษฎรที่มีความ

รู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนมาก พบ

ว่า ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

เป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการมส่ีวนร่วมของราษฎรใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ศึกษา (t = 



วารสารการจัดการป่าไม้                                                  การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากร...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 23                    จักรพันธ์ ม่วงยิ้ม และคณะ24 

0.394, p-value = 0.694) แสดงว่า ราษฎรที่มีความ

รู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนต่างกัน 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนใน

สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป

1. ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ราษฎรท่ีต้ังบ้านเรือนอยู่อาศัยในท้องท่ีบ้านบางลา 

ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สรุปได้ว่า 

ราษฎรตัวอย่างทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

มีอายุเฉลี่ย 46.27 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น และประถมศึกษาในจ�านวนที่ใกล้เคียงกัน 

มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน และมีจ�านวนแรงงาน

ในครัวเรือนเฉลี่ย 3.90 คน และ 2.60 คน ตามล�าดับ 

มีอาชีพรับจ้างท่ัวไปและมีอาชีพเกษตรกรรม (ท�า

สวน ท�าไร่) เป็นอาชีพหลักในจ�านวนที่ใกล้เคียง

กัน ส่วนใหญ่มีอาชีพรอง มีรายได้และรายจ่ายของ
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Table 1 Participation’ score of people in mangrove forest conservation in Bang La village, 
Pa Khlok sub-district, Thalang district, Phuket province. 

 

Participation’ score n = 113 Percentage Remark 
 Least participation score (28 – 50) - - Mean score = 78.81 
 Less participation score (51 – 72) 47 41.59 Maximum score = 131 
 Moderate participation score (73 – 95) 50 44.25 Minimum score = 54 
 More participation score (96 – 117) 7 6.20  
 Most participation score (118 – 140) 9 7.96  

 
Table 2 Factors affecting people participation in mangrove forest conservation in Bang La 

village, Pa Khlok sub-district, Thalang district, Phuket province. 
 

Independent variables t-test F-test p-value 
1. Age  2.691 0.072 
2. Educational level  3.541 0.032* 
3. Number of household member 1.890  0.061 
4. Number of household labor -0.400  0.690 
5. Major occupation  14.089 < 0.001** 
6. Household income -2.227  0.028* 
7. Resettled period  2.030 0.136 
8. Social position -14.635  < 0.001** 
9. Experienced in mangrove forest resource conservation -2.614  0.010* 
10. Knowledge about mangrove forest resource conservation 0.394  0.694 
Remark * = Statistically significant at the 0.05 level   ** = Statistically significant at the 0.01 level 

 

Table 2  Factors affecting people participation in mangrove forest conservation in Bang La  

 village, Pa Khlok sub-district, Thalang district, Phuket province.

ครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย 60,752.21 บาท และ 51,548.67 

บาท ตามล�าดับ มีภมูลิ�าเนาเดิมต้ังบ้านเรอืนอยูด้ั่งเดิม

ในหมูบ้่าน มีระยะเวลาการตั้งถิน่ฐานเฉลี่ย 39.88 ปี 

ราษฎรตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีต�าแหน่งทางสงัคม เคย

มีประสบการณ์การอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลน เคย

ได้รบัการฝึกอบรม และมีความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์

ทรัพยากรป่าชายเลนอยู่ในระดับน้อย

2. ระดับการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่บ้านบางลา 

ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สรุปได้ว่า 

ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลน

ในพืน้ทีบ้่านบางลาอยูใ่นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ 

2.81 จ�าแนกเป็น (1) การมีส่วนร่วมศึกษาปัญหาอยู่

พื้นที่ศึกษาไม่แตกต่างกัน

รายละเอียดผลการทดสอบสมมติฐานดัง

กล่าวข้างต้น ปรากฏตาม Table 2
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2. ระดับการศึกษา อาชพีหลกั รายได้ของ

ครัวเรือน เป็นปัจจยัทีม่ีผลต่อการมีส่วนรว่มในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ดังน้ัน หน่วยงานใน

สงักดักรมป่าไม้ กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

และส�านักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม จงึควรเชญิชวนราษฎรทีมี่การศึกษาสูง 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสร้างอาชีพเสริม

เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรที่มีรายได้น้อยให้มีราย

ได้เพิ่มมากข้ึน จะสามารถท�าให้มีแนวร่วมในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

3. การมีต�าแหน่งทางสงัคม และประสบการณ์

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นปัจจัยที่มี

ผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า

ชายเลนในพื้นท่ีศึกษา ดังน้ัน หน่วยงานในสังกัด 

กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ

ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม ควรประสานความร่วมมือจากราษฎร

ที่มีต�าแหน่งทางสังคม และท่ีมีประสบการณ์การ

อนรุกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนให้เข้ามาเป็นแนวร่วมกบั 

เจ้าหน้าท่ีในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนใน

พื้นท่ี และร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม

การมสี่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรพัยากร 

ป่าชายเลนในพื้นท่ีศึกษาเพิ่มมากข้ึนได้อย่างเป็น

รูปธรรมต่อไป

ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.93 (2) การมีส่วน

ร่วมวางแผนงานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 

2.99 (3) การมีส่วนร่วมปฏิบัติงานอยู่ในระดับปาน

กลาง มีค่าเฉลี่ย 2.76 และ (4) การมีส่วนร่วมตรวจ

สอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ใน

ระดับค่อนข้างน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.58

3. ปัจจยัทีมี่ผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎร

ในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนในพืน้ท่ีบ้านบาง

ลา ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ สรปุได้

ว่า ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ของครัวเรือน 

ต�าแหน่งทางสังคม และประสบการณ์การอนุรักษ์

ทรพัยากรป่าชายเลน เป็นปัจจยัท่ีมผีลต่อการมีส่วน

ร่วมของราษฎรในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลน

ในพื้นที่ศึกษา

ข้อเสนอแนะ

1. ราษฎรมีส่วนร่วมของราษฎรในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่บ้านบางลา 

ต�าบลป่าคลอก อ�าเภอถลาง จังหวดัภเูกต็ อยูใ่นระดับ

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมเท่ากับ 

2.81 หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง และส�านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ควรรณรงค์

ประชาสมัพนัธ์เชงิรกุในทุกรปูแบบเพือ่ส่งเสรมิให้

ราษฎรในพืน้ท่ีได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในระดับที่สูงมาก

ขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น การประชุมชี้แจง

ราษฎรในพืน้ทีเ่พือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจใน

ความส�าคญัของการเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์

ทรัพยากรป่าชายเลน การประชาสัมพันธ์ด้านการมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนผ่าน

สถานศึกษา ผู้น�าท้องถิ่น เป็นต้น
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Hornbill Community-based Conservation Initiative in  

Maenam Pachee Wildlife Sanctuary 
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ABSTRACT

 This research aims to develop hornbill community-based conservation (HBCBC) by Karen people 

in Phurakam village of Maenam Pachee Wildlife Sanctuary (MPWS). We used the rapidrural appraisal 

to assess a current socio-economic status and conducted anin-depth interview with 50 households about 

hornbills, its conservation, and human disturbances. A focus-group interview was conducted with HBCBC 

members on the same issues before and after the participation. The majority of Karen villagers and HBCBC 

members are farmers and temporarily employed. Most of them are poor and depends on natural resources 

from the forest year-round. Both sample groups had some ecological knowledge about hornbills, held 

positive attitudes toward hornbills and its conservation and showed theirs upport. However, both groups 

did not understand the effects of human disturbance on hornbills. After participation, some conceptual 

changes emerge toward hornbill and its conservation. The result also explained that only positive attitudes 

toward hornbills and its conservation did not bring critical attention to work with HBCBC due to work 

schedule conflict. Therefore, reasonably monetary support plays a key role in participation due to pover-

ty. HBCBC members made several suggestions improve conservation actions including ecotourism.The 

other issue raise for long-term success is team unity. This research illustrates the capacity of local people 

to do scientific work by filling the gap between scientific and local communities with some challenges 

but providing opportunities, time, flexibility, and more training could yield acceptable results. Therefore 

CBC is one among many tools to protect biodiversity in protected areas influenced by a human.
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาการมีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์นกเงือกโดยชุมชนในเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าแม่น�้าภาชีโดยประเมินสถานภาพชุมชนอย่างเร่งด่วนเพื่อทราบลักษณะพื้นฐานของชุมชน และใช้

การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง 50 ครัวเรือนเกี่ยวกับนกเงือก การอนุรักษ์นกเงือก และผลกระทบจาก

กิจกรรมมนุษย์ นอกจากน้ีมีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์นกเงือกใน

ประเด็นเดียวกนัก่อนและหลงัเข้าร่วมโครงการฯ ผลวจิยัพบว่า กะเหรีย่งบ้านพรุะก�าส่วนใหญ่ประกอบอาชพี

เกษตรกรรมและรับจ้าง มีฐานะยากจนและพึ่งพิงทรัพยากรจากป่าตลอดปีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ

รู้เกี่ยวกับนกเงือก มีความคิดเห็นทางบวกต่อนกเงือกและการอนุรักษ์นกเงือก และยินดีให้การสนับสนุน

การอนุรักษ์นกเงือก แต่ยังไม่เข้าใจว่ากิจกรรมของมนุษย์เป็นปัจจัยคุกคามทางอ้อมต่อนกเงือก หลังเข้า

ร่วมโครงการอนุรักษ์นกเงือก เกิดการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ต่อกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์นกเงือกให้ประสบผล

ส�าเร็จ และความคิดเห็นทางบวกต่อนกเงือกเพียงล�าพังไม่ได้ท�าให้มีการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์นกเงือก

มากเพราะต้องประกอบอาชีพ หารายได้จุนเจือครอบครัวดังนั้นค่าตอบแทนที่สมเหตุผลจึงมคีวามส�าคญัต่อ

การเพิม่การมีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์นกเงอืกเนือ่งจากความยากจน หลงัเข้าร่วมโครงการอนุรกัษ์นกเงือก ผู้

เข้ารว่มฯ สามารถแนะน�ากจิกรรมกรรมต่าง ๆ  เพื่อพฒันาการอนรุักษ์นกเงือกให้ดขีึน้ รวมทัง้การพฒันาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประเด็นอื่นที่มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จของโครงการฯ ได้แก่ความสามัคคีของทีมงาน 

งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านพุระก�า มีศักยภาพเป็นผู้ช่วยวิจัยเก็บข้อมูลและอนุรักษ์นกเงือกอย่างเป็น

วิทยาศาสตร์ โดยช่วยเติมเต็มการท�างานวิทยาศาสตร์และงานของชุมชน แม้จะมีอุปสรรคบางประการ แต่

การให้โอกาส เวลา ความยืดหยุ่นและการฝึกอบรม สามารถผลิตผลงานท่ียอมรับได้ และการอนุรักษ์โดย

การมส่ีวนร่วมของชมุชนยงัเป็นเรือ่งยทุธวธิทีีด่ใีนการอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีอ่นรุกัษ์

ที่ได้รับอิทธิพลจากมนุษย์ 

ค�าน�า
นกเงอืกท้ัง 13 ชนดิทีพ่บในประเทศไทยเป็น

สัตว์ป่าคุ้มครองและทุกชนิดจัดเป็นสัตว์ป่าที่ถูก

คุกคาม (Threatened species) ยกเว้นนกแก๊ก (สผ., 

2560) การลดลงของประชากรนกเงือกมีสาเหตุ

หลักมาจากการรบกวนของมนุษย์ท�าให้สูญเสียถิ่น

ท่ีอยู่อาศัยและหย่อมป่าที่ส่งผลต่อคุณภาพของถิ่น

ที่อยู่อาศัยและการล่า (Pattanavibool and Dearden, 

2002) ขณะที่การด�ารงพันธุ์ของนกเงือกต้องอาศัย

ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ส�าหรับท�ารังและผลไม้ท่ีมากพอ

จะเป็นอาหารได้ตลอดปี เน่ืองจากนกเงือกมีบทบาท

ทางนิเวศด้วยการกระจายพนัธ์ุไม้ (Poonswad et al., 

2013) ดังน้ันการสูญพันธุ์ของนกเงือกจึงมีผลต่อ

ความสมบูรณ์ของป่าไม้

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชีพบนกเงือก

อย่างน้อย 4 ชนิด ได้แก่ นกกาฮัง(Great hornbill: 

Buceros bicornis) นกเงือกกรามช้าง (Wreathed 

hornbill: Rhyticeros undulatus) นกเงือกสีน�้าตาล 

(Tickell’s Brown Hornbill: Ptilolemus tickelli) 

และนกแก๊ก (Oriental-pied Hornbill: Anthracoc-

eros albirostris)แต่มีความหนาแน่นของโพรงรัง

เพียง 0.25 รัง/ตร.กม. (Teampanpong, 2014) ซึ่ง
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น้อยกว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชา

ติบูโด-สุไหงปาดีและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขา

แข้งท่ีมีความหนาแน่น 3.3, 2.1 และ 0.55 รงั/ตร.กม.

(Poonswad et al., 2012) ตามล�าดับแม้แต่นกแก๊กที่

ปรับตัวต่อป่ารุ่นสองและขอบป่าได้ดี (Poonswad, 

1993) ยังพบโพรงรังห่างจากหมู่บ้านพุระก�าซึ่งต้ัง

อยูภ่ายในเขตรกัษาพนัธ์ุสัตว์ป่าแม่น�า้ภาชอีย่างน้อย 

2.5 กโิลเมตร (Teampanpong, 2014) จึงอาจกล่าวได้

ว่า กิจกรรมของมนุษย์ในพื้นที่ซึ่งมีชุมชนกะเหรี่ยง

ตั้งอยู่2 ชุมชน และมีการเดินทางเข้า-ออกจากป่าทั้ง

ปี เป็นปัจจัยคุกคามต่อการด�ารงชีวิตและการมีชีวิต

รอดของนกเงือก ดังน้ันการเปิดโอกาสให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์จึงเป็นทางเลือกที่ดี

เป็นท่ียอมรบัว่าการมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์

โดยชมุชน (community-based conservation) มีส่วน

ส�าคญัในการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพใน

ระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Newing et al. ,2011) แต่

การบรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์และบรรเทาความ

ยากจนไปพร้อมกันไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นการจ่าย

เงนิอดุหนนุโดยตรง (direct payment) เพือ่ให้บรกิาร

ด้านการอนุรักษ์ (conservation services) พร้อม

สร้างผลประโยชน์ต่อชุมชน(Clements et al.,2013) 

อาจเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

อนรุกัษ์นกเงอืกของชมุชนโดยมกีารเกบ็ข้อมลูตาม

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ผ่านการ

ส�ารวจโพรงรงั เฝ้าพฤติกรรมนกเงือก และซ่อมแซม/

ปรับปรุงโพรงรัง ตามโครงการต้นแบบที่อุทยาน

แห่งชาตบิโูด-สไุหงปาด ีทีส่ามารถท�าให้เกดิลกูนก

เงือก 6 ชนิด ไม่น้อยกว่า 498 ตัวในระยะเวลา20 ปี 

(Poonswad et al. , 2005; Poonswad et al., 2012) 

งานวิจัยน้ีจึงพัฒนาข้ึนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์นกเงือกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยให้

ชุมชนร่วมเก็บข้อมูลนิเวศวิทยาของนกเงือกศึกษา

ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและความคิด

เห็นต่อนกเงือกและการอนุรักษ์นกเงือก รวมไปถึง

การศึกษาการเปลีย่นแปลงมโนทัศน์ต่อนกเงอืกและ

การอนุรกัษ์และการรบกวนของมนุษย์ เพือ่เป็นข้อมูล

พืน้ฐานในการสร้างความร่วมมือในการอนรุกัษ์นก

เงือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ

การจัดการพื้นที่อนุรักษ์

อุปกรณ์และวิธีการ
งานวจิยัน้ีใช้วธีิวจิยัแบบผสม (mixed method) 

โดยกลุ่มประชากรที่ศึกษาคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่

ในกลุ่มบ้านพุระก�า หมู่ 6 ต. ตะนาวศรี อ. สวนผึ้ง 

จ. ราชบุรี ท่ีต้ังอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้า

ภาช ีท�าการประเมินสภาพชมุชนอย่างรวดเรว็ (rapid 

rural appraisal) ด้วยการสัมภาษณ์ตัวแทนครวัเรอืน

จ�านวน 50ราย ที่มีผู้อาศัยอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล

จากครวัเรอืนท้ังหมด 58 ครวัเรอืน เพือ่ศึกษาลกัษณะ

พื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการรับรู้เกี่ยวกับ

นกเงือกและความคิดเห็นเก่ียวกับการอนุรักษ์นก

เงือก หลงัจากน้ันจงึท�าการประชาสมัพนัธ์โครงการ

อนุรักษ์นกเงือก และรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครง

การฯ โดยสมคัรใจ เพือ่เข้าร่วมการสมัภาษณ์เชงิลกึ

แบบกลุ่ม (focus-group interview)ก่อนเข้าร่วมการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์นก

เงอืก เพือ่ศึกษาเทคนคิการค้นหาและส�ารวจโพรงรงั

ของนกเงือก การศึกษาพฤติกรรม และการซ่อมแซม/

ปรับปรุงโพรงรังให้นกเงือกรวม 15 คน หลังจาก

นั้นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปฏิบัติการในภาคสนาม

เพื่อค้นหาและส�ารวจโพรงรังของนกเงือก ศึกษา

พฤติกรรม และการซ่อมแซม/ปรับปรุงโพรงรังให้

นกเงือกพร้อมท้ังเก็บข้อมูลวิทยาศาสตร์ตามท่ีได้
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รับการฝึกอบรม ในพื้นที่ 100 ตารางกิโลเมตรของ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชีด้านตะวันตกซ่ึง

อยู่ติดกับกลุ่มบ้านพุระก�า ระหว่างเดือนมกราคม – 

ธันวาคม 2560 หลังจากนั้นจึงเข้าร่วมการสัมภาษณ์

เชงิลกึแบบกลุม่ (focus-group interview) รวม 10 คน 

ด�าเนินการวิเคราะห์เนือ้หาและแปลผลด้วย

วิธีเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อย

ละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD)เพื่ออธิบายลักษณะประชากร การ

ด�ารงชีวิต และความคิดเห็นเก่ียวกับนกเงือก การ

อนุรักษ์นกเงือกและผลกระทบของมนุษย์และใช้

สถิติอนุมาน ได้แก่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย 

Kendall’s Tau-b และ Point Biserial Correlation 

นอกจากนี้ได้ใช้Mann-Whitney U Testทดสอบคว

ามแตกต่างของลักษณะโพรงรังก่อนและหลังซ่อม

แซม/ปรับปรุงท่ีระดับนัยส�าคัญที่ 0.05นอกจากน้ี

ได้วิเคราะห์ผลด้วยวิธีเชิงคุณภาพ ด้วยการก�าหนด

กรอบการวิเคราะห์ (analytic framework) เพือ่เปรยีบ

เทียบรูปแบบความเหมือนและแตกต่างของข้อมูล 

(constant comparative: Kruger and Casey 2009) ที่

สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ เกี่ยว

กับนกเงือกและการอนุรักษ์ก่อนและหลังเข้าร่วม

โครงการอนุรักษ์นกเงือก 

ผลและวิจารณ์
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างชาวบ้านพุระก�า

บ้านพุระก�ามีครัวเรือนอาศัยอยู่ 50 จาก 58 

ครวัเรอืนระหว่างการประเมนิสถานภาพชมุชนอย่าง

รวดเร็วมีประชากรรวม 236 คน แบ่งเป็นเพศชาย

ร้อยละ 52.54 เพศหญิงร้อยละ 47.46 จ�าแนกเป็นผู้มี

งานท�าร้อยละ 52.54 และว่างงานร้อยละ 47.46 กลุม่

ตัวอย่างร้อยละ 54.00 ประกอบอาชีพเกษตรกรรอง

ลงมาคือ รับจ้าง (ร้อยละ 40.00) และค้าขาย (ร้อยละ 

4.00) และร้อยละ 54.96 ของกลุ่มตัวอย่างได้รับการ

ศึกษาในระบบโดยมีผู้จบการศึกษาระดับประถม

ศึกษาตอนปลายมากที่สุดร้อยละ 17.56 

ครวัเรอืนตัวอย่างมีรายได้สุทธิเฉลีย่ 93,296.02 

บาท/ปี และรายจ่ายเฉลี่ย 23,040.41 บาท/คน/ปี ซึ่ง

ต�า่กว่าเส้นความยากจนด้านรายจ่ายของจงัหวดัราช

บุรีของพ.ศ. 2559 ที่ 32,808 บาท/คน/ปี (ส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ 2560) โดยมีครัวเรือนตัวอย่างมากถึง

ร้อยละ 82.00 ท่ีมีรายได้เฉลีย่ต�า่กว่าเส้นความยากจน

ด้านรายจ่ายของจังหวัดราชบุรี แสดงให้เห็นว่าชาว

บ้านพรุะก�าส่วนใหญ่มีฐานะยากจน นอกจากน้ียงัพบ

ว่าค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชพีมีความสัมพนัธ์กบั

อาชีพ (Kendall’s tau_b = 0.50, N = 50, P < 0.01)

โดยอาชีพเกษตรกรและค้าขายมีค่าใช้จ่ายในการ

ประกอบอาชพีสูงกว่าอาชพีรบัจ้างอย่างมีนยัส�าคัญ

ทางสถิติ (U = 96, Z = -3.99, N = 20 and 29, P < 

0.01) แสดงว่าผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรและค้าขาย

มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 ใช้น�้าจากป่าเพื่อ

การอุปโภค บริโภคและเกษตรกรรม ร้อยละ86.00 

ใช้ทรพัยากรไม้จากป่า โดยใช้ไม้ไผ่เพือ่ท�าฟากและ

ผนงับ้านโดยมกีารตดัไม้ไผเ่พือ่ซ่อมแซมและสร้าง

บ้านประมาณ 4,305 ล�า/ปีและตัดไม้ยืนต้นท�าเสา

และคานบ้านประมาณ 72 ต้น/ปี และพบการเก็บเศษ

ไม้ท�าฟืนหุงต้มในกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.00 เฉลี่ย 

2,070.86± 1861.54 กิโลกรัม/ครัวเรือน/ปี และพบ

การเก็บหาของป่า 14 ชนิด ของกลุ่มตัวอย่างร้อย

ละ 82.00เรียงตามปริมาณการใช้ประโยชน์มาก

ที่สุดถึงน้อยที่สุด ได้แก่ ผักกูด หน่อไม้ ผักเหลียง 

ยอดหวาย เห็ดโคน หางไหล ต�าลึง สะตอป่า น�้า

ผึ้งลูกเนียง, ผักกุ่ม, ดอกบอน ระก�าเปรี้ยว และผัก

แว่นรวมประมาณ 2,161 กิโลกรัม/ปี แบ่งเป็นใช้ใน

ครัวเรือน 1,514 กิโลกรัม/ปี และขาย 647 กิโลกรัม/
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ปี คิดเป็นมูลค่าจากการขาย 20,110 บาทโดยมีการ

เก็บของป่า 43.14±69.21 กิโลกรัม/ครัวเรือนและ

มีการจับสัตว์น�้าเป็นอาหารรวม 17 ชนิดในกลุ่ม

ตัวอย่างร้อยละ 68.00 รวม 1,485.2 กิโลกรัม/ปี

หรือ78.12±124.06 กิโลกรัม/ครัวเรือน/ปีเรียงตาม

ปริมาณการใช้ประโยชน์มากที่สุดไปถึงน้อยท่ีสุด 

ได้แก่ ปลาเวียน, ปลานิล, ปลากระทิง, ปลากระสูบ, 

ปลากัง้, ปลาหมอ, ปลาตะเพยีน,ปลาพลวงหนิ, ปลา

ซิว, ปลาหางแดง, ปลาสร้อย,ปลาไน, ปลาตะกรับ, 

ปลาหลด, กบภูเขา, ตะพาบน�้า และกุ้งฝอย 

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 72.00 มีความคิดเห็น

ว่า การด�ารงชีวิตส่งผลกระทบต่อดิน น�้าป่าไม้ และ

สตัว์ป่า โดยปัญหาของดินและน�า้ เกดิข้ึนจากการใช้

สารเคมีในการเกษตรและการใช้น�้าท�าการเกษตร

มากข้ึน ขณะทีก่ลุม่ตัวอย่างร้อยละ 12.00 มองว่าการ

ด�ารงชวีติส่งผลกระทบต่อป่าไม้ด้วย เพราะมีการตัด

ไม้เพือ่น�ามาใช้ในครวัเรอืนจงึท�าให้มต้ีนไม้น้อยลง 

เนือ่งจากป่าฟ้ืนตัวไม่ทัน แต่ไม่เข้าใจว่าการเกบ็เศษ

ไม้ท�าฟืนเป็นส่วนหนึง่ท่ีรบกวนวงจรการหมุนเวียน

สารอาหารในระบบนเิวศ (Ellison et al., 2005) และมี

กลุ่มตัวอย่างเพยีงร้อยละ 4.00 มองว่าสตัว์ป่าหายไป

เพราะการใช้สารเคมีก�าจัดสัตว์ศัตรูพืชในไร่ แสดง

ว่า กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่มองเหน็ผลกระทบของการ

ด�ารงชีวิตต่อทรัพยากรธรรมชาติได้ชัดเจนเมื่อผลก

ระทบน้ันก่อให้เกดิผลเสียแก่ตนเอง แต่ไม่เข้าใจผลก

ระทบต่อป่าไม้ที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน

และน�้า (Stiling, 2015) 

กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 84.00มองว่า

ป่าในพืน้ท่ีเส่ือมโทรมลง โดยสังเกตจากปรมิาณน�า้

ในล�าธารที่น้อยลง (ร้อยละ 22.00) จ�านวนของปลา

ทีจ่บัได้น้อยลง (ร้อยละ 21.00) จ�านวนสตัว์ป่าทีพ่บ

น้อยลง (ร้อยละ 20.00) และปริมาณของป่าทีเ่กบ็หา

ได้ลดลง (ร้อยละ12.00) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.00 

ยนืยนัจะด�ารงชวีติในพืน้ท่ีต่อไปแม้ว่าป่าจะเสือ่มโทรม

ลงจนไม่อาจด�ารงชีวิตได้เช่นเดิม เพราะเป็นบ้าน

เกิด ไม่มีที่ดินที่อื่นให้ย้ายไปได้ และมีเพียงร้อยละ 

16.00 ท่ีเสนอให้ช่วยกนัดูแลทรพัยากรธรรมชาติ ลด

การพึง่พงิทรพัยากรธรรมชาติและขอการสนับสนุน

ภาครัฐในการหางานทีท่�าให้ลดการพึง่พงิธรรมชาติ

ลง ขณะที่ร้อยละ 34.00 คิดว่าอาจจะต้องย้ายที่อยู่

การรับรู้เกี่ยวกับนกเงือกและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกเงือก

การศึกษาความคิดเห็นต่อนกเงือก พบว่า

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.00คิดถึงจ�านวนนกเงือกที่

เคยมมีากในอดตี รองลงมารอ้ยละ 32.00 คดิถงึป่าที่

สมบูรณ์ที่เป็นที่อยู่อาศัยของนกเงือก ร้อยละ 18.00 

คิดถึงนกขนาดใหญ่ สีด�าและสวยงาม และร้อยละ 

16.00 คิดถึงพฤติกรรมของนกเงือก เช่น การอพยพ 

เสียงร้องดัง การท�ารังในโพรงไม้และการเลี้ยงลูก

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.00 มองความ

สัมพันธ์ของนกเงือกกับป่าไม้เป็น 4ประเด็น คือ 

1) นกเงือกอาศัยในป่าสมบูรณ์ ป่าที่มีนกเงือก ต้อง

มีทรัพยากรอื่นสมบูรณ์ด้วย 2) นกเงือกท�าหน้าท่ี

กระจายขยายพันธุ์พืช 3) นกเงือกมีความสัมพันธ์

กับต้นไม้ขนาดใหญ่ เมื่อมีต้นไม้ขนาดใหญ่มาก จึง

เป็นป่าต้นน�า้ทีส่มบูรณ์ ชมุชนจะมีน�า้ใช้สมบรูณ์ 4) 

นกเงอืกมคีวามสมัพนัธ์กบัพชืและสัตว์ป่าในระบบ

นิเวศแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เก่ียวกับ

นิเวศวิทยาของนกเงือก และสังเกตเห็นการลดลง

ของประชากรนกเงือกเม่ือเปรียบเทียบกับในอดีต 

และเข้าใจความส�าคญัของนกเงือกและความสัมพนัธ์

ของนกเงือกกับส่ิงมีชีวิตอื่น ท้ังน้ีกลุ่มตัวอย่างทุก

ราย (ร้อยละ 100.00) สนบัสนนุการอนุรกัษ์นกเงอืก
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แต่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.00 ไม่สามารถระบุความ

ส�าคญัของนกเงอืกต่อชมุชนได้ ขณะทีร้่อยละ 32.00 

บอกว่านกเงือกเป็นดัชนีบอกความสมบูรณ์ของป่า

ร้อยละ 18.00มองว่าเป็นสีสันของชุมชน และร้อย

ละ 10.00 มองว่าเป็นมรดกทีต้่องรกัษาให้คนรุน่หลงั 

ส�าหรบัความคดิเหน็ต่อผลกระทบของการ

ด�ารงชีวติต่อนกเงือกพบว่ากลุม่ตัวอย่างร้อยละ 60.00 

มองว่าวถีิการด�ารงชวิีตของคนในชมุชนไม่มผีลกระ

ทบต่อนกเงือก เพราะนกเงอืกอยูใ่นป่าลกึมีเพยีงกลุม่

ตวัอย่างร้อยละ 8.00 ที่เห็นว่าการด�ารงชีวิตเช่น การ

ล่านกเงือกและคนเข้าป่าหาของป่าจ�านวนมากท�าให้

นกเงือกต่ืนคนหรือการตัดไม้ท่ีเป็นพืชอาหารหรือ

โพรงรังของนกเงือก

 กลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 20.00 ที่สามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์นกเงือกโดย

อุปสรรคส�าคัญ ได้แก่ ต้องประกอบอาชีพร้อยละ 

48.00 มีปัญหาสุขภาพและอายุมากร้อยละ 20.00 

และเกรงปัญหาความขัดแข้งกับคนท�าผิดกฎหมาย 

และไม่ชอบเดินป่า/ไม่ชอบทากอย่างละ ร้อยละ 4.00

สามารถกล่าวได้ว่า ชาวบ้านพรุะก�ามีความ

คดิเหน็ทางบวกต่อนกเงอืก เข้าใจนเิวศวทิยาของนก

เงือกบางประการในระดับดีสังเกตเห็นการลดลง

ของประชากรนกเงือกและเห็นด้วยอย่างยิ่งในการ

อนรุกัษ์นกเงือก แต่มีส่วนน้อยทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมได้

เต็มที่ เพราะมีฐานะยากจนและต้องประกอบอาชีพ

ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ

อนุรักษ์นกเงือก

มีผูเ้ข้าร่วมโครงการอนุรกัษ์นกเงอืกร้อยละ 

28.00 ของครวัเรอืนท้ังหมด ทกุคนเป็นเพศชาย มีอายุ

เฉลี่ย 33.6±8.89 ปี และร้อยละ 66.67จบการศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คนที่มีอายุน้อยกว่ามีการ

ศึกษาสูงกว่า (r
pb

 = -0.46, N = 15, P = 0.04) ร้อยละ 

40.00ของผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ ท�าการเกษตร รองลง

มาคือ รบัจ้างร้อยละ 53.33 และเจ้าหน้าทีป่่าไม้ร้อยละ 

6.67 มีรายได้ครวัเรอืนสุทธิเฉลีย่ 44,195.52±51,887.02 

บาท/คน/ปี และรายจ่ายเฉลี่ย 34,515.65±39.354.92 

บาท/คน/ปี โดยร้อยละ 26.67 มีฐานะยากจนเพราะ

มีรายจ่ายต�่ากว่าเส้นความยากจนด้านรายจ่ายของ

จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2559 ที่ 32,808 บาท/คน/ปี

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนพึ่งพิงน�้าจาก

ป่าและร้อยละ 93.33 ใช้ไม้ไผ่ท�าฟากและผนังบ้าน 

โดยตัดไม้ไผ่คนละ 50.33±41.81 ล�า/ปีและร้อยละ 

80.00 ของผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ เก็บเศษไม้เพือ่ท�าฟืน

หุงต้มในครัวเรือนเฉลี่ย 972.50±517.37 กิโลกรัม/

คน/ปี และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 85.71 มี

การเก็บของป่า รวม 7 ชนิด ได้แก่ ผักเหลียง เห็ดโ

คน ผักกูด น�้าผึ้ง ผักกุ่ม สะตอป่า และหน่อไม้โดย

แต่ละคนเก็บของป่าเฉล่ียประมาณ 32.58± 32.53 

กิโลกรัม/ปี นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 

66.67 ใช้ทรัพยากรสัตว์น�า้เป็นอาหารในครัวเรือน

เป็นปลา 8 ชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาซิว ปลาไน ปลา

สร้อย ปลาเวียน ปลากั้ง ปลาหมอ และปลากระสูบ 

และตะพาบน�้ารวม158.5 กิโลกรัม/ปี เฉลี่ยคนละ 

15.85±14.33 กิโลกรัม/ปี

ผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์นกเงือก มคีวาม

เห็นว่าการด�ารงชีวิตของตนเองส่งผลต่อดินและน�้า 

ร้อยละ 53.33 และ46.67 ตามล�าดับโดยมีสาเหตุมา

จากการปนเป้ือนสารเคมทีางการเกษตรแม้ผูเ้ข้าร่วม

โครงการฯ มองว่าการด�ารงชีวิตของตนไม่มีผลต่อ

ป่าไม้ แต่ร้อยละ 86.67 กังวลต่อความเส่ือมโทรม

ของป่าไม้โดยสังเกตจากปริมาณน�้าจากป่าน้อยลง 

(ร้อยละ 40.00) จ�านวนของปลาท่ีจับและสัตว์ป่า

ที่พบน้อยลง (ร้อยละ33.33) และปริมาณของป่าที่
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เก็บหาได้ลดลง (ร้อยละ26.67) ซ่ึงเม่ือสอบถามว่า

หากป่าเสื่อมโทรมจนไม่สามารถด�ารงชีวิตได้ ร้อย

ละ 80.00 ยนืยนัว่าต้องอยู่ทีห่มู่บ้านต่อไปเพราะเป็น

บ้านเกิดซึ่งสัมพันธ์กับผู้ที่มีอายุมาก (r
pb

 = 0.66, N 

= 15, P < 0.01)โดยทุกคน (ร้อยละ 100) เห็นพ้อง

ว่าต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

การมีส่วนร่วมในการวิจัยและอนุรักษ์นกเงือก

ผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์นกเงือกใช้เวลา

ท�างานในภาคสนามรวม 102 วันระหว่างเดือน

มกราคม – มิถุนายน และ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 จ�าแนกได้เป็นเวลาท่ีใช้ในการส�ารวจ

โพรงรัง 29 วัน การเฝ้าพฤติกรรมของนกเงือก 28 

วัน และการซ่อมแซมและปรับปรุงโพรงรังของนก

เงือก 45 วัน 

ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ เริม่ส�ารวจโพรงรังของ

นกเงือกบนต้นโพรงรงัเก่าท่ีค้นพบโดย Teampanpong 

(2014) ระหว่าง พ.ศ. 2553 –2555 รวม 29 ต้นซึง่เป็นต้น

ที่เคยมีนกเงือกใช้ท�ารัง 17 ต้น รวมทั้งค้นหาโพรง

รังใหม่ไปพร้อมกัน พบนกเงือก 9 ครอบครัว ผลิต

ลูกนกได้ 10 ตัวโดยต้นไม้ที่นกเงือกใช้ท�ารัง ได้แก่ 

ไข่เขียว (Parashorea stellata) ละมุดป่า (Mudhuca 

sp.) สมอพิเภก (Terminalia bellerica Roxb.) สมพง 

(Tetrameles nudiflora) สีเสือ้ (Homalium zeylanica) 

และตองเต่า (Pterospermum cinnamomeum Kurz)

โดยเป็นการท�ารังในโพรงรังเก่า 4 ต้นของนกเงือก

กรามชา้ง 2ครอบครวันกเงือกสีน�้าตาล 1 ครอบครวั 

และนกแก๊ก1 ครอบครัวมีอัตราการสูญเสียโพรงรัง

เก่า2.6 โพรง/ปี โดยมีสาเหตุมาจากไฟป่า เถาวลัย์พนั

ต้นไม้จนล้ม และสภาพโพรงรงัไม่เหมาะสมนอกจาก

นี้ยังพบโพรงรังใหม่ 5 โพรง ที่ใช้โดยนกสีน�้าตาล2 

ครอบครวับนต้นสมพง1 ต้นนกแก๊ก 2 ครอบครวับน

ต้นสมพง1 ต้น และนกเงือกกรามช้าง 1 ครอบครัว

บนต้นสีเสื้อ คิดเป็นความหนาแน่นของโพรงรัง 

0.09 รงั/ตร.กม. เนือ่งจากโพรงรงัใหม่ทีพ่บทัง้หมด

เป็นของนกเงอืกขนาดเลก็ คอืนกเงือกสนี�า้ตาลและ

นกแก๊กที่อยู่บนต้นไม้ต้นเดียวกัน แสดงถึงภาวะ

ขาดแคลนโพรงรังที่เหมาะสม และไม่พบการท�ารัง

ของนกกาฮงักอปรกบัความหนาแน่นของโพรงรงัที่

น้อยกว่าอทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ อทุยานแห่งชาติบู

โด-สุไหงปาดี และเขตรกัษาพนัธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 

36.67, 23.33, และ 6.11 เท่า ตามล�าดับแสดงถงึความ

น่าเป็นห่วงในการอยูร่อดของนกเงือกขนาดใหญ่ใน

พื้นทีเ่ขตรกัษาพันธุ์สตัว์ป่าแม่น�้าภาชด้ีานตะวันตก

ผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์นกเงือกศึกษา

พฤติกรรมของนกเงือกกรามช้าง นกเงือกสีน�้าตาล 

และนกแก๊กชนิดละ 2 รัง พบว่านกเงือกขนาดเล็ก

มีการป้อนหนอนและก้ิงก่าให้แก่แม่และลูกนก

เงอืก นอกจากผลไม้ โดยนกแก๊กมคีวามถีใ่นการเข้า

ป้อนอาหารมากกว่านกเงือกสีน�้าตาลและนกเงือก

กรามช้างและจากการรวบรวมเมลด็พชือาหารนกจาก

ใต้ต้นสามารถจ�าแนกพืชอาหารของนกเงือกได้ 9 

ชนิด ได้แก่ ส้มโมง (Horsfieldia sp.)ค้อ (Livistona 

jenkinsiana) ยางโอน (Polyalthia sp.) ไทร (Ficus 

sp.) Chisocheton ceramicus ตาเสือใหญ่ (Aglaia 

spectabilis) ตาเสือ (Dysoxylum sp.) ตาเสือสาย 

(Aphanamixis polystachya)และเลือด (Knema sp.) 

อย่างไรกต็ามผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ ไม่สามารถจ�าแนก

ชนดิพืชอาหารได้ทนัทรีะหวา่งการเฝา้พฤตกิรรมที่

โพรงรังและต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมแม้จะมี

คู่มือภาพสีประกอบ

ผูเ้ข้าร่วมโครงการอนรุกัษ์นกเงอืกซ่อมโพรง

รงัเก่าของนกเงอืก 10 โพรง ท่ีเคยถกูใช้โดยนกเงือก

กรามช้าง 6 โพรง นกเงือกสีน�้าตาล 2 โพรง และนก

แก๊ก 2 โพรง โดยปัญหาท่ีพบ คอื ขนาดปากโพรงรงั



วารสารการจัดการป่าไม้                                                  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกเงือก...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 23                   จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์ และ ประทีป เหิมพยัคฆ์34 

ไม่เหมาะสมร้อยละ 90.00 พื้นโพรงทรุดและพื้นที่

ภายในโพรงเล็กเกินไปอย่างละร้อยละ 80.00 และ

เพดานของโพรงเต้ียเกินไปร้อยละ 10.00 ซ่ึงลกัษณะ

ของโพรงท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิ

ก่อนและหลังซ่อมแซม ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลาง

โพรงด้านกว้าง (z = 2.67, P < 0.01), ความสูงของ

เพดานโพรงรัง (z = 2.37,P = 0.02) และความลึก

ของพื้นโพรง (z = 2.70, P < 0.1)

มีการปรับปรุงโพรงรังในธรรมชาติให้นก

กาฮัง นกเงือกกรามช้าง นกเงือกสีน�้าตาล และนก

แก๊ก1, 3, 3, และ 4 โพรงตามล�าดับ โดยพบว่าปัญหา

หลกัทีพ่บในทกุโพรงคอื พืน้ทีภ่ายในโพรงมขีนาด

เล็ก ร้อยละ 100.00 พื้นโพรงทรุดและขนาดปาก

โพรงไม่เหมาะสมพบเท่ากันร้อยละ 72.73 และพบ

ว่าลักษณะที่ก่อนและหลังปรับปรุงมีความแตกต่าง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลาง

โพรงด้านลกึ (z = 2.52, P = 0.01), เส้นผ่านศูนย์กลาง

โพรงด้านกว้าง (z = 2.81, P < 0.01), ความสูงของ

เพดานโพรงรัง (z = 2.52,P = 0.01) และความลึก

ของพื้นโพรง (z = 2.50, P = 0.01)

การเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ

อนุรักษ์นกเงือก

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์เกี่ยว

กับนกเงือกและการอนุรักษ์นกเงือกใช้การเปรียบ

เทียบจ�านวนค�าตอบจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ

กลุม่ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโครงการฯ ซ่ึงจ�าแนก

ได้เป็น 8 ประเด็นหลัก ดังแสดงดัง Table1 ผลการ

ศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

อนรุกัษ์นกเงือกท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงมโนทัศน์

ที่ชัดเจนใน 5 ประเด็นได้แก่ 

1. เกิดความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ

นเิวศวทิยาของนกเงอืกท่ีหลากหลายขึน้ (ข้อท่ี 2 ใน 

Table 1) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมของ

นกเงอืกและปัจจยัจ�ากดัในการด�ารงชวีติของนกเงือก 

2. เกดิความเข้าใจมากขึน้ว่าความส�าเรจ็ใน

การอนรุกัษ์นกเงอืกมีอปุสรรคหลกั คือ ความสามัคคี

ของทีมงานและการได้รับการสนับสนุนภายนอก

ให้การสนับสนุน นอกจากปัญหาสุขภาพและค่า

ตอบแทนในการท�างานอย่างไรก็ตามค่าตอบแทน

และต�าแหน่งงานท่ีม่ันคงยังมีส่วนส�าคัญต่อความ

ส�าเร็จในการอนุรักษ์นกเงือกเช่นเดิมแต่มีจ�านวนผู้

ให้ความส�าคัญน้อยลง (ข้อที่ 5 ใน Table 1)

3. เกดิการเปลีย่นแปลงความเข้าใจหลงัเข้า

ร่วมโครงการฯ จากท่ีเคยมองว่ากิจกรรมของมนุษย์

ไม่เป็นปัจจัยคุกคามต่อการด�ารงชวีติและการอยูร่อด

ของนกเงือกเป็นกิจกรรมของมนุษย์ท้ังขณะอยู่ใน

ป่าและกิจกรรมด�ารงชีวิตในชุมชนใกล้ป่า ล้วนส่ง

ผลต่อนกเงือก (ข้อที่ 6 ใน Table 1) 

4. เกดิแนวคดิใหม่เพือ่ส่งเสริมการอนุรกัษ์

นกเงือกทีห่ลากหลายข้ึน และสะท้อนถงึความส�าคัญ

ของการขยายการสร้างความตระหนักถงึความส�าคัญ

ของนกเงือกและการอนุรักษ์นกเงือกไปยังกลุ่มคน

จากท้ังในชุมชนและนอกชุมชนรวมไปถึงเด็กและ

เยาวชน (ข้อที่ 7 ใน Table 1) 
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Table 1 Conceptual changes of HBCBC’s members toward hornbills ( n = no. of interviewees). 
Opinions Before(n=15) After (n=10) 

1) Opinions and thoughts about hornbills   
1. There were many hornbills in the past. 12 (80.00%) 7 (70.00%) 
2. Hornbills live in a healthy forest  3 (20.00%) 3 (30.00%) 
Total No. of Opinions 2 2 
2) Support from hornbill experts    
1. It is good to have an expert conserving hornbills 8 (53.33%) 3 (30.00%) 
2. Having experts conserve hornbills is better than doing nothing. 7 (46.67%) - 
3. Local people and park rangers cannot conserve hornbill alone. - 7 (70.00%) 
Total No. of Opinions 2 2 
3) Hornbill Ecology   
1. Each hornbill species has different behaviors   - 1 (10.00%) 
2. The hornbill is an indicator of good forest and watershed. 2 (13.33%) 2 (20.00%) 
3. The hornbill is a seed disperser of the forest.  8 (53.33%) 6 (60.00%) 
4. The hornbill is component of the forest like much other wildlife. 3 (20.00%) 2 (20.00%) 
5. The hornbill competes for nest cavities with termite, spider, owl, and snake - 1 (10.00%) 
6. The hornbill cannot survive without forest due to its requirement of tree 
cavities and foods.  

- 1 (10.00%) 

Total No. of Opinions 3 2 
4) Hornbill and Community   
1. The hornbill is a community legacy for younger generations.  9 (60.00%) 5 (50.00%) 
2. The hornbill does not have any role in the community  4 (26.67%) - 
3. The hornbill makes the community lively. It is feeling joyful to see hornbills 
fly over the village. 

- 6 (60.00%) 

Total No. of Opinions 2 2 

5) Hornbill Conservation Work    
1. Conserving hornbills is not easy. - 3 (30.00%) 
2. It takes several risks to work on conserving hornbills such as flood, climbing 
high trees, facing venomous animals.  

- 2 (20.00%) 

3. Require compensation for participation so that local people can join and take 
care of their family.  

13 (86.67%) 2 (20.00%) 

4. A more secure job position is required for HBCBC members.  - 2 (20.00%) 
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Table 1 (Cont.) 
Opinions 

5. Require healthy people to do hornbill conservation work.  

 
Before(n=15) 

2 (13.33%) 

 
After (n=10) 
1 (10.00%) 

6. Small team members could make the project discontinue.  - 2 (20.00%) 
7. Team unity is important to project success.  - 4 (40.00%) 
8. As long as HBCBC exists, they will conserve hornbills.   - 4 (40.00%) 

Total No. of Opinions 2 8 

6) Threats to hornbills    
1. Local livelihood does not affect hornbills. 11 (73.33%) - 

2. I do not know the threats to hornbills. 4 (26.67%) - 

3. Hunting, camping, and collecting NTFPs in the forest causing loud noise that 
affects hornbills. 

- 7 (70.00%) 

4. Few hornbills present near the village due to human activities. - 3 (30.00%) 

Total No. of Opinions 2 2 

7) Hornbill Conservation Promotion    
1. Protect forest fire especially in April. 2 (13.33%) 5 (50.00%) 
2. Communicate with people not to hunt hornbills changed to using a sign on 
trees along the road to reach more people. 

3 (20.00%) 5 (50.00%) 

3. Restoring forest with hornbill food’s plants. - 2 (20.00%) 

4. Creating media in Thai and Karen languages for promoting hornbill 
conservation  

- 3 (30.00%) 

5. No comments/thoughts. Just follow the project leader. 10 (66.67%) - 

6. If hornbill population increases, hornbill ecotourism can be promoted 1 (6.67%) 2 (20.00%) 

7. Not hunting hornbills and teaching our kids to protect hornbills may not 
enough to indeed conserve them.  

- 1 (10.00%) 

8. Conservation education about hornbills is required for kids.  - 1 (10.00%) 

Total No. of Opinions 4 7 

8) A motivation to participating in HBCBC   
1. To conserve hornbill for the next generations.  12 (80.00%) 9 (90.00%) 
2. Conserving hornbills could bring the healthy forest back. 9 (60.00%) - 
3. The personal curiosity to learn new things about hornbills.  5 (33.33%) 4 (40.00%) 
4. Want to see many hornbills like in the past.  4 (26.67%) - 
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Table 1 (Cont.) 
Opinions 

5. Hornbills tell how this area is vital for conservation so this information can be 
used to deter a dam construction project.  

Before(n=15) 
1 (6.67%) 

After (n=10) 
- 

6. Conserving hornbillis equal to restoring forest 2 (13.33%) - 
7. Conserving hornbill could build a good community image 2 (13.33%) 4 (40.00%) 
8. Compensation from project participation to support family 3 (20.00%) 2 (20.00%) 
Total No. of Opinions 8 4 
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5. เกดิการเปลีย่นแปลงของแรงจงูใจในการ

เข้าร่วมโครงการอนรุกัษ์นกเงอืก จากความต้องการ

ร่วมอนุรักษ์นกเงือกไว้ให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาส

เห็น การร่วมอนุรักษ์นกเงือกเพื่อให้นกเงือกน�าป่า

ทีส่มบูรณ์กลบัมา และความต้องการเรยีนรูเ้รือ่งราว

ของนกเงือก ภายหลงัเข้าร่วมโครงการฯ พบว่าผูเ้ข้า

ร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่ยงัต้องการอนรุกัษ์นกเงอืก

ไว้ให้คนรุน่หลงัได้มีโอกาสเหน็ต้องการเรยีนรูเ้รือ่ง

ราวของนกเงือก และมองว่าเป็นสร้างภาพลักษณ์ที่

ดีให้ชุมชน เช่นเดิม แต่สังเกตได้ว่าไม่ปรากฏแรง

จูงใจที่บรรลุผลยาก เช่น การอนุรักษ์นกเงือกจะ

ท�าให้ป่าสมบูรณ์กลับคืนมา ความคาดหวังจะเห็น

นกเงือกมากเช่นในอดีต เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าผู้

เข้าร่วมโครงการฯ มีการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์จริงมากขึ้น 

ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับที่ Becker et 

al. (2005) พบว่าการเข้าร่วมติดตามประชากรนก

ช่วยพัฒนาความตระหนักถึงคุณค่าของความหลาก

หลายทางชีวภาพ และก่อให้เกิดการพัฒนาการท่อง

เท่ียวธรรมชาติ เช่นเดียวกบัโครงการอนรุกัษ์นกเงอืก

ที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี (Poonswad et al. 

2012)แม้ว่าหลังการเข้าร่วมนอกจากนี้ค่าตอบแทน

ยงัมส่ีวนส�าคัญในการมีส่วนร่วมฯ เพราะชาวบ้านมี

ฐานะยากจนซ่ึงเป็นอปุสรรคส�าคญัในการเข้าร่วมฯ 

(Khadka and Nepal, 2010)และการลดลงของผูท้ีใ่ห้

ความส�าคัญกบัค่าตอบแทนในรปูตัวเงินท่ีลดลงเป็น

ผลด ีเพราะ อาจท�าให้การสนบัสนนุการอนรุกัษ์นก

เงอืกทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของการเหน็คุณค่าของนกเงอืก

และท�าใหว้ฒันธรรมการอนรุักษ์ของชมุชนหายไป 

เพราะถกูแทนท่ีด้วยการเหน็คณุค่าของเงินเพยีงอย่าง

เดียว (García-Amado, et al. 2013)

สรุปและข้อเสนอแนะ
ผลการวจิยัสรปุได้ว่าชาวกะเหรีย่งบ้านพรุะก�า 

มีความคิดเหน็ต่อนกเงอืกเป็นบวก มอีงค์ความรูเ้ก่ียว

กบันิเวศวิทยาของนกเงอืกและตอบรบัการมส่ีวนร่วม

ในการอนุรักษ์นกเงือกโดยมีแรงจูงใจหลักมาจาก

ความต้องการให้นกเงอืกเป็นมรดกแก่ของชุมชน การ

ส�ารวจโพรงรงัของนกเงอืกพบว่าประชากรของนก

กาฮัง และนกเงือกกรามช้างในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าแม่น�้าภาชีด้านตะวันตก มีความเป็นไปได้ที่

จะลดลง จากจ�านวนโพรงรงัทีมี่การใช้ประโยชน์ลด

ลงและการเสื่อมโทรมของโพรงรัง

การเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์

นกเงือก ท�าให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีองค์ความรู้

และความเข้าใจเกี่ยวกับนิเวศของนกเงือกดีขึ้นโดย
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เฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง พฤติกรรม ปัจจัยการด�ารงชีวิต

และปัจจัยคุกคามของนกเงือก เกิดความเข้าใจว่า

ความสามัคคีมีความส�าคัญมากต่อความส�าเร็จใน

การอนุรักษ์นกเงือกนอกเหนือไปจากสุขภาพของ

คนท�างานและค่าตอบแทนในการท�างาน ที่ส�าคัญผู้

เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความตระหนกัถงึความส�าคญั

ของนกเงือก และต้องการให้ความตระหนักเกิดขึ้น

ในวงกว้างมากข้ึน นอกจากนีย้งัท�าให้ผูเ้ข้าร่วมโครง

การฯ ปรับแรงจูงใจในการร่วมอนุรักษ์นกเงือกให้

เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์จริงมากขึ้น 

พร้อมท้ังสามารถเสนอแนะแนวคิดหลายประการ

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์นกเงือกบนพื้นฐานความ

ต้องการของคนในชุมชน

แม้ว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์นกเงือก 

มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อช่วยนักวิจัย

เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการอนุรักษ์นกเงือกอย่างเป็น

วิทยาศาสตร์ได้ การให้โอกาส เวลา การฝึกอบรม

ที่ยืดหยุ่น และค่าตอบแทนท่ีสมเหตุผลจะท�าให้

โครงการมีความยั่งยืนมากขึ้น เพราะการท�างาน

อนุรักษ์นกเงือกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ต้องใช้เวลา

ไม่น้อยกว่า 102 วันต่อปี แต่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนการพฒันาความร่วมมอืแบบ

อาสาสมัครอาจไม่ยั่งยืน ดังนั้นการให้ค่าตอบแทน

ในการอนุรักษ์ (Direct payment for conservation) 

โดยการหาแหล่งทุนสนับสนุนการด�าเนินการอย่าง

ต่อเนือ่งจากภาคเอกชน และพฒันาการท่องเทีย่วนก

เงือกเชิงนิเวศ จึงมีความส�าคัญเร่งด่วน นอกจากน้ี

การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านนกเงือกอย่างต่อ

เน่ือง ยังมีความส�าคัญเนื่องจากนกเงือกเป็นสัตว์

ป่าท่ีมีความอ่อนไหวต่อการรบกวนของมนุษย์ 

การด�าเนินการท่ีไม่เหมาะสมอาจท�าให้นกเงือกท้ิง

รัง ส่งผลให้การเพิ่มประชากรนกเงือกไม่ประสบ

ผลส�าเร็จ นอกจากน้ีต้องสร้างความร่วมมือในการ

บริหารจัดการโครงการฯ ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าแม่น�า้ภาช ีซ่ึงเป็นเจ้าของพืน้ท่ี เพือ่ให้เข้าใจ

ลกัษณะงาน สามารถลงมือปฏบัิติได้เช่นเดียวกบัชาว

บ้าน เพื่อสามารถขยายงานอนุรักษ์นกเงือกร่วมกับ

ชุมชนได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่

กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย

เรือ่ง การพฒันาการมีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์นกเงอืก

ของชุมชนกะเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้า

ภาชี จังหวัดราชบุรี ซ่ึงได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย

จากส�านักงานประสานงานโครงการวจัิยการพฒันา

เศรษฐกจิจากฐานความหลากหลายทางชวีภาพประจ�า

ปีงบประมาณ 2559 ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก

ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และขอขอบคุณ 

ศ.เกียรติคุณ ดร. พิไล พูลสวัสด์ิ และทีมงานวิจัย

ของโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ค�าปรึกษาใน

การด�าเนินโครงการฯ และขอขอบคุณกรมอทุยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ท่ีอนุญาตให้ท�าการ

วิจัยในพื้นที่และอ�านวยความสะดวกในการวิจัย
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ความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอโครงการบรหิารจัดการทรพัยากรในพ้ืนที่ 

ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ต�าบลจันทเขลม 

อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

People Opinions on Sustainable Protected Area Management to Mitigate Global 
Warming Project at Chan Thakhlem Sub-district, Khao Khitchakut District, 

Chanthaburi Province

ณรงค์ เกษสา1 Narong Kessa1

กติิชยั รตันะ1 Kitichai Rattana1

อภิชาต ภัทรธรรม1 Apichart Pattaratuma1

---------------------------------

ABSTRACT
The objectives of this study were to determine socio-economic characteristics, opinions level and factors 

affecting people opinions on sustainable protected areas management to mitigate global warming project at Chan 

Thakhlem sub-district, Khao Khitchakut district, Chanthaburi  province. The data gathered by employing the designed 

questionnaire and interviewed 298 household representatives who located in 3 villages of Chan Thakhlem sub-

district, Khao Khitchakut district, Chanthaburi province. Statistical analysis methods employed for testing the 

setting hypothesis were t-test and F-test with the given significant level of 0.05 and multiple comparison test analysis.

The results of this study indicated that the most respondents were male at 46.65 with their average age of 

34.71 years. Their educational level were at primary school, and with the average number of household member 

of 3.97 persons. Agriculture (farming/gardening/grow plant crops) was their major occupation. The average 

annual household income was 142,610.74 baht. Their domicile were at the present residential area with the 

average resettled period of 39.71 years and familiarity with the forest officers at the less level. They were having 

knowledge about global warming and forest resource conservation at the high level. People opinions on sustainable 

protected areas management to mitigate global warming project in the studied area were at the high level 

with the average score of 3.87. Factors affecting people opinions on sustainable protected areas management 

to mitigate global warming project in the studied area were age, major occupation, resettlement period, 

received the relevant information, social group members being and experience in forest resource conservation.

Keywords: people, opinions, sustainable protected area management to mitigate global warming 

project, Chanthaburi province
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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาลกัษณะทางเศรษฐกจิและสังคม ระดับความคิดเหน็ และเพือ่ศึกษา

ปัจจัยทีมี่ผลต่อความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอโครงการบรหิารจดัการทรพัยากรในพืน้ท่ีป่าอนรุกัษ์อย่างยัง่ยนืเพือ่ลด

ภาวะโลกร้อน ต�าบลจนัทเขลม อ�าเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวดัจันทบุร ีข้อมูลการศึกษารวบรวมโดยใช้แบบสอบถามไป

สอบถามประชาชนท่ีต้ังบ้านเรอืนอยูอ่าศัยในท้องท่ีต�าบลจนัทเขลม อ�าเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวดัจนัทบรุ ีจ�านวน 

3 หมู่บ้าน 298 ครัวเรือน วิธีวิเคราะห์ทางสถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ สถติ ิt-test และ F-test ก�าหนดนยั

ส�าคญัทางสถติิไว้ทีร่ะดับ 0.05 (p-value = 0.05) และการวิเคราะห์เปรียบเทยีบพหคูุณ (multiple comparison test)

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนตัวอย่างทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายเุฉลีย่  46.65  ปี มีการศึกษา

ระดับประถมศึกษา มีจ�านวนสมาชกิในครวัเรอืนเฉลีย่  3.97  คน มอีาชพีเกษตรกรรม (ท�านา ท�าสวน ท�าไร่) เป็น

อาชพีหลกั มีรายได้รวมของครวัเรอืนต่อปีเฉลีย่ 142,610.74 บาท มีภมิูล�าเนาต้ังบ้านเรอืนด้ังเดิมในหมู่บ้าน มรีะยะ

เวลาการต้ังถิน่ฐานเฉลีย่  39.71 ปี มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าทีป่่าไม้น้อย มคีวามรูเ้กีย่วกบัภาวะโลกร้อนและความรูเ้กีย่วกบั

การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้อยูใ่นระดับมาก ประชาชนมีความคดิเห็นต่อโครงการบรหิารจัดการทรพัยากรในพืน้ท่ีป่า

อนุรักษ์อย่างยัง่ยนืเพือ่ลดภาวะโลกร้อนในพืน้ทีศึ่กษาอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 ส่วนปัจจัยทีมี่ผลต่อความ

คดิเหน็ของประชาชนทีมี่ต่อโครงการบรหิารจัดการทรพัยากรในพืน้ท่ีศึกษา ได้แก่ อาย ุอาชพีหลกั ระยะเวลาการ

ต้ังถิน่ฐาน การได้รบัข้อมลูข่าวสาร การเป็นสมาชกิกลุม่ทางสังคม และประสบการณ์การอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้

ค�าส�าคัญ: ความคิดเห็น  ประชาชน  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อ

ลดภาวะโลกร้อน   จังหวัดจันทบุรี

ค�าน�า
ในอดีตท่ีผ่านมาประเทศไทยเป็นประเทศ

ท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ แต่ปัจจุบัน

ทรัพยากรป่าไม้ได้ถูกบุกรุกท�าลายมาอย่างต่อเนื่อง

จนเส่ือมโทรม ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของ

ประชาชนและส่ิงแวดล้อมอื่นๆ ตามมา เช่น การ

เกดิภยัแล้ง น�า้ป่าไหลหลาก น�า้ท่วมฉับพลนั เป็นต้น 

สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มข้ึนของประชากรใน

ประเทศท�าให้ทีอ่ยูอ่าศยัและทีท่�ากนิไม่เพยีงพอ ซึง่

การบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้ไม่เพียงแต่เกิดขึ้น

ในป่าเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ได้ลุกลามเข้าไปในพื้นที่

ป่าอนุรักษ์ และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่ม

ขึ้น ซึ่งจากการส�ารวจพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

ล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับคณะ

วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าในปี 

พ.ศ. 2556 มีเน้ือท่ีป่าไม้เหลอือยู ่102.12 ล้านไร่ หรอื 

163,392.67 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 31.57 

ของพื้นที่ประเทศเท่านั้น (กรมป่าไม้, 2560) ดังนั้น 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงได้หามาตรการเพื่อ

แก้ไขปัญหาความเส่ือมโทรมของทรพัยากรป่าไม้ดัง

กล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

ป่า และพนัธ์ุพชื เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบพืน้ท่ีป่า

อนุรักษ์ประเทศ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา

พนัธุส์ตัว์ป่า และเขตหา้มล่าสตัว์ป่า ได้ตระหนกัถงึ

ปัญหาการบกุรุกท�าลายพืน้ท่ีป่าอนรุกัษ์ดังกล่าว จงึได้

ก�าหนดโครงการปลกูฟ้ืนฟสูภาพป่าท่ีเส่ือมโทรมมา
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อย่างต่อเนือ่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ีผ่าน

มา ได้ก�าหนดแผนงานให้หน่วยงานในสังกดัด�าเนนิ

โครงการบรหิารจัดการทรัพยากรในพืน้ทีป่่าอนุรกัษ์

อย่างย่ังยืน เพือ่ลดภาวะโลกร้อนในพืน้ทีป่่าอนุรกัษ์

ทัว่ประเทศ โครงการดังกล่าวจงึเป็นโครงการหนึง่ท่ี

มีความส�าคัญซ่ึงน�ามาใช้เป็นมาตรการหรอืแนวทาง

แก้ไขปัญหาการลดลงและความเส่ือมโทรมของ

ทรพัยากรป่าไม้ในพืน้ทีป่่าอนุรกัษ์มาจนถงึปัจจบุนั

ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีราชา) 

เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคหน่วยงานหน่ึงใน

สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

มีพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เป็นอุทยานแห่งชาติ 7 แห่ง เขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่า 4 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 3 

แห่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.  2552 ได้ก�าหนด

แผนงานปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม

ตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นท่ีป่า

อนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนในพื้นท่ี

ป่าอนุรักษ์ทุกแห่ง ในส่วนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได้ก�าหนดแผนงาน

ปลกูฟ้ืนฟสูภาพป่าเส่ือมโทรมตามโครงการดงักล่าว 

จ�านวน 18 แปลง รวมเนื้อที่ 10,000 ไร่ มีระยะเวลา 

10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2561) ทั้งนี้ ท้อง

ที่บ้านเกาะลอย หมู่ที่ 5 ต�าบลจันทเขลม อ�าเภอเขา

คชิฌกฏู ได้ด�าเนนิการตามโครงการดังกล่าว จ�านวน 

2 แปลง รวมเนือ้ท่ี 800 ไร่ (ส�านกับรหิารพืน้ท่ีอนุรกัษ์

ท่ี 2 (ศรีราชา), 2552) จะเห็นได้ว่า ส�านักบริหาร

พื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ได้ด�าเนินโครงการดัง

กล่าวในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบหลาย

แห่ง แต่ในอดีตท่ีผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยัง

ไม่มีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

โครงการดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น คณะผู้ศึกษาจึง

ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการ

บริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่าง

ยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ท้องท่ีต�าบลจันทเขลม 

อ�าเภอเขาคชิฌกฏู จังหวดัจันทบุร ีเพือ่ต้องการทราบ

ว่าประชาชนมคีวามคดิเห็นต่อโครงการดงักล่าวอยู่

ในระดับใด ประชาชนมีปัญหา อุปสรรค และข้อ

เสนอแนะเกี่ยวกับโครงการอย่างไรบ้าง ข้อมูลที่ได้

จากการศึกษาครั้งนี้จะสามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาโครงการบริหาร

จัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อ

ลดภาวะโลกร้อน รวมถงึก�าหนดแผนการด�าเนนิงาน

โครงการดังกล่าวในท้องทีจ่งัหวดัจนัทบรุ ีและท้อง

ที่จังหวัดอื่นๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป

การศึกษานีมี้วัตถปุระสงค์เพือ่ศึกษาลกัษณะ

ทางเศรษฐกจิและสังคม ระดับความคิดเหน็และเพือ่

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนท่ี

มีต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นท่ีป่า

อนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ต�าบลจัน

ทเขลม อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

สมมติฐาน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ก�าหนดสมมติฐาน

ไว้ว่า ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก 

รายได้ของครัวเรือน ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน การ

ได้รบัข้อมูลข่าวสาร การเป็นสมาชกิกลุ่มทางสงัคม 

ประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ความรู้

เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และประชาชนที่มีความรู้

เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่างกัน มีความคิด

เหน็ต่อโครงการบรหิารจดัการทรพัยากรในพืน้ท่ีป่า

อนุรกัษ์อย่างยัง่ยนืเพือ่ลดภาวะโลกร้อน ต�าบลจนัท

เขลม อ�าเภอเขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจันทบรุ ีแตกต่างกนั
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อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์

1. แบบสอบถาม

2. อุปกรณ์เครื่องเขียน

3. เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

วิธีการ

การสร้างและการทดสอบแบบสอบถาม

1. การสร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาวิจัยครั้ง

น้ี โดยศึกษาและดัดแปลงแบบสอบถามของผู้ท่ีเคย

ศึกษาวิจัยในเรื่องลักษณะเดียวกัน น�ามาปรับปรุง 

แก้ไขข้อค�าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ครอบคลุมตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามของการ

ศึกษาวิจัย แบบสอบถามประกอบไปด้วยค�าถาม

ปลายปิด (closed - ended questionnaire) และ

ค�าถามปลายเปิด (open - ended questionnaire) 

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ (1) ลักษณะ

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนตัวอย่าง 

(2) ความรู ้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และความรู ้

เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชน

ตัวอย่าง และ (3) ความคิดเห็นของประชาชนที่

มีต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นท่ีป่า

อนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ต�าบลจัน

ทเขลม อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

2. การทดสอบแบบสอบถาม มีข้ันตอน

ดังต่อไปนี้

2.1 การตรวจสอบความตรงเชิง

เน้ือหา (content validity) โดยน�าแบบสอบถามที่

จัดสร้างข้ึนไปเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องของค�าถามทุกข้อในแบบสอบถาม

2.2 การทดสอบแบบสอบถาม น�า

แบบสอบถาม 30 ชุด ไปทดสอบ (pre-test) กับ

ประชาชนบ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 6 ต�าบลปะตง อ�าเภอ

สอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อทดสอบค่าความเชื่อ

ม่ันค�าถามความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และความ

รู้เก่ียวกับอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้สูตร KR 

– 20 ของล้วน และอังคณา (2524) และสูตรหาค่า

ความแปรปรวนของพวงรัตน์ (2540) ตามล�าดับ 

รวมถึงทดสอบหาค่าความเชื่อม่ัน (reliability) ของ

ค�าถามตัวแปรตาม โดยใช้วิธีการของ Cronbach’s 

alpha (พวงรัตน์, 2540) ค่าความเชื่อม่ันท่ีได้จะ

ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.80 ผลการทดสอบได้ค่า

ความเชื่อม่ันของค�าถามความรู้เกี่ยวกับภาวะโลก

ร้อน ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และ

ค่าความเชื่อม่ันของค�าถามตัวแปรตาม เท่ากับ 

0.824, 0.836 และ 0.858 ตามล�าดับ

การก�าหนดประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรศึกษา ได้แก่ ประชาชนท่ี

ต้ังบ้านเรือนอยู่อาศัยในท้องที่ต�าบลจันทเขลม 

อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงเป็นหมู่บ้าน

ที่ต้ังอยู่ใกล้กับพื้นท่ีแปลงปลูกป่าตามโครงการ 

จ�านวน 3 หมู่บ้าน รวมจ�านวนทั้งสิ้น 1,164 ครัว

เรือน ประกอบด้วย (1) บ้านจันทเขลม หมู่ท่ี 2 

จ�านวน 582 ครัวเรือน (2) บ้านสะท้อน หมู่ที่ 3 

จ�านวน 261 ครัวเรือน และ (3) บ้านจันตาแป๊ะ 

หมู่ที่ 5 จ�านวน 321 ครัวเรือน (เทศบาลต�าบลจัน

ทเขลม, 2560)

2. การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้จ�านวน

ครัวเรือนประชาชนท่ีต้ังบ้านเรือนอยู ่อาศัยใน

ท้องที่ต�าบลจันทเขลม อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด

จันทบุรี จ�านวน 3 หมู่บ้านข้างต้นมาค�านวณหา

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) 

ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 ได้จ�านวนครัว



วารสารการจัดการป่าไม้                                                  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการบริหาร...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 23                      ณรงค์ เกษสา และคณะ45 

เรือนประชาชนตัวอย่างเท่ากับ 298 ครัวเรือน แต่

เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีหมู่บ้านเป้าหมาย

จ�านวน 3 หมู่บ้าน ดังนั้น การเก็บข้อมูลต้องเก็บ

ข้อมูลกับครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านตามสัดส่วน 

(proportional allocation) ต่อไป

การวัดระดับความคิดเห็น

การวัดระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ี

มีต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ ป่า

อนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ต�าบลจัน

ทเขลม อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สามารถ

วัดโดยใช้ค�าถามส่วนท่ี 3 ของแบบสอบถาม ซ่ึง

เป็นค�าถามแบบประเมินค่า มีลักษณะเป็นมาตร

วัดตามแบบของ Likert’s Scale (พรเพ็ญ, 2531) 

โดยค�าถามแต่ละข้อมีค�าตอบให้เลือกตอบ 5 ตัว

เลือก หรือ 5 ระดับ และก�าหนดค่าการให้คะแนน

ของค�าตอบแต่ละตัวเลือกไว้ ดังต่อไปนี้

ระดับความคิดเห็น     ระดับคะแนนที่ได้

เห็นด้วยมากที่สุด                         5 คะแนน

เห็นด้วยมาก                                4 คะแนน

เห็นด้วยปานกลาง                 3 คะแนน

เห็นด้วยน้อย                           2 คะแนน

เห็นด้วยน้อยท่ีสุด-ไม่เห็นด้วย 1 คะแนน

จากเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าว น�ามา

จัดแบ่งอันตรภาคชั้นออกเป็น 5 ชั้น เพื่อบ่งบอก

ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการ

ที่ศึกษาในภาพรวม รายด้าน หรือระดับความคิด

เห็นเป็นรายข้อ ทั้งนี้ การแบ่งอันตรภาคชั้นออก

เป็น 5 ช้ัน แต่ละอันตรภาคชั้นกว้าง 0.80

เม่ือได้ค่าอันตรภาคชั้นแล้ว สามารถน�า

มาก�าหนดความหมายระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนท่ีมีต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากร

ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลก

ร้อน ต�าบลจันทเขลม อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด

จันทบุรี โดยน�าค�าตอบค�าถามความคิดเห็นแต่ละ

ข้อและทุกข้อของประชาชนตัวอย่างทุกรายมาหา

ค่าเฉลี่ย แล้วจึงน�าค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ

อันตรภาคชั้นท่ีก�าหนดไว้ จะสามารถท�าให้ทราบ

ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการ

บริหารจัดการทรัพยากรในพื้นท่ีศึกษาได้ต่อไป 

ทั้งนี้ ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นท่ีศึกษา

แต่ละอันตรภาคชั้น สามารถแปลความหมายได้ 

ดังต่อไปนี้

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ประชาชนมี

ความคิดเห็นท่ีเห็นด้วยต่อโครงการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลด

ภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับท่ีไม่เห็นด้วย - เห็นด้วย 

น้อยที่สุด

ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ประชาชนมี

ความคิดเห็นท่ีเห็นด้วยต่อโครงการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลด

ภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย

ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ประชาชนมี

ความคิดเห็นที่เห็นด้วยต่อโครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลด

ภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ประชาชนมี

ความคิดเห็นที่เห็นด้วยต่อโครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลด

ภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ประชาชนมี

ความคิดที่เห็นด้วยเห็นต่อโครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลด

ภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับมากที่สุด
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

น�าแบบสอบถามท่ีจัดสร้างขึ้น ซ่ึงผ่านการ

ทดสอบและได้แก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้วไป

เก็บรวบรวมข้อมูลกับประชาชนตัวอย่างในพื้นท่ี

ศึกษาวิจัยตามหมู่บ้านและจ�านวนที่ค�านวณได ้

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified 

sampling) แต่ละหมู่บ้านตามสัดส่วน (proportional 

allocation) โดยเก็บข้อมูลกับหัวหน้าครัวเรือน

หรือสมาชิกในครัวเรือนซ่ึงเป็นตัวแทนของครัว

เรือนประชาชนตัวอย่างท่ีมีความรู ้ความเข้าใจ

เน้ือหาในแบบสอบถามมากที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูล

น�าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลมา

ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ (editing) 

ทุกฉบับ ท�าการลงรหัส (coding) วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส�าเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร์ จ�าแนกการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 

ส่วน คอื การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการศึกษา

วิจัย ดังต่อไปนี้

1. การวเิคราะห์เชงิพรรณนา (descriptive 

analysis) เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะทางเศรษฐกจิ

และสังคมของประชาชนตัวอย่าง และระดับความคิด

เห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลด

ภาวะโลกร้อน ต�าบลจันทเขลม อ�าเภอเขาคิชฌกฏู 

จงัหวดัจนัทบุร ีน�าเสนอข้อมูลในรปูตารางประกอบ

ค�าอธิบายข้อมูล พร้อมแสดงค่าสถติิอย่างง่าย ได้แก่ 

ค่าความถี ่(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าสูงสุด 

(maximum) ค่าต�า่สุด (minimum) และค่าเฉลีย่ (mean) 

2. การวเิคราะห์หาปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

คดิเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการบรหิารจดัการ 

ทรพัยากรในพืน้ท่ีป่าอนรุกัษ์อย่างยัง่ยนืเพือ่ลดภาวะ

โลกร้อน ต�าบลจนัทเขลม อ�าเภอเขาคชิฌกูฏ จังหวดั

จนัทบุร ีใช้สถติิ t-test กบัตัวแปรอสิระท่ีแบ่งกลุม่ออก

เป็น 2 กลุม่ และใช้สถติิ F-test กบัตัวแปรอิสระท่ีแบ่ง

กลุ่มตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติ

ไว้ทีร่ะดับ 0.05 (p-value = 0.05) และวเิคราะห์เปรยีบ

เทียบพหคุณู (multiple comparison test) ด้วยวธีิการ

ของ Scheffe (บญุเรยีง, 2542)

ผลและวิจารณ์
ลกัษณะทางเศรษฐกจิและสงัคมของประชาชนตัวอย่าง

1. เพศ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชน

ตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อย

ละ 72.48 และในส่วนที่เหลือเป็นเพศหญิง ร้อยละ 

27.52

2. อายุ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชน

ตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาส่วนใหญ่มีอายมุากกว่า 55 ปี 

และมีอายุ 46 – 55 ปี ในจ�านวนที่ใกล้เคียงกัน ร้อย

ละ 30.53 และ 29.20 ตามล�าดับ มีอายุเฉลี่ย 46.65 ปี 

มากที่สุด 82 ปี และน้อยที่สุด 19 ปี

3. ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 

ประชาชนตัวอย่างทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษา 

ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 50.00 รองลงมามีการ

ศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 16.44 น้อยที่สุดมี

การศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอืสงูกว่า รอ้ยละ 0.67

4. จ�านวนสมาชกิในครวัเรอืน ผลการศึกษา

พบว่า ประชาชนตัวอย่างทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่ มี

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน 3 - 4 คน ร้อยละ 57.72 

มีจ�านวนสมาชกิในครวัเรอืนเฉลีย่ 3.97 คน มากท่ีสดุ 

8 คน และน้อยที่สุด 1 คน

5. อาชพีหลกั ผลการศึกษาพบว่า ประชาชน

ตัวอย่างทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่มีอาชพีเกษตรกรรม 
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(ท�านา ท�าสวน ท�าไร่) เป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 48.66 

รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพหลัก ร้อย

ละ 32.55 และน้อยท่ีสุด มีอาชีพค้าขายเป็นอาชีพ

หลัก ร้อยละ 3.69

6. รายได้รวมของครวัเรอืนต่อปี ผลการศึกษา

พบว่า ประชาชนตัวอย่างทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่มีราย

ได้รวมของครัวเรือนต่อปี 50,000 – 100,000 บาท 

ร้อยละ 44.63 มีรายได้รวมของครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย 

142,610.74 บาท มากที่สุด 800,000 บาท และน้อย

ที่สุด 14,000 บาท

7. ภมิูล�าเนาเดิมของครวัเรอืน ผลการศึกษา

พบว่า ประชาชนตัวอย่างทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่ต้ัง

บ้านเรอืนอยูด้ั่งเดิมในหมู่บ้าน ร้อยละ 71.14 ในส่วน

ท่ีเหลอืย้ายถิน่ฐานมาจากทีอ่ืน่ ร้อยละ 28.86

8. ระยะเวลาการต้ังถิน่ฐาน ผลการศึกษา

พบว่า ประชาชนตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาการต้ังถิน่ฐานมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 35.23 

มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย 39.71 ปี มากที่สุด 

82 ปี และน้อยที่สุด 1 ปี

9. ความคุ้นเคยกบัเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ผลการ

ศึกษาพบว่า ประชาชนตัวอย่างท่ีท�าการศึกษามีความ

คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้น้อย มีความคุ้นเคยกับเจ้า

หน้าที่ป่าไม้พอสมควร มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่

ป่าไม้เป็นอย่างดี และไม่มคีวามคุ้นเคยกบัเจ้าหน้าท่ี

ป่าไม้แต่อย่างใด ร้อยละ 33.20, 28.86, 28.19 และ

ร้อยละ 12.75 ตามล�าดับ

10. การได้รบัข้อมูลข่าวสาร ผลการศึกษา

พบว่า ประชาชนตัวอย่างทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่เคย

ได้รับข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 70.47 ในส่วนที่เหลือ

ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 29.53

11. การเป็นสมาชกิกลุม่ทางสังคม ผลการ

ศึกษาพบว่า ประชาชนตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาส่วนใหญ่

เป็นสมาชกิกลุม่ทางสังคม ร้อยละ 71.81 ในส่วนท่ี

เหลอืไม่เป็นสมาชกิกลุม่ทางสงัคม ร้อยละ 28.19

12. ประสบการณ์การอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ 

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนตัวอย่างท่ีท�าการ ศึกษา

ส่วนใหญ่เคยมปีระสบการณ์การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า

ไม้ ร้อยละ 70.81 ในส่วนท่ีเหลอืไม่เคยมีประสบการณ์

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ร้อยละ 29.19

13. ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ผลการ

ศึกษาพบว่า ประชาชนตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาส่วน

ใหญ่มีความรู้เก่ียวกับภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับ

มาก ร้อยละ 68.46 ได้คะแนนความรู้เกี่ยวกับภาวะ

โลกร้อนเฉลี่ย 7.16 คะแนน มากที่สุด 10 คะแนน 

และน้อยที่สุด 2 คะแนน

14. ความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ป่าไม้ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนตัวอย่างท่ีท�าการ 

ศึกษาส่วนใหญ่มีความรูเ้ก่ียวกับการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า

ไม้อยูใ่นระดับมาก ร้อยละ 64.77 ได้คะแนนความรูเ้กีย่ว

กับการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้เฉลีย่ 7.22 คะแนน มาก

ท่ีสุด 10 คะแนน และน้อยท่ีสุด 4 คะแนน

ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ

บริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ  ์

อย่างยั่งยืนเพ่ือลดภาวะโลกร้อน ต�าบลจันทเขลม 

อ�าเภอเขาคชิฌกฏู จังหวดัจันทบุรี

การศึกษาเม่ือแบ่งคะแนนความคดิเหน็ของ

ประชาชนท่ีมต่ีอโครงการบรหิารจดัการทรพัยากรใน

พืน้ท่ีป่าอนรุกัษ์อย่างยัง่ยนืเพือ่ลดภาวะโลกร้อน ต�าบล

จนัทเขลม อ�าเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวดัจันทบรุ ีในค�าถาม

ส่วนท่ี 2 ของแบบสอบถามออกเป็น 5 ช่วงเท่าๆ กนั 

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนตัวอย่างท่ีท�าการศึกษา

ส่วนใหญ่ได้คะแนนความคดิเหน็ 86 – 105 คะแนน 

ร้อยละ 58.06 รองลงมาได้คะแนนความคิดเห็น 106 

– 125 คะแนน และ 66 – 85 คะแนน ร้อยละ 23.15 
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และ 16.78 ตามล�าดับ น้อยทีส่ดุได้คะแนนความคดิ

เหน็ 46 – 65 คะแนน ร้อยละ 2.01 ได้คะแนนความคิด

เหน็เฉลีย่ 96.73 คะแนน มากที่สุด 125 คะแนน และ

น้อยทีสุ่ด 47 คะแนน รายละเอยีดปรากฏตาม Table 1

จากระดบัคะแนนความคดิเหน็ข้างต้น เมือ่

หาค่าเฉล่ียการตอบค�าถามความคิดเหน็แต่ละข้อและ

ทุกข้อของประชาชนตัวอย่างทุกราย แล้วน�าไปเปรยีบ

เทียบกบัอนัตรภาคชัน้ท่ีก�าหนดไว้ พบว่า ประชาชน

มีความคิดเหน็ต่อโครงการบรหิารจดัการทรพัยากรใน

พืน้ท่ีป่าอนรุกัษ์อย่างยัง่ยนืเพือ่ลดภาวะโลกร้อน ต�าบล

จนัทเขลม อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 เมือ่ตรวจสอบระดบั

ความคดิเห็นของประชาชนตัวอย่างจ�าแนกเป็นรายด้าน พบ

ว่า ประชาชนมีความคดิเหน็ต่อโครงการบรหิารจดัการ

ทรัพยากรในพืน้ท่ีศึกษา ดังนี ้(1) ประชาชนมคีวามคิด

เหน็ด้านการด�าเนนิงานตามโครงการอยูใ่นระดับมาก มี

ค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.85 และ (2) ประชาชนมคีวามคิดเหน็

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการด�าเนนิโครงการอยูใ่น

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90
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Table 1 Opinions’ score of people on sustainable protected area management to mitigate global 
warming project at Chan Thakhlem sub-district, Khao Khitchakut district, 
Chanthaburi province. 

 

Opinions’ score n = 298 Percentage Remark 
 Least opinions score (25 – 45) - - Mean score = 96.73 
 Less opinions score (46 – 65) 6 2.01 Maximum score = 125
 Moderate opinions score (66 – 85) 50 16.78 Minimum score = 47
 More opinions score (86 – 105) 173 58.06  
 Most opinions score (106 – 125) 69 23.15  

 
Table 2 Factors affecting people opinions on sustainable protected area management to mitigate 

global warming project at Chan Thakhlem sub-district, Khao Khitchakut district, 
Chanthaburi province. 

 

Independent variables t-test F-test p-value 
1. Age -4.072  < 0.001** 
2. Educational level  1.056 0.349 
3. Major occupation  30.811 < 0.001** 
4. Household income -1.189  0.236 
5. Resettled period  3.172 0.043* 
6. Received the relevant information -4.358  < 0.001** 
7. Social group membership being -3.986  < 0.001** 
8. Experienced in forest resource conservation -2.753  0.006** 
9. Knowledge about global warming 0.311  0.756
10. Knowledge about forest resource conservation 0.708  0.480 
Remark * = Statistically significant at the 0.05 level    ** = Statistically significant at the 0.01 level 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนที่

มีต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที ่

ป่าอนุรกัษ์อย่างยัง่ยนืเพ่ือลดภาวะโลกร้อน ต�าบลจัน

ทเขลม อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

การทดสอบหาปัจจัยที่มีผลต่อความคิด

เห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการบริหารจัดการ

ทรพัยากรในพืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์อย่างยัง่ยนืเพือ่ลดภาวะ

โลกร้อน ต�าบลจนัทเขลม อ�าเภอเขาคชิฌกฏู จงัหวดั

จนัทบุร ีผูศึ้กษาได้แบ่งตัวแปรอสิระแต่ละออกเป็นก

ลุ่มตามความเหมาะสมของตัวแปรอิสระแต่ละตัว 

ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏรายละเอียดตาม

ล�าดับดังต่อไปนี้

1. อาย ุผูศึ้กษาได้แบ่งอายขุองประชาชน

ออกเป็น 2 กลุม่ โดยใช้ค่าเฉลีย่อายุของประชาชน 

(46.65 ปี) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม ได้แก ่

(1) กลุ่มประชาชนที่มีอายุน้อย (19 – 46 ปี) และ (2) 

กลุม่ประชาชนท่ีมีอายมุาก (47 – 82 ปี) (Mean = 3.722 

และ 3.973 ตามล�าดับ) พบว่า อายเุป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความคดิเหน็ของประชาชนท่ีมีต่อโครงการบรหิาร

จดัการทรพัยากรในพืน้ท่ีศึกษา (t  =  -4.072, p-value 



วารสารการจัดการป่าไม้                                                  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการบริหาร...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 23                      ณรงค์ เกษสา และคณะ49 

< 0.001) แสดงว่า ประชาชนท่ีมอีายตุ่างกนั มคีวาม

คดิเหน็ต่อโครงการบรหิารจดัการทรพัยากร ในพื้นท่ี

ศึกษาแตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคัญทางสถติิ โดยกลุม่

ประชาชนที่มีอายุมาก มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยต่อ

โครงการฯ มากกว่ากลุ่มประชาชนที่มีอายุน้อย

2. ระดับการศึกษา ผู้ศึกษาได้แบ่งระดับ

การศึกษาของประชาชนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) 

กลุม่ประชาชนท่ีไม่ได้เรยีนหนังสอื (2) กลุม่ประชาชนที่

มีการศึกษาระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา /ปวช. และ 

(3) กลุ่มประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา/

ปวส. หรือสูงกว่า (Mean = 3.755, 3.885 และ 3.905 

ตามล�าดับ) พบว่า ระดับการศึกษาเป็นปัจจยัทีไ่ม่มีผล

ต่อความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมีต่อโครงการบรหิาร

จดัการทรพัยากรในพืน้ทีศึ่กษา (F = 1.056, p-value = 

0.349) แสดงว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มี

ความคิดเหน็ต่อโครงการบรหิารจดัการทรพัยากรในพืน้ที่

ศึกษาไม่แตกต่างกนั

3. อาชพีหลกั ผูศึ้กษาได้แบ่งอาชพีหลกัของ

ประชาชนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มประชาชน ที่มี

อาชพีหลกัเกษตรกรรม (2) กลุม่ประชาชนท่ีมีอาชพี

หลักรบัจ้างทัว่ไป และ (3) กลุ่มประชาชนที่มีอาชพี

หลกัอืน่ๆ (ค้าขาย รบัราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกจิ และ

ท�าธุรกจิส่วนตัว) (Mean = 4.068, 3.799 และ 3.476 ตาม

ล�าดับ) พบว่า อาชพีหลกัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเหน็

ของประชาชนท่ีมีต่อโครงการบริหารจดัการทรพัยากร

ในพืน้ท่ีศึกษา (F = 30.811, p-value < 0.001) แสดง

ว่า ประชาชนทีม่อีาชพีหลกัต่างกนั มีความคดิเหน็ต่อ

โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรในพืน้ทีศึ่กษาแตก

ต่างกนัอย่างมีนัยส�าคญัทางสถติิ โดยกลุม่ประชาชน

ท่ีมีอาชพีหลกัเกษตรกรรมมีความคิดเหน็ท่ีเหน็ด้วยต่อ

โครงการฯ มากกว่ากลุม่ประชาชนทีมี่อาชพีหลกักลุม่

อื่นๆ ซึ่งผลการวิเคราะห์รายคู่ พบว่า (1) ประชาชน

ท่ีมีอาชพีหลักเกษตรกรรม กบัประชาชนท่ีมอีาชพีหลัก

รบัจ้างทัว่ไป (2) ประชาชนทีมี่อาชพีหลกัเกษตรกรรม กบั

ประชาชนที่มีอาชีพหลักอื่นๆ และ (3) ประชาชนที่

มีอาชีพหลักรับจ้างท่ัวไป กับประชาชนท่ีมีอาชีพ

หลักอื่นๆ มีความคิดเหน็ต่อโครงการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรในพืน้ทีศึ่กษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถิติ

4. รายได้ของครัวเรอืน ผูศึ้กษาได้แบ่งราย

ได้ของครวัเรอืนของประชาชนออกเป็น 2 กลุม่ โดยใช้

ค่าเฉลีย่รายได้ของครวัเรอืนประชาชน (142,610.74 

บาท) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม ได้แก่ (1) 

กลุม่ประชาชนท่ีมีรายได้ของครวัเรอืนน้อย (น้อยกว่า 

142,610.74 บาท) และ (2) กลุม่ประชาชนทีมี่รายได้ของ

ครวัเรอืนมาก (มากกว่า 142,610.74 บาท) (Mean 

= 3.843 และ 3.921 ตามล�าดับ) พบว่า รายได้ของ

ครวัเรอืนเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อโครงการบริหารจดัการทรพัยากร

ในพืน้ท่ีศึกษา (t = -1.189, p-value = 0.236) แสดงว่า 

ประชาชนท่ีมรีายได้ของครวัเรอืนต่างกัน มีความคิด

เห็นต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่

ศึกษาไม่แตกต่างกัน

5. ระยะเวลาการต้ังถิ่นฐาน ผู้ศึกษาได้

แบ่งระยะเวลาการต้ังถ่ินฐานของประชาชนออกเป็น 

3 กลุ่ม โดยใช้ค่าช่วงระยะเวลาการต้ังถิ่นฐาน (27 

ปี) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่ม

ประชาชนที่มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานไม่นาน (1 – 

27 ปี) (2) กลุม่ประชาชนท่ีมีระยะเวลาการต้ังถิน่ฐาน

ปานกลาง (28 – 54 ปี) และ (2) กลุม่ประชาชนท่ีมีระยะ

เวลาการต้ังถ่ินฐานนาน  (55 – 82 ปี) (Mean = 3.839, 

3.815 และ 4.000 ตามล�าดับ) พบว่า ระยะเวลาการต้ัง

ถิน่ฐานเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อความคดิเหน็ของประชาชน

ทีม่ต่ีอโครงการบรหิารจดัการทรพัยากรในพืน้ทีศึ่กษา  
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(F = 3.172,  p-value = 0.043) แสดงว่า ประชาชนที่

มีระยะเวลาการต้ังถิน่ฐานต่างกนั มคีวามคิดเหน็ต่อ

โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรในพืน้ทีศึ่กษาแตก

ต่างกันอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิ โดยกลุม่ประชาชน

ทีม่รีะยะเวลาการต้ังถ่ินฐานนาน มีความคิดเหน็ทีเ่หน็

ด้วยต่อโครงการฯ มากกว่ากลุ่มประชาชนที่มีระยะ

เวลาการต้ังถิน่ฐานไม่นาน และปานกลาง ซึง่ผลการ

วเิคราะห์รายคู่ พบว่า (1) ประชาชนทีมี่ระยะเวลาการ

ต้ังถิน่ฐานไม่นาน กบัประชาชนทีมี่ระยะเวลาการต้ัง

ถิน่ฐานนาน และ (2) ประชาชนท่ีมีระยะเวลาการต้ัง

ถิน่ฐานปานกลาง กบัประชาชนทีมี่ระยะเวลาการต้ังถิน่ฐาน

นาน มีความคดิเหน็ต่อโครงการบรหิารจดัการทรพัยากร

ในพืน้ท่ีศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิ

6. การได้รับข้อมูลข่าวสาร ผู้ศึกษาได้

แบ่งการได้รับข้อมูลข่าวสารของประชาชนออก

เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ (1) กลุ่มประชาชนท่ีไม่ได้รบัข้อมูล

ข่าวสาร และ (2) กลุม่ประชาชนท่ีได้รบัข้อมูลข่าวสาร 

(Mean = 3.666 และ 3.955 ตามล�าดับ) พบว่า การได้

รบัข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจยัท่ีมผีลต่อความคดิเหน็ของ

ประชาชนท่ีมีต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากร

ในพื้นที่ศึกษา (t = -4.358, p-value < 0.001) แสดง

ว่า ประชาชนที่มีการได้รับข้อมูลข่าวสารต่างกัน มี

ความคิดเห็นต่อโครงการบริหารจดัการทรัพยากรใน

พืน้ท่ีศึกษาแตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคญัทางสถติิ โดย

กลุม่ประชาชนทีไ่ด้รบัข้อมูลข่าวสาร มีความคิดเห็น

ที่เห็นด้วยต่อโครงการฯ มากกว่ากลุ่มประชาชนที่

ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร

7. การเป็นสมาชกิกลุม่ทางสังคม ผูศึ้กษาได้

แบ่งการเป็นสมาชกิกลุม่ทางสงัคมของประชาชนออก

เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ (1) กลุม่ประชาชนทีไ่ม่เป็นสมาชกิ

กลุม่ทางสงัคม และ (2) กลุม่ประชาชนท่ีเป็นสมาชกิ

กลุม่ทางสังคม (Mean = 3.676 และ 3.945 ตามล�าดับ) 

พบว่า การเป็นสมาชกิกลุม่ทางสังคมเป็นปัจจัยทีม่ผีล

ต่อความคดิเหน็ของประชาชนทีมี่ต่อโครงการบรหิาร

จดัการทรพัยากรในพืน้ท่ีศึกษา (t = -3.986, p-value < 

0.001) แสดงว่า ประชาชนท่ีมีการเป็นสมาชิกกลุม่ทาง

สงัคมต่างกนั มีความคดิเหน็ต่อโครงการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรในพืน้ท่ีศึกษาแตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคัญ

ทางสถิติ โดยกลุ่มประชาชนท่ีเป็นสมาชกิกลุ่มทาง

สังคม มคีวามคิดเหน็ทีเ่หน็ด้วยต่อโครงการฯ มากกว่า

กลุม่ประชาชนท่ีไม่เป็นสมาชกิกลุม่ทางสังคม

8. ประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้ ผู้ศึกษาได้แบ่งประสบการณ์การอนุรักษ์

ทรพัยากรป่าไม้ของประชาชนออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ (1) 

กลุ่มประชาชนท่ีไม่มีประสบการณ์การอนุรกัษ์ทรพัยากร

ป่าไม้ และ (2) กลุม่ประชาชนท่ีมีประสบการณ์การ

อนุรักษ์ทรพัยากรป่าไม้  (Mean = 3.737 และ 3.924 ตาม

ล�าดับ) พบว่า ประสบการณ์การอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้

เป็นปัจจยัทีมี่ผลต่อความคดิเหน็ของประชาชนทีมี่ต่อ

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นท่ีศึกษา (t 

= -2.753, p-value = 0.006) แสดงว่า ประชาชนที่มี

ประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่างกัน มี

ความคิดเหน็ต่อโครงการบรหิารจดัการทรพัยากรใน

พืน้ท่ีศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิ โดย

กลุม่ประชาชนทีมี่ประสบการณ์การอนุรกัษ์ทรพัยากร

ป่าไม้ มีความคดิเหน็ทีเ่หน็ด้วยต่อโครงการฯ มากกว่ากลุม่

ประชาชนทีไ่ม่มีประสบการณ์การอนุรกัษ์ทรพัยากร

ป่าไม้

9. ความรูเ้กีย่วกบัภาวะโลกร้อน ผูศึ้กษา

ได้แบ่งความรูเ้ก่ียวกับภาวะโลกร้อนของประชาชน 

ออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ (1) กลุม่ประชาชนท่ีมคีวามรูเ้กีย่ว

กบัภาวะโลกร้อนน้อย - ปานกลาง (2 – 6 คะแนน) และ 

(2) กลุม่ประชาชนทีม่คีวามรูเ้กีย่วกับภาวะโลกร้อน

มาก (7 – 10 คะแนน) (Mean = 3.883 และ 3.863 ตาม
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ล�าดับ) พบว่า ความรูเ้กีย่วกบัภาวะโลกร้อนเป็นปัจจยัท่ี

ไม่มีผลต่อความคิดเหน็ของประชาชนทีมี่ต่อโครงการ

บรหิารจดัการทรพัยากรในพืน้ทีศึ่กษา (t = 0.311, 

p-value = 0.756) แสดงว่า ประชาชนทีมี่ความรูเ้กีย่วกบั 

ภาวะโลกร้อนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการ

บรหิารจดัการทรพัยากรในพืน้ทีศึ่กษาไม่แตกต่างกนั

10. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้ ผูศึ้กษาได้แบ่งความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรพัยากรป่าไม้ของประชาชนออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ (1) 

กลุม่ประชาชนทีมี่ความรูเ้กีย่วกับการอนรัุกษ์ทรัพยากร

ป่าไม้ปานกลาง (4 – 6 คะแนน) และ (2) กลุม่ประชาชน

ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มาก 

(7 – 10 คะแนน) พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้เป็นปัจจัยที่ไม่มผีลต่อความคิดเหน็

ของประชาชนท่ีมีต่อโครงการบรหิารจัดการทรพัยากร

ในพืน้ท่ีศึกษา (t = 0.708, p-value = 0.480) แสดงว่า 

ประชาชนท่ีมีความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า

ไม้ต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อโครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรในพื้นที่ศึกษาไม่แตกต่างกัน

ทัง้น้ี สรปุผลการทดสอบหาปัจจัยทีมี่ผลและ

ไม่มีผลต่อความคดิเหน็ของประชาชนทีมี่ต่อโครงการ

บรหิารจัดการทรพัยากรในพืน้ท่ีป่าอนรุกัษ์อย่างยัง่ยนื

เพือ่ลดภาวะโลกร้อน ต�าบลจันทเขลม อ�าเภอเขาคิชฌกฏู  

จงัหวดัจนัทบรุ ีปรากฏตาม Table 2
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Table 1 Opinions’ score of people on sustainable protected area management to mitigate global 
warming project at Chan Thakhlem sub-district, Khao Khitchakut district, 
Chanthaburi province. 

 

Opinions’ score n = 298 Percentage Remark 
 Least opinions score (25 – 45) - - Mean score = 96.73 
 Less opinions score (46 – 65) 6 2.01 Maximum score = 125
 Moderate opinions score (66 – 85) 50 16.78 Minimum score = 47
 More opinions score (86 – 105) 173 58.06  
 Most opinions score (106 – 125) 69 23.15  

 
Table 2 Factors affecting people opinions on sustainable protected area management to mitigate 

global warming project at Chan Thakhlem sub-district, Khao Khitchakut district, 
Chanthaburi province. 

 

Independent variables t-test F-test p-value 
1. Age -4.072  < 0.001** 
2. Educational level  1.056 0.349 
3. Major occupation  30.811 < 0.001** 
4. Household income -1.189  0.236 
5. Resettled period  3.172 0.043* 
6. Received the relevant information -4.358  < 0.001** 
7. Social group membership being -3.986  < 0.001** 
8. Experienced in forest resource conservation -2.753  0.006** 
9. Knowledge about global warming 0.311  0.756
10. Knowledge about forest resource conservation 0.708  0.480 
Remark * = Statistically significant at the 0.05 level    ** = Statistically significant at the 0.01 level 
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สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป

1. ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประชาชนท่ีต้ังบ้านเรอืนอยูอ่าศัยในท้องที ่ต�าบลจัน

ทเขลม อ�าเภอเขาคชิฌกฏู จงัหวดัจนัทบรุ ีสรปุได้ว่า 

ประชาชนตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย มีอายุเฉลี่ย 46.65 ปี มีการศึกษาระดับประถม

ศึกษา มีจ�านวนสมาชกิในครวัเรอืนเฉลีย่ 3.97 คน มี

อาชพีเกษตรกรรม (ท�านา ท�าสวน ท�าไร)่ เป็นอาชพี

หลกั มีรายได้รวมของครวัเรอืนต่อปีเฉลีย่ 142,610.74 

บาท มีภมิูล�าเนาต้ังบ้านเรอืนอยูด้ั่งเดิมในหมู่บ้าน มี

ระยะเวลาการต้ังถิน่ฐานเฉล่ีย 39.71 ปี มีความคุ้นเคย

กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้น้อย เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

เคยมีประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มี

ความรูเ้กีย่วกบัภาวะโลกร้อน และมคีวามรูเ้กีย่วกบั

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับมาก

2. ระดับความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมีต่อ

โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรในพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ 

อย่างยัง่ยนืเพือ่ลดภาวะโลกร้อน ต�าบลจนัทเขลม อ�าเภอ

เขาคิชฌกฏู จงัหวดัจนัทบรุ ีสรุปได้ว่า ประชาชนมีความ

คดิเหน็ต่อโครงการบรหิารจดัการทรพัยากรในพืน้ที่

ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ต�าบลจนั

ทเขลม อ�าเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวัดจันทบรุ ีอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 จ�าแนกเป็น (1) ความคิด

เห็นด้านการด�าเนินงานตามโครงการอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 และ (2) ความคิดเห็น

ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการด�าเนินโครงการอยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90

3. ปัจจัยทีมี่ผลต่อความคดิเหน็ของประชาชน

ทีมี่ต่อโครงการบรหิารจดัการทรพัยากรในพืน้ท่ี ป่า

อนรุกัษ์อย่างย่ังยนืเพือ่ลดภาวะโลกร้อน ต�าบลจนัทเข

ลม อ�าเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวดัจนัทบุร ีสรปุได้ว่า อายุ 

อาชีพหลัก ระยะเวลาการต้ังถิ่นฐาน การได้รับ

ข้อมูลข่าวสาร การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และ

ประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นปัจจัย

ทีมี่ผลต่อความคิดเหน็ของประชาชนทีมี่ต่อโครงการ

บรหิารจัดการทรพัยากรในพืน้ท่ีป่าอนรุกัษ์อย่างยัง่ยนื

เพือ่ลดภาวะโลกร้อน ต�าบลจนัทเขลม อ�าเภอเขาคิชฌ

กูฏ จังหวัดจันทบุรี

ข้อเสนอแนะ
1. ประชาชนมีความคิดเหน็ต่อโครงการ

บรหิารจดัการทรพัยากรในพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์อย่างยัง่ยนื

เพื่อลดภาวะโลกร้อน ต�าบลจันทเขลม อ�าเภอเขา

คิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.87 แสดงให้เหน็ว่าประชาชนในพืน้ท่ีมีความ

คิดเหน็ทีเ่หน็ด้วยต่อการด�าเนินโครงการดังกล่าวใน

พื้นท่ีศึกษาเป็นอย่างดี ท้ังน้ี โครงการดังกล่าวอาจ

ส่งผลท�าให้ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่มีความอุดม

สมบรูณ์เพิม่มากข้ึน และอาจส่งผลต่อการด�ารงชวิิต

ของประชาชนในพืน้ท่ีให้มีสภาพทางเศรษฐกจิและ

สังคมท่ีดีข้ึน ดังน้ัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพนัธ์ุพชื จงึควรพจิารณาจดัท�าแผนงาน/โครงการ

บรหิารจัดการทรพัยากรในพืน้ท่ีป่าอนรุกัษ์อย่างยัง่ยนื

เพือ่ลดภาวะโลกร้อนในพืน้ทีป่่าเสือ่มโทรมในพืน้ที่

ศึกษาหรือพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเติมต่อไป

2. การได้รับข้อมูลข่าวสาร การเป็น

สมาชกิกลุม่ทางสงัคม และประสบการณ์การอนรุกัษ์

ทรพัยากรป่าไม้ เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อความคิดเหน็ของ

ประชาชนทีมี่ต่อโครงการบรหิารจัดการทรพัยากรใน

พืน้ท่ีป่าอนรุกัษ์อย่างยัง่ยนืเพือ่ลดภาวะโลกร้อน ต�าบล

จันทเขลม อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบรุ ีดงันัน้ 

กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธ์ุพชื จงึควรเผย

แพร่ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัโครงการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรในพืน้ท่ีป่าอนรุกัษ์อย่างยัง่ยนืเพือ่ลดภาวะ

โลกร้อนให้กบัประชาชนในพืน้ท่ีอย่างท่ัวถงึ ควบคู่
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ไปกับการจัดตั้งกลุ่มทางสังคมด้านป่าไม้ ตลอดจน

เสรมิสร้างประสบการณ์ด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่า

ไม้ให้กบัประชาชนในพืน้ทีอ่ย่างท่ัวถงึและต่อเนือ่ง จะ

สามารถส่งผลท�าให้มีแนวร่วมในการด�าเนนิโครงการ

ดังกล่าวในอนาคต และเป็นแนวร่วมด้านการอนุรกัษ์

ทรพัยากรป่าไม้ภาคประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็น

รูปธรรมต่อไป

3. หน่วยงานในสังกัดกรมอทุยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพนัธ์ุพชื ควรน�าปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้จากการศึกษาครัง้

นีม้าใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไข ปรบัปรุง และ

พฒันาโครงการด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ใน

พืน้ท่ีให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ต่อไป 

เช่น ปัญหาขาดการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามา

มีบทบาทและมีส่วนร่วมด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ใน

โครงการด้านทรพัยากรป่าไม้ในทกุขัน้ตอน ปัญหา

ประชาชนในพืน้ทีข่าดทีดิ่นท�ากนิและทีอ่ยูอ่าศัย ส่ง

ผลท�าให้มีรายได้ไม่เพยีงพอต่อการด�ารงชพี ปัญหา

ความแห้งแล้งในพืน้ทีท่ีส่่งผลท�าให้พืชผลทางการ

เกษตรของประชาชนเกิดความเสียหาย เป็นต้น
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การรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รอบพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา 

จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์

Wildlife Resource Conservation Perception of  Prathomsuksa Six Students 
surrounding Lam Nam Nan Fang Khwa Wildlife Sanctuary, Changwat Phrae and 

Uttaradit
ปิยะพงษ์  วรรณา1                 Piyapong  Wanna

สันติ สุขสอาด1                             Santi  Suksard
---------------------------------

ABSTRACT

The objectives of this study were to general information, perception levels and factors 

related to their perception about wildlife resource conservation of Prathomsuksa six students.  

The design questionnaires were use for data collecting of 112 student’s sample. The statistical analysis were frequency, 

percentage, mean, standard deviation and the hypothesis testing was using correlation coefficients, at the significance level 0.05.

The results of this study found that the majority of students were female 56.3 percent. 

The average learning achievement scores was 3.3. Their average household members was 5. 

Their parents occupation were general employee at the most 38.4 percent, they received wildlife resources 

conservation information from television at the most 84.8 percent. The knowledge of wildlife resources 

conservation was at very good level at the most 24.2 percent. The other factors found that the parents well 

trained their students in wildlife resources conservation 79.5 percent, students knowledge about wildlife 

resources conservation in their classroom 75.0 percent, Communities activities of their students related 

to wildlife resources conservation by trees planting on legal holiday days 67.0 percent, and received from 

goverment officer educated and trained the students about wildlife resources conservation 75.0 percent.

The students had very good level of perception about wildlife resources conservation and  

the hypothesis testing found that the learning achievement scores about wildlife resources, 

received conservation information from the media and knowledge of wildlife resource 

conservation had related to perception of wildlife resource conservation at significance level 0.05

Keywords: perception, conservation, wildlife resource, Lam Nam Nan Fang Khwa Wildlife Sanctuary
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ระดับการรับรู้ และ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนตัวอย่างจ�านวน 112 คน น�าข้อมูลท่ีได ้

มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

และการพิสูจน์สมมติฐานโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มนักเรียนตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนเฉลี่ย 3.3 มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คน ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไปมากที่สุด  

ร้อยละ 38.4 ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าจากโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 84.8  

ระดับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 24.2 ปัจจัยด้านต่างๆ 

พบว่าผู้ปกครองอบรมสั่งสอนให้นักเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า ร้อยละ 79.5 นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยว

กับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าจากการเรียนในห้องเรียน ร้อยละ 75 .0 ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่มีการจัด 

กิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าโดยการปลูกต้นไม้ในวันส�าคัญต่างๆ ร้อยละ 67.0  

และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการอบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า ร้อยละ 75.0

กลุ่มนักเรียนตัวอย่างมีระดับการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าในเกณฑ์ดีมาก  

และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การรับข่าวสารการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า

จากสื่อ และความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า มีความสัมพันธ์กับการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร

สัตว์ป่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค�าส�าคัญ: การรับรู้ การอนุรักษ์ ทรัพยากรสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา

ค�าน�า
สัตว ์ป ่ า เป ็นทรัพยากรธรรมชาติ

ประเภทท่ีเกิดขึ้นทดแทนและรักษาให้คงอยู่ได้ 

(replaceable and maintainable) (ดุสิต, 2542) 

การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่ารูปแบบหน่ึงคือ  

การจัดต้ังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าข้ึนเพื่อก�าหนด

พื้นท่ีให้เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย 

และรักษาไว้ซ่ึงพันธุ์สัตว์ป่า กระท�าได้โดย

ประกาศพระราชกฤษฎีกา นับว่าเป็นพื้นที่ส�าคัญยิ่ง 

ต่อการอยู่รอดของสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ล�าน�้าน่านฝั่งขวาได้รับการประกาศเป็นเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2543 พื้นที่

รับผิดชอบ 146,875 ไร่ ครอบคลุม 2 จังหวัดคือ 

จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ ลักษณะภูมิประเทศเป็น

พืน้ทีป่่าสมบรูณ์ติดต่อกนัเป็นผนืใหญ่บรเิวณรอยต่อ 

ของจงัหวดัแพร่และอตุรดิตถ์ มีลกัษณะเป็นภเูขาสงู

ติดต่อกันเป็นแนวยาวตลอด มีพรรณไม้นานาชนิด 

ขึ้นอยู่ปะปนกัน ซึ่งเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์

ป่า ทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่มีไม่ต�่ากว่า 100 

ชนิด สัตว์ป่าที่มีความส�าคัญในพื้นที่คือ เลียงผา 

เป็นสัตว์ป่าสงวนเพราะหายากและใกล้สูญพันธุ์  

จากข้อมูลข้างต้นจึงประกาศให้พื้นท่ีดังกล่าว
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เป็นพื้นท่ีอยู ่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย 

และเป็นการสงวนพื้นท่ีต้นน�้าล�าธารไว้เพื่อให้

มีน�้าหล่อเลี้ยงชุมชน และพื้นท่ีเกษตรกรรม 

ได้ตลอดทุกฤดูกาล (ส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่า, 2560)

การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

นอกจากการท�างานโดยภาครัฐแล้วได้มีการน�า 

ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยสนับสนุน

การศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่ง

สามารถท�าได้ทุกระดับอายุ ท้ังในระบบโรงเรียน 

และสถาบนัการศึกษาต่างๆ และนอกระบบโรงเรยีน

ผ่านสื่อสารมวลชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน 

เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญและความ

จ�าเป็นในการอนุรักษ์ เกิดความรัก ความหวงแหน  

และให้ความร่วมมืออย่างจรงิจัง ส่งเสรมิให้ประชาชน

ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกัน 

ดูแลรกัษาให้คงสภาพเดิมไม่ให้เกิดความเส่ือมโทรม 

เพื่อประโยชน์ในการด�ารงชีวิตในท้องถิ่นของตน  

การประสานงานเพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ และความ

ตระหนกัระหว่างหน่วยงานของรฐั องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ให้มีบทบาทหน้าที่

ในการปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟูการใช้ทรัพยากร 

อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

เยาวชนเป็นเหมือนดังความหวังของ

ประเทศชาติ เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา

ประเทศชาติในทุกๆด้าน รวมถึงด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องมีการจัดหลักสูตร 

ที่เหมาะสมให้กับเยาวชน ตามหลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 2 ชีวิตและส่ิง

แวดล้อม ก�าหนดให้นกัเรยีนระดับชัน้ประถมศึกษา 

ปีท่ี 6 เข้าใจความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถ่ิน 

ระดับประเทศและระดับโลก น�าความรู้ไปใช้ใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องการรับรู้เรื่อง 

การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 รอบพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

ล�าน�า้น่านฝ่ังขวา จงัหวดัแพร่และอตุรดิตถ์ ทัง้น้ี เพือ่

น�าข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผน 

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์

ป่าของเยาวชน รอบพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

ล�าน�า้น่านฝ่ังขวา จงัหวดัแพร่และอตุรดิตถ์ ซึง่จะส่ง

ผลให้เยาวชนเกิดความรู้และตระหนักถงึการอนุรกัษ์

ทรัพยากรสัตว์ป่าสืบเนื่องต่อไป

การศึกษาในครัง้น้ีมีวตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษา

ข้อมูลทัว่ไป  ระดับการรบัรูเ้รือ่งการอนุรกัษ์ทรพัยากร

สตัว์ป่า และปัจจยัทีมี่ความสมัพนัธ์กบัการรบัรูเ้รือ่ง

การอนรุกัษ์ทรพัยากรสัตว์ป่าของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีท่ี 6 รอบพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าล�าน�้า

น่านฝั่งขวา จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์

กรอบแนวคิดในการศึกษา

 ตัวแปรอิสระ (independent variables) 

ได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�านวนสมาชิก

ในครอบครัว กิจกรรมการเข้าไปใช้ประโยชน์ใน

พื้นที่ป่า การเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมเกี่ยวกับการ

อนุรกัษ์ทรพัยากรสัตว์ป่า การมส่ีวนร่วมในกจิกรรม

เกีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรสัตว์ป่า การรบัข่าวสาร

การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าจากส่ือ ความรู้ด้าน

การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า อาชีพของผู้ปกครอง 

ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านโรงเรียน ปัจจัยด้าน

ชมุชน และปัจจยัด้านหน่วยงานของรฐั และตัวแปร
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ตาม (dependent variable) ได้แก่ การรับรู้เรื่องการ

อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีท่ี 6 รอบพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าล�าน�้า

น่านฝั่งขวา จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์

สมมติฐานของการวิจัย

 เพศ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน จ�านวนสมาชกิ

ในครอบครัว กิจกรรมการเข้าไปใช้ประโยชน์ 

ในพื้นที่ป่า การเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมเกี่ยว

กับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า การมีส่วนร่วม 

ในกจิกรรมเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรสตัว์ป่า การ

รบัข่าวสารการอนุรกัษ์ทรพัยากรสตัว์ป่าจากส่ือ ความ

รูด้้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรสัตว์ อาชพีของผูป้กครอง 

ปัจจยัด้านครอบครวั ปัจจยัด้านโรงเรยีน ปัจจยัด้านชมุชน 

และปัจจยัด้านหน่วยงานของรฐั มีความสมัพนัธ์กบั

การรบัรูเ้รือ่งการอนุรกัษ์ทรพัยากรสตัว์ป่าของนักเรยีน 

ช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 รอบพืน้ท่ีเขตรกัษาพนัธ์ุสัตว์

ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์

อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่  1) แบบสอบถาม 2) คอมพิวเตอร์  

3) โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ 4) อุปกรณ์เครื่อง

เขียน และ 5) ยานพาหนะ

วิธีการ

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็น

เครือ่งมือหลกัในการเกบ็รวบรวมข้อมลู รายละเอียด

ของการศึกษา มีดังนี้ 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่

ใช้ในการวจิยัครัง้น้ีคอื นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  

ที่อยู่รอบแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าล�าน�้าน่านฝั่ง

ขวา ในรัศมี 5 กิโลเมตร มีจ�านวนโรงเรียนท้ังส้ิน 

17 โรงเรียนและมีจ�านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ทั้งหมด 142 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

ได้จากการเปิดตารางส�าเร็จรูปของ Krejcie และ 

Morgan (Krejcie and Morgan 1970) จากตารางได้

ขนาดตัวอย่างในการศึกษา จ�านวน 103 คน แต่ใน

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกเก็บตัวอย่างทั้งหมด 112 

คน ซึ่งมากกว่าจ�านวนตัวอย่างที่ได้จากตาราง จาก

นั้นหาจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาตามสัดส่วนของ

จ�านวนนักเรียนแต่ละโรงเรียนโดยใช้สูตรการกระ

จายตามสัดส่วน (propostional allocation) 

2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  

แบบสอบถามซึง่ประกอบด้วย 5 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลท่ัวไป 

ของนกัเรยีนและผูป้กครอง  2) ข้อมลูกจิกรรมทัว่ไป

เก่ียวกับการอนรุกัษ์ทรพัยากรสัตว์ป่าและข้อมูลปัจจยั 

ด้านต่างๆ กับการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร

สัตว์ป่า 3)  แบบทดสอบวัดความรู้เรื่องการอนุรักษ์

ทรัพยากรสัตว์ป่า 4)  แบบทดสอบวัดการรับรู้เรื่อง

การอนรุกัษ์ทรพัยากรสัตว์ป่า และ 5) ปัญหาเกีย่วกบั 

การอนุรกัษ์ทรพัยากรสตัว์ป่าและแนวทางการแก้ไข

3.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 3.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต�ารา

ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม 

ส�าหรับการวิจัย

 3.2 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่

เก่ียวข้องกับการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร 

สัตว์ป่าและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  3.3 ก�าหนดและแจกแจงประเด็นเนือ้หา

ของแบบสอบถามให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก�าหนดไว้

4. การทดสอบแบบสอบถาม มีรายละเอียด  

ดังนี้
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 4.1  การตรวจสอบความเท่ียงตรง (content 

validity) ท�าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชงิเนือ้หา  

โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องในด้าน

เนื้อหาและภาษาท่ีใช้แล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไขตาม

ค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.2 น�าแบบสอบถามจ�านวน 30 ชุด 

ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ของโรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) และ

โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ (เครือราษฎร์สงเคราะห์)  

น�าข้อมูลจากแบบสอบถามมาหาค่าความยาก 

(difficulty index) โดยน�าค�าถามท่ีวัดความรู้เร่ือง 

การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่ามาวิเคราะห์หาค่า

ความยาก โดยได้ค่าความยากเฉลี่ย 0.59 ซ่ึงอยู่ 

ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (ภทัรา, 2532) และหาค่าความ

เชื่อม่ัน (reliability) ของค�าถามที่วัดการรับรู้เรื่อง

การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าตามแบบของ Kuder 

Richardson (KR 20) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72 

ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (เกียรติสุดา, 2552)

5. การวิเคราะห์ข้อมูล น�าแบบสอบถามที่

เก็บรวบรวมได้จ�านวน 112 ชุด มาวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ  

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยค�าถามเกี่ยวกับ

ข้อมลูท่ัวไปของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ

ผูป้กครอง ข้อมูลกจิกรรมท่ัวไปเกีย่วกบัการอนุรกัษ์

ทรพัยากรสัตว์ป่าและข้อมูลปัจจยัด้านต่างๆ กบัการ

รับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า ความรู้ด้าน

การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า และการรับรู้เรื่อง 

การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า สถิติท่ีใช้ได้แก่ การ

แจกแจงความถี ่(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) 

ค่าเฉลีย่  (mean)  และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard 

deviation)

 การทดสอบสมมติฐานโดยใช ้ค ่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coeffcient: r)  

โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สันโปรดักโมเมนต์ 

(Pearson product moment correlation coeffcient) 

และสถิติสหสัมพันธ์สเปียร์แมน (Spearman 

rank-order correlation coefficient) ค่า r มีค่าตั้งแต่  

-1 ถึง  +1 ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 

 การจดักลุม่ตัวแปร ในการศึกษาครัง้นีผู้ว้จิยั

ได้จัดหมวดหมู่ของตัวแปรเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

และทดสอบสมมติฐาน โดยก�าหนดกลุม่ของตัวแปร

และสัญลักษณ์ ดังนี้

6.1 กลุม่ตัวแปรอสิระ (X) มีรายละเอยีดดังนี้

6.1.1 เพศ (X1) โดยเพศชาย = 1 

และ เพศหญิง = 0 

6.1.2  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน (X2) 

(ระดับเกรด)

6.1.3 จ�านวนสมาชิกในครอบครัว 

(X
3
) (จ�านวนคน)

6.1.4  กจิกรรมการเข้าไปใช้ประโยชน์

ในพื้นที่ป่า (X
4
) (จ�านวนกิจกรรม)

6.1.5  การเข้าร่วมอบรมในกิจกรรม

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า (X
5
) (จ�านวน

ครั้ง)

6.1.6  การมส่ีวนร่วมในกจิกรรมเกีย่ว

กับการอนรุกัษ์ทรพัยากรสตัว์ป่า (X
6
) (จ�านวนครัง้)

6.1.7 การรับข่าวสารการอนุรักษ์

ทรัพยากรสัตว์ป่าจากสื่อ (X
7
) (จ�านวนสื่อ)

6.1.8 ความรู ้ด้านการอนุรักษ  ์

ทรพัยากรสัตว์ป่า (X
8
) (คะแนน)

6.1.9  อาชีพของผู้ปกครอง (X
9
) 

โดยอาชีพภาคเกษตรกรรม = 1 และอาชีพนอก 

ภาคเกษตรกรรม = 0
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6.1.10 ปัจจัยด้านครอบครัว (X
10

) 

(คะแนน)

6.1.11 ปัจจัยด้านโรงเรียน (X
11

) 

(คะแนน)

6.1.12 ปัจจัยด้านชุมชน (X
12

)  

(คะแนน)

6.1.13 ปัจจัยด้านหน่วยงานของ 

รัฐ (X
13

)  (คะแนน)

6.2   กลุม่ตัวแปรตาม (Y) โดยก�าหนดการ

รับรู้เรือ่งการอนุรกัษ์ทรพัยากรสตัว์ป่าของนักเรยีน 

ชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 รอบพืน้ทีเ่ขตรกัษาพนัธ์ุสตัว์ป่า

ล�าน�า้น่านฝ่ังขวา จงัหวดัแพร่และอตุรดิตถ์ (คะแนน)

 

ผลและวิจารณ์
ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนและผู้ปกครอง

 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ�านวน 112 คน ประกอบ

ด้วยนักเรียนหญิงร้อยละ 56.3 และนักเรียนชาย 

ร้อยละ 43.7 อายุของนักเรียนมีอายุสูงสุด 15 ปี 

ต�่าสุด 11 ปีและมีอายุเฉลี่ย 12.3 ปี โดยนักเรียน

ท่ีมีอายุ 12 ปี มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.0   

รองลงมาได้แก่ นักเรียนที่มีอายุ 13 ปี 11 ปี กับ  

14 ปี มีจ�านวนเท่ากนั และ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.5, 

1.8 และ 0.9  ตามล�าดับ กลุ่มนักเรียนตัวอย่างมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.1-4.0 มากที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ 74.1 รองลงมาได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 2.1-

3.0 และน้อยกว่า 2 คิดเป็นร้อยละ 24.1 และ 1.8 ตาม

ล�าดับ โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูสดุเท่ากบั 4.0 

ต�า่สุด เท่ากบั 1.7 และเฉล่ียเท่ากับ 3.3 จ�านวนสมาชกิ

ในครวัเรอืนของนกัเรยีนส่วนใหญ่มีจ�านวนสมาชิก 

ในครวัเรอืน 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองลงมามี

จ�านวนสมาชกิ 1-3 คน และต้ังแต่ 7 คนข้ึนไป คิดเป็น

ร้อยละ 23.2 และ 6.3 ตามล�าดับ ผูป้กครองของนักเรยีน

มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 

มากที่สุดร้อยละ 52..7 รองลงมาได้แก่ มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย/ปวช./ปกศ. หรือเทียบเท่า ไม่ได้เรียน

หนังสืออ่านเขียนไม่ได้กับไม่ได้เรียนหนังสือ 

แต่อ่านเขยีนได้มีจ�านวนเท่ากนั  อนุปรญิญา/ปวส./ปกศ.

สูง/ปวท.หรอืเทยีบเท่า  และการศึกษาระดับปรญิญาตรี  

คดิเป็นร้อยละ 22.3, 17, 2.7, 1.7 และ 0.9 ตามล�าดับ ผู้

ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม คดิเป็นร้อยละ 42.9  

และผูป้กครองประกอบอาชพีนอกภาคเกษตรกรรม 

คิดเป็นร้อยละ 57.1

ข้อมลูกจิกรรมทัว่ไปเกีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากร

สัตว์ป่า และข้อมูลปัจจัยด้านต่างๆกับการรับรู้เรื่อง

ทรัพยากรสัตว์ป่า

กิจกรรมท่ีนักเรียนเคยปฏิบัติเก่ียวกับการ

ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าพบว่า นักเรียนเข้าไปเก็บ

ผักจากป่ามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 66.1 รองลง

มาได้แก่ นักเรียนเข้าไปเก็บพืชสมุนไพรจากป่า 

กับเข้าไปเก็บใบไม้จากป่ามีจ�านวนเท่ากัน นักเรียน

เข้าไปเก็บไม้ฟืนในป่ากบันกัเรยีนเข้าไปเกบ็ผลไม้จากป่า 

มีจ�านวนเท่ากนั นกัเรยีนเข้าไปดักจบัสตัว์ในป่า และ

นกัเรยีนเข้าไปตัดไม้ในป่า คิดเป็นร้อยละ 42.0, 38.4, 

24.1 และ 1.8 ตามล�าดับ

การเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมเกี่ยวกับการ

อนรุกัษ์ทรพัยากรสตัว์ป่าพบว่า นกัเรยีนเคยเข้าร่วม

อบรมในกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า  

2  ครัง้ มากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 71.4  รองลงมาได้แก่  

เคยเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรสัตว์ป่า  1  ครั้ง และ  3  ครั้ง คิดเป็นร้อย

ละ 25.9 และ 2.7 ตามล�าดับ
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การมีส่วนร่วมของนักเรยีนในกจิกรรมเกีย่ว

กบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรสตัว์ป่า พบว่า นักเรยีนปลกู

ต้นไม้ในวนัส�าคญัต่างๆ มากทีสุ่ด ร้อยละ 77.7  รองลง

มาได้แก่ นักเรยีนเข้าร่วมงานวนัคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ  

และนักเรียนสร้างฝายเพื่อความชุ่มชื้นให้ป่าไม้ คิด

เป็นร้อยละ 39.3 และ27.7 ตามล�าดับ

การรบัข่าวสารเกีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากร

สัตว์ป่าจากสื่อพบว่า นักเรียนได้รับข่าวสารเกี่ยว

กับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าจากโทรทัศน์มาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 84.8 รองลงมาได้แก่ คุณครู  

สื่อสังคมออนไลน์ พ่อแม่ ญาติพี่น้อง หนังสือพิมพ์ 

วิทยุ หอกระจายข่าวในชุมชน เสียงตามสาย 

ในโรงเรยีน และป้ายประชาสมัพนัธ์ในโรงเรยีน คดิ

เป็นร้อยละ 83.0, 77.7, 70.5, 61.6, 60.7, 55.4, 25.0 

และ 21.4 ตามล�าดับ

 ปัจจัยด้านต่างๆ กบัการรบัรูเ้รือ่งการอนรุกัษ์

ทรัพยากรสัตว์ป่ามี 4  ด้าน ได้แก่1) ปัจจัยด้าน

ครอบครวั พบว่านกัเรยีนมกีารรบัรูเ้รือ่งการอนรุกัษ์

ทรพัยากรสตัว์ป่ามากท่ีสดุจากการท่ีผูป้กครองอบรม 

ส่ังสอนให้นักเรยีนอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า เช่น  การ

ป้องกนัไฟป่าเพือ่ไม่ให้เกดิอนัตรายต่อสตัว์ป่า  การ

ปลกูต้นไม้ในป่าให้เป็นท่ีอยูอ่าศัยของสัตว์ป่า  การไม่

บกุรกุท�าลายป่าไม้เพราะป่าไม้เปรยีบเสมือนบ้านของ

สตัว์ป่า เป็นต้น คดิเป็นร้อยละ 79.5  รองลงมาได้แก่ ผู้

ปกครองสอนนกัเรยีนไม่ให้เข้าไปล่าสัตว์ป่าในบรเิวณ 

เขตรกัษาพนัธ์ุสัตว์ป่าล�าน�า้น่านฝ่ังขวากบัผูป้กครอง

ปลกูต้นไม้เพือ่เป็นท่ีอยูอ่าศัยของสัตว์ป่ามีจ�านวนเท่า

กนั และผูป้กครองสอนใหน้กัเรยีนมคีวามรกั ความ

เมตตาต่อสตัว์ป่า เช่น  เม่ือพบสัตว์ป่าได้รับบาดเจ็บให้ 

รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ คิดเป็นร้อยละ 70.5 

และ 67.0 ตามล�าดับ  2)  ปัจจัยด้านโรงเรียน พบว่า

นกัเรยีนได้รบัความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากร

สัตว์ป่าจากการเรียนในห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ  

75.0  รองลงมาได้แก่ นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยว

กบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรสตัว์ป่าจากการอบรมของ

ครูหน้าเสาธงในตอนเช้า และโรงเรียนเปิดโอกาส

ให้นักเรียนส่งเรียงความหรือวาดภาพเก่ียวกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า คิดเป็นร้อยละ 68.8 

และ 66.1 ตามล�าดับ 3) ปัจจัยด้านชุมชนพบว่า ใน

ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ 

การอนุรกัษ์ทรพัยากรสตัว์ป่าโดยการปลกูต้นไม้ในวนั

ส�าคญัต่างๆ  คิดเป็นร้อยละ  67.0  รองลงมาได้แก่ ใน

ชุมชนมกีารสร้างฝายเพือ่ความชุ่มช้ืนให้ป่าไม้ และใน

ชมุชนมีการปลกูพชือาหารเสรมิส�าหรบัสตัว์ป่า คิดเป็น

ร้อยละ 59.8 และ  50.9  ตามล�าดับ และ 4) ปัจจยัด้าน

หน่วยงานของรฐัพบว่า เจ้าหน้าทีข่องรฐัมีการอบรม

ให้ความรูน้กัเรยีนเกีย่วกบัเรือ่งการอนุรกัษ์ทรพัยากร

สตัว์ป่า คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมาได้แก่ นักเรยีน 

เคยเห็นป้ายประชาสัมพันธ์เก่ียวกับเรื่องการ

อนุรกัษ์ทรพัยากรสัตว์ป่าท่ีท�าโดยหน่วยงานของรฐั  

และเจ้าหน้าท่ีของรฐัมีการจดักจิกรรมปลกูต้นไม้ใน

วนัส�าคัญต่างๆและให้นกัเรยีนร่วมกจิกรรม  คิดเป็น

ร้อยละ  67.9  และ  66.1 ตามล�าดับ

ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า

 ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์

ป่าพบว่า กลุ่มนักเรียนตัวอย่างตอบถูกมากที่สุด  

3 อนัดับแรก ได้แก่ การบุกรกุพืน้ท่ีป่าเป็นสาเหตุท�าให้

ทรัพยากรสัตว์ป่าลดลง คุณค่าทางด้านสิ่งแวดล้อม 

ของสัตว์ป่าคือการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ และ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแล

ทรัพยากรสัตว์ป่าโดยเฉพาะ คิดเป็นร้อยละ 83.0, 

77.7 และ 76.8 ตามล�าดับ และตอบถูกน้อยท่ีสุด 

ได้แก่ การน�าสตัว์ป่าไปท�าการเกษตรไม่ใช่ประโยชน์
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ของสตัว์ป่า คดิเป็นร้อยละ 31.3 โดยมีคะแนนสงูสุด  

9.0 คะแนน ต�า่สุด 1.0 คะแนน และเฉลีย่ 6.1 คะแนน

 ระดับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร

สัตว์ป่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (8.0-10.0 คะแนน) คิด

เป็นร้อยละ 24.2 รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน

ตวัอย่างทีม่รีะดบัความรู้เรือ่งการอนรุกัษ์ทรพัยากร 

สัตว์ป่าอยู่ในเกณฑ์ขั้นต�่า (5.0-5.9 คะแนน) เกณฑ์

ดี (7.0-7.9 คะแนน) กับเกณฑ์ปานกลาง (6.0-6.9) มี

จ�านวนเท่ากัน และต�่ากว่าเกณฑ์ขั้นต�่า (0.0-4.9) คิด

เป็นร้อยละ 21.4, 19.6 และ 15.2 ตามล�าดับ

การรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า

การรบัรูเ้ร่ืองการอนุรกัษ์ทรพัยากรสัตว์ป่า

ของกลุม่นกัเรยีนตัวอย่างพบว่า การรบัรูม้ากท่ีสดุ  3  

อนัดับแรก ได้แก่ บ้านของนักเรยีนไม่มีการสะสมซาก

สัตว์ป่า ประชาชนท่ีอาศัยรอบแนวเขตรกัษาพนัธ์ุสัตว์

ป่าล�าน�า้น่านฝ่ังขวาไม่สามารถล่าสัตว์ป่าเพือ่น�ามาเป็น

อาหารได้ และเจ้าหน้าท่ีพทัิกษ์ป่าไม่สามารถเข้าไป

ล่าสตัว์ป่าในพืน้ท่ีเขตรกัษาพนัธ์ุสตัว์ป่าล�าน�า้น่านฝ่ัง

ขวาได้ คิดเป็นร้อยละ 92.9, 91.1 และ  84.8  ตามล�าดับ  

และการรบัรูน้้อยทีสุ่ด ได้แก่ ประชาชนไม่สามารถเข้า

มาชมสตัว์ป่าในเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าล�าน�า้น่านฝ่ังขวา 

คดิเป็นรอ้ยละ 33.9 โดยมีคะแนนการรบัรูม้ากที่สุด 

15.0 คะแนน น้อยที่สุด 1.0 คะแนน และเฉลี่ย 11.3 

คะแนน

ระดับการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร

สัตว์ป่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (12.0-15.0 คะแนน)  

คิดเป็นร้อยละ 52.7 รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน

ตัวอย่างท่ีมีระดับการรบัรูเ้รือ่งการอนุรกัษ์ทรพัยากร

สตัว์ป่าอยู่ในเกณฑ์ด ี(10.0-11.0 คะแนน) เกณฑ์ปาน

กลาง (9.0-10.0 คะแนน) ต�า่กว่าเกณฑ์ขัน้ต�า่ (0.0-6.0 

คะแนน) และผ่านเกณฑ์ข้ันต�่า (7.0-8.0 คะแนน) 

คิดเป็นร้อยละ 18.7, 17.8, 6.3 และ 4.5 ตามล�าดับ

การทดสอบสมมติฐาน

 ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการรบัรูเ้รือ่งการ

อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การ

รับข่าวสารการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าจากส่ือ 

ความรูด้้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรสัตว์ป่า ส่วนปัจจยั

ท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้เรื่องการอนุรักษ ์

ทรัพยากรสัตว์ป่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ได้แก่ เพศ จ�านวนสมาชกิในครอบครวั กจิกรรม

การเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่า การเข้าร่วม

อบรมในกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร

สัตว์ป่า  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า  อาชีพของผู้ปกครอง  

ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านโรงเรียน ปัจจัยด้าน

ชุมชน  และปัจจัยด้านหน่วยงานของรัฐ (Table1)
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Table 1 Independent variables affecting wildlife resource conservation perception of 
Prathomsuksa Six Students. 

 

Independent variables r - value p - value 
1. Gender 
2. Learning achievement scores 
3. Number of household members  
4. Forest access activities 
5. Conservation activities attendance in wildlife resource  
6. Participation in wildlife conservation activities  
7. Received wildlife resource conservation information  

from the media  
8. Knowledge of wildlife resource conservation  
9. Occupation of parent 
10.  Family factor 
11.  School factor 
12.  Community factor 
13.  State agency factor 

-0.152ns 

0.339* 
-0.011ns 

-0.085ns 

0.156ns 

0.116ns 

 
0.267* 
0.279* 
-0.094ns 

0.152ns 

0.161ns 

0.164ns 

0.139ns 

0.109 
0.000 
0.912 
0.371 
0.101 
0.224 

 
0.004 
0.003 
0.326 
0.110 
0.090 
0.084 
0.144 

 

Remarks * Significance level 0.05 ; ns Not significance level 0.05 
 

 ปัจจัยท่ีมคีวามสัมพนัธ์กับการรบัรูเ้รือ่งการ

อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของกลุ่มนักเรียนตัวอย่าง 

มีรายละเอียดดัง Table 1 อธิบายได้ดังนี้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพันธ์

กับการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า 

ของกลุ่มนักเรียนตัวอย่าง โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์

เพียร์สันโปรดักส์โมเมนต์ อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถติิ (ค่า p = 0.000) มีค่าสมัประสทิธ์ิสหสัมพนัธ์

เท่ากบั 0.339 โดยเป็นความสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนั

กล่าวคือ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่ม

ขึ้นมีผลต่อการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์

ป่าทีเ่พิม่ข้ึนด้วย เนือ่งมาจากนกัเรยีนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงส่วนใหญ่เป็นนักเรียนท่ีมีความ

สนใจในการเรียน และมักเป็นนักเรียนท่ีสามารถ

รับรู้เรื่องต่าง ๆ ได้ดี

 การรับข่าวสารการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์

ป่าจากส่ือมีความสัมพันธ์กับการรับรู้เร่ืองการ

อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของกลุ่มนักเรียนตัวอย่าง 

โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สันโปรดักส์โมเมนต์  

อย่างมีนัยส�าคญัทางสถติิ (ค่า p = 0.004) มีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.267 โดยเป็นความสัมพันธ์ใน

ทศิทางเดียวกนั กล่าวคอื นกัเรยีนทีมี่การรบัข่าวสาร 

Table 1  Independent variables affecting wildlife resource conservation perception of  

 Prathomsuksa six students.
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การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าจากสื่อเพิ่มขึ้นมี

ผลต่อการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า 

ทีเ่พิม่ข้ึนด้วย เนือ่งมาจากนกัเรยีนทีมี่การรบัรูข่้าวสาร

ด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรสตัว์ป่าจากสือ่หลายชนดิ 

ท�าให้นักเรียนมีการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร

สัตว์ป่ามากขึ้นด้วย

 ความรูด้้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรสตัว์ป่ามี

ความสมัพนัธ์กบัการรบัรูเ้รือ่งการอนุรกัษ์ทรพัยากร

สัตว์ป่าของกลุ่มนักเรียนตัวอย่าง โดยใช้สถิติสห

สัมพันธ์เพียร์สันโปรดักส์โมเมนต์อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ (ค่า p = 0.003) มีค่าสมัประสทิธ์ิสหสัมพนัธ์

เท่ากับ 0.279 โดยเป็นความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกนั กล่าวคอื นักเรยีนทีมี่ความรูด้้านการอนุรกัษ์

ทรัพยากรสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นมีผลต่อการรับรู้เรื่องการ

อนรุกัษ์ทรพัยากรสตัว์ป่าทีเ่พิม่ข้ึนด้วย เนือ่งมาจาก

นักเรียนท่ีมีความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์

ป่าสูง มีความสามารถในการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์

ทรัพยากรสัตว์ป่าได้ดีด้วยตนเอง

ปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและ

แนวทางการแก้ไข

ปัญหาเกีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรสตัว์ป่า

ของกลุม่นกัเรยีนตัวอย่างพบว่า ปัญหาการลักลอบล่า

สัตว์ป่าเพือ่น�ามาประกอบอาหารหรอืเพือ่น�ามาเลีย้ง

มากทีสุ่ด  คดิเป็นร้อยละ  87.5  รองลงมาได้แก่ ปัญหา

การบุกรุกพืน้ท่ีป่าและลกัลอบตัดไม้ และปัญหาการ

ลกัลอบเผาป่าคดิเป็นร้อยละ 45.6 และ 35.7 ตามล�าดับ 

ส�าหรบัแนวทางการแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัการอนรัุกษ์

ทรพัยากรสัตว์ป่าของกลุม่นักเรยีนตัวอย่างต้องการให้มี 

การท�าป้ายประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับการรณรงค์หยดุล่า

สตัว์ป่ามากท่ีสุด คดิเป็นร้อยละ 38.4   รองลงมาได้แก่  

 แจ้งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าล�าน�้าน่านฝั่ง

ขวาเม่ือพบการลักลอบล่าสัตว์ป่า  และการจัดท�า

ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรณรงค์ห้ามเผาป่า 

คิดเป็นร้อยละ 28.6 และ 25.0 ตามล�าดับ

สรุป
 จากการศึกษาพบว่า  กลุ่มนักเรียนตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นนกัเรยีนหญิงร้อยละ  56.3  มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3 จ�านวนสมาชิกใน

ครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 5 คน ผู้ปกครองของนักเรียน

ส่วนใหญ่มีศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือเทียบ

เท่า คิดเป็นร้อยละ 52.7 และประกอบอาชีพรับจ้าง

ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 38.4 นักเรียนส่วนใหญ่เข้าไป

เก็บผักจากป่า คิดเป็นร้อยละ 66.1 เคยเข้าร่วม

อบรมในกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร

สัตว์ป่า  2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 71.4 ปลูกต้นไม้

ในวันส�าคัญต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 77.7 และได้รับ

ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าจาก

โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 84.8 ปัจจัยด้านครอบครัว 

ของกลุม่นกัเรยีนตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า ผูป้กครอง

อบรมสั่งสอนให้นักเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์

ป่า เช่น การป้องกันไฟป่าเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

ต่อสัตว์ป่า การปลูกต้นไม้ในป่าให้เป็นที่อยู่อาศัย 

ของสัตว์ป่า การไม่บุกรุกท�าลายป่าไม้เพราะ

ป่าไม้เปรียบเสมือนบ้านของสัตว์ป่า เป็นต้น  

คิดเป็นร้อยละ  79.5  ปัจจัยด้านโรงเรียนของกลุ่ม

นักเรียนตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า  นักเรียนได้รับ

ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าจาก

การเรียนในห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.0 ปัจจัย

ด้านชุมชนของกลุ่มนักเรียนตัวอย่างส่วนใหญ่ พบ

ว่า ในชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยมีการจัดกิจกรรมเก่ียว

กบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรสัตว์ป่าโดยการปลกูต้นไม้

ในวันส�าคัญต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 67.0 และปัจจัย
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ด้านหน่วยงานของรฐัของกลุ่มนักเรยีนตัวอย่างส่วน

ใหญ่พบว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีการอบรมให้ความรู้

นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า  

คิดเป็นร้อยละ 75.0  คะแนนเฉลี่ยของความรู้เรื่อง

การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าเท่ากับ 6.1 คะแนน 

คะแนนเฉลีย่การรบัรูเ้รือ่งการอนุรกัษ์ทรพัยากรสตัว์

ป่าของกลุ่มนักเรียนตัวอย่างเท่ากับ 11.3 คะแนน 

ปัญหาเก่ียวกับการอนรุกัษ์ทรพัยากรสตัว์ป่าของกลุม่

นกัเรยีนตัวอย่างพบว่า การลกัลอบล่าสัตว์ป่าเพือ่น�า

มาประกอบอาหารหรือเพื่อน�ามาเลี้ยงมากที่สุด คิด

เป็นร้อยละ 87.5 ส�าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ของกลุ่มนักเรียนตัวอย่างต้องการให้มีการท�าป้าย

ประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการรณรงค์หยดุล่าสัตว์ป่ามาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.4    การทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การรับข่าวสาร

การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าจากสื่อ และความรู้

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า มีความสัมพันธ์

กับการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว ้

ดังนั้น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าล�าน�้าน่านฝั่ง

ขวาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรเพิ่มช่องทางส่ือ

ในการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร

สัตว์ป่า และมีการอบรมเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร

สัตว์ป่าให้กับเยาวชนรอบพื้นที่เพื่อเพิ่มความรู้ด้าน

การอนรุกัษ์ทรพัยากรสัตว์ป่าให้สอดคล้องการรับรู้

ของเยาวชนรอบพื้นท่ี เพื่อให้เกิดความรู้และความ

เข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าอย่างถูกต้อง

ต่อไปในอนาคต

ค�านิยม

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณหวัหน้าเขตรกัษาพนัธ์ุ

สัตว์ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา และกลุ่มนักเรียนตัวอย่าง 

ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลและอ�านวยความสะดวกใน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้

เอกสารและสิ่งอ้างอิง
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ความพึงพอใจของผู้มาเยือนที่มีต่อสิ่งอ�านวยความสะดวกและ

การให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง: กรณีศึกษาหมู่เกาะรัง 
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Visitors’ Satisfaction on Facilities and Services of Mu Ko Chang National Park: 

A Case Study of Mu Ko Rang,  Ko  Mak  Sub-district,  Ko  Kut District, Trat Province
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ABSTRACT
The objectives of this study were to determine socio-economic characteristic, general relevant 

information, satisfaction level and factors affecting visitors’ satisfaction on facilities and services of Mu 

Ko Chang national park: a case study of Mu Ko Rang, Ko Mak sub-district, Ko Kut district Trat  province.  

Data gathered by employing the designed questionnaire and interviewed 369 visitors who had visited Mu 

Ko Chang national park, especially of Mu Ko Rang, Ko Mak sub-district, Ko Kut district, Trat province 

during January-February 2018. Statistical analysis methods employed for testing the setting hypothesis 

were t-test and F-test with the given significant level of 0.05 (p-value = 0.05).

The results of this study indicated that most of the respondents were male and female with a rather 

equivalent proportion, and with the average age of 32.83 years, their educational level were at bachelor’s 

degree. Most of them weren’t having major occupation (students). Their average annual household income 

per month were 17,580.38 baht. Their domicile were in the central region/eastern region. The objectives 

of the recreational visitors were general traveling, visiting national park with families group, and the coral 

reefs in the area were attractive. The visitors’ were satisfaction on facilities and services of Mu Ko Chang 

national park at Mu Ko Rang at the high level with the average score of 3.92. Furthermore, factors affecting 

visitors’ satisfaction on facilities and services of this national park were educational level, the objectives 

of the recreational visitor, experienced in visiting and type of visitors group.

Keywords: satisfaction, facilities and services, Mu Ko Chang national park, Mu Ko Rang, Trat province
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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาลกัษณะทางเศรษฐกจิ สงัคม ข้อมูลทัว่ไประดับความพงึพอใจ 

และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาเยือนท่ีมีต่อสิ่งอ�านวยความสะดวกและการให้บริการ

ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง: กรณีศึกษาหมู่เกาะรัง ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอเกาะกูดจังหวัดตราด ข้อมูล

ทีใ่ช้ในการศึกษารวบรวมโดยใช้แบบสมัภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผูม้าเยอืนทีเ่ดินทางมาเยอืนในพืน้ทีอ่ทุยานแห่ง

ชาติหมู่เกาะช้าง เฉพาะบริเวณพื้นที่หมู่เกาะรัง ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอเกาะกูดจังหวัดตราด ในช่วงระหว่าง

เดือนมกราคม– กุมภาพันธ์ 2561 รวมจ�านวน 369 ราย วิธีวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ

ที (t-test)  และสถิติเอฟ (F-test) ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.05)

ผลการศึกษาพบว่าผู้มาเยือนตัวอย่างที่ท�าการศึกษาเป็นเพศชาย และเป็นเพศหญิงในจ�านวน

ที่ใกล้เคียงกัน มีอายุเฉลี่ย 32.83 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพหลัก(นักเรียน/

นิสิต/นักศึกษา) มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 17,580.38 บาท มีภูมิล�าเนาอยู่ในท้องท่ีภาคกลาง/ภาคตะวันออก 

มีวัตถุประสงค์ของการมาเยือนเพื่อมาเยือนทั่วไป มาเยือนกับครอบครัวและมีแหล่งปะการังน�้าตื้นในพื้นที่

เป็นสิ่งดึงดูดใจ ผู้มาเยือนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ�านวยความสะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติ

หมูเ่กาะช้าง บรเิวณหมูเ่กาะรงัอยูใ่นระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.92 ส่วนปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของ

ผู้มาเยือนที่มีต่อสิ่งอ�านวยความสะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ ได้แก่ระดับการศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการมาเยือน ประสบการณ์การมาเยือน และประเภทของกลุ่มผู้มาเยือน

ค�าส�าคัญ: ความพึงพอใจ ผู้มาเยือน สิ่งอ�านวยความสะดวกและการให้บริการ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 

หมู่เกาะรัง จังหวัดตราด

บทน�า
ปัจจุบันความแออัดและความวุ่นวายใน

สังคมเมืองได้ส่งผลท�าให้กระแสการท่องเที่ยวของ

ประชาชนในพืน้ท่ีทางธรรมชาติได้รับความนยิมเพิม่

ขึน้ เนือ่งจากประชาชนทีอ่ยูอ่าศัยในสังคมเมอืงต้อง

เคร่งเครียดกับปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และความสับสนวุ่นวายท่ามกลางภาวะมลพิษส่ิง

แวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่การเดินทางมาท่องเท่ียวในพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความส�าคัญจึงได้

มุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกและการ

ให้บริการเชิงรุกมากขึ้น การเตรียมสิ่งอ�านวยความ

สะดวกต่างๆ และการให้บริการจึงเป็นส่ิงจ�าเป็นท่ี

จะสนองความต้องการและรองรบัประชาชนกลุม่น้ี

ให้เกิดประสิทธิภาพ การให้บริการอย่างเหมาะสม

ภายใต้การรักษาระบบนิเวศและความงดงามตาม

ธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติให้คงอยู่และเป็นไป

ตามวตัถปุระสงค์ของการจดัต้ังอทุยานแห่งชาติ คือ  

(1) เพื่อการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติของพื้นที่ให้คง

อยู่ตามธรรมชาติ ป้องกันการรบกวนจากมนุษย์ (2) 

เพือ่การท่องเท่ียวพกัผ่อนหย่อนใจเกดิความสุขกาย

สุขใจ ช่วยผ่อนคลายความเครียด และ (3) เพื่อการ

ศึกษาค้นคว้าวจิยั (กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และ

พันธุ์พืช, 2560ก) ซึ่งจากวัตถุประสงค์เพื่อการท่อง
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เท่ียวพกัผ่อนหย่อนใจจะเหน็ได้ว่า หากการจดัการ

ด้านการท่องเท่ียวไม่มีประสทิธิภาพอาจส่งผลกระ

ทบต่อสภาพทางธรรมชาติในพื้นที่ได้

อทุยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวดัตราด

เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งหนึ่งในอ่าว

ไทยที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม 

ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยมากกว่า 40 เกาะ มีเกาะ

ที่เป็นโขดหินกลางทะเลจ�านวนมาก โดยมีเกาะ

ช้างเป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุด เกาะหลายแห่ง

มีทิวทัศน์สวยงาม หาดทรายขาว และน�้าทะเลใส

สะอาด บางแห่งมีปะการงัใต้น�า้ท่ีคงความสมบรูณ์

ตามธรรมชาติเช่นเกาะหวาย หมู่เกาะรัง เป็นต้น 

ได้รับการประกาศจัดต้ังให้เป็นอุทยานแห่งชาติ 

ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม99ตอนท่ี 197 ลงวัน

ที่ 31 ธันวาคม 2525 เป็นอุทยานแห่งชาติล�าดับที่ 

45 ของประเทศไทย (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

ป่า และพันธุ์พืช, 2560ข) จากข้อมูลสถิติจ�านวน

นักท่องเที่ยวในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555–2559 พบว่า มีสถิติ

จ�านวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดอันดับที่ 14 และอยู่

อันดับท่ี 4 ของประเทศเม่ือเทียบกับอุทยานแห่ง

ชาติทางทะเล เป็นรองเพียงอุทยานแห่งชาติหาด

นพรตัน์ธารา –หมู่เกาะพพี ีอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะ

สิมิลัน และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่

เกาะเสม็ด เท่านั้น (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพนัธ์ุพชื, 2560ค) ท้ังน้ีจากสถติิดังกล่าวจะเห็น

ได้ว่านักท่องเท่ียวเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติ

หมู่เกาะช้าง ซ่ึงเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอยู่

ในล�าดับต้นๆ ของประเทศ ดังนั้น จึงจ�าเป็นอย่าง

ยิ่งที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างโดยเฉพาะหมู่

เกาะรัง ซึ่งเป็นหมู่เกาะท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ

ท่ี 1 ในจ�านวน 11 เกาะของอุทยานแห่งชาติหมู่

เกาะช้างท่ีมีการอนุญาตให้มีการด�าน�้าดูปะการัง

จึงเป็นจุดด�าน�้าดูปะการังท่ีส�าคัญท่ีจะต้องจัดการ 

ส่ิงอ�านวยความสะดวกและการให้บรกิารต่างๆ ให้

มีความพร้อมต่อการรองรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มา

เยือนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปซ่ึงจากข้อมูล

ข้างต้นจงึจ�าเป็นท่ีจะต้องศึกษาความพงึพอใจของ

ผูม้าเยือนทีมี่ต่อสิง่อ�านวยความสะดวกและการให้

บรกิารของอทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะช้างบรเิวณหมู่

เกาะรงัในช่วงท่ีมีผูม้าเยอืนเข้ามาเยอืนค่อนข้างมาก 

(มกราคม – กุมภาพันธ์)เพื่อต้องการทราบว่าส่ิง

อ�านวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ ของ

อุทยานแห่งชาติบริเวณหมู่เกาะรัง เป็นที่พึงพอใจ

ของผู้มาเยือนอยู่ในระดับใด ผู้มาเยือนมีข้อเสนอ

แนะในการปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกและ

การให้บริการอย่างไรบ้าง ข้อมูลการศึกษาจะเป็น

ประโยชน์ต่อการน�าไปใช้ประกอบการปรับปรุง

และพัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวกและการให้

บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ น�าไปสู่การจัดการ

ด้านการท่องเทีย่วในพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาติหมู่เกาะ

ช้างให้เกดิประสทิธิภาพ และเป็นท่ีประทบัใจของ

ผู้มาเยือนในอนาคตได้มากยิ่งขึ้นต่อไป

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลทั่วไป ระดับ

ความพงึพอใจ และเพือ่ศึกษาปัจจัยท่ีมผีลต่อความ

พงึพอใจของผูม้าเยอืนทีมี่ต่อสิง่อ�านวยความสะดวก

และการให้บรกิารของอทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะช้าง 

บริเวณหมู่เกาะรัง ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอเกาะกูด

จังหวัดตราด

สมมติฐาน

การศึกษาครัง้น้ีได้ก�าหนดสมมติฐานไว้ว่า 

ผู้มาเยือนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก ราย



วารสารการจัดการป่าไม้                                                  ความพึงพอใจของผู้มาเยือนที่มีต่อสิ่งอ�านวยความสะดวก...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 23                              ชุมพร ขาวผ่อง และคณะ68 

ได้ต่อเดือน ภมิูล�าเนา วตัถปุระสงค์ของการมาเยอืน 

ประสบการณ์การมาเยือน และประเภทของกลุ่มผู้

มาเยือนต่างกนั มีความพงึพอใจต่อสิง่อ�านวยความ

สะดวกและการใหบ้รกิารของอทุยานแหง่ชาติหมู่

เกาะช้าง บรเิวณหมู่เกาะรงั ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอ

เกาะกูด จังหวัดตราดแตกต่างกัน

อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์

1. แบบสัมภาษณ์

2. อุปกรณ์เครื่องเขียน

3. คอมพวิเตอร์และโปรแกรมส�าเรจ็รปู

วิธีการ

การก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรศึกษา ได้แก่ ผู้มาเยือนที่

เดินทางมาเยือนในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ

ช้าง บริเวณหมู่เกาะรัง ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอ

เกาะกูด จังหวัดตราด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม 

ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เฉพาะผู้มาเยือนที่เป็น

ชาวไทยเท่านั้น

2. กลุ่มตัวอย่าง ค�านวณหาขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชจ้�านวนผูม้าเยอืนที่เดนิทางมาเยอืน 

ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บริเวณหมู่

เกาะรัง ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอเกาะกูด จังหวัด

ตราดช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

ซ่ึงเป็นช่วงที่มีผู้มาเยือนเข้ามาเยือนมากมาหาค่า

เฉลี่ยในช่วง 2 เดือนดังกล่าว (4,966 + 4,512÷2)  

ซึ่งมีจ�านวนเท่ากับ  4,739  ราย  (กรมอุทยานแห่ง

ชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช,  2560ค) โดยน�าจ�านวน

ผู้มาเยือนมาค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติ 0.05 (p-value = 0.05) ได้จ�านวนผู้มาเยือน

ตัวอย่างเท่ากับ 369 ราย

การสร้างและการทดสอบแบบสัมภาษณ์

1. การสร้างแบบสัมภาษณ์ ศึกษารปูแบบ

การจดัท�าแบบสมัภาษณ์จากผลงานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง

จัดท�าแบบสัมภาษณ์ให้มีค�าถามสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ครอบคลุมตัวแปรอิสระและตัวแปร

ตามโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 

1 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลท่ัวไป

ของผู้มาเยือน และส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้

มาเยือนที่มีต่อส่ิงอ�านวยความสะดวกและการให้

บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บริเวณ

หมู่เกาะรงั ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอเกาะกูด จังหวดั

ตราด 

2. การทดสอบแบบสัมภาษณ์ มีข้ันตอน

ดังต่อไปนี้

2.1 น�าแบบสัมภาษณ์ทีจ่ัดสร้างขึน้

เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

และความสมบูรณ์ของแบบสมัภาษณ์ หลงัจากนัน้

จงึน�ากลบัมาแก้ไขและปรบัปรงุตามค�าแนะน�าของ

ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

2.2 การตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหา (content validity) ของแบบสัมภาษณ์และ

การทดสอบหาค่าความเชือ่ม่ัน (reliability analysis) 

ของค�าถามตัวแปรตาม ด้วยวธีิการตรวจสอบคณุภาพ

เครื่องมือของ Cronbach’s alpha (พวงรัตน์, 2540) 

โดยน�าแบบสัมภาษณ์ 30 ชดุ ไปทดลองใช้ (pre-test) 

กบัผูม้าเยอืนทีเ่ดินทางมาเยอืนอทุยานแห่งชาติเขา

แหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด บริเวณเกาะกุฎี อ�าเภอ

เมืองจังหวัดระยองผลการทดสอบหาค่าความเชื่อ

มั่นของค�าถามตัวแปรตามได้ค่าเท่ากับ 0.898

การวัดระดับความพึงพอใจ

การวัดระดับความพึงพอใจสามารถใช้

ค�าถามส่วนท่ี 2 ของแบบสัมภาษณ์มาใช้ในการวดั 

ซึ่งค�าถามดังกล่าวเป็นค�าถามแบบประเมินค่าตาม
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มาตรวัดของ Likert’s  Scale (พรเพ็ญ, 2531) โดย

ค�าถามแต่ละข้อมีค�าตอบให้เลือกตอบ 5 ตัวเลือก

หรอื 5 ระดับและก�าหนดค่าการให้คะแนนไว้ ดังนี้

ระดับความพึงพอใจ    ระดับคะแนนที่ได้

พึงพอใจมากท่ีสุด                       5 คะแนน

พึงพอใจมาก                                    4 คะแนน

พึงพอใจปานกลาง                        3 คะแนน

พึงพอใจน้อย                               2 คะแนน

พงึพอใจน้อยท่ีสุด - ไม่พงึพอใจ 1 คะแนน

จากเกณฑ์การให้คะแนนระดับความพึง

พอใจดังกล่าว ก�าหนดอนัตรภาคชัน้ออกเป็น 5 ชัน้ 

แต่ละชัน้มคีวามกว้างของอนัตรภาคชัน้ เท่ากับ 0.80 

สามารถแปลความหมายระดับความพงึพอใจได้ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึงผู้มาเยือนมี

ความพึงพอใจต่อส่ิงอ�านวยความสะดวกและการ

ให้บรกิารของอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บรเิวณ

หมู่เกาะรัง อยู่ในระดับที่ไม่พึงพอใจ - น้อยที่สุด

ได้ค่าเฉลี่ย 1.81– 2.60 หมายถึงผู้มาเยือน

มีความพงึพอใจต่อส่ิงอ�านวยความสะดวกและการ

ให้บรกิารของอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บรเิวณ

หมู่เกาะรัง อยู่ในระดับน้อย

ได้ค่าเฉลี่ย 2.61– 3.40 หมายถึงผู้มาเยือน

มีความพงึพอใจต่อส่ิงอ�านวยความสะดวกและการ

ให้บรกิารของอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บรเิวณ

หมู่เกาะรัง อยู่ในระดับปานกลาง

ได้ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึงผู้มาเยือน

มีความพงึพอใจต่อส่ิงอ�านวยความสะดวกและการ

ให้บรกิารของอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บรเิวณ

หมู่เกาะรัง อยู่ในระดับมาก

ได้ค่าเฉลี่ย  4.21– 5.00 หมายถึงผู้มาเยือน

มีความพงึพอใจต่อส่ิงอ�านวยความสะดวกและการ

ให้บรกิารของอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บรเิวณ

หมู่เกาะรัง อยู่ในระดับมากที่สุด

การเก็บรวบรวมข้อมูล

น�าแบบสัมภาษณ์ท่ีจัดสร้างข้ึนและผ่าน

การทดสอบเรียบร้อยแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูล

กับผู้มาเยือนตัวอย่างที่เดินทางมาเยือนในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บริเวณหมู่เกาะรัง 

ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดย

เน้นการเกบ็รวบรวมข้อมูลกบัผูม้าเยอืนท่ีได้ด�าเนนิ

กิจกรรมในพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว และเก็บข้อมูลกับผู้

มาเยือนเฉพาะชาวไทยให้กระจายทุกกลุ่ม ใช้วิธี

การเกบ็ข้อมลูจากผูม้าเยอืนตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบ

มีระบบ (systematic sampling)ซ่ึงหาช่วงการสุ่ม

ตัวอย่างโดยน�าจ�านวนผู้มาเยือนหารด้วยจ�านวน

ผู้มาเยือนกลุ่มตัวอย่าง (4,739÷ 369) ได้ช่วงการ

สุ่มตัวอย่างเท่ากบั12.84 รายปัดเศษเป็นจ�านวนเต็ม

เท่ากับ 13 ราย และหาหน่วยตัวอย่างล�าดับแรกมา

สุ่มหาหมายเลขเริ่มต้น (random start) โดยวิธีการ

สุ่มตัวเลขอย่างง่าย สมมติว่าสุม่เลอืกได้หมายเลข 7 

ดังนัน้ การเกบ็รวบรวมข้อมูลกบัผูม้าเยอืนตัวอย่าง

จะเริ่มต้นจากเลขที่ตั้งต้น ได้แก่ ผู้มาเยือนล�าดับที่ 

7 และเลขทีล่�าดับต่อไปให้น�าเลขทีต้ั่งต้นบวกด้วย

เลขบอกช่วงการสุ่ม ได้แก่ 13 ท�าให้ได้ผู้มาเยือนที่

เป็นกลุ่มตัวอย่างตามล�าดับดังนี้ คือ ล�าดับที่ 7, 20, 

33, 50, 63, 80, ..... จนครบจ�านวนผูม้าเยอืน 369 ราย

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

(descriptive analysis) เป็นการน�าข้อมูลต่างๆ ท่ี

ได้จากแบบสัมภาษณ์มาวเิคราะห์ข้อมลูและแสดง

ค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency)  ค่า

ร้อยละ (percent) ค่าสูงสุด (maximum) ค่าต�่าสุด 

(minimum) และค่าเฉลี่ย (mean)

2. การวิเคราะห์เปรยีบเทียบปัจจัยท่ีมีผล
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ต่อความพงึพอใจของผูม้าเยอืนทีมี่ต่อสิง่อ�านวยความ

สะดวกและการใหบ้รกิารของอทุยานแหง่ชาติหมู่

เกาะช้าง บรเิวณหมู่เกาะรงั ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอ

เกาะกูด จังหวัดตราด ใช้สถิติที  (t-test) กับตัวแปร

อิสระที่แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม และใช้สถิติเอฟ

(F – test) กบัตัวแปรอสิระทีแ่บ่งกลุม่ต้ังแต่ 3 กลุม่

ขึ้นไป ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ  0.05  
(p-value =0.05) หรือท่ีระดับความน่าเชื่อถือทาง

สถิติร้อยละ 95

ผลและวิจารณ์
ลกัษณะทางเศรษฐกจิ สงัคม และข้อมลูทัว่ไปของ

ผู้มาเยือนตัวอย่าง

1. เพศ ผลการศึกษาพบว่า ผู้มาเยือน

ตัวอย่างที่ท�าการศึกษาเป็นเพศชาย ร้อยละ 52.30 

และในส่วนที่เหลือเป็นเพศหญิง ร้อยละ 47.70

2. อายุ ผลการศึกษาพบว่า ผู้มาเยือน

ตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 

ปีและ20 – 30 ปี ในจ�านวนท่ีใกล้เคียงกัน ร้อย

ละ 27.91 และ 26.83 ตามล�าดับ มีอายุเฉลี่ย 
32.83 ปี มากที่สุด64 ปี และน้อยท่ีสุด 16 ปี

3. ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ผูม้า

เยอืนตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี ร้อยละ 39.30 รองลงมาการการศึกษาระ

ดับปวท./ปวส./อนปุรญิญาร้อยละ 21.14 และน้อยทีสุ่ด

มีการศึกษาระดับปรญิญาโทหรอืสงูกว่า ร้อยละ 2.44

4. อาชีพหลัก ผลการศึกษาพบว่า ผู้มา

เยอืนตัวอย่างทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีอาชพีหลกั

(นักเรยีน/นิสติ/นักศึกษา) ร้อยละ 22.76 รองลงมามี

อาชพีหลกัท�าธุรกจิส่วนตัว ร้อยละ 18.16 และน้อย

ท่ีสุดมีอาชพีหลกัเกษตรกรรม (เลีย้งสัตว์) ร้อยละ 1.08

5. อาชพีรอง ผลการศึกษาพบว่า ผูม้าเยอืน

ตัวอย่างทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีอาชพีรองร้อย

ละ 89.97 ในส่วนทีเ่หลอืมีอาชพีรอง ร้อยละ 10.03

6. รายได้ต่อเดือน ผลการศึกษาพบว่า ผู้

มาเยือนตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้

ต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 34.69 รอง

ลงมาไม่มีรายได้ต่อเดือน ร้อยละ 22.76 มีรายได้

ต่อเดือนเฉลี่ย17,580.38 บาท มากที่สุด 225,150 

บาท และน้อยท่ีสดุน้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 0.27

7. ภมิูล�าเนาท่ีต้ังบ้านเรอืน ผลการศึกษา

พบว่า ผูม้าเยอืนตัวอย่างทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่ มี

ภมิูล�าเนาท่ีต้ังบ้านเรอืนอยูใ่นภาคกลาง/ภาคตะวนั

ออกร้อยละ 52.03 รองลงมามีภูมิล�าเนาท่ีต้ังบ้าน

เรือนอยู่ในภาคเหนือร้อยละ 21.95 และน้อยที่สุด

มีภมิูล�าเนาท่ีต้ังบ้านเรอืนอยูใ่นภาคใต้ ร้อยละ 5.15

8. วตัถุประสงค์ของการมาเยือน ผลการ

ศึกษาพบว่า ผูม้าเยือนตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาส่วนใหญ่

มีวตัถปุระสงค์ของการมาเยอืนเพือ่มาเยอืนท่ัวไปร้อย

ละ 26.82 รองลงมาไม่มีวตัถปุระสงค์ของการมาเยอืน

ร้อยละ 18.97 และน้อยท่ีสุดมีวตัถปุระสงค์ของการมา

เยอืนเพือ่ประชมุ/สมัมนา/อบรม/เข้าค่ายร้อยละ 7.59

9. ประสบการณ์การมาเยอืน ผลการศึกษา

พบว่า ผูม้าเยอืนตัวอย่างทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่เคย

มีประสบการณ์การมาเยือน ร้อยละ 56.10 และที่

เหลอืไม่เคยมีประสบการณ์การมาเยอืน ร้อยละ 43.90

10. ประเภทของกลุ่มผู้มาเยือน ผลการ

ศึกษาพบว่า ผู้มาเยือนตัวอย่างที่ท�าการศึกษา

ส่วนใหญ่ มาเยือนกับครอบครัวร้อยละ 34.96 
รองลงมามาเยือนกับกลุ่มเพื่อน ร้อยละ 22.49 

และน้อยที่สุดมาเยือนกับกลุ่มทัวร์ ร้อยละ 1.36

11. จ�านวนผู้มาเยือนในกลุ่ม ผลการ

ศึกษาพบว่า ผู้มาเยือนตัวอย่างที่ท�าการศึกษา

ส่วนใหญ่มีจ�านวนผู้มาเยือนในกลุ่ม 2-5 คน 
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ร้อยละ 55.28 มีจ�านวนผู้มาเยือนในกลุ่มเฉลี่ย 

5.75 คน มากท่ีสุด 80 คน และน้อยที่สุด 1 คน

12. ส่ิงดึงดูดใจ ผลการศึกษาพบว่า ผู้

มาเยือนตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่มีแหล่ง

ปะการังน�้าต้ืนในพื้นท่ีเป็นสิ่งดึงดูดใจร้อยละ 

36.58 รองลงมามีความสวยงามของหมู่เกาะต่างๆ 

ในพื้นที่เป็นสิ่งดึงดูดใจ ร้อยละ 28.57 และน้อย

ท่ีสุด ไม่มีสิ่งดึงดูดใจแต่อย่างใด ร้อยละ 2.16

ระดับความพึงพอใจของผูม้าเยอืนทีม่ต่ีอส่ิงอ�านวย

ความสะดวกและการให้บรกิารของอทุยานแห่งชาติ

หมู่เกาะช้าง บริเวณหมู่เกาะรัง ต�าบลเกาะหมาก 

อ�าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้

มาเยือนที่มีต่อส่ิงอ�านวยความสะดวกและการให้

บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บริเวณ

หมู่เกาะรงั ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอเกาะกดู จังหวดั

ตราด เมือ่แบ่งคะแนนความพงึพอใจของผูม้าเยอืน

ตัวอย่างออกเป็น 5 ช่วงเท่าๆ กัน พบว่า ผู้มาเยือน

ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้คะแนนความพึงพอใจ 103– 

126 คะแนน ร้อยละ 40.38 รองลงมาได้ 127 – 150 

คะแนน ร้อยละ 38.48 น้อยท่ีสุดได้ 55 – 78 คะแนน 

ร้อยละ 1.63 ได้คะแนนความพงึพอใจเฉลีย่ 117.61 

คะแนน มากที่สุด 140 คะแนน และน้อยที่สุด 62 

คะแนน รายละเอียดปรากฏตาม Table 1

ผลการศึกษาเมือ่น�าคะแนนความพงึพอใจ

ของผู้มาเยือนตัวอย่างท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ยการตอบ

ค�าถามแต่ละข้อและทุกข้อของผู้มาเยือนตัวอย่าง

ทุกราย แล้วน�าไปเปรียบเทียบกับอันตรภาคชั้นที่

ก�าหนดไว้พบว่า ระดับความพงึพอใจของผูม้าเยอืน

ท่ีมีต่อส่ิงอ�านวยความสะดวกและการให้บริการ

ของอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บรเิวณหมู่เกาะรัง 

ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอเกาะกูด จังหวัดตราดมีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 3.92 แปลความหมายได้ว่า ผู้มาเยือน

ตัวอย่างมีความพงึพอใจต่อสิง่อ�านวยความสะดวก

และการให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ

ช้าง บริเวณหมู่เกาะรังอยู่ในระดับมาก เมื่อจ�าแนก

ระดับความพงึพอใจของผูม้าเยือนตัวอย่างออกเป็น

รายด้าน ปรากฏผล ดังนี้ (1) ด้านสิ่งอ�านวยความ

สะดวกมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.87 (อยูใ่นระดับมาก) และ 

(2) ด้านการให้บรกิาร มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.98 (อยูใ่น 

ระดับมาก)
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Table 1 Satisfaction’ score of visitors’ on facilities and services of Mu Ko Chang national park 
at Mu Ko Rang, Ko Mak sub-district, Ko Kut district, Trat province. 

 

Satisfaction’ score n = 369 Percentage Remark 
 Least satisfaction score (30–54) - - Mean score = 117.61 
 Less satisfaction score (55–78) 6 1.63 Maximum score =140 
 Moderate satisfaction score (79–102) 72 19.51 Minimum score = 62 
 More satisfaction score (103– 126) 149 40.38  
 Most satisfaction score (127–150) 142 38.48

 
Table 2 Factors affecting visitors’ satisfaction on facilities and services of Mu Ko Chang 

national park at Mu Ko Rang, Ko Mak sub-district, Ko Kut district, Trat province. 
 

Independent variables t-test F-test p-value 
1. Age -0.542  0.588 
2. Educational level  4.223 0.002 
3. Major occupation 0.958 0.385
4. Monthly income 0.490 0.613
5. Domicile  0.696 0.555 
6. Objective of visiting  7.767 < 0.001 
7. Experienced in visiting 5.354  < 0.001
8. Type of visitor group  3.345 0.006 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาเยือนที่

มีต่อส่ิงอ�านวยความสะดวกและการให้บริการ 

ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บริเวณหมู่เกาะ

รัง ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

การทดสอบหาปัจจัยที่มีผลต่อความพึง

พอใจของผู้มาเยือนที่มีต่อสิ่งอ�านวยความสะดวก

และการให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ

ช้าง บริเวณหมู่เกาะรัง ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอ

เกาะกูดจังหวัดตราด ผู้ศึกษาได้แบ่งตัวแปรอิสระ

แต่ละตัวออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมของ

ข้อมูลแต่ละตัวแปร ดังปรากฏรายละเอียดผลการ

ทดสอบสมมติฐานตามล�าดับต่อไปนี้

1. อายุผู้ศึกษาได้แบ่งอายุของผู้มาเยือน

ออกเป็น 2 กลุม่ โดยใช้ค่าเฉลีย่อายขุองผูม้าเยอืน

(32.83 ปี) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุม่ ได้แก่ (1) 

กลุม่ผูม้าเยอืนท่ีมอีายนุ้อย (16 – 32 ปี) และ (2) กลุม่ผู้

มาเยอืนท่ีมอีายมุาก (33 – 64 ปี) (Mean = 3.905 และ  

3.938 ตามล�าดับ) พบว่า อายเุป็นปัจจัยทีไ่ม่มีผลต่อ

ความพงึพอใจของผูม้าเยอืนทีมี่ต่อส่ิงอ�านวยความ

สะดวกและการให้บรกิารของอุทยานแห่งชาติหมู่

เกาะช้าง บรเิวณหมู่เกาะรงั (t =-0.542, p-value = 

0.588) แสดงว่า ผูม้าเยอืนท่ีมีอายตุ่างกนัมีความพงึ

พอใจต่อส่ิงอ�านวยความสะดวกและการให้บรกิาร

ของอทุยานแห่งชาติท่ีศึกษาไม่แตกต่างกนั

2. ระดับการศึกษาผู้ศึกษาได้แบ่งระดับ

การศึกษาของผู้มาเยือนออกเป็น5กลุ่ม ได้แก่ (1) 

กลุ่มผู้มาเยือนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ (2) กลุ่มผู้มา

เยอืนทีมี่การศึกษาประถมศึกษา (3) กลุม่ผูม้าเยอืนท่ี

มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช. (4) 

กลุม่ผูม้าเยอืนทีมี่การศึกษาปวท./ปวส./อนปุรญิญา 

และ (5) กลุ่มผู้มาเยือนที่มีการศึกษาปริญญาตรี

หรือสูงกว่า (Mean = 3.968, 3.759, 4.136, 3.824 

และ 3.884 ตามล�าดับ) พบว่า ระดับการศึกษาเป็น

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาเยือนท่ีมี

ต่อส่ิงอ�านวยความสะดวกและการให้บริการของ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บริเวณหมู่เกาะรัง (F 

= 4.223, p-value = 0.002) แสดงว่า ผู้มาเยือนที่มี

ระดับการศึกษาต่างกนัมีความพงึพอใจต่อส่ิงอ�านวย

ความสะดวกและการให้บรกิารของอทุยานแห่งชาติ

หมู่เกาะช้าง บริเวณหมู่เกาะรัง แตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถติิ ผลการวเิคราะห์รายคู ่พบว่า (1) 

ผู้มาเยือนที่มีการศึกษาประถมศึกษา กับผู้มาเยือน

ทีมี่การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช. 

(2) ผู้มาเยือนท่ีมีการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/

ตอนปลาย/ปวช. กับผู้มาเยือนที่มีการศึกษา ปวท./

ปวส./อนุปริญญา และ (3) ผู้มาเยือนที่มีการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช. กบัผูม้าเยอืนท่ี

มีการศึกษาปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า มีความพงึพอใจ

ต่อส่ิงอ�านวยความสะดวกและการของอทุยานแห่ง

ชาติที่ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

3. อาชีพหลักผู้ศึกษาได้แบ่งอาชีพหลัก

ของผู้มาเยือนออกเป็น3กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผู้มา

เยือนทีไ่ม่มอีาชพีหลกั (2) กลุม่ผูม้าเยอืนทีมี่อาชพี

หลักภาคเกษตรกรรม (ท�านา ท�าสวน ท�าไร่ เลี้ยง

สตัว์) และ (3) กลุม่ผูม้าเยอืนทีมี่อาชพีหลกันอกภาค

เกษตรกรรม (ค้าขายรบัจ้างท่ัวไปรบัราชการพนกังาน

บรษัิท/รฐัวสิาหกิจท�าธุรกิจส่วนตัวองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และธุรกิจการท่องเที่ยว/น�าเที่ยว) 

(Mean = 3.966, 4.038 และ 3.895 ตามล�าดับ) พบว่า 

อาชพีหลกัเป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความพงึพอใจของ 

ผูม้าเยือนทีม่ต่ีอสิง่อ�านวยความสะดวกและการให้

บรกิารของอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บรเิวณหมู่

เกาะรัง (F = 0.958, p-value = 0.385) แสดงว่า ผู้มา

เยือนที่มีอาชีพหลักต่างกันมีความพึงพอใจต่อส่ิง

อ�านวยความสะดวกและการให้บรกิารของอทุยาน

แห่งชาติที่ศึกษาไม่แตกต่างกัน
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4. รายได้ต่อเดือนผู้ศึกษาได้แบ่งรายได้

ต่อเดือนของผู้มาเยือนออกเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้การ 

ไม่มีรายได้และค่าเฉลีย่รายได้ต่อเดือนของผูม้าเยือน 

(17,580.38 บาท) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม 

ได้แก่ (1) กลุ่มผู้มาเยือนที่ไม่มีรายได้ต่อเดือน (2) 

กลุ่มผู้มาเยือนท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อย (น้อยกว่า 

17,580.38 บาท) และ (3) กลุ่มผู้มาเยือนที่มีรายได้

ต่อเดือนมาก (มากกว่า 17,580.38 บาท) (Mean = 

3.966, 3.885 และ 3.925 ตามล�าดับ) พบว่า รายได้

ต่อเดอืนเป็นปัจจยัทีไ่ม่มผีลต่อความพงึพอใจของ 

ผู้มาเยือนท่ีมีต่อส่ิงอ�านวยความสะดวกและการ

ให้บรกิารของอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บรเิวณ

หมู่เกาะรัง(F = 0.490, p-value = 0.613) แสดงว่า ผู้

มาเยอืนทีมี่รายได้ต่อเดือนต่างกนัมีความพงึพอใจ

ต่อส่ิงอ�านวยความสะดวกและการให้บริการของ

อุทยานแห่งชาติที่ศึกษาไม่แตกต่างกัน

5. ภมิูล�าเนาผูศึ้กษาได้แบ่งภมิูล�าเนาของ

ผู้มาเยือนออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผู้มาเยือน

ท่ีอยู่ในภาคเหนือ (2) กลุ่มผู้มาเยือนที่อยู่ในภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ (3) กลุม่ผูม้าเยอืนทีอ่ยูใ่นภาค

กลาง/ภาคตะวนัออก และ (4) กลุม่ผูม้าเยอืนท่ีอยูใ่น

ภาคใต้ (Mean = 33.880, 3.982, 3.945 และ 3.974 

ตามล�าดับ)พบว่า ภูมิล�าเนาเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อ

ความพงึพอใจของผูม้าเยอืนท่ีมีต่อสิง่อ�านวยความ

สะดวกและการใหบ้รกิารของอทุยานแหง่ชาติหมู่

เกาะช้าง บริเวณหมู่เกาะรัง (F = 0.696, p-value = 

0.555) แสดงว่า ผูม้าเยอืนท่ีมภีมูลิ�าเนาต่างกนัมีความ 

พงึพอใจต่อส่ิงอ�านวยความสะดวกและการให้บริการ 

ของอุทยานแห่งชาติที่ศึกษาไม่แตกต่างกัน

6. วัตถุประสงค์ของการมาเยือนผูศึ้กษา

ได้แบ่งวตัถปุระสงค์ของการมาเยอืนของผูม้าเยอืน

ออกเป็น6กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผู้มาเยือนท่ีไม่มี

วัตถุประสงค์หลักแต่อย่างใด (2) กลุ่มผู้มาเยือน

ทีม่าพกัผ่อนหย่อนใจ/พกัฟ้ืน (3) กลุม่ผูม้าเยอืนท่ีมา

เยือนทัว่ไป (4) กลุม่ผู้มาเยือนที่มาศึกษาหาความรู้

สภาพทางธรรมชาติ/ระบบนิเวศ (5) กลุม่ผูม้าเยือน

ที่มาผจญภัย/เล่นกีฬา และ (6) กลุ่มผู้มาเยือนที่มา

ประชุม/สัมมนา/อบรม/เข้าค่าย (Mean = 3.893, 

3.760, 3.762, 4.249, 3.981 และ 4.079 ตามล�าดับ) 

พบว่า วัตถุประสงค์ของการมาเยือนเป็นปัจจัยที่มี

ผลต่อความพงึพอใจของผูม้าเยอืนท่ีมีต่อส่ิงอ�านวย

ความสะดวกและการให้บรกิารของอทุยานแห่งชาติ

หมู่เกาะชา้ง บรเิวณหมูเ่กาะรงั (F = 7.767, p-value 

< 0.001) แสดงว่า ผู้มาเยือนที่มีวัตถุประสงค์ของ

การมาเยือนต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ�านวย

ความสะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่ง

ชาติที่ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ผลการวิเคราะห์รายคู่ พบว่า (1) ผู้มาเยือนท่ีไม่มี

วัตถุประสงค์หลักแต่อย่างใด กับผู้มาเยือนท่ีมา

ศึกษาหาความรู้สภาพทางธรรมชาติ/ระบบนิเวศ 

(2) ผู้มาเยือนท่ีมาพักผ่อนหย่อนใจ/พักฟื้น กับผู้

มาเยอืนท่ีมีมาศึกษาหาความรูส้ภาพทางธรรมชาติ/

ระบบนิเวศ (3) ผู้มาเยือนที่มาเยือนทั่วไป กับผู้มา

เยือนท่ีมาศึกษาหาความรู้สภาพทางธรรมชาติ/

ระบบนิเวศ (4) ผู้มาเยือนที่มีผู้มาเยือนที่มาเยือน

ทั่วไป กับผู้มาเยือนที่มาผจญภัย/เล่นกีฬา และ (5) 

ผูม้าเยอืนท่ีมาศึกษาหาความรูส้ภาพทางธรรมชาติ/

ระบบนิเวศ กับผู้มาเยือนท่ีมาผจญภัย/เล่นกีฬามี

ความพึงพอใจต่อสิ่งอ�านวยความสะดวกและการ

ของอุทยานแห่งชาติที่ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ

7. ประสบการณ์การมาเยอืนผูศึ้กษาได้แบ่ง

ประสบการณ์การมาเยอืนของผูม้าเยอืนออกเป็น 2 

กลุม่ ได้แก่ (1) กลุม่ผูม้าเยอืนท่ีมีประสบการณ์การ

มาเยอืน และ (2) กลุม่ผูม้าเยอืนทีไ่ม่มีประสบการณ์

การมาเยือน (Mean = 4.064 และ 3.747 ตามล�าดับ) 
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พบว่า ประสบการณ์การมาเยอืนเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความพงึพอใจของผูม้าเยอืนทีมี่ต่อสิง่อ�านวยความ

สะดวกและการใหบ้รกิารของอทุยานแหง่ชาติหมู่

เกาะช้างบริเวณหมู่เกาะรัง (t = 5.354,  p-value < 

0.001) แสดงว่า ผู้มาเยือนที่มีประสบการณ์การมา

เยือนต่างกันมีความพึงพอใจต่อส่ิงอ�านวยความ

สะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติท่ี

ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

8. ประเภทของกลุ่มผู้มาเยือนผู้ศึกษา

ได้แบ่งประเภทของกลุม่ผูม้าเยือนออกเป็น 6 กลุม่ 

ได้แก่ (1) กลุม่ผูม้าเยอืนทีม่าเยอืนเพยีงคนเดียว (2) 

กลุ่มผู้มาเยือนที่มาเยือนกับคู่รัก (3) กลุ่มผู้มาเยือน

ทีม่าเยอืนกบัครอบครวั (4) กลุม่ผูม้าเยอืนทีม่าเยอืน

กับกลุ่มเพื่อน (5) กลุ่มผู้มาเยือนที่มาเยือนกับกลุ่ม

ทัศนศึกษานักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และ (6) กลุ่ม

ผู้มาเยือนที่มาเยือนกับกลุ่มทัวร์ (Mean = 3.934, 

3.998, 3.833, 3.853, 4.163 และ 3.572 ตามล�าดับ) 

พบว่า ประเภทของกลุม่ผูม้าเยอืนเป็นปัจจยัทีมี่ผลต่อ

ความพงึพอใจของผูม้าเยอืนท่ีมต่ีอสิง่อ�านวยความ

สะดวกและการใหบ้รกิารของอทุยานแหง่ชาติหมู่

เกาะช้าง บริเวณหมู่เกาะรัง (F = 3.345, p-value = 

0.006)  แสดงว่า ผู้มาเยือนที่มีประเภทของกลุ่มผู้

มาเยอืนต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อสิง่อ�านวยความ

สะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติท่ี

ศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคญัทางสถติิ ผลการ

วิเคราะห์รายคู่ พบว่า (1) ผู้มาเยือนที่มาเยือนเพียง

คนเดียวกับผู้มาเยือนที่มาเยือนกับกลุ่มทัศนศึกษา

นกัเรยีน/นสิติ/นักศึกษา (2) ผูม้าเยอืนทีม่าเยอืนกบั

ครอบครวักบัผูม้าเยอืนท่ีมาเยอืนกบักลุม่ทัศนศึกษา

นกัเรียน/นสิิต/นักศึกษา(3) ผูม้าเยอืนทีม่าเยอืนกบั

กลุม่เพือ่นกับผูม้าเยือนท่ีมาเยือนกับกลุม่ทัศนศึกษา

นกัเรยีน/นสิติ/นกัศึกษาและ (4) ผูม้าเยือนทีม่าเยอืน

กบักลุ่มทัศนศึกษานกัเรยีน/นสิติ/นกัศึกษากบัผูม้า

เยือนที่มาเยือนกับกลุ่มทัวร์มีความพึงพอใจต่อสิ่ง

อ�านวยความสะดวกและการของอทุยานแห่งชาติที่

ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

รายละเอียดปัจจัยท่ีมีผลและไม่มีผลต่อ

ความพงึพอใจของผูม้าเยอืนทีมี่ต่อสิง่อ�านวยความ

สะดวกและการใหบ้รกิารของอทุยานแหง่ชาติหมู่

เกาะช้าง บรเิวณหมูเ่กาะรงั ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอ

เกาะกูดจังหวัดตราด ปรากฏตาม Table 2

วารสารการจัดการปาไม 12 (23) : 73-86 (2561)                   73                  Journal of Forest Management 12 (23) : 73-86 (2018) 

 

Table 1 Satisfaction’ score of visitors’ on facilities and services of Mu Ko Chang national park 
at Mu Ko Rang, Ko Mak sub-district, Ko Kut district, Trat province. 

 

Satisfaction’ score n = 369 Percentage Remark 
 Least satisfaction score (30–54) - - Mean score = 117.61 
 Less satisfaction score (55–78) 6 1.63 Maximum score =140 
 Moderate satisfaction score (79–102) 72 19.51 Minimum score = 62 
 More satisfaction score (103– 126) 149 40.38  
 Most satisfaction score (127–150) 142 38.48

 
Table 2 Factors affecting visitors’ satisfaction on facilities and services of Mu Ko Chang 

national park at Mu Ko Rang, Ko Mak sub-district, Ko Kut district, Trat province. 
 

Independent variables t-test F-test p-value 
1. Age -0.542  0.588 
2. Educational level  4.223 0.002 
3. Major occupation 0.958 0.385
4. Monthly income 0.490 0.613
5. Domicile  0.696 0.555 
6. Objective of visiting  7.767 < 0.001 
7. Experienced in visiting 5.354  < 0.001
8. Type of visitor group  3.345 0.006 
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สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป

1. ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และ

ข้อมูลทั่วไปของผู้มาเยือนที่เดินทางมาเยือนใน

พื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บริเวณหมู่เกาะ

รัง ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 

สรปุได้ว่าผูม้าเยอืนตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาเป็นเพศ

ชายและเป็นเพศหญงิในจ�านวนท่ีใกล้เคียงกนั มีอายุ

เฉลี่ย 32.83 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วน

ใหญ่ไม่มีอาชีพหลัก (นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา) 

ไม่มีอาชีพรองมีรายได้ต่อเดือนเฉล่ีย 17,580.38 

บาท มีภูมิล�าเนาอยู่ในท้องท่ีภาคกลาง/ภาคตะวัน

ออก มีวัตถุประสงค์ของการมาเยือนเพื่อมาเยือน

ทั่วไป เคยมีประสบการณ์การมาเยือน มาเยือนกับ

ครอบครวั มีจ�านวนผูม้าเยอืนในกลุม่เฉลีย่ 5.75 คน 

และมีแหล่งปะการงัน�า้ต้ืนในพืน้ทีเ่ป็นส่ิงดึงดูดใจ

2. ระดับความพึงพอใจของผู้มาเยือน

ที่มีต่อส่ิงอ�านวยความสะดวกและการให้บริการ

ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บริเวณหมู่เกาะ

รัง ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 

สรุปได้ว่าผู้มาเยือนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ�านวย

ความสะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่ง

ชาติหมูเ่กาะช้างบรเิวณหมู่เกาะรงั ต�าบลเกาะหมาก 

อ�าเภอเกาะกูด จังหวัดตราดอยู่ในระดับมากมีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 3.92 จ�าแนกเป็น (1) ความพึงพอใจ

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 

(อยู่ในระดับมาก) และ (2) ความพึงพอใจด้านการ

ใหบ้รกิาร มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.98 (อยูใ่นระดบัมาก)

3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้

มาเยือนที่มีต่อส่ิงอ�านวยความสะดวกและการให้

บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บริเวณ

หมู่เกาะรงั ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอเกาะกดู จังหวดั

ตราด สรปุได้ว่า ระดับการศึกษา วตัถปุระสงค์ของ

การมาเยอืน ประสบการณ์การมาเยอืน และประเภท

ของกลุ่มผู้มาเยือนเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจของผู้มาเยือนที่มีต่อสิ่งอ�านวยความสะดวก

และการให้บรกิารของอทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะช้าง 

บริเวณหมู่เกาะรัง ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอเกาะกูด 

จังหวัดตราด

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้มาเยือนมีความพึงพอใจของผู้มา

เยือนท่ีมีต่อสิ่งอ�านวยความสะดวกและการให้

บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บริเวณ

หมู่เกาะรงั ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอเกาะกดู จังหวดั

ตราดอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ดัง

นั้น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จึงควรบริหาร

จัดการส่ิงอ�านวยความสะดวกและการให้บริการ

ของอุทยานแห่งชาติให้อยู่ในระดับมาก และควร

พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกและการให้บริการ

ของอทุยานแห่งชาติในบรเิวณทีศึ่กษาบางประการ

ที่ผู้มาเยือนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่น้อยกว่า

ส่ิงอ�านวยความสะดวกและการให้บรกิารด้านอืน่ๆ 

ให้ดียิง่ข้ึนกว่าเดิม เช่น การเพิม่จ�านวนห้องน�า้ ห้อง

สขุา การพฒันาความรวดเรว็ในการให้บรกิารของ

เจ้าหน้าที ่ซ่ึงมีค่าเฉลีย่ระดับความพงึพอใจ เท่ากบั 

3.45 และ 3.43 ตามล�าดับ เป็นต้น

2. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ควร

ประชาสัมพนัธ์ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกับอทุยานแห่ง

ชาติผ่านส่ือประเภทต่างๆ อย่างต่อเน่ืองและเป็น

รูปธรรม เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สื่อวิทยุ สื่อ

โทรทศัน์ ส่ือหนังสอืพมิพ์ เป็นต้น เพือ่ประชาสัมพนัธ์

จุดเด่นที่น่าสนใจในพื้นท่ีท่ีจะสามารถดึงดูดผู้มา

เยือนหรือนักท่องเท่ียวในภูมิภาคต่างๆ ภายใน

ประเทศให้เดินทางมาเยือนมากยื่งขึ้นต่อไป
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3. วัตถุประสงค์ของการมาเยือน เป็น

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาเยือนท่ีมี

ต่อส่ิงอ�านวยความสะดวกและการให้บริการของ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บรเิวณหมูเ่กาะรงั ต�าบล

เกาะหมาก อ�าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดยเฉพาะ

วตัถปุระสงค์ในการมาเยอืนเพือ่ศึกษาหาความรูส้ภาพ

ทางธรรมชาติ/ระบบนิเวศ ดังนั้น อุทยานแห่งชาติ

หมู่เกาะช้าง ควรน�าปัจจัยดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการก�าหนดแผนการป้องกันรักษาป่าเพื่อ

รักษาสภาพทางธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่

ให้คงความอดุมสมบรูณ์ จะสามารถดึงดูดผูม้าเยอืน

ให้มาเยือนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

4. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัด

ตราดควรพจิารณาน�าข้อเสนอแนะและความต้องการ

ของผูม้าเยอืนตัวอย่างทีไ่ด้จากการศึกษาคร้ังนีม้าใช้

เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา

ส่ิงอ�านวยความสะดวกและการให้บริการของอทุยาน

แห่งชาติให้เป็นไปตามความต้องการและข้อเสนอ

แนะของผู้มาเยือนดังกล่าวต่อไป เช่น การจัดสร้าง

ห้องน�้าห้องสุขาในพื้นที่เพิ่มเติมการจัดให้มีถังขยะ

ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพิ่มเติมอย่างทั่วถึง การจัด

สร้างเส้นทางเดินเท้าในบรเิวณแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ 

เพิ่มเตมิ การจดัสร้างทีน่ัง่พกัผอ่นส�าหรบับรกิารแก่

ผู้มาเยือนในพื้นที่เพิ่มเติม เป็นต้น
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ABSTRACT
This research aimed to study patterns and demand of green space utilization as well as to analyze 

and prioritize the demand for green space utilization at Kasetsart University, Kamphaeng Saen campus 

in order to develop guidelines for management of green space that compliance with user’s demand. The 

study randomly interviewed 385 samples. The interviewed data were analyzed by descriptive statistics and 

applied Analytic Hierarchy Process (AHP) in order to prioritize the demand of green space utilization. The 

study revealed that there were three patterns of green space utilization. These included 1) green space for 

relaxing (weight = 0.45), 2) green space for exercise (weight = 0.33) and 3) green space for learning and 

recreation (weight = 0.22). There were six factors affecting decision of users for utilizing green spaces 

including plant diversity, aesthetic of landscape, access to green spaces, functions and zoning, facilities and 

safety, and clean and condition of green spaces. The study suggested for three main guidelines of green space 

management that were 1) management guideline of green spaces for relaxing, 2) management guideline 

of green spaces for exercise and 3) management guideline of green spaces for recreation and education.   

Keywords: green space, academic institute, management, users
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทและความต้องการใช้ประโยชน์พื้นท่ีสีเขียวของผู้

ใช้ประโยชน์ และการวิเคราะห์เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของความต้องการในการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว

ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 385 

ราย วเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิเชงิพรรณนา พร้อมกบัประยกุต์ใช้กระบวนล�าดับชัน้เชงิวเิคราะห์ จากการศึกษา 

พบว่า ประเภทการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ตามล�าดับความส�าคัญ ได้แก่ อันดับแรก เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ค่าน�้าหนักคะแนน เท่ากับ 0.45 อันดับ

สองคือ การออกก�าลังกาย ค่าน�้าหนักคะแนนเท่ากับ 0.33 และอันดับสามคือ การเรียนรู้และนันทนาการที่

มีความงามทางภูมิทัศน์ค่าน�้าหนักคะแนน เท่ากับ 0.22 ทั้งนี้ การตัดสินใจใช้ประโยชน์พื้นท่ีสีเขียวแต่ละ

ประเภทมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างกันใน 6 ปัจจัย ได้แก่ ความหลากหลายของพันธุ์พืช ความงามทางภูมิ

ทัศน์/ทัศนียภาพ การเข้าถึงพื้นที่ การแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ สิ่งอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัย และ

การดูแลและรักษาความสะอาด ผลการศึกษาเสนอแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวออกเป็น 3 แนวทางหลัก

ตามประเภทการใชป้ระโยชน์ ได้แก่ 1) แนวทางการจัดการพื้นทีส่เีขยีวเพือ่การพักผ่อนหย่อนใจ 2) แนวทาง

การจัดการพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการออกก�าลังกาย และ 3) แนวทางการจัดการพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการเรียนรู้และ

นันทนาการ โดยในแต่ละแนวทางการจัดการหลักจะประกอบไปด้วยแนวทางย่อยตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การตัดสินใจของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว 

 ค�าส�าคัญ: พื้นที่สีเขียว สถานศึกษา การจัดการ ผู้ใช้ประโยชน์

ค�าน�า
ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม  (2547) ได้จัดท�ามาตรการในการเพิม่

และการจดัการพืน้ทีสี่เขียวในเขตชมุชนอย่างยัง่ยนื 

เพือ่ใช้เป็นกรอบแนวทางในการเพิม่และการพฒันา

พื้นที่สีเขียวที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน อย่างไร

ก็ตาม นโยบายดังกล่าวยังมีข้อจ�ากัดบางประการ

ในการเพิ่มพื้นทีสีเขียวในเขตชุมชน นั่นคือ การ

ขาดแคลนที่ดินท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน 

ซึ่งส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม มีมาตรการในการเพิม่ศักยภาพพืน้ที่

ในการทีจ่ะพฒันาเป็นพืน้ทีสี่เขียวโดยก�าหนดให้ใช้

พืน้ท่ีว่างเว้นตามกฎหมาย พืน้ท่ีสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ พื้นที่ส่วนราชการ พื้นที่ในสถาบัน

การศึกษา พื้นที่ท่ีเป็นศาสนสถาน ประวัติศาสตร์ 

และศิลปวัฒนธรรม พื้นท่ีสาธารณะของแผ่นดิน 

และพื้นท่ีรกร้าง ซ่ึงสามารถน�ามาใช้ประโยชน์

เป็นพื้นท่ีสีเขียวในชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์ร่วมกัน

การพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวในสถาบันการ

ศึกษาเป็นหนึ่งแนวทางในการเพิ่มและพัฒนาพื้นที ่

สีเขียวชุมชนเมือง ของส�านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เพือ่ประโยชน์ในด้านของความร่มรืน่ เพิม่บรรยากาศ

สดช่ืน ลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ให้นิสิต/



วารสารการจัดการป่าไม้                                                  แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 23                              พงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง และคณะ79 

นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้

ใช้ประโยชน์ในการผ่อนคลายความเครียด ลด

ความเหน่ือยล้า ท�ากิจกรรมการออกก�าลังกาย พัก

ผ่อนหย่อนใจ และการเรียนรู้และนันทนาการที่มี

ความงามทางภูมิทัศน์ซ่ึงปัจจัยที่จ�าเป็นในการจัด

ท�าแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวในสถาบันการ

ศึกษา ตามแผนปฏบิติัการเชงินโยบายด้านการจดัการ

พื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน คือ ความเข้าใจ 

ในเรื่องพฤติกรรมมนุษย์กับการใช้พื้นที่สีเขียวท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์  

(วราลักษณ์ และ พุฒพรรณี, 2554)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก�าแพงแสน มีพืน้ทีซ่ึง่มศัีกยภาพในการพฒันาพืน้ที ่

สีเขยีว ตามแนวทางของส�านกังานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เพราะนอกจาก

นสิติทีใ่ช้บรกิารพืน้ทีส่เีขียวในมหาวทิยาลยัแล้ว ยงั

เปิดโอกาสให้ประชาชนท่ัวไป เข้ามาใช้บรกิารพืน้ท่ีสี

เขยีวภายในมหาวทิยาลยั อกีท้ังยงัมีการพฒันาพืน้ท่ีสี

เขยีวร่วมกบัภาครฐัและภาคเอกชนเพือ่ให้ประชาชน

ทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม การ

พฒันาพืน้สเีขียวภายในมหาวทิยาลยั ยงัขาดข้อมลูเรือ่ง

พฤติกรรมมนุษย์กบัการใช้พืน้ท่ีสีเขยีว ท่ีสอดคล้อง

กบัความต้องการของผูใ้ช้ประโยชน์พืน้ท่ี เป็นผลให้

พืน้ทีสี่เขียวถกูใช้ไม่เต็มศักยภาพ และถกูท้ิงให้รกร้าง 

ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการ

ศึกษาลักษณะและรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นท่ีสี

เขียวรวมถงึความต้องการในการใช้ประโยชน์พืน้ที่

สีเขียวในมหาวิทยาลัย เพื่อน�าผลจากการวิจัยมาใช้

เป็นแนวทางการจัดการและพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน ที่

สอดคล้องกบัความต้องการของผูใ้ช้ประโยชน์ และ

เพือ่ให้เป็นพืน้ท่ีสีเขยีวชมุชนเมืองอย่างยัง่ยนืต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
ประชากรและขนาดตัวอย่าง

 ประชากร คือ ผู้ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์

พื้นท่ีสีเขียว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตก�าแพงแสน ซึ่งไม่ทราบจ�านวนผู้ที่มา

เข้าใช้ประโยชน์อย่างแน่ชัด จึงได้ก�าหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างผูใ้ช้ประโยชน์พืน้ทีก่รณไีม่ทราบ

จ�านวนประชากร โดยใช้สมการของ Cochran (1977) 

ดงัสมการข้างล่างนี้
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การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในสถาบันการศึกษาเปนหน่ึงแนวทางในการเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ 
สี เขียวชุมชนเมือง ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เพ่ือประโยชนในดานของความรมรื่น เพ่ิมบรรยากาศสดชื่น ลดปญหามลพิษส่ิงแวดลอม ใหนิสิต/
นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปไดใชประโยชนในการผอนคลายความเครียด ลดความ
เหน่ือยลา ทํากิจกรรมการออกกําลังกาย พักผอนหยอนใจ และการเรียนรูและนันทนาการที่มีความ
งามทางภูมิทัศนซ่ึงปจจัยที่จําเปนในการจัดทําแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในสถาบันการศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายดานการจัดการพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมืองอยางย่ังยืน คือ ความเขาใจ 
ในเร่ืองพฤติกรรมมนุษยกับการใชพ้ืนที่สีเขียวท่ีสอดคลองกับความตองการของผูใชประโยชน  
(วราลักษณ และ พุฒพรรณี, 2554) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีพ้ืนที่ซ่ึงมีศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่ 
สีเขียว ตามแนวทางของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพราะ
นอกจากนิสิตท่ีใชบริการพ้ืนท่ีสีเขียวในมหาวิทยาลัยแลว ยังเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไป เขามา
ใชบริการพ้ืนท่ีสีเขียวภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวรวมกับภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพ่ือใหประชาชนทั่วไปไดใชประโยชนรวมกัน อยางไรก็ตาม การพัฒนาพ้ืนสีเขียว
ภายในมหาวิทยาลัย ยังขาดขอมูลเรื่องพฤติกรรมมนุษยกับการใชพ้ืนที่สีเขียว ที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูใชประโยชนพ้ืนท่ี เปนผลใหพ้ืนท่ีสีเขียวถูกใชไมเต็มศักยภาพ และถูกทิ้งใหรกราง 
ไมเกิดประโยชนสูงสุด ดังน้ัน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาลักษณะและรูปแบบการใชประโยชนพ้ืนที่สี
เขียวรวมถึงความตองการในการใชประโยชนพ้ืนที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย เพ่ือนําผลจากการวิจัยมา
ใชเปนแนวทางการจัดการและพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ที่สอดคลองกับความตองการของผูใชประโยชน และเพ่ือใหเปนพ้ืนที่สีเขียวชุมชน
เมืองอยางย่ังยืนตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
ประชากรและขนาดตัวอยาง 
 ประชากร คือ ผูที่ เขามาใชประโยชนพ้ืนท่ีสีเขียว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน ซ่ึงไมทราบจํานวนผูที่มาเขาใชประโยชนอยางแนชัด จึงไดกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางผูใชประโยชนพ้ืนที่กรณีไมทราบจํานวนประชากร โดยใชสมการของ Cochran (1977) 
ดังสมการขางลางน้ี 

N  =  Z2 
4e2

โดยที่ n = ขนาดตัวอย่าง

 Z = ระดับความเชือ่ม่ันก�าหนดที ่ร้อยละ 95

 e = ค่าความผิดพลาดท่ียอมรับได้โดย

ก�าหนด + ร้อยละ 5 

สามารถค�านวณขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสม 

เท่ากับ 385 คน 

การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

 การศกึษาวจิยัเรือ่งแนวทางการจดัการและ

พัฒนาพื้นท่ีสีเขียวในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ต้องด�าเนิน

การเกบ็รวบรวมข้อมูลท่ีต้องใช้ส�าหรบัการวจิยั ดังน้ี

 1. แบบสมัภาษณ์ เพือ่สอบถามกลุม่ตัวอย่าง

ผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก�าแพงแสน โดยผูว้จัิยได้ท�าการ

รวบรวมตัวชี้วัดซึ่งใช้เป็นค�าถามเพื่อวิเคราะห์เกี่ยว

กบัการพฒันาและหาแนวทางการจัดการพืน้ทีสี่เขียว

ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก�าแพงแสน

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แล้วน�ามาประยกุต์ใช้กบัสถานทีท่ีท่�าการศึกษาวจิยั



วารสารการจัดการป่าไม้                                                  แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 23                              พงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง และคณะ80 

 2. แนวค�าถาม ส�าหรบัสัมภาษณ์ผูบ้รหิารท่ี

เกีย่วข้องกบัการพฒันาพืน้ทีสี่เขยีวภายในมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก�าแพงแสน ประกอบด้วยเนือ้หา 

3 ส่วน ได้แก่ 1) แผนการด�าเนินงานด้านการจัดการพืน้ที่

สีเขยีวในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก�าแพงแสน 

2) แนวทางการจดัการและพฒันาพืน้ทีสี่เขียว และ 3) 

แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว

การเก็บรวบรวมข้อมูล

แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การ

สมัภาษณ์ผูท่ี้เข้ามาใช้ประโยชน์พืน้ทีส่เีขียว ภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน 

ด้วยแบบสัมภาษณ์ จ�านวน 385 ตัวอย่าง และ  

2) การสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างกับผู้บริหารและเจ้า

หน้าทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัการ

พัฒนาพื้นที่สีเขียว จ�านวน 3 ราย

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี แยกการวิเคราะห์

ข้อมูลออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้

 1. การวเิคราะห์ด้วยสถติิเชงิพรรณนาโดยใช้

โปรแกรมส�าเรจ็รปูในคอมพวิเตอร์ เพือ่วเิคราะห์ข้อมูล

ทางเศรษฐกิจและสังคม รูปแบบการใช้ประโยชน์

พื้นท่ีสีเขียว และการประเมินความพึงพอใจของ

กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

 2. การประยุกต์ใช้กระบวนการล�าดับชัน้เชงิ

วิเคราะห์ (วิฑูรย์, 2542) ส�าหรับการประเมินความ

ส�าคญัของประเภทการใช้ประโยชน์พืน้ทีสี่เขยีวโดย

ก�าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ 3 ประเภท ได้แก่ 

พักผ่อนหย่อนใจ ออกก�าลังกาย และการเรียนรู้และ

นันทนาการทีม่คีวามงามทางภมิูทัศน์ พร้อมทัง้เรยีง

ล�าดับความส�าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ของกลุ่มตัวอย่างในการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว 

ซึ่งมี 6 ประเภท ได้แก่ ความหลากหลายของพันธุ์

พืช ความงามทางภูมิทัศน์/ทัศนียภาพ การเข้าถึง

พื้นที่ การแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ ส่ิงอ�านวยความ

สะดวกและความปลอดภัย และการดูแลและรักษา

ความสะอาด

 3. การวเิคราะห์เพือ่เสนอแนะแนวทางการ

จดัการพืน้ท่ีสเีขยีวในทีดิ่นของมหาวทิยาลยั โดยเรยีง

ล�าดับตามความส�าคัญของประเภทการใช้ประโยชน์

พื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งน�าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิน

ใจของกลุ่มตัวอย่าง มาจัดกลุ่มความส�าคัญเป็น 3 

ระดับ โดยใช้เทคนิคการแบ่งช่วงชั้นแบบควอไทล์ 

(Quartile) ดังนี้

3.1 ปัจจัยที่มีความส�าคัญระดับสูง (H)

3.2 ปัจจัยท่ีมีความส�าคัญระดับปาน

กลาง (M)

3.3 ปัจจัยที่มีความส�าคัญระดับต�่า (L) 

 จากนั้นประมวลและสังเคราะห์ผลการ

ศึกษาท้ังหมด น�ามาก�าหนดแนวทางการจัดการ

และพัฒนาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้

ใช้ประโยชน์พื้นท่ีสีเขียว โดยการวิจัยในครั้งนี้

จะเรียงล�าดับแนวทางการจัดการตามล�าดับความ

ต้องการการใช้ประโยชน์ และเลือกเฉพาะปัจจัย 

ทีค่วามส�าคญัระดบัสงูในแต่ละประเภทการใช้ประ

โยชน์นั้นๆ

ผลและวิจารณ์
ลักษณะและรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว

  ประเภทและจ�านวนผู้มาใช้ประโยชน์ พบ

ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาใช้ประโยชน์พื้นที ่

สีเขียวกันเป็นกลุ่มเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 64.94 โดย

มีจ�านวนเพื่อนในกลุ่ม 3, 2, 5, 10, 4, 8, 7 และ  
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6 คน คดิเป็นร้อยละ 16.10, 11.17, 10.13, 9.87, 8.83, 

3.90, 3.38 และ 1.56 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตาม

ล�าดับ รองลงมา คือ เดินทางมาเพียงคนเดียว คิด

เป็นร้อยละ 18.44 และเดินทางมาเป็นครอบครัว 

คิดเป็นร้อยละ 16.62 โดยมีจ�านวนคนในครอบครัว 

2, 3, 4, และ 5 คิดเป็นร้อยละ 6.23, 3.90, 3.90 และ 

2.60 ตามล�าดับ 

  ช่วงวันในการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาใช้ประโยชน์พื้นที ่

สีเขียวเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัต

ฤกษ์คิดเป็นร้อยละ 46.75 รองลงมาคือ มาใช้

ประโยชน์เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ และมาทุกวัน คิด

เป็นร้อยละ 29.87 และ 23.38 ตามล�าดับ ซึ่งความถี่

ในการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว พบว่า ส่วนใหญ่

มาใช้ประโยชน์พื้นท่ีสีเขียวสัปดาห์ละ 1-3 วัน  

คดิเป็นร้อยละ 34.81 รองลงมาคือ มาเดือนละ 1-3 วนั 

มาทุกวัน มาสัปดาห์ละ 4-6 วัน และน้อยกว่าเดือน

ละครัง้ คิดเป็นร้อยละ 25.19, 16.62, 13.77 และ 9.61 

ตามล�าดับ และมาใช้ประโยชน์น้อยกว่าเดือนละครัง้ 

คิดเป็นร้อยละ 9.61 อาทิ 1 วันต่อปี 2 วันต่อปี 4 วัน

ต่อปี และ 3 วันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 4.68, 2.60, 1.56 

และ 0.78 ตามล�าดับ

  ช่วงเวลาที่มาใช้ประโยชน์พื้นท่ีสีเขียวพบ

ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาใช้ประโยชน์พื้นที ่

สีเขียวในช่วงเวลา 17.00-20.00 น. คิดเป็นร้อย

ละ 59.22 รองลงมาคือ เวลา 14.00-17.00, 5.00-

8.00, 11.00-14.00 และ 8.00-11.00 น. คิดเป็นร้อย

ละ 59.22, 30.13, 4.42, 3.90 และ 2.34 ตามล�าดับ 

ส�าหรับระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีสีเขียว 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการ

ใช้ประโยชน์พื้นท่ีสีเขียว 31-60 นาที คิดเป็นร้อย

ละ 48.57 รองลงมาคือ ระยะเวลา 61-90, > 120,   

≤ 30 และ 91-120 นาที คิดเป็นร้อยละ 22.34, 14.55, 

8.57 และ 5.97 ตามล�าดับ

  วธีิการเดินทางมายังพืน้ทีสี่เขยีวพบว่า กลุม่

ตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางมาใช้ประโยชน์พื้นท่ีสี

เขียวโดยรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 62.08 รอง

ลงมาคือ รถยนต์ส่วนตัว รถจกัรยาน และเดินเท้า คิด

เป็นร้อยละ 28.31, 4.68 และ 3.90 ตามล�าดับ ส�าหรบั

ระยะทางการเดินทางมายังพื้นที่สีเขียว พบว่า ระยะ

ทางทีก่ลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางมาใช้ประโยชน์

พื้นที่สีเขียวคือ ระยะทาง 1-2 กิโลเมตร คิดเป็นร้อย

ละ 30.91 รองลงมาคือ ระยะทาง 0.5-1.0,  2-3 และ 

>10 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 25.45, 13.77 และ 11.43 

ตามล�าดับ ในส่วนของระยะเวลาการเดินทางมายัง

พื้นที่สีเขียว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทาง

มาใช้ประโยชน์พืน้ทีส่เีขียว คือ ระยะเวลาไม่เกนิ 15 

นาที คิดเป็นร้อยละ 56.88 รองลงมาคือ ระยะเวลา 

16-30, 60-120, 31-60 และ มากกว่า 120 นาที คิด

เป็นร้อยละ 18.70, 9.87, 8.31 และ 6.23 ตามล�าดับ

  พื้นท่ีสีเขียวที่กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ประโยชน์

เคยมาใช้ประโยชน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยมาใช้

ประโยชน์จ�านวน 25 แห่ง โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 

87.01 เคยมาใช้ประโยชน์พื้นที่ของสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามากที่สุด รองลงมา คือ 

สวนสระพระพิรุณ สวนบ่ออภัยทานและแหล่งดู

นกธรรมชาติ สวนนวัตกรรมการออกก�าลังกายเพื่อ

สขุภาพ จดุชมต้นชมพพูนัธ์ุทิพย์ และสวนนวตักรรม

การท่องเทีย่วผจญภยัเชงินิเวศ คิดเป็นร้อยละ 80.78, 

80.00, 78.44, 74.81, 70.13 และ 63.38 ตามล�าดับ และ

พืน้ทสีีเขียวท่ีกลุม่ตัวอย่างเคยใช้ประโยชน์น้อยท่ีสดุ 

คือ สวนพรรณไม้ประจ�าสถาบันอุดมศึกษา คิดเป็น

ร้อยละ 2.60 

  ประเภทการใช้ประโยชน์ของกลุม่ตัวอย่างผู้
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ใช้ประโยชน์ในพืน้ทีสี่เขียว พบว่า 1) การใช้ประโยชน์

ประเภทการออกก�าลังกายที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ท�ามากที่สุด คือ การวิ่ง คิดเป็นร้อยละ 74.29 รองลง

มาคอื การเดิน แบดมินตัน และออกก�าลงักายโดยใช้

เครือ่งออกก�าลงักาย คิดเป็นร้อยละ 61.82, 36.36 และ 

23.38 ตามล�าดบั 2)  การใช้ประโยชน์ประเภทการพกั

ผ่อนหย่อนใจท่ีกลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่ท�ามากท่ีสุด คอื 

นั่งเล่น/นอนเล่น คิดเป็นร้อยละ 70.13 รองลงมาคือ 

รบัประทานอาหาร พบปะสงัสรรค์ และอ่านหนังสอื 

คิดเป็นร้อยละ 70.13, 64.16 และ 56.88 ตามล�าดับ  

และ 3) การใช้ประโยชน์ประเภทการเรียนรู้และ

นนัทนาการท่ีมคีวามงามทางภมิูทศัน์ท่ีกลุม่ตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ท�ามากที่สุด คือ ถ่ายภาพ คิดเป็นร้อยละ 

80.78 รองลงมาคือ ชมธรรมชาติ ถ่ายวิดีโอ และ 

ดูนกคดิเป็นร้อยละ 68.83, 18.44 และ 13.77 ตามล�าดับ

  เหตุผลในการมาใช้ประโยชน์พืน้ทีสี่เขยีวที่

ของกลุม่ตัวอย่างผูใ้ช้ประโยชน์ พบว่า กลุม่ตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มาใช้ประโยชน์พืน้ทีสี่เขียวเนือ่งจากพืน้ท่ี

มีความงามทางภมิูทศัน์คดิเป็นร้อยละ 83.38 รองลง

มา คอื พืน้ทีมี่ต้นไม้มาก/ร่มรืน่ เดินทางสะดวก และ

มีพื้นที่กว้าง ท�ากิจกรรมได้หลากหลายคิดเป็นร้อย

ละ 75.06, 61.82 และ 54.29 ตามล�าดับ

 ความพึงพอใจของกลุ ่มตัวอย่างผู ้ใช้

ประโยชน์ต่อพื้นที่สีเขียว พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ใช้ประโยชน์ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อพื้นที่

สีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก�าแพงแสนในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.418) โดย

สามารถวิเคราะห์แยกเป็นประเภทตัวชี้วัดได้ ดังนี้

 1. ความหลากหลายของพนัธ์ุไม้พบว่า ใน

ภาพรวมกลุม่ตัวอย่างมีความพงึพอใจต่อความหลาก

หลายของพนัธ์ุไม้อยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.075) 

 2. ความงามทางภูมิทศัน์/ทศันียภาพพบว่า 

ในภาพรวมกลุม่ตัวอย่างมีความพงึพอใจต่อความงาม

ทางภูมิทัศน์/ทัศนียภาพอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 

3.988) 

 3. การเข้าถึงพื้นที่ พบว่า ในภาพรวมกลุ่ม

ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการเข้าถึงพื้นที่อยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.986) 

 4. การแบ่งสดัส่วนของพืน้ท่ีพบว่า ในภาพ

รวมกลุม่ตัวอย่างมีความพงึพอใจต่อการแบ่งสดัส่วน

ของพื้นที่อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.394) 

 5. ส่ิงอ�านวยความสะดวกและความ

ปลอดภัย พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ 

พึงพอใจต่อส่ิงอ�านวยความสะดวกและความ

ปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.086)  

 6. การดูแลและรักษาความสะอาด พบว่า 

ในภาพรวมกลุม่ตัวอย่างมีความพงึพอใจต่อการดูแล

และรักษาความสะอาดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 

3.631) 

  จากผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความพึง

พอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ประโยชน์ต่อพื้นที่สี

เขียวดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ประโยชน์พื้นท่ีสี

เขียวได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรมีการจัดหา

ให้มีส่ิงอ�านวยความสะดวกเพิ่มเติม เนื่องจากที่

มีอยู่ไม่เพียงพอ และบางส่วนอยู่ในสภาพช�ารุด

ทรุดโทรมไม่ได้รับการดูแลรักษา เช่น ห้องน�้า 

เก้าอี้ ถังขยะ หลอดไฟ และเครื่องเล่นต่างๆ ควรมี 

การตกแต่งและบ�ารงุรกัษาพืน้ท่ีสีเขยีวให้อยูใ่นสภาพ

สวยงามและพร้อมใช้ ส่วนความปลอดภยัมข้ีอเสนอ

แนะว่าควรมีมาตรการไม่ให้มีการม่ัวสุม ด่ืมสุรา 

และทะเลาะววิาท หรอืควรติดต้ังกล้องวงจรปิดเพิม่

เติม เนือ่งจากมีความกงัวลใจในเรือ่งความปลอดภยั

  สามารถกล่าวได้ว่า ลกัษณะและรปูแบบการ

ใช้ประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างผูใ้ช้ประโยชน์พืน้ท่ีสี
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เขียวมีหลากหลายกิจกรรมในแต่ละประเภทพื้นท่ี 

โดยผู้ใช้ประโยชน์มีเหตุผลในการมาใช้ประโยชน์

พื้นที่สีเขียวที่หลากหลายเช่นกัน 

ความต้องการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สีเขียวและปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

  จากการวิเคราะห์ สามารถจัดล�าดับความ

ส�าคัญของประเภทการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว

ของกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยค่าน�้าหนักความส�าคัญ 

คอื อนัดับที ่1 เพือ่การพกัผ่อนหย่อนใจ มีค่าน�า้หนัก

ความส�าคัญ 0.45 อนัดับที ่2 เพือ่การออกก�าลงักาย มี

ค่าน�้าหนักความส�าคัญ 0.33 และอันดับที่ 3 เพื่อการ

เรียนรู้และนันทนาการที่มีความงามทางภูมิทัศน์ มี

ค่าน�้าหนักความส�าคัญ 0.22 (Table 1)

  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของกลุม่ตัวอย่าง

ในการเข้ามาใช้ประโยชน์พืน้ท่ีสีเขยีวแต่ละประเภท 

(Table 2) มีรายละเอียดต่อไปนี้  
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Table 1 Patterns and rank of green space utilization.   
Utilization patterns Weight Rank 

1. Green space for relaxing 0.4497 1 
2. Green space for exercise 0.3314 2 
3. Green space for recreation and learning 0.2189 3 
Total weight 1.0000  

 
Table 2 Factors affecting the decision of users to utilize green spaces.    

Factors Distribution of weight in each utilization pattern
Relaxing Exercise Recreation 

1. Diversity of plants 1,563 (M) 475 (L) 1,975 (H) 
2. Aesthetic of landscape 2,194 (H) 654(L) 2,057 (H) 
3. Access to green space  1,687 (M) 1,550 (M) 724 (L) 
4. Functions and zoning  984 (L) 1,879 (H) 1,565 (M) 
5. Facilities and safety  895 (L) 2,103 (H) 961 (L) 
6. Cleanness and condition  762 (L) 1,424 (M) 803 (L) 

Remark: H = High priority, M = Medium priority, L = Low priority 
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1. การใช้ประโยชน์พืน้ทีสี่เขียวเพือ่การพกั

ผ่อนหย่อนใจ กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่เหน็ว่า ความงาม

ทางภมิูทัศน์พาภยีนศัท/เป็นปัจจยัทีมี่ผลต่อการตัดสิน

ใจมากที่สุด โดยให้ค่าคะแนนสูงสุด 2,194 คะแนน 

รองลงมา ได้แก่ การเข้าถึงพื้นที่ ความหลากหลาย

ของพันธุ์พืช การแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ สิ่งอ�านวย

ความสะดวกและความปลอดภัย และการดูแลและ

รักษาความสะอาด โดยมีค่าคะแนน 1,687, 1,563, 

984, 895 และ 762 คะแนน ตามล�าดับ

2. การใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวเพื่อ

การออกก�าลังกายกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า  

ส่ิงอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัย เป็น

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด โดยให้ค่า

คะแนนสูงสุด 2,103 คะแนน รองลงมา ได้แก่การ

แบ่งสดัส่วนของพืน้ที ่การเข้าถงึพืน้ที ่การดูแลและ

รกัษาความสะอาด ความงามทางภมิูทัศน์าภยีนศัท/พ 

และความหลากหลายของพนัธ์ุพชื โดยมีค่าคะแนน 

1,879, 1,550, 1,424, 654 และ 475 คะแนน ตามล�าดับ

3. การใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวเพื่อการ

เรียนรู้และนันทนาการที่มีความงามทางภูมิทัศน์

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ความงามทางภูมิ

ทัศน์/ทัศนีภาพ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

มากท่ีสุด โดยให้ค่าคะแนนสูงสุด 2,057 คะแนน 

รองลงมา ได้แก่ ความหลากหลายของพันธุ์พืช  

การแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ ส่ิงอ�านวยความสะดวก

และความปลอดภยั การดูแลและรกัษาความสะอาด 

และการเข้าถึงพื้นที่ โดยมีค่าคะแนน 1,975, 1,565, 

961, 803 และ724 คะแนน ตามล�าดับ

แนวทางการจัดการพ้ืนทีส่เีขยีวในท่ีดินของมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน 

 แนวทางการจดัการเพือ่การพฒันาพืน้ท่ีสีเขียว

ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของผูใ้ช้ประโยชน์และ

ส่งเสริมให้การพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพจะแบ่งตามประเภทการใช้ประโยชน์

พื้นทีส่เีขยีว 3 ประเภทหลัก ซึง่เรยีงล�าดบัตามความ

ส�าคัญตามความต้องการการใช้ประโยชน์ ได้แก่ 

พื้นท่ีสีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สีเขียว

เพือ่การออกก�าลงักาย และพืน้ท่ีสีเขียวเพือ่การเรยีน

รู้และนันทนาการท่ีมีความงามทางภูมิทัศน์ พร้อม

ทั้งเลือกแนวทางที่มีความจ�าเป็นอันดับสูง ดังมีราย

ละเอียดต่อไปนี้

 1.  แนวทางการจัดการพื้นท่ีสีเขียวเพื่อ

การพักผ่อนหย่อนใจ ควรให้ความส�าคัญกับปัจจัย 

การเพิ่มพูนความงามทางภูมิทัศน์/ทัศนียภาพ ซึ่ง

ประกอบด้วย 2 แนวทาง ดังต่อไปนี้

 แนวทางที่ 1 การจัดองค์ประกอบ

ทางกายภาพของพื้นที่ เน้นความสวยงามลงตัว

ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรม พัฒนาพื้นท่ีให้เกิด

ความสัมพันธ์ระหว่างสวนท่ีสวยงามกับสิ่งต่างๆ  

ที่อยู่โดยรอบ เช่น บ่อน�้า ทางเดิน เพิ่มพื้นที่สนาม

หญ้า และสวนหย่อมเพื่อให้พื้นที่สีเขียวสบายตา  

เป็นที่นั่งเล่น/นอนเล่น รับประทานอาหาร เพิ่มทาง

เชื่อมระหวา่งพื้นที่สเีขียวด้วยทางเดนิ สะพาน หรือ

ทางข้ามถนนที่ปลอดภัย

 แนวทางที ่2 ขจดัการรบกวนจากกจิกรรม

ท่ีขัดแย้งต่างๆ โดยจัดพื้นที่ให้อยู่ห่างกับถนน 

ที่มีการจราจรหนาแน่น หรือถนนท่ีรถใช้

ความเร็วสูง เพิ่มพื้นท่ีกันชนด้วยแนวเขตพันธุ์ไม ้

ที่มีประสิทธิภาพในการลดก๊าซมลพิษ และเพิ่ม

ก๊าซออกซิเจนในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย  

และแยกทางเดินเท้าออกจากถนนภายในพืน้ทีสี่เขียว

เพือ่เป็นการหลกีเลีย่งเสียงดัง มลพษิฝุน่ควนัจากยาน

พาหนะ   

 2. แนวทางการจัดการและพัฒนาพื้นที่สี

เขียวเพื่อการออกก�าลังกาย ควรให้ความส�าคัญกับ
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ปัจจัยด้านการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกและ

ความปลอดภัย และการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ให้มี

ความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย 7 แนวทาง ดังต่อ

ไปนี้ 

 แนวทางท่ี 1 จดัหาและปรบัปรงุสิง่อ�านวย

ความสะดวกส�าหรบักจิกรรมออกก�าลังกายโดยตรง 

เช่น เส้นทางเดิน/ว่ิง เส้นทางจักรยาน เครื่องออก

ก�าลังกาย และลานกิจกรรมออกก�าลังกาย

 แนวทางท่ี 2 จดัหาและปรบัปรงุสิง่อ�านวย

ความสะดวกอืน่ๆ เช่น ทีน่ัง่พกั ศาลาพกัผ่อน ส�าหรบั

หลบแดด หลบฝน ทางลาดส�าหรับผู้พิการ ป้ายสื่อ

ความหมาย ลานจอดรถยนต์ ห้องสุขา

 แนวทางที ่3 การเพิม่ด้านแสงสว่างและ

กล้องวงจรปิดในพื้นที่เส่ียงพร้อมท้ังจัดเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลในช่วงที่มีผู้เข้ามาใช้

ประโยชน์เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะช่วงเวลา 17.00 

น. - 20.00 น. 

 แนวทางท่ี 4 จัดให้มีการกระจาย

ตัวของกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสม การจัดวาง

ต�าแหน่งของพื้นท่ีส่วนใหญ่ไม่มีการกระจายตัว

ของกิจกรรมต่างๆ ที่มีบทบาทแตกต่างกัน สามารถ

เกือ้กลูกจิกรรมเพือ่ความปลอดภยัในกจิกรรมนัน้ๆ 

เช่น สนามฟุตบอล จัดให้อยู่บริเวณพื้นท่ีเปลี่ยว 

ของเส้นทางเดิน/วิ่ง เป็นต้น

 แนวทางที ่5 การก�าหนดพืน้ทีท่ี่มศัีกยภาพ

ในการพัฒนาเป็นพื้นที่เพื่อการออกก�าลังกาย เช่น

พัฒนาช่องทางปั่นจักรยานเพื่อการออกก�าลังกาย 

บริเวณถนนรอบมหาวิทยาลัย 

  แนวทางที่ 6 จัดหาพื้นที่ออกก�าลังกาย

ด้านการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ด้านการเสริมสร้าง

ความแข็งแรงอดทนของหัวใจและปอด และด้าน

การยืดหยุ่นของร่างกาย พร้อมค�าแนะน�าวิธีการ 

ใช้อุปกรณ์และประโยชน์ เพิ่มเติม เพื่อรองรับผู้

มาใช้ประโยชน์ท่ีมีปริมาณมากในบางช่วงเวลา  

และเป็นการกระจายผู้ใช้ประโยชน์ให้ทั่วทั้งพื้นท่ี 

ไม่หนาแน่นอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันจนผู้ใช้ประโยชน์ 

ไม่สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้เต็มศักยภาพ

 แนวทางที่ 7 วางแผนการใช้ประโยชน์

และการสร้างกิจกรรมท่ีหลากหลาย จัดให้มีพื้นที่

อเนกประสงค์ที่สามารถใช้ในการออกก�าลัง

กายประกอบกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น การแสดง  

การเล่นดนตรี เป็นต้น จัดกิจกรรมการออกก�าลัง

กายท่ีส่งเสริมการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น  

การฝึกโยคะ ร�ามวยจีน ไทเก๊ก การเต้นแอโรบิค

หรือการเต้นในรูปแบบอื่นๆ เป็นต้น พร้อมผู้น�า

ออกก�าลังกาย

 3.  แนวทางการจัดการและพัฒนาพื้นท่ีสี

เขยีวเพือ่การเรยีนรูแ้ละนันทนาการท่ีมีความงามทาง

ภูมิทัศน์ ควรให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านการเพิ่ม

ความงามทางภมิูทัศน์/ทศันยีภาพ และการปรบัปรงุ

และเพิม่ความหลากหลายพันธุพ์ืช ซึ่งประกอบด้วย 

5 แนวทาง ดังต่อไปนี้

 แนวทางที ่1 อนรุกัษ์สภาพพืน้ทีเ่ดิมเพือ่

รักษาระบบนเิวศน์ ให้เป็นทีอ่ยูข่องส่ิงมีชวีติและเป็น

แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมของพื้นที่ 

  แนวทางท่ี 2 ขจัดการรบกวนจาก

กิจกรรมท่ีขัดแย้งต่างๆ โดยจัดพื้นท่ีให้อยู่ห่างกับ

ถนนท่ีมีการจราจรหนาแน่น หรือถนนที่รถใช้

ความเร็วสูง เพิ่มพื้นท่ีกันชนด้วยแนวเขตพันธุ์ไม ้

ท่ีมีประสิทธิภาพในการลดก๊าซมลพิษ และก๊าซ

ออกซิเจนในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย และ 

แยกทางเดินเท้าออกจากถนนภายในพื้นท่ีสีเขียว

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงเสียงดัง มลพิษฝุ่นควัน 

จากยานพาหนะ

 แนวทางที่ 3 ปลูกไม้หลายชั้นเรือน

ยอด การกระจายตัวของต้นไม้ และจ�านวนต้นไม้ 
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ต่อพื้นท่ี เพื่อเพิ่มองค์ประกอบของการจัดชั้น

เรือนยอดเพื่อเป็นการเลียนแบบโครงสร้างป่า

ตามธรรมชาติ ซ่ึงมีแนวโน้มในการกลดความ

ร้อน บรรเทาอุณหภูมิอากาศ และช่วยในการเพิ่ม

ความชื้นสัมพัทธ์ โดยชนิดไม้ที่น�ามาปลูกควรมีไม้

ยืนต้นทีท่ีมี่ความหลากหลายของพนัธ์ุไม้ มีศักยภาพ 

ในการดูดซับมลพษิและฝุน่ละอองได้  โดยคดัเลอืก

ขนาดของทรงพุ่มให้เหมาะกับสภาพพื้นที่และ

ประเภทของพื้นที่สีเขียว หากมีบริเวณพื้นที่กว้าง 

เช่น ไทรย้อยใบแหลม นนทรี นอกจากนี้ ควรปลูก

ไม้พุ่ม เช่น ทองอุไร กระดังงาสงขลา เพื่อเพิ่มชั้น

เรือนยอดให้หลากหลาย (ส�านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559)

 แนวทางท่ี 4 การเพิ่มชนิดพันธุ์ไม้ท่ี

หลากหลาย เหมาะสมต่อการเรียนรู้ด้านพันธุ์ไม ้

หรือใช้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท่ีหายาก มี

คุณค่าในด้านต่างๆ หรือปลูกชนิดพันธุ์ไม้เพื่อ 

กิจกรรมเฉพาะ เช่น กิจกรรมดูนก ควรเพิ่มชนิดไม้

ท่ีเป็นพืชอาหารนก เพื่อเป็นที่อาศัยและเป็นแหล่ง

อาหารให้นกหลากหลายชนิด ตัวอย่างพืชอาหาร

นก เช่น ต้นหว้า กร่าง เป็นต้น

 แนวทางที่ 5 พัฒนาพื้นที่สีเขียวโดยยก

ระดับการพฒันาไปสูส่วนรกุขชาติภายในมหาวทิยาลัย 

(Aboretum University) โดยท�าการส�ารวจพนัธ์ุไม้ จดั

ระบบฐานข้อมูล ชื่อพันธุ์ไม้ พิกัดที่ตั้ง รายละเอียด

และประโยชน์ของไม้ชนิดนั้นๆ โดยแบ่งเป็นพื้นที่

สวนไม้เพื่อกิจกรรมประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น สวน

ไม้เศรษฐกิจ สวนไม้เพื่อนันทนาการ เป็นต้น ทั้งนี้

เพื่อประโยชน์ทางด้านการเรียนรู้พันธุ์ไม้ และด้าน

อื่นๆ

 อย่างไรก็ตาม การวิจัยในครั้งนี้ได้ก�าหนด

แนวทางการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวโดยใช้ข้อมูลจาก

ความพึงพอใจและการจัดล�าดับความส�าคัญของ

ความต้องการการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวเท่านั้น 

ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านอื่นๆ ร่วม

ด้วย เช่น ด้านกายภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะดิน 

สภาพพื้นที่ ชนิดพันธุ์ไม้ เป็นต้น

สรุป
 การใช้ประโยชน์พืน้ทีสี่เขียวในมหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน แบ่งออกเป็น 3 

ประเภท ได้แก่ การพักผ่อนหย่อนใจ การออกก�าลัง

กาย และการเรยีนรูแ้ละนนัทนาการทีมี่ความงามทาง

ภูมิทัศน์ เม่ือพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

ใช้ประโยชน์ของกลุม่ตัวอย่างในแต่ละประเภทของ

กจิกรรม พบว่า ปัจจัยทีมี่ผลต่อการตัดสินใจใช้พืน้ทีสี่

เขยีวเพือ่การพกัผ่อนหย่อนใจสงูสุด ได้แก่ ความงาม

ทางภูมิทัศน์/ทัศนียภาพ มีค่าคะแนน เท่ากับ 2,149 

คะแนน ปัจจยัท่ีมผีลต่อการตัดสนิใจใช้พืน้ทีสี่เขียว

เพื่อการออกก�าลังกายสูงสุด ได้แก่ สิ่งอ�านวยความ

สะดวกและความปลอดภยั มีค่าคะแนน เท่ากบั 2,103 

คะแนน  และปัจจยัที่มผีลต่อการใชพ้ื้นที่สเีขยีวเพือ่

การเรยีนรูแ้ละนันทนาการท่ีมีความงามทางภมูทิศัน์

สูงสดุ ได้แก่ ความงามทางภมูทิศัน์/ทศันยีภาพ มค่ีา

คะแนน เท่ากับ 2,057 คะแนน

 แนวทางการจัดการเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่

สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ช้ประโยชน์ แบ่ง

ออกเป็น 3 แนวทางตามประเภทการใช้ประโยชน์ 

ได้แก่ 1) แนวทางการจดัการพืน้ท่ีสีเขียวเพือ่การพกั

ผ่อนหย่อยใจ ประกอบด้วย 2 แนวทาง 2) แนวทาง

การจดัการพืน้ทีสี่เขยีวเพือ่การออก�าลงักาย ประกอบ

ด้วย 7 แนวทาง และ 3) แนวทางการจัดการพื้นที่สี

เขียวเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการ ประกอบด้วย 

5 แนวทาง
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People Participation in Rehabilitation of Pa Mae Salid – Pong Daeng NationalReserved 

Forest, Wang Prachop Sub-district, Mueang District, Tak Province
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ABSTRACT

The objectives of this study were to determine socio-economic characteristics, people participation 

level and factors affecting people participation in rehabilitation of Pa Mae Salid-Pong Daeng national 

reserved forest, Wang Prachop sub-district, Mueang district, Tak province. The data gathered by employing 

the designed questionnaire and interviewed 192 representatives with their located in 6 villages of Wang 

Prachop sub-district, Mueang district, Tak province. Statistical analysis methods employed for testing the 

setting hypothesis were t-test and F-test with the given significant level of 0.05. (p-value = 0.05)

The results of this study indicated that the majority of the respondents were male, and with the 

average age of 46.71 years. Their educational level was at junior high school, and with the household 

members and their average household labors at 4.03 and 2.95 persons, respectively. Their main occupation 

was agriculture (farming/gardening/grow plant crops). The average annual household income was 58,378.13 

baht per year. Their average settled period was 36.29 years and they were familiarity with the forest officers 

at the most level, and having knowledge about forest resource conservation at the high level. They were 

participation in rehabilitation of the study national reserved forest at the moderate level with average score 

of 3.30. Furthermore, factors affecting people participation in rehabilitation of the study national reserved 

forest were educational level and familiarity with the forest officer.

Keywords: people, participation, rehabilitation, Pa Mae Salid – Pong Daeng national reserved forest, 

Tak province
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการมีส่วนร่วม

และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่

สลิด - โป่งแดง ต�าบลวังประจบ อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก ข้อมูลการศึกษารวบรวมโดยใช้แบบสอบถามไป

สอบถามราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยในท้องที่บ้านน�้าดิบหมู่ที่ 6 ต�าบลวังประจบอ�าเภอเมือง จังหวัดตาก 

รวมจ�านวน 192 ครัวเรือน วิธีวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ 

F-test ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.05)

ผลการศึกษาพบว่าราษฎรตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายเุฉลีย่ 46.71 ปี มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจ�านวนสมาชิกและมีจ�านวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 4.03 คน และ 2.95 คน  

ตามล�าดับ มีอาชีพหลักเกษตรกรรม(ท�านา ท�าสวน ท�าไร่) มีรายได้ของครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย 58,378.13 บาท

มีระยะเวลาการต้ังถิ่นฐานเฉลี่ย 36.29 ปี มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นอย่างดีเป็นสมาชิกกลุ่มทาง

สังคม เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร เคยได้รับการฝึกอบรม และมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่

ในระดับมาก ราษฎรมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ท�าการศึกษาอยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการฟื้นฟูทรัพยากร

ป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ท�าการศึกษา ได้แก่ระดับการศึกษา และความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้

ค�าส�าคัญ: ราษฎร  การมีส่วนร่วม  การฟื้นฟู  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด–โป่งแดง  จังหวัดตาก

ค�าน�า
ทรัพยากรป่าไม้ เป็นทรัพยากรธรรมชาติ

ประเภทหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ

มีความส�าคัญต่อมนษุย์ท้ังทางตรงและทางอ้อม เป็น

ทรัพยากรท่ีน�ามาใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคมมีความสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ราษฎรในชนบท และมีความสัมพันธ์ต่อภูมิอากาศ 

หากทรพัยากรป่าไม้ถกูน�าไปใช้ประโยชน์อย่างไม่มี

ขอบเขตจ�ากัด หรือขาดความรับผิดชอบจนท�าให้

เกิดความเส่ือมโทรมลงหรือหมดส้ินไป ย่อมส่ง

ผลท�าให้เกิดวิกฤตการณ์และเกิดความเสียหายต่อ

สภาพแวดล้อมและราษฎรรวมถึงก่อให้เกิดปัญหา

และอปุสรรคต่อการพฒันาประเทศ ดังท่ีเกดิข้ึนในปี 

พ.ศ. 2532 ทีอ่�าเภอกระทนู จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ซึ่งเกิดอุทกภัยจากพายุเกย์ท�าให้ดินถล่ม ราษฎรได้

รับความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจ�านวนมาก 

รัฐต้องสูญเสียเงินงบประมาณเยียวยาบรรเทาความ

เดือดร้อนให้กับราษฎรเป็นจ�านวนมาก ดังน้ันการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์

เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญ จาก

การส�ารวจพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยล่าสุดเม่ือปี 

พ.ศ. 2556 โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับคณะวนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าปี พ.ศ. 2556 มี

เนื้อที่ป่าไม้เหลืออยู่ 102.12 ล้านไร่ คิดเป็นร้อย

ละ 31.57 ของพื้นที่ประเทศ (กรมป่าไม้, 2560)ซึ่ง

ปัญหาความเส่ือมโทรมของพื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้ม

ทวคีวามรุนแรงมากขึน้ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกท�าลาย

พืน้ทีป่่าเศรษฐกจิและพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ตามกฎหมาย 

หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องจงึจ�าเป็นต้องหามาตรการเพือ่

แก้ไขปัญหาการบุกรุกท�าลายป่าอย่างเร่งด่วนภาย
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ใต้อาศัยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า

หรืออยู่บริเวณใกล้พื้นที่ป่าต่าง ๆ

ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพืน้ท่ีป่าตามกฎหมาย

ซึง่ในอดีตทีผ่่านมาถงึปัจจบัุนถกูราษฎรบุกรกุ ยดึถอื 

ครอบครองจนเส่ือมโทรมลงเป็นอย่างมากสาเหตุหลัก

เกดิจากการเพิม่ข้ึนของประชากรภายในประเทศส่งผล

ท�าให้มีความต้องการท่ีดินเพือ่อยูอ่าศยัและท�ากนิเพิม่มาก

ข้ึนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด

ล้อมอื่นๆ ตามมา โดยแนวทางการแก้ปัญหาความ

เสื่อมโทรมของพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติของกรมป่า

ไม้ในปัจจบัุนได้ก�าหนดให้มีโครงการและแผนงาน

หลายรปูแบบที่ส�าคัญ ได้แก่ การปฏิบัติการทวงคืน

ผืนป่าจากนายทุน หรือราษฎรท่ีเข้าบุกรุกพื้นท่ีป่า

ไม้ แล้วน�าพื้นที่ดังกล่าวมาปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพ

ป่าให้กลบัคืนสู่ความอดุมสมบูรณ์ดังเดิมตามมาตรา 

25 แห่งพระราชบัญญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

ภายใต้การมีส่วนร่วมของราษฎรและทกุภาคส่วนท่ัว

ทกุภมิูภาคของประเทศ เพือ่ฟ้ืนฟสูภาพป่าสงวนแห่ง

ชาติทีเ่ส่ือมโทรมให้กลบัคนืสู่ความอดุมสมบรูณ์ดังเดิม 

สามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง และภัยพิบัติต่างๆ ที่เกี่ยว

กับด้านป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง 

จังหวัดตาก เป็นป่าสงวนแห่งชาติแห่งหนึ่งท่ีถูก

ราษฎรเข้าบุกรุก ยึดถือครอบครองจนเส่ือมโทรม

ลง ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) สังกัด

กรมป่าไม้ ได้ด�าเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับการ

ป่าไม้กบันายทุนหรอืราษฎรทีเ่ข้าบกุรกุยดึถอืครอบ

ครองพื้นที่ป่า แล้วน�าพื้นท่ีมาปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู

สภาพป่าให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม

ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ง

ชาติ พ.ศ. 2507 ในหลายพื้นท่ี โดยเฉพาะในท้อง

ท่ีบ้านน�้าดิบ หมู่ท่ี 6 ต�าบลวังประจบ อ�าเภอเมือง 

จงัหวัดตาก ได้ด�าเนนิการส�ารวจและจดัท�าโครงการ

ปลกูฟ้ืนฟสูภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลดิ-โป่ง

แดง รวมพืน้ที ่ 383 ไร่ ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2560 

ทีผ่่านมา ซ่ึงมีสภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณทีเ่สือ่มโทรม

ท่ีไม่สามารถฟื้นตัวเองได้ จากการประสานกับ

ผู้น�าชุมชนท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่เบื้องต้น ราษฎรมี

ความประสงค์ให้ทางราชการฟื้นฟูสภาพป่าสภาพ

เส่ือมโทรมให้กลับคืนสู่ความสมบรูณ์ดังเดิม (ส�านกั

จดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่4 (ตาก), 2560) คณะผูศึ้กษา

จงึศึกษาการมีส่วนร่วมของราษฎรในการฟ้ืนฟทูรพัยากร

ป่าไม้ในพืน้ทีดั่งกล่าว เพือ่ต้องการทราบว่าราษฎรเข้ามา

มีส่วนร่วมราษฎรในการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ในพืน้ที่

อยู่ในระดับใด มีปัญหา อปุสรรค และมข้ีอเสนอแนะ

เกีย่วกับโครงการอย่างไรบ้าง ข้อมูลการศึกษาสามารถน�า

ไปใช้ประกอบการ ก�าหนดแผนการปลกูฟ้ืนฟสูภาพป่า

เส่ือมโทรมในอนาคตให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์

และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ น�าไปสู่การ

เอือ้ประโยชน์แก่ราษฎรในพืน้ทีไ่ด้อย่างยัง่ยนืต่อไป

การศึกษานีมี้วัตถปุระสงค์เพือ่ศึกษาลกัษณะ

ทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการมีส่วนร่วม และ

ปัจจยัท่ีมผีลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการฟ้ืนฟู

ทรพัยากรป่าไม้ในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลดิ 

- โป่งแดง ต�าบลวังประจบ อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก

สมมติฐาน
การศึกษาครัง้นี ้ผูศึ้กษาได้ก�าหนดสมมติฐาน

ไว้ว่า ราษฎรทีมี่อาย ุระดับการศึกษา จ�านวนสมาชกิ

ในครวัเรอืน จ�านวนแรงงานในครวัเรอืน อาชพีหลกั 

รายได้ของครวัเรอืน ระยะเวลาการต้ังถิน่ฐานความคุ้น

เคยกบัเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ การเป็นสมาชกิกลุม่ทางสังคม 

และราษฎรทีมี่ความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่า

ไม้ต่างกนั มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไม้ใน
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พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลดิ - โปง่แดง ต�าบล

วังประจบ อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก แตกต่างกัน

อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์

1. อุปกรณ์เครื่องเขียน

2. แบบสอบถาม

3. เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม

ส�าเร็จรูป

วิธีการ

การสร้างและการทดสอบแบบสอบถาม

1. การสร้างแบบสอบถาม ผู้ศึกษาจัด

ท�าแบบสอบถามโดยศึกษาวิธีการ และดัดแปลง

แบบสอบถามจากงานวิจัยของผู้ที่เคยศึกษาในเรื่อง

ลักษณะเดียวกันน�ามาปรับปรุงให้แบบสอบถามมี

ค�าถามสอดคล้องกบัการศึกษาครัง้นี ้ก�าหนดเน้ือหา

ในแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ

และสังคมของราษฎรตัวอย่าง

ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมของราษฎรใน

การฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�าบลวังประจบ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

2. การทดสอบแบบสอบถาม มีขั้นตอน

การทดสอบ ดังนี้

2.1 การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

(content viability) ของค�าถามในแบบสอบถาม โดย

น�าแบบสอบถามท่ีจัดท�าขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้น

2.2 การทดสอบแบบสอบถาม เป็น

ขั้นตอนของการน�าแบบสอบถาม จ�านวน 30 ชุด 

ไปทดสอบหรือทดลองใช้ (pre-test) กับราษฎรที่

อาศัยอยู่ในท้องที่บ้านพระธาตุผาแดงหมู่ที่ 2 ต�าบล

พระธาตุผาแดง อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็น

หมู่บ้านท่ีมีการปลูกฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่

ลกัษณะเดียวกนักบัหมู่บ้านทีท่�าการศึกษา เพือ่ทดสอบ

ความตรงของค�าถามและทดสอบหาค่าความเชือ่ม่ัน

(reliability) ของค�าถามตัวแปรตาม ด้วยวิธีการของ 

Cronbach’s alpha (พวงรตัน์,  2540) รวมถงึทดสอบ

หาค่าความเชือ่ม่ันค�าถามความรู้เกีย่วกบัการอนุรกัษ์

ทรัพยากรป่าไม้ ใช้สูตรของ Kuder – Richardson 

20: KR-20 (ล้วนและอังคณา, 2524) และใช้สูตร

หาค่าความแปรปรวนของพวงรตัน์ (2540) ค่าความ

เชื่อม่ันค�าถามตัวแปรตามและค�าถามความรู้เกี่ยว

กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ท่ีได้ต้องมีค่าไม่ต�่า

กว่า 0.80ทั้งนี้ ผลการทดสอบพบว่าได้ค่าค่าความ

เชื่อมั่น เท่ากับ 0.928 และ 0.842 ตามล�าดับ

การก�าหนดประชากรศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง

1. การศึกษาครั้งน้ีผู ้ศึกษาได้ก�าหนด

ประชากรศึกษาไว้กับราษฎรทีต้ั่งบ้านเรอืนอยูอ่าศัย

ในท้องที่บ้านน�้าดิบหมู่ที่ 6 ต�าบลวังประจบ อ�าเภอ

เมือง จงัหวดัตาก รวมจ�านวน 368 ครวัเรอืน (ทีว่่าการ

อ�าเภอเมืองตาก, 2560) ซ่ึงเป็นหมู่บ้านที่เป็นท่ีต้ัง

ของพื้นท่ีด�าเนินการปลูกฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ใน

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�าบล

วังประจบ อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก

2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาค�านวณหาขนาด

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้จ�านวนครัวเรือนราษฎรที่ต้ัง

บ้านเรอืนอยูอ่าศัยในท้องท่ีบ้านน�า้ดิบหมู่ท่ี 6 ต�าบล

วังประจบ อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก รวมจ�านวน 368 

ครัวเรือน โดยใช้สูตรการค�านวณของ Krejcie and 

Morgan (1970) ได้ขนาดราษฎรกลุม่ตัวอย่าง จ�านวน 

192 ครัวเรือน

การวัดระดับการมีส่วนร่วม

การวัดระดับการมีส่วนร่วมของราษฎรใน
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การฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�าบลวังประจบ อ�าเภอเมือง 

จงัหวดัตากใช้ค�าถามส่วนที่ 2 ของแบบสอบถามมา

วดัระดับการมีส่วนร่วมดังกล่าว โดยค�าถามแต่ละข้อ

มีค�าตอบให้เลือกตอบข้อละ 5 ค�าตอบ และมีเกณฑ์

การให้คะแนนเป็นมาตรวัดตามแบบของ Likert’s 

scale (ประภาเพ็ญ, 2526) ดังต่อไปนี้

ระดับการมีส่วนร่วม      ระดับคะแนนที่ได้

มีส่วนร่วมมากที่สุด                        5 คะแนน

มีส่วนร่วมมาก                                4 คะแนน

มีส่วนรว่มปานกลาง                          3 คะแนน

มีส่วนร่วมน้อย                             2 คะแนน

มีส่วนร่วมน้อยทีสุ่ด -ไม่มีส่วนร่วม 1 คะแนน

จากเกณฑ์การให้คะแนนการมีส่วนร่วม

ดังกล่าว สามารถน�ามาจัดแบ่งอันตรภาคชั้นออก

เป็น5ระดับ เพื่อบ่งบอกระดับการมีส่วนร่วมของ

ราษฎรในการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีป่าสงวน

แห่งชาติ ป่าแม่สลดิ - โป่งแดง ต�าบลวงัประจบ อ�าเภอ

เมือง จังหวดัตาก ในภาพรวม เฉพาะด้าน หรอืระดับ

การมีส่วนร่วมเป็นรายข้อ ซ่ึงการแบ่งอันตรภาค

ชั้นได้แบ่งออกเป็น 5 ชั้น โดยแต่ละอันตรภาคชั้น 

มีความกว้าง 0.80

เมือ่ได้ค่าอนัตรภาคชัน้แล้ว สามารถก�าหนด

ระดับการมส่ีวนร่วมของราษฎรในการฟ้ืนฟทูรัพยากร

ป่าไม้ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด - โป่ง

แดง ต�าบลวังประจบ อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก โดย

น�าคะแนนค�าตอบการมส่ีวนร่วมแต่ละข้อและทุกข้อ

ของราษฎรทุกรายมาหาค่าเฉลีย่ แล้วจึงน�าค่าเฉลีย่ที่

ได้ไปเปรียบเทียบกับอันตรภาคชั้นที่ก�าหนดไว้ จะ

สามารถบ่งบอกระดับการมีส่วนร่วมของราษฎรใน

การฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีศึกษาได้ต่อไป ทัง้น้ี 

ระดับการมส่ีวนร่วมในแต่ละอนัตรภาคชัน้สามารถ

แปลความหมายได้ ดังนี้

ค่าเฉล่ีย 1– 1.80 หมายถงึ ราษฎรมีส่วนร่วม

ในการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�าบลวังประจบ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดตาก อยู่ในระดับน้อยที่สุด - ไม่มีส่วนร่วม

ค่าเฉลีย่ 1.81 – 2.60 หมายถงึ ราษฎรมีส่วน

ร่วมในการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีป่าสงวนแห่ง

ชาติ ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�าบลวังประจบ อ�าเภอ

เมือง จังหวัดตากอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย

ค่าเฉลีย่ 2.61 – 3.40 หมายถงึ ราษฎรมีส่วน

ร่วมในการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีป่าสงวนแห่ง

ชาติ ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�าบลวังประจบ อ�าเภอ

เมือง จังหวัดตากอยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถงึ ราษฎรมีส่วน

ร่วมในการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีป่าสงวนแห่ง

ชาติ ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�าบลวังประจบ อ�าเภอ

เมือง จังหวัดตากอยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลีย่ 4.21 – 5.00 หมายถงึ ราษฎรมีส่วน

ร่วมในการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีป่าสงวนแห่ง

ชาติ ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�าบลวังประจบ อ�าเภอ

เมือง จังหวัดตากอยู่ในระดับมากที่สุด

การเก็บรวบรวมข้อมูล

น�าแบบสอบถามท่ีจัดสร้างขึ้น ซึ่งผ่าน

การทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่องเป็นที่เรียบร้อย

แล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) 

กับราษฎรกลุ่มตัวอย่างในหมู่บ้านเป้าหมายตาม

จ�านวน ที่ค�านวณได้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(simple random sampling) โดยจับฉลากเลขที่บ้าน

ของราษฎรและมุ่งเน้นการเกบ็ข้อมูลจากหวัหน้าครวั

เรอืนหรอืสมาชกิในครวัเรอืนผูซ่ึ้งมีความรูค้วามเข้าใจ 

เนือ้หาในแบบสอบถามมากทีสุ่ดเป็นหลกัตรวจสอบ

ความถกูต้องและความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม ทกุ
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ฉบับ (editing) ให้ครบถ้วนก่อนเก็บแบบสอบถาม

กลับมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวเิคราะห์ข้อมลู

ท�าการลงรหัส (coding) ค�าถามในแบบสอบถาม 

ป้อนข้อมูลค�าถามทุกข้อของราษฎรทุกรายลงใน

โปรแกรม ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส�าเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร์ จ�าแนกผลการวเิคราะห์ข้อมลูออกเป็น 

2 ส่วน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การวเิคราะห์ข้อมูลเชงิพรรณนา เป็นการ

วเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัลกัษณะทางเศรษฐกจิและ

สังคมของราษฎรตัวอย่างโดยใช้สถติิอย่างง่าย ได้แก่ 

ค่าความถี ่(frequency) ค่าร้อยละ (percent) ค่าสงูสุด 

(maximum) ค่าต�า่สุด (minimum) และค่าเฉลีย่ (mean)

2. การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

เป็นการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

มีส่วนร่วมของราษฎรในการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ใน

พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลดิ - โป่งแดง ต�าบล

วังประจบ อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก ใช้สถิติ t-test 

กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่ม และใช้

สถติิ F-test กบัตัวแปรอสิระท่ีแบ่งกลุ่มต้ังแต่ 3 กลุ่มข้ึน

ไป ก�าหนดนยัส�าคัญทางสถติิไว้ทีร่ะดับ0.05 (p-value 

= 0.05) หรือท่ีระดับความเชื่อม่ันทางสถิติร้อยละ 

95 และการวิเคราะห์เปรียบเทียบพหุคูณ (multiple 

comparison test) ด้วยวธีิการของ Scheffe (บุญเรยีง, 

2542)

ผลและวิจารณ์
ลกัษณะทางเศรษฐกจิและสังคมของราษฎรตัวอย่าง

1. เพศ ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่าง

ทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.42ใน

ส่วนที่เหลือเป็นเพศหญิง ร้อยละ 39.58

2. อาย ุผลการศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่าง

ท่ีท�าการศึกษาส่วนใหญ่มีอาย ุ40 – 49 ปี ร้อยละ33.33 

รองลงมามีอาย ุ50 – 59 ปี ร้อยละ 21.36 น้อยทีสุ่ด

มีอายนุ้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 6.77 มีอายเุฉลี่ย46.71 

ปี มากที่สุด 75 ปี และน้อยที่สุด 19 ปี

3. ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 

ราษฎรตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษา

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 28.13 รองลงมามกีาร

ศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 18.75 น้อยท่ีสุดมีการ

ศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 4.17

4. จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน ผลการ

ศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่ 

มีจ�านวนสมาชกิในครวัเรอืน 3 – 4 คน ร้อยละ 55.73 

มีจ�านวนสมาชกิในครวัเรอืนเฉลีย่ 4.03 คน มากท่ีสดุ 

8 คน และน้อยที่สุด 1 คน

5. จ�านวนแรงงานในครัวเรือน ผลการ

ศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาส่วนใหญ่ 

มีจ�านวนแรงงานในครวัเรอืน 3 – 4 คน ร้อยละ 46.35 

มีจ�านวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.95 คน มาก

ที่สุด 6 คน และน้อยที่สุด 1 คน

6. อาชีพหลัก ผลการศึกษาพบว่า ราษฎร

ตัวอย่างทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่มีอาชพีเกษตรกรรม

(ท�านา ท�าสวน ท�าไร่)เป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 69.27 

รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพหลัก ร้อย

ละ 15.63 และน้อยท่ีสุด มีอาชีพค้าขายเป็นอาชีพ

หลัก ร้อยละ 1.04

7. อาชีพรอง ผลการศึกษาพบว่า ราษฎร

ตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาส่วนใหญ่มีอาชีพรอง ร้อย

ละ88.02 ในส่วนทีเ่หลอืไม่มีอาชพีรอง ร้อยละ 11.98

8. รายได้รวมของครัวเรือนต่อปี ผลการ

ศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่

มีรายได้รวมของครวัเรอืนต่อปีน้อยกว่า 50,000 บาท 
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ร้อยละ 50.00 มีรายได้รวมของครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย 

58,378.13 บาท มากที่สุด 210,000 บาท และน้อย

ที่สุด 10,000 บาท

9. ภมิูล�าเนาเดิม ผลการศึกษาพบว่า ราษฎร

ตัวอย่างทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่ต้ังถิน่ฐานบ้านเรอืน

อยู่ดั้งเดิมในหมู่บ้าน ร้อยละ 95.83 ในส่วนที่เหลือ

ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่น ร้อยละ 4.17

10. ระยะเวลาการต้ังถิน่ฐาน ผลการศึกษา

พบว่า ราษฎรตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ ่

มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน 30 –39 ปี ร้อยละ 31.25 

มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย 36.29 ปี มากที่สุด 

70 ปี และน้อยที่สุด 1 ปี

11. ความคุน้เคยกับเจ้าหน้าทีป่่าไม้ ผลการ

ศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาส่วนใหญ่

มคีวามคุน้เคยกบัเจ้าหน้าทีป่่าไม้เป็นอย่างด ีร้อยละ 

38.02 รองลงมามีความคุ้นเคยกบัเจ้าหน้าทีป่่าไม้พอ

สมควร และมีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้น้อย 

ร้อยละ 30.21 และ 17.19 น้อยที่สุด ไม่มีความคุ้น

เคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่อย่างใด ร้อยละ 14.58

12. การเป็นสมาชกิกลุม่ทางสังคม ผลการ

ศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาส่วนใหญ่

เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมร้อยละ 75.00 ในส่วนที่

เหลือไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ร้อยละ 25.00

13. การได้รับข้อมูลข่าวสารผลการศึกษา

พบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่�าการศึกษาส่วนใหญ่เคยได้

รับข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 75.00 ในส่วนที่เหลือไม่

เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 25.00

14. การได้รับการฝึกอบรม ผลการศึกษา

พบว่า ราษฎรตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่เคย

ได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 89.58 ในส่วนท่ีเหลือ

ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 10.42

15. ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า

ไม้ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่�าการ ศึกษา

ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 71.35 รองลงมา 

มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่ใน

ระดับปานกลาง ร้อยละ 27.61 ได้คะแนนความรูเ้ก่ียว

กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เฉลี่ย 7.19 คะแนน 

มากที่สุด 10 คะแนน และน้อยที่สุด 2 คะแนน

ระดับการมีส่วนร่วมของราษฎรในการฟื้นฟู

ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ

ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�าบลวังประจบ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของราษฎร

ในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่ง

ชาติป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�าบลวังประจบ อ�าเภอ

เมอืง จังหวดัตาก เม่ือแบ่งคะแนนการมีส่วนร่วมของ

ราษฎรในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา 

ซ่ึงได้จากการตอบค�าถาม 24 ข้อในส่วนที่ 2 ของ

แบบสอบถามออกเป็น 5 ช่วงเท่าๆ กนั ผลการศึกษา

พบว่า ราษฎรตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาส่วนใหญ่ได้

คะแนนการมีส่วนร่วม 63–81 คะแนน ร้อยละ 40.62 

รองลงมาได้คะแนนการมีส่วนร่วม 82 – 101 คะแนน 

และ 44 – 62 คะแนน ร้อยละ 34.38 และ 16.15 ตาม

ล�าดับ น้อยท่ีสดุได้คะแนนการมส่ีวนร่วม 102 – 120 

คะแนน ร้อยละ 8.85 ได้คะแนนการมีส่วนร่วมเฉลีย่ 

79.31 คะแนน มากที่สุด 115 คะแนน และน้อยที่สุด 

51 คะแนน รายละเอียดปรากฏตาม Table 1

เม่ือน�าผลตอบค�าถามการมส่ีวนร่วม จ�านวน 

24 ข้อในส่วนที่ 2 ของแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย

การตอบค�าถามแต่ละข้อและทุกข้อของราษฎร

ตัวอย่างทุกราย แล้วน�าไปเปรยีบเทียบกบัอนัตรภาค

ชัน้ทีก่�าหนดไว้ พบว่า ราษฎรมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟ ู

ทรพัยากรป่าไม้ในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลดิ 
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- โป่งแดง ต�าบลวังประจบ อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก 

อยู่ในระดับปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.30และเม่ือ

ตรวจสอบระดับการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ

ฟืน้ฟูทรพัยากรปา่ไม้ในพื้นที่ศึกษา จ�าแนกเป็นราย

ด้าน พบว่า ราษฎรมส่ีวนร่วมในการฟ้ืนฟทูรพัยากร

ป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา ดังนี้ (1) การมีส่วนร่วมศึกษา

ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.39) (2) การ

มีส่วนร่วมวางแผนงานอยูใ่นระดับปานกลาง (Mean 

= 3.33) (3) การมีส่วนร่วมปฏิบัติงานอยู่ในระดับ

ปานกลาง (Mean = 3.40) และ (4) การมีส่วนร่วม

ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.11)วารสารการจัดการปาไม การมีสวนรวมของราษฎรในการฟนฟูทรัพยากรปาไม... 
ปที่ 12 ฉบับที่ 23 กองกิตติพัศ พิชัยณรงค และคณะ 
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Table 1 Participation’ score of people in rehabilitation of Pa Mae Salid – Pong Daeng 
national reserved forest, Wang Prachop sub-district, Mueang district, Tak province. 

 

Participation’ score n = 192 Percentage Remark 
 Least participation score (24 – 43) - - Mean score = 79.31 
 Less participation score (44 – 62) 31 16.15 Maximum score = 115 
 Moderate participation score (63 – 81) 78 40.62 Minimum score = 51 
 More participation score (82 – 101) 66 34.38  
 Most participation score (102 – 120) 17 8.85  

 
Table 2 Factors affecting people participation in rehabilitation of Pa Mae Salid – Pong Daeng 

national reserved forest, Wang Prachop sub-district, Mueang district, Tak province. 
 

Independent variables t-test F-test p-value 
1. Age  0.347 0.707 
2. Educational level  145.243 < 0.001** 
3. Number of household member 0.774  0.440 
4. Number of household labor 0.608  0.534* 
5. Major occupation  1.042 0.355 
6. Household income 1.713  0.088 
7. Resettled period 0.452 0.637 
8. Familiarity with the forest officers  366.326 < 0.001** 
9. Social group membership being 0.899  0.370 
10. Knowledge about forest resource conservation 1.363  0.175 
Remark *= Statistically significant at the 0.05 level    **= Statistically significant at the 0.01  level 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ

ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�าบลวังประจบ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

การทดสอบหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วน

ร่วมของราษฎรในการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ในพืน้ที่

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�าบลวัง

ประจบ อ�าเภอเมือง จังหวดัตาก ผูศึ้กษาได้แบ่งตัวแปร

อสิระแต่ละตัวออกเป็นกลุม่ตามความเหมาะสมของ

ข้อมลู และวเิคราะห์เปรยีบเทียบค่าเฉลีย่ระดับการมี

ส่วนร่วมของกลุ่มราษฎรท่ีผันแปรไปตามตัวแปร

อิสระแต่ละตัว ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏ

รายละเอียดตามล�าดับ ดังต่อไปนี้

1. อาย ุการทดสอบสมมติฐานได้แบ่งอายุ

ของราษฎรออกเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้ค่าช่วงอายุของ

ราษฎร (18.67 ปี) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม 

ได้แก่ (1) กลุ่มราษฎรที่มีอายุน้อย (19 – 37 ปี) (2) 

กลุ่มราษฎรที่มีอายุปานกลาง (38 – 56 ปี) และ (3) 

กลุ่มราษฎรที่มีอายุมาก (57 – 75 ปี) (Mean = 3.227, 

3.320 และ 3.334 ตามล�าดับ) พบว่า อายุเป็นปัจจัย

ที่ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการฟื้นฟู

ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา (F = 0.347, p-value 

= 0.707) แสดงว่า ราษฎรที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วม

ในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ีศึกษาไม่แตก

ต่างกัน

2. ระดับการศึกษา การทดสอบสมมติฐาน

ได้แบ่งระดับการศึกษาของราษฎรออกเป็น 3 กลุ่ม

ได้แก่ (1) กลุ่มราษฎรที่ไม่ได้เรียนหนังสือ (2) กลุ่ม

ราษฎรท่ีมกีารศึกษาระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

และ (3) กลุม่ราษฎรทีมี่การศึกษาระดับ ปวท./ปวส./
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อนุปริญญาหรือสูงกว่า (Mean = 2.506, 3.219 และ 

4.063 ตามล�าดับ) พบว่า ระดับการศึกษาเป็นปัจจัย

ท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการฟื้นฟู

ทรพัยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีศึกษา (F = 145.243, p-value 

< 0.001) แสดงว่า ราษฎรท่ีมรีะดับการศึกษาต่างกนั 

มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ในพืน้ทีศึ่กษา

แตกต่างกนัโดยกลุม่ราษฎรท่ีมีการศึกษาระดับ ปวท./

ปวส./อนุปรญิญาหรอืสงูกว่า มส่ีวนร่วมในการฟ้ืนฟู

ทรพัยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีศึกษามากกว่ากลุม่ราษฎรท่ี

ไม่ได้เรียนหนงัสือและกลุม่ราษฎรทีมี่การศึกษาระดับ

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาผลการวเิคราะห์รายคู ่พบ

ว่า (1) ราษฎรทีไ่ม่ได้เรยีนหนงัสือกับราษฎรทีม่กีาร

ศึกษาระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (2) ราษฎร

ที่ไม่ได้เรียนหนังสือกับราษฎรท่ีมีการศึกษาระดับ

ปวท./ปวส./อนุปรญิญาหรอืสงูกว่า และ (3) ราษฎร

ท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กับ

ราษฎรท่ีมีการศึกษาระดับปวท./ปวส./อนุปริญญา

หรือสูงกว่ามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

ในพื้นที่ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

3. จ�านวนสมาชกิในครวัเรือน การทดสอบ

สมมติฐานได้แบ่งจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนของ

ราษฎรออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้ค่าเฉลีย่จ�านวนสมาชกิ

ในครัวเรือนของราษฎร (4.03 คน) มาใช้เป็นเกณฑ์

ในการแบ่งกลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มราษฎรที่มีจ�านวน

สมาชิกในครัวเรือนน้อย (1 – 4 คน) และ (2) กลุ่ม

ราษฎรท่ีมีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนมาก (5 – 8 

คน) (Mean = 3.329 และ 3.254 ตามล�าดับ) พบว่า 

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือนเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อ

การมีส่วนร่วมของราษฎรในการฟื้นฟูทรัพยากร

ป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา (t = 0.774, p-value = 0.440) 

แสดงว่า ราษฎรที่มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนต่าง

กันมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่

ศึกษาไม่แตกต่างกัน

4. จ�านวนแรงงานในครวัเรอืน การทดสอบ

สมมติฐานได้แบ่งจ�านวนแรงงานในครัวเรือนของ

ราษฎรออกเป็น 2 กลุม่ โดยใช้ค่าเฉลีย่จ�านวนแรงงาน

ในครัวเรือนของราษฎร (2.95 คน) มาใช้เป็นเกณฑ์

ในการแบ่งกลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มราษฎรที่มีจ�านวน

แรงงานในครัวเรือนน้อย (1 – 2 คน) และ(2) กลุ่ม

ราษฎรท่ีมีจ�านวนแรงงานในครวัเรอืนมาก (3 – 6 คน) 

(Mean = 3.338 และ 3.281 ตามล�าดับ) พบว่า จ�านวน

แรงงานในครัวเรือนเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วน

ร่วมของราษฎรในการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ในพืน้ที่

ศึกษา (t = 0.623, p-value = 0.534) แสดงว่า ราษฎร

ที่มีจ�านวนแรงงานในครัวเรือนต่างกันมีส่วนร่วม 

ในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ีศึกษาไม่แตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยกลุ่มราษฎร

ที่มีจ�านวนแรงงานในครัวเรือนน้อย มีส่วนร่วมใน

การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาไม่แตกต่าง

กับกลุ่มราษฎรที่มีจ�านวนแรงงานในครัวเรือนมาก

5. อาชีพหลัก การทดสอบสมมติฐานได้

แบ่งอาชีพหลักของราษฎรออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

(1) กลุ่มราษฎรที่มีอาชีพหลักภาคเกษตรกรรม (2) 

กลุ่มราษฎรที่มีอาชีพหลักรับจ้างทั่วไป/เก็บหาของ

ป่าและ (3) กลุ่มราษฎรที่มีอาชีพหลักอื่นๆ (ค้าขาย

พนกังานรฐัวสิาหกจิพนกังานบรษัิทท�าธุรกจิส่วนตัว)

(Mean = 3.263, 3.427 และ 3.359 ตามล�าดับ) พบว่า 

อาชพีหลกัเป็นปัจจยัทีไ่ม่มีผลต่อการมส่ีวนร่วมของ

ราษฎรในการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ในพืน้ทีศึ่กษา (F 

= 1.042, p-value = 0.355) แสดงว่า ราษฎรที่มีอาชีพ

หลกัต่างกนั มส่ีวนร่วมในการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้

ในพื้นที่ศึกษาไม่แตกต่างกัน

6. รายได้ของครัวเรือน การทดสอบ

สมมติฐานได้แบ่งรายได้ของครวัเรอืนของราษฎรออก



วารสารการจัดการป่าไม้                                                  การมีส่วนร่วมของราษฎรในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 23                              ก้องกิตติพัศ พิชัยณรงค์ และคณะ97 

เป็น 2 กลุ่ม โดยใช้ค่าเฉลี่ยรายได้ของครัวเรือนของ

ราษฎร (58,378.13 บาท) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง

กลุ่มได้แก่ (1) กลุ่มราษฎรที่มีรายได้ของครัวเรือน

น้อย (น้อยกว่า 58,378.13 บาท) และ (2) กลุม่ราษฎร

ที่มีรายได้ของครัวเรือนมาก (มากกว่า 58,378.13 

บาท) (Mean = 3.374 และ 3.217 ตามล�าดับ) พบ

ว่า รายได้ของครัวเรือนเป็นปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อการ

มีส่วนร่วมของราษฎรในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

ในพื้นที่ศึกษา (t = 1.713, p-value = 0.088) แสดงว่า 

ราษฎรท่ีมีรายได้ของครวัเรอืนต่างกัน มส่ีวนร่วมใน

การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาไม่แตกต่าง

กัน

7. ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน การทดสอบ

สมมติฐานได้แบ่งระยะเวลาการต้ังถิ่นฐานของ

ราษฎรออกเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้ค่าช่วงระยะเวลาการ

ต้ังถิน่ฐานของราษฎร (23 ปี) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แบ่งกลุม่ ได้แก่ (1) กลุม่ราษฎรทีมี่ระยะเวลาการต้ัง

ถิ่นฐานไม่นาน (1 – 24 ปี) (2) กลุ่มราษฎรที่มีระยะ

เวลาการตั้งถิ่นฐานปานกลาง (25 – 47 ปี) และ (3) 

กลุ่มราษฎรที่มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานนาน (48 – 

70 ปี)(Mean = 3.227, 3.320 และ 3.334 ตามล�าดับ) 

พบว่า ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานเป็นปัจจัยที่ไม่มีผล

ต่อการมส่ีวนร่วมของราษฎรในการฟ้ืนฟทูรพัยากร

ป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา (F = 0.452, p-value = 0.637) 

แสดงว่า ราษฎรที่มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานต่างกัน 

มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ในพืน้ทีศึ่กษา 

ไม่แตกต่างกัน

8. ความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ การ

ทดสอบสมมติฐานได้แบ่งความคุ้นเคยกบัเจ้าหน้าท่ี

ป่าไม้ ของราษฎรออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่ม

ราษฎรทีไ่ม่มีความคุ้นเคยกบัเจ้าหน้าท่ีป่าไม้แต่อย่าง

ใด (2) กลุ่มราษฎรที่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่า

ไม้น้อย (3) กลุม่ราษฎรทีมี่ความคุน้เคยกับเจ้าหน้าที่

ป่าไม้พอสมควร และ (4) กลุ่มราษฎรที่มีความคุ้น

เคยกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้เป็นอย่างดี (Mean = 2.431, 

2.737, 3.215 และ 3.969 ตามล�าดับ) พบว่า ความคุ้น

เคยกบัเจ้าหน้าท่ีป่าไม้เป็นปัจจยัท่ีมผีลต่อการมีส่วน

ร่วมของราษฎรในการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ในพืน้ที่

ศึกษา (F = 366.326, p-value = < 0.001)  แสดงว่า 

ราษฎรที่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ต่างกัน มี

ส่วนร่วมในการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีศึกษา

แตกต่างกันผลการวิเคราะห์รายคู่ พบว่า (1) ราษฎร

ทีไ่ม่มีความคุน้เคยกบัเจ้าหน้าทีป่่าไม้แต่อย่างใด กบั

ราษฎรท่ีมีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้น้อย (2) 

ราษฎรทีไ่ม่มีความคุ้นเคยกบัเจ้าหน้าท่ีป่าไม้แต่อย่าง

ใดกับราษฎรที่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้พอ

สมควร (3) ราษฎรที่ไม่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่

ป่าไม้แต่อย่างใด กับราษฎรที่มีความคุ้นเคยกับเจ้า

หน้าที่ป่าไม้เป็นอย่างดี (4) ราษฎรที่มีความคุ้นเคย

กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้น้อย กับราษฎรท่ีมีความคุ้นเคย

กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้พอสมควร (5) ราษฎรท่ีมีความ

คุ้นเคยกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้น้อย กับราษฎรที่มีความ

คุน้เคยกบัเจ้าหน้าทีป่่าไม้เป็นอย่างดี และ (6) ราษฎร

ที่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้พอสมควร กับ

ราษฎรที่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นอย่าง

ดี มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ี

ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

9. การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม การ

ทดสอบสมมติฐานได้แบ่งการเป็นสมาชิกกลุ่มทาง

สังคมของราษฎรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่ม

ราษฎรทีไ่ม่เป็นสมาชกิกลุม่ทางสังคม และ (2) กลุม่

ราษฎรที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม (Mean = 3.376 

และ 3.282 ตามล�าดับ) พบว่า การเป็นสมาชิกกลุ่ม

ทางสงัคมเป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
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ราษฎรในการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีศึกษา (t 

= 0.899, p-value = 0.370) แสดงว่า ราษฎรที่มีการ

เป็นสมาชิกกลุ่มทางสงัคมต่างกนั มีส่วนร่วมในการ

ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาไม่แตกต่างกัน

10. ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า

ไม้ การทดสอบสมมติฐานได้แบ่งความรูเ้กีย่วกบัการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรออกเป็น 2 กลุ่ม 

ได้แก่ (1) กลุม่ราษฎรท่ีมีความรูเ้ก่ียวกับการอนุรกัษ์

ทรัพยากรป่าไม้น้อย - ปานกลาง (2 – 6 คะแนน) 

และ (2) กลุ่มราษฎรที่มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรพัยากรป่าไม้มาก (7 – 10 คะแนน) (Mean = 3.403 

และ 3.266 ตามล�าดับ) พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการ

มีส่วนร่วมของราษฎรในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 

ในพื้นที่ศึกษา (t = 1.363, p-value = 0.175) แสดง

ว่า ราษฎรที่มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้ต่างกัน มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่า

ไม้ในพื้นที่ศึกษาไม่แตกต่างกัน

การทดสอบหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วน

ร่วมของราษฎรในการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ในพืน้ที่

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�าบลวัง

ประจบ อ�าเภอเมือง จังหวัดตากปรากฏตาม Table 2

วารสารการจัดการปาไม การมีสวนรวมของราษฎรในการฟนฟูทรัพยากรปาไม... 
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Table 1 Participation’ score of people in rehabilitation of Pa Mae Salid – Pong Daeng 
national reserved forest, Wang Prachop sub-district, Mueang district, Tak province. 

 

Participation’ score n = 192 Percentage Remark 
 Least participation score (24 – 43) - - Mean score = 79.31 
 Less participation score (44 – 62) 31 16.15 Maximum score = 115 
 Moderate participation score (63 – 81) 78 40.62 Minimum score = 51 
 More participation score (82 – 101) 66 34.38  
 Most participation score (102 – 120) 17 8.85  

 
Table 2 Factors affecting people participation in rehabilitation of Pa Mae Salid – Pong Daeng 

national reserved forest, Wang Prachop sub-district, Mueang district, Tak province. 
 

Independent variables t-test F-test p-value 
1. Age  0.347 0.707 
2. Educational level  145.243 < 0.001** 
3. Number of household member 0.774  0.440 
4. Number of household labor 0.608  0.534* 
5. Major occupation  1.042 0.355 
6. Household income 1.713  0.088 
7. Resettled period 0.452 0.637 
8. Familiarity with the forest officers  366.326 < 0.001** 
9. Social group membership being 0.899  0.370 
10. Knowledge about forest resource conservation 1.363  0.175 
Remark *= Statistically significant at the 0.05 level    **= Statistically significant at the 0.01  level 
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สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป

1. ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ราษฎรที่ต้ังบ้านเรือนอยู่อาศัยในท้องท่ีต�าบลวัง

ประจบ อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก สรุปได้ว่า ราษฎร

ตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ

เฉลี่ย 46.71 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ต้น มีจ�านวนสมาชิกและมีจ�านวนแรงงานในครัว

เรอืนเฉลีย่ 4.03 คน และ 2.95 คน ตามล�าดับ มีอาชพี

หลกัเกษตรกรรม (ท�านา ท�าสวน ท�าไร่) มีรายได้ของ

ครวัเรอืนต่อปีเฉลีย่ 58,378.13 บาท มีระยะเวลาการ

ต้ังถิน่ฐานเฉลีย่ 36.29 ปี มีความคุน้เคยกบัเจ้าหน้าที่

ป่าไม้เป็นอย่างดี และมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับมาก

2. ระดับการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ

ฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่

สลดิ - โป่งแดง ต�าบลวังประจบ อ�าเภอเมือง จงัหวดั

ตากสรปุได้ว่าราษฎรมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟทูรพัยากร

ป่าไม้ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด - โป่ง

แดง ต�าบลวังประจบ อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก อยู่ใน

ระดับปานกลาง (Mean = 3.30) จ�าแนกเป็น (1) การ

มีส่วนร่วมศึกษาปัญหา อยูใ่นระดับปานกลาง (Mean 

= 3.39) (2) การมีส่วนร่วมวางแผนงานอยู่ในระดับ

ปานกลาง (Mean = 3.33) (3) การมีส่วนร่วมปฏิบัติ

งานอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.40) และ (4) 

การมีส่วนร่วมตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

การปฏบิติังานอยูใ่นระดับปานกลาง (Mean = 3.11)

3. ปัจจยัทีมี่ผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎร

ในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่ง

ชาติ ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�าบลวังประจบ อ�าเภอ

เมือง จงัหวดัตากสรปุได้ว่า ระดับการศึกษา จ�านวน

แรงงานในครัวเรือน และความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่

ป่าไม้ เป็นปัจจยัทีมี่ผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎร

ในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา

ข้อเสนอแนะ
1. ราษฎรมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟทูรพัยากร

ป่าไม้ในพืน้ทีศึ่กษาอยูใ่นระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.30 ดงัน้ัน หน่วยงานในสังกดักรมป่าไม้ใน

พืน้ท่ีควรรณรงค์ประชาสมัพนัธ์เชงิรกุเพือ่สร้างความ

รูค้วามเข้าใจในความส�าคัญของการฟ้ืนฟทูรพัยากร

ป่าไม้ทุกรูปแบบเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่เกิดความ

ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมฟื้นฟูทรัพยากรป่า

ไม้ในพื้นท่ีศึกษาในระดับมากหรือมากท่ีสุด และ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

2. ระดับการศึกษา และความคุ้นเคยกับ

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม

ของราษฎรในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลดิ - โป่งแดง ต�าบลวงัประจบ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก ดังนั้น หน่วยงานในสังกัด

กรมป่าไม้ และหน่วยงานด้านการศึกษาในพืน้ท่ีควร

ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมให้ราษฎรใน

พื้นที่มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการ

ฝึกอบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ให้กับราษฎรอย่างทั่วถึง ตลอดจนการสร้างความ

คุ้นเคยระหว่างเจ้าหน้าท่ีป่าไม้กับราษฎรในพื้นที่ 

จะสามารถส่งผลท�าให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมใน

การฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�าบลวังประจบ อ�าเภอเมือง

จงัหวดัตาก ได้อย่างเป็นรปูธรรมและการด�าเนินงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ควร

พจิารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนท่ีดิน

ท�ากินและที่อยู่อาศัยของราษฎรในพื้นที่ให้ลดน้อย

ลงหรอืหมดส้ินไปจะสามารถส่งผลท�าให้การบกุรกุ
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ท�าลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�าบลวังประจบ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดตาก ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป ส่งผลท�าให้

ทรพัยากรป่าไม้ในพืน้ทีก่ลบัคนืสูค่วามอดุมสมบรูณ์

ดังเดิมได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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