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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ (1) วัด ระดับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่ าชุมชน ในจังหวัด
อุบลราชธานี (2) ศึก ษาปั จจัย ที่มีอิท ธิพ ลต่ อความสาเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่ าชุม ชน (3)
เสนอแนะแนวทางในการนาหลักการมีสว่ นร่วมไปใช้ในการจัดการป่ าชุมชนเพื่อให้เกิดผลสาเร็จมากยิง่ ขึน้ ในอนาคต
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ประชากรคือ คณะกรรมการป่ าชุมชนในท้องทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี จานวน
4,250 คน ผู้วจิ ยั สุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ตามสูตรการคานวณของยามาเน่ ได้จานวนตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การศึกษาวิจยั 366 คน ใช้วธิ สี ุ่มตัวอย่างแบบชัน้ ภูมอิ ย่างเป็ นสัดส่วน ในแต่ละชัน้ ภูมจิ ะใช้วธิ เี ลือกแบบเจาะจง โดยเลือก
เ พาะชาวบ้านที่มีตาแหน่ งเป็ นคณะกรรมการป่ าชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม ่ึง
แบ่งเป็ น ส่วน คือ แบบสอบถามปลายปิ ดใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และแบบสอบถามปลายเปิ ดใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเ ลีย่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ ยงเบนมาตร าน
และสถิตเิ ชิงอนุ มาน ได้แก่ การวิเคราะห์การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบขัน้ ตอน ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกับวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบอุปนัยและการจาแนกชนิดข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
ผลการวิจยั พบว่า ความสาเร็จของการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการป่ าชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการมีสว่ นร่วมในการจัดการป่ า
ชุมชน ได้แก่ ปั จจัยด้านผูน้ าชุมชน ปั จจัยด้านการได้รบั การสนับสนุนจากเจ้าหน้าทีข่ องรั 3 ปั จจัยด้านแรงจูงใจ ง่ึ
เป็ นปั จจัยเชิงบวก ส่วนปั จจัยเชิงลบได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล ด้านระยะเวลาการเป็ นสมาชิกกลุ่ม ปั จจัยส่วนบุคคล ด้าน
การมีตาแหน่งในกลุ่ม ข้อเสนอ เพื่อให้เกิดผลสาเร็จมากยิง่ ขึน้ ในอนาคต ได้แก่ ควรให้ความสาคัญกับการมีสว่ นร่วม
ในด้านร่วมคิด เพราะเป็ น ปั จจัยที่มีผลต่ อความสาเร็จมากที่สุด ควรพิจ ารณาเลือกผู้น าที่มีความเข้ม แข็ง มีความรู้
ความสามารถ เป็ นที่ยอมรับของคนในชุมชน ควรให้การสนับสนุ นด้านงบประมาณ อย่างเพียงพอแก่ชุมชน ควรมี
มาตรการจูงใจให้ชาวบ้านหันมาช่วยกันรักษาป่ า ควรจัดให้มกี หมายป่ าชุมชน ควรพัฒนาความร่วมมือในรูปเครือข่ายป่ า
ชุมชน
คาสาคัญ: การมีสว่ นร่วม การจัดการป่ าชุมชน ป่ าชุมชน
ABSTRACT
The objectives of this study were to: (1) study the level of participation of citizens in community forest
management in Ubon Ratchathani province (2) study factors impinging upon the achievement of the
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participation of citizens in community forest management (3) recommend guidelines of participation in
community forest management to achieve a better accomplishment in the future.
This study was a survey research. The population was community forest committees in Ubon
Ratchathani province totaling 4,250. The research samples with 95% of significance based on the formula of
Yamane. The number of samples used in the study are 366. Sampling method is proportional stratified
sampling, within each stratification, purposive sampling of community forest committee. Research
instrumentation were questionnaires divided into two parts: close - ended for quantitative data; open - ended
questionnaire, for qualitative data. Quantitative data analysis was both descriptive statistics using frequency,
mean, percentage, standard deviation plus inferential statistics using t – test and stepwise multiple regression
analysis. While qualitative analysis employed content analysis together with inductive analysis and typological
analysis.
It was found from the study that: (1) Overal participation of citizens is at a high level.
Individually, it was also at a high level. (2) Factors influencing accomplishment of community forest are
composed of community leadership, support from government officials and motivation, all are on the
positive side. As for negative side, they include socioeconomic characteristics duration of becoming a
member of the group. In the end, it is recommended that: (1) These should exist an emphasis on the
impostance of group thinking; (2) a selection of strong knowledgeable and competent leaders acceptable
of community people. (3) Sufficient budgetary support should be in place. (4) Measures of motivation for
forest protection/conservation should be created among the community people. (5) The should exist a
community forest law. And (6) these should develop the cooperation as community networks.
Keywords: Participation Community Forest, Community Forest Management, Community Forest

บทนา
แนวคิดการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ เป็ นหัวใจสาคัญของการบริหารราชการใน
ปั จจุบนั โดยเ พาะภายใต้อิทธิพลของการจัดการภาครั
แนวใหม่ ที่เน้ นการบริหารราชการแบบระบบเปิ ด โดยให้
ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริห ารราชการ
แผ่นดิน (
, 2009) การมีส่วนร่วมจึง
เป็ นกระบวนการทีป่ ระชาชนผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
ในการคิ ด ตั ด สิน ใจ ด าเนิ น การ รับ ผลประโยชน์ และ
ประเมินผล ในเรื่องต่างๆ ดังนัน้ การมีส่วนร่วมจึงเป็ นการ
สือ่ สารสองทาง มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลและรับ ั งความเห็น
่งึ กันและกันระหว่างรั กับประชาชน ในขณะเดียวกันจะ
ก่อให้เกิดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบนโยบายและการ
ด าเนิ น งานของรั ให้ ด าเนิ น งานที่ ร ับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม
มากขึน้
การจัดการภาครั ของไทย โดยเ พาะการจัดการ
ทรัพ ยากรป่ าไม้ ท่ีผ่ า นมา มัก ประสบกับ ปั ญหาในการ
บริหารงานมากมาย ปั ญหาส่วนหนึ่งมาจากการทีป่ ระชาชน
ขาดการมีส่วนร่วม ส่งผลให้การดาเนิน งานของภาครั ที่
ผ่านมาขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร กรมป่ า
ไม้ ง่ึ เป็ นหน่วยงานของรั ทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการดูแล
รัก ษาทรัพ ยากรป่ าไม้ ข องชาติ ได้ มี ก ารปรับ ปรุ ง การ

บริหารงานโดยเน้ นการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น
ทัง้ นี้เพื่อให้สอดคล้อ งกับยุ ทธศาสตร์การบริหารราชการ
ของหน่ วยงานและหลักการบริหารบ้านเมืองทีด่ ี ด้วยเหตุน้ี
กรมป่ าไม้จึงได้ริเริม่ แนวทางการจัด การทรัพ ยากรป่ าไม้
โดยชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม มาตั ง้ แต่ ปี พ ศ 2536 เรีย กว่ า
โครงการป่ า ื นชุ ม ชน ต่ อ มาจึง ได้น าแนวความคิด วน
ศาสตร์ชุ ม ชนมาใช้ในการบริห ารจัด การ ในรูป แบบการ
จัดการ “ป่ าชุมชน ง่ึ ได้ดาเนินการมาตัง้ แต่ปี พ ศ 2543
จวบจนถึงปั จจุบนั มีหมู่บา้ นทีเ่ ข้าร่วมโครงการป่ าชุมชนกับ
กรมป่ าไม้ จานวน 9,300 หมู่บา้ น คิดเป็ นเนื้อที่ 3 9 ล้านไร่
พบว่ าแบ่ ง ได้เป็ น ป่ าชุ ม ชนพัฒ นาดีม าก จ านวนร้อ ยละ
42 64 ป่ าชุมชนพัฒนาปานกลาง จานวนร้อยละ 43 53 ป่ า
ชุมชนควรปรับปรุง จานวนร้อยละ 10 99 และป่ าชุมชนควร
ยกเลิก จานวนร้อยละ 2 4
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี มีการบริหารจัดการ
ทรัพ ยากรป่ าไม้ แ บบชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม ในรู ป แบบการ
จัด การป่ าชุ มชน ่ึงได้ด าเนิ น การมาตัง้ แต่ ปี พ ศ 2543
จนถึงปี พ ศ
มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการป่ าชุมชน
กับกรมป่ าไม้ จานวน
หมู่บา้ น จากการประเมินผลการ
ดาเนินงานโดยใช้เกณ ก์ ารแบ่งกลุ่มป่ าชุมชนของกรมป่ า
ไม้ พบว่ า เป็ นป่ าชุ ม ชนที่ มีผ ลการประเมิน อยู่ ใ นระดับ
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พัฒนาดีมาก จานวน
หมู่บ้าน พัฒนาปานกลาง
หมู่บ้าน และควรปรับปรุง จานวน หมู่บ้าน ่งึ จากผล
การประเมินดังกล่าวยังมีอกี หลายหมู่บา้ นทีผ่ ลการประเมิน
อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง กล่าวคือยังไม่ประสบผลสาเร็จ
เท่าทีค่ วร หากเราจะพัฒนาในส่วนนี้ให้มผี ลการประเมินใน
ระดั บ ดี ม าก ควรต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาหาปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ความสาเร็จ ให้ได้ โดยหากเราทราบว่ า มีปั จ จัย ใดบ้างที่
น าไปสู่ค วามสาเร็จ ในการจัด การป่ าชุ ม ชน เจ้าหน้ าที่ผู้
ป บิ ตั ริ วมไปถึงผูเ้ กีย่ วข้องก็จะได้นาไปใช้เป็ นแนวทางใน
การดาเนินการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
ท รั พ ย าก รป่ าไม้ ข อ งภ าค รั ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลแ ละ
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อันจะนาไปสูผ่ ลสัม ทธิ และความ
ผาสุกของประชาชนต่อไป

วัต ปุ ระสงค์การวิ จยั
เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการป่ าชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อศึกษาปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการป่ าชุมชน
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการนาหลักการมีสว่ น
ร่วมไปใช้ในการจัดการป่ าชุมชนเพื่อให้เกิดผลสาเร็จมาก
ยิง่ ขึน้ ในอนาคต

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
งานวิจ ัย นี้ มุ่ งศึก ษากลุ่ ม ตัวอย่ างเกี่ย วกับ ระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่ าชุมชนว่าอยู่
ในระดับ มากหรือ น้ อ ยเพีย งใด รวมทัง้ ศึก ษาว่ า มีปั จ จัย
ใดบ้างที่มีอทิ ธิพลต่ อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัด การป่ าชุมชน เพื่อที่จะน าผลการศึกษาที่ได้เสนอแนะ
แนวทางในการนาหลักการมีสว่ นร่วมไปใช้ในการจัดการป่ า
ชุมชนเพื่อให้เกิดผลสาเร็จมากยิง่ ขึน้ ในอนาคตต่อไป ง่ึ ใน
ความเป็ นจริงปั จจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีอิทธิต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนนัน้ มีอยู่ดว้ ยกันหลายปั จจัย แต่จะมี
ปั จจัยใดบ้างทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการป่ าชุมชนนัน้ เป็ นสิง่ ต้องศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้
คาตอบหรือได้ผลของการศึกษาเพื่อทีจ่ ะนาไปใช้ ปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ของภาครั ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ ต่อไปในอนาคต
โดยผู้วิจ ัย น าเกณ ์ในการประเมิน ความสาเร็จ ของการ
จัดการป่ าชุมชนที่เสนอโดย รศ ดร มณ ล จาเริญพ กษ์
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ค ณ ะวน ศ าส ต ร์ ม ห าวิ ท ย าลั ย เก ษ ต รศ าส ต ร์ ได้
ทาการศึกษาและเผยแพร่ ไว้ ในรายงานวนศาสตร์ชุมชน
ภาคสนาม ประจาปี 2555 2556 ง่ึ ประกอบด้วย 4 มิติ 13
เกณ ์ 41 ตัวชีว้ ดั และ 5 ระดับของตัวบ่งชี้ ได้แก่ มิตทิ ่ี 1
ป่ าและระบบนิเวศ ประกอบด้วย1) ป่ าไม้ 2) ระบบนิเวศ 3)
ระบบนิ เ วศเกษตร มิ ติ ท่ี 2 คุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชน
ประกอบด้วย 4) เสถียรภาพทางเศรษ กิจ 5) สุขภาพ 6)
ความเชื่อมันในตนเอง
่
มิตทิ ่ี 3 องค์กรชุมชน ประกอบด้วย
) การมีส่ ว นร่ ว ม ) การบริห ารจัด การ 9) การจัด การ
ความขัด แย้ง และมิติท่ี 4 การประสานงานกับ ภายนอก
ประกอบด้วย 10) ก หมายกับนโยบาย 11) การวิจยั 12)
ความสัมพันธ์กบั หน่ วยงานภายนอกชุมชน 13) ปั จจัยทาง
เศรษ กิจ ง่ึ จากเกณ ใ์ นการประเมินความสาเร็จของการ
จั ด การป่ าชุ ม ช น ดั ง ก ล่ า ว สาม ารถ น าม าป ระเมิ น
ความส าเร็จ ของการจัด การป่ าชุ ม ชนในพื้ น ที่ จ ัง หวัด
อุ บ ลราชธานี ได้ด ัง ที่ได้ก ล่ า วมาแล้ว และเพื่อ ให้ ก รอบ
แนวคิดตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ผูว้ จิ ยั กาหนดตัว
แปรอิสระคือ 1) ปั จจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะเ พาะ
ของบุคคลทีป่ ระกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาทีอ่ าศัยในชุมชน การได้รบั ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
การได้รบั การ ึ กอบรม จานวนสมาชิกในครัวเรือน การถือ
ครองที่ดิน ขนาดพื้น ที่ถือ ครอง สถานภาพในครอบครัว
ระยะเวลาการเป็ นสมาชิกกลุ่ ม การมีต าแหน่ งในกลุ่ ม 2)
ปั จจัยด้านความพร้อมของบุคคล หมายถึง ปั จจัยทีม่ ผี ลทา
ให้บุคคลมีความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนกลาง
ของชุมชนเป็ นปั จจัยทีท่ าให้กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมเข้า
ร่วมกิจกรรม เช่น านะทางครอบครัว รายได้และรายจ่าย
เงินออม หนี้สนิ 3) ปั จจัยด้านผูน้ าชุมชน หมายถึง ปั จจัยที่
เป็ นความสามารถด้านอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มเพื่อนาไปสู่
ความสาเร็จตามเป้ าหมาย ใช้ก ระบวนการสังการ
่
การมี
อิทธิพลต่อผูอ้ ่นื การมีป สิ มั พันธ์ โดยถ่ายทอดแนวคิดไปสู่
การป บิ ตั ิ 4) ปั จจัยด้านแรงจูงใจ หมายถึง ปั จจัยที่ทาให้
บุคคลเกิดแรงผลักดัน หรือ แรงกระตุ้นให้ต้องกระทา หรือ
เคลื่อนไหว หรือมีพ ติกรรม ในลักษณะทีม่ เี ป้ าหมายที่ได้
เลื อ กไว้ แ ล้ ว ่ึ ง มั ก จะเป็ นเป้ าหมายที่ มี อ ยู่ ใ นภาวะ
สิง่ แวดล้อม ง่ึ ในทีน่ ้หี มายถึงการการจูงใจให้ประชาชนเข้า
มามีส่ ว นร่ ว มในการจัด การป่ าชุ ม ชน 5) ปั จ จัย ด้า นการ
ได้รบั การสนับสนุ นจากเจ้าหน้าทีข่ องรั หมายถึง ปั จจัยที่
หน่วยงานภาครั เข้าไปให้ความช่วยเหลือชุมชนในรูปแบบ
ต่ า งๆ เช่ น ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นงบประมาณ ด้ า นวัส ดุ
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อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ และด้านวิชาการ ตลอดจนองค์
ความรูด้ า้ นวิธกี ารบริหารจัดการ ผูว้ จิ ยั กาหนดตัวแปรตาม
คือ ระดับ การมีส่ว นร่ ว มของประชาชนในการจัด การป่ า
ชุ ม ชน โดยมีตัว แปรย่ อ ยแบ่ ง เป็ น 5 ระดับ คือ ร่ ว มคิด

(รับรูแ้ ละเสนอความคิดเห็น ) ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ
ร่วมรับ ประโยชน์ และร่วมติดตามประเมิน ผล จากกรอบ
แนวคิดดังกล่าวสามารถเขียนเป็ นแผนผังได้ตามภาพที่ 1

ตัวแปรอิ สระ
ปั จจัยส่วนบุคคล

ตัวแปรตาม

ระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
จัดการป่ าชุมชน
• ร่วมคิด (รับรูแ้ ละเสนอความ
คิดเห็น)

ปั จจัยด้านความพร้อมของบุคคล

ปั จจัยด้านผูน้ าชุมชน

• ร่วมตัดสินใจ
• ร่วมดาเนินการ

ปั จจัยด้านแรงจูงใจ

• ร่วมรับประโยชน์
• ร่วมติดตามประเมินผล

ปั จจัยด้านการได้รับการสนับสนุนจาก
เจ้าหน้าที่ของรั
าพที่ กรอบแนวคิดในการวิจยั

ทบทวนวรร กรรมและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาแนวคิด หลักการ รวมทัง้ งานวิจยั ที่
เกี่ย วข้อ ง ่ึง ผู้วิจ ัย ได้ศึก ษาผลงานวิจยั ของนัก วิช าการ
จานวน 22 ท่าน พบว่าปั จจัยที่มผี ลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีจานวน 36 ปั จจัยย่อย เช่น อายุ เพศ อาชีพ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาทีอ่ าศัยในชุมชน เป็ นต้น
ปั จจัยย่อยทัง้ 36 ปั จจัย มีบางส่วนทีค่ ล้ายคลึงกัน
ง่ึ บางส่วนก็จะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของเรื่องที่
นักวิชาการแต่ละท่านศึกษา แต่บางส่วนยังคงเกีย่ วเนื่องกัน
สามารถควบรวมและจัดหมวดหมู่เข้าเป็ นกลุ่มเดียวกันได้
ส่วนบางปั จจัยที่มนี ักวิชาการบางท่านเสนอผลการศึกษา
แย้งไว้ ผู้วิจยั จะตัดออกไม่น ามาพิจารณา และเนื่ องจาก
การศึก ษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็ น การศึก ษาที่มุ่ งเน้ น ไปที่ปั จจัย ที่
ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็จ ดัง นั ้น จึง มิไ ด้ น าปั จจัย เชิ ง ลบมา
พิจารณาร่วมด้วย รวมทัง้ กลุ่มตัวอย่างทีน่ ามาศึกษาในครัง้
นี้ ผูว้ จิ ยั สุม่ เ พาะสมาชิกทีม่ ตี าแหน่งเป็ นคณะกรรมการป่ า
ชุมชน ดังนัน้ จึงมิได้นาปั จจัยเรื่องสถานภาพภายในกลุ่ม

และการเป็ น สมาชิกกลุ่มมาพิจารณา ด้วยเหตุ ผ ลดังที่ได้
กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปปั จจัยที่มผี ล มีอทิ ธิพล
ต่อการมีสว่ นร่วมของประชาชนได้ดงั ต่อไปนี้
1 ปั จ จัย ส่ว นบุ ค คล ประกอบด้ว ย (1) เพศ (2)
อายุ (3) อาชีพ (4) ระดับการศึกษา (5) ระยะเวลาที่อาศัย
ในชุมชน (6) การได้รบั ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ( ) การได้รบั
การ ึ กอบรม ( ) จานวนสมาชิกในครัวเรือน (9) การถือ
ครอง ขนาดพื้น ที่ถือครอง (10) สถานภาพในครอบครัว
(11) ระยะเวลาการเป็ นสมาชิกกลุ่ม (12) การมีตาแหน่ งใน
กลุ่ม
2 ปั จจัยด้านความพร้อมของบุคคล ประกอบด้วย
(1) รายได้และรายจ่าย (2) เงินออม (3) หนี้สนิ
3 ปั จจัยด้านผูน้ าชุมชน ประกอบด้วย (1) ปั จจัย
ภาวะผู้นา (2) ทัศนคติท่มี ีต่อผู้นาและคณะกรรมการกลุ่ม
(3) ความเชื่อถือในตัวผูน้ า
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4 ปั จจัยด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย (1) แรงจูงใจ
(2) ความคาดหวัง ผลประโยชน์ ผลตอบแทน (3) ความ
ต้องการเกียรติและชื่อเสียง
5 ปั จจั ย ด้ า น การได้ ร ั บ การสนั บ สนุ น จาก
เจ้าหน้าทีข่ องรั ประกอบด้วย (1) การได้รบั การสนับสนุ น
จากหน่ วยงาน จากเจ้าหน้ าที่ (2) การติด ต่ อสัม พัน ธ์ก ับ
เจ้าหน้าที่ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่ม
6 ปั จ จัย ด้า นการมีส่ว นร่ ว ม ตัว แปรตาม ่ึง
พิจารณาเ พาะระดับการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย (1) ร่วม
คิด ร่ว มรับ รู้และเสนอความคิด เห็น (2) การมีส่วนร่ว ม
ตัดสินใจ (3) การมีส่วนร่วมดาเนินการ (4) การมีส่วนร่วม
รับประโยชน์ 5 การมีสว่ นร่วมติดตามประเมินผล
จากการทบทวนวรรณกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงนามาปรับปรุง สรุปเป็ นกรอบแนวคิดการ
วิจยั ได้ดงั ปราก ตามภาพที่ 1

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ รูปแบบ
การวิจยั เชิงสารวจแบบตัดขวาง พร้อมไปกับใช้การวิจยั เชิง
คุ ณ ภาพ จากการสัม ภาษณ์ โ ดยใช้ แ บบสอบถาม ที่ มี
ลัก ษณะค าถามปลายเปิ ดร่ ว มกับ การวิเคราะห์ เ นื้ อ หา
) เพื่ อ ส ารวจความคิ ด เห็ น จากกลุ่ ม
ตัวอย่ าง ่ึงเป็ น คณะกรรมการป่ าชุ ม ชนในท้ องที่จงั หวัด
อุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ น คณะกรรมการป่ า
ชุมชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ่งึ ได้จดั ทาโครงการป่ า
ชุมชนร่วมกับกรมป่ าไม้ ตัง้ แต่ปี พ ศ 2543 255 จานวน
4 หมู่ บ้าน ๆ ละ 10 คน รวม 4,250 คน การก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สตู รการคานวณของ ทาโร่ ยามา
เน่ ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน
366 ตัวอย่าง สาหรับ การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ ีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิ ที่ได้จากการแบ่ งกลุ่มป่ าชุมชน
ตามเกณ ์ ก ารประเมิน ของกรมป่ าไม้ อ อกเป็ น 3 กลุ่ ม
ได้แก่ กลุ่มป่ าชุมชนทีม่ ผี ลการประเมินอยู่ในระดับพัฒนาดี
มากจานวน
หมู่บา้ น กลุ่มป่ าชุมชนทีม่ ผี ลการประเมิน
อยู่ในระดับพัฒนาปานกลาง จานวน
หมู่บา้ น กลุ่มป่ า
ชุมชนที่มผี ลการประเมินอยู่ในระดับควรปรับปรุง จานวน
40 หมู่บา้ น รวมทัง้ สิน้
หมู่บา้ น
2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
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ผู้วจิ ยั ใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อ มูล เพื่อ ใช้สอบถามคณะกรรมการป่ าชุ ม ชน
ตามที่ได้สุ่มตัวอย่างจานวน 366 ชุด โดยแบบสอบถามที่
ผู้วิจยั สร้างขึ้น แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็ น
แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั ว่ ไป เป็ นแบบสอบถามแบบ
เลื อ กตอบเพื่ อ ใช้ ว ั ด ปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คล ส่ ว นที่ 2 เป็ น
แบบสอบถามความคิด เห็นเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีอิท ธิพ ลต่ อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่ าชุมชน ใช้วดั
ปั จจัย ความพร้อ มของบุ ค คล จานวน 10 ข้อ ปั จ จัย ด้า น
ผูน้ าชุมชน จานวน 10 ข้อ ปั จจัยด้านแรงจูงใจ จานวน 10
ข้อ และปั จจัยด้านการได้รบั การสนับสนุ นจากเจ้าหน้าที่ร ั
จานวน ข้อ รวมจานวน 3 ข้อ โดยแบบสอบถามใช้แบบ
วัดแบบ
ที่มคี าตอบ 5 ระดับ โดยเกณ ์การ
ให้ ค ะแนนจาก 5 1 คะแนน 5 หมายถึ ง มากที่ สุ ด 4
หมายถึงมาก 3 หมายถึงปานกลาง 2 หมายถึงน้อย และ 1
หมายถึงน้อยทีส่ ดุ ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็น
เกีย่ วกับระดับการมีสว่ นร่วม เป็ นแบบวัดแบบ
ที่มี ค าตอบ 5 ระดับ จ านวน 1 ข้อ โดยเกณ ์ ก ารให้
คะแนนจาก 5 1 โดยคะแนน 5 หมายถึ ง มากที่ สุ ด 4
หมายถึงมาก 3 หมายถึงปานกลาง 2 หมายถึงน้อย และ 1
หมายถึงน้ อยที่สุด ส่วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
เพื่อ สอบถาม เกี่ย วกับ ปั ญ หาและอุ ป สรรค ในการน า
ห ลั ก ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ไป ใช้ ใ น ก ารจั ด ก ารป่ าชุ ม ช น
ข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดการป่ าชุมชนเกิดผลสาเร็จอย่าง
เป็ น รูป ธรรม และข้อ เสนอแนะเพิ่ม เติม ในการจัด การป่ า
ชุมชนเพื่อให้เกิดผลสาเร็จมากยิง่ ขึน้ ในอนาคต โดยในส่วน
นี้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็น
อย่ า งอิส ระ เป็ นการเก็บ ข้อ มู ล เชิง คุ ณ ภาพ ่ึง ก่ อ นน า
แบบสอบถามไปใช้ ผู้ วิจ ัย ได้ ต รวจสอบคุ ณ ภาพของ
เครื่องมือเพื่อตรวจสอบความเทีย่ งตรงและความน่ าเชื่อถือ
โดยผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ไปทดสอบกับกลุ่ม
ประชากรที่มีคุณ สมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน
40 คน เพื่อตรวจสอบข้อคาถามว่าสามารถสื่อความหมาย
ได้ตรงตามความต้องการและมีความเหมาะสมหรือไม่ โดย
ทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (
) โดย
ให้ ผู้เชี่ย วชาญจ านวน 3 คน เป็ น ผู้พิจ ารณาตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา โดยใช้เกณ ค์ ่าดัชนีความสอดคล้อง
( ) เท่ากับหรือมากกว่า 0 50 ส่วนการตรวจสอบความ
น่ า เชื่อ ถื อ (
) ของแบบสอบถามใช้ วิธีห าความ
สอดคล้องภายใน แบบวิธสี มั ประสิทธิแอล า โดยใช้สูตร

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

190

บทความวจัย

การคานวณหาค่าสัมประสิทธิอัล ่ าของครอนบาค และใช้
เกณ ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0 00 ผลปราก ว่า แบบวัด
การมีส่วนร่วมได้ค่าแอล า 0 65 แบบวัดปั จจัยด้านความ
พร้อมของบุคคล ได้ค่าแอล า 0 22 แบบวัดปั จจัยด้าน
ผูน้ าชุมชน ได้ค่าแอล า 0 94 แบบวัดปั จจัยด้านแรงจูงใจ
ได้ค่าแอล า 0 63 แบบวัดด้านการได้รบั การสนับ สนุ น
จากเจ้า หน้ า ที่ร ั ได้ค่ าแอล า 0 96 ดังนั น้ จึง ถือ ได้ว่ า
เครื่องมือวิจยั นี้มผี ลการวัดทีม่ คี วามเทีย่ งตรงและเชื่อถือได้
หลัง จากนั ้น จึ ง ปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขแบบสอบถามจนพร้ อ ม
นาไปใช้เก็บรวมรวมข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
3 1 ข้อมูลป มภู มิ (
) เก็บรวบรวม
ข้อ มู ล โดยใช้แ บบสอบถาม โดยจัด ท าหนั ง สือ ขอความ
ร่ ว มมื อ ในการตอบ แบ บสอบ ถามเพื่ อการวิ จ ั ย จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อขอความร่วมมือจาก
หมู่บ้านเป้ าหมาย ในการตอบแบบสอบถาม ผ่านไปทาง
ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ า น และประธานป่ าชุ ม ชน ่ึง เมื่อ ได้ร ับ
อนุญาตแล้ว จึงดาเนินการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
ด้ว ยตนเองเพื่อ ชี้แจงท าความเข้าใจ และสัม ภาษณ์ ผู้น า
ชุมชน จากนัน้ จึงได้ตดิ ตาม รวบรวม และตรวจสอบจานวน
และความครบถ้วนของข้อมูลในแบบสอบถาม
3 2 ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (
) เก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ประเภทต่างๆ ได้แก่
หนั ง สือ เอกสารวิ ช าการ บทความ รายงานการวิ จ ัย
วิท ยานิ พ นธ์ รวมทัง้ สื่อ สิ่ง พิม พ์ อ่ืน ๆ ทัง้ ที่เป็ นแนวคิด
ท ษ ี ระเบียบ ก หมาย หนังสือสังการ
่
เอกสารต่ างๆ
ของทางราชการ เอกสารสือ่ ความหมายภายในองค์กร และ
ผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง รวมถึงเว็บไ ต์ (
) ต่าง ๆ
ทั ้ ง ใน อิ น ท ร า เน็ ต (
) ข อ ง ก รม ป่ า ไม้ แ ล ะ
อิ น เทอร์ เ น็ ต (
) เพื่ อประมวล วิ เ คราะห์ และ
สัง เคราะห์ แนวคิ ด ท ษ ี และผลงานวิ จ ัย ต่ า งๆ ที่
เกี่ย วข้อ ง เพื่ อ น ามาใช้ เป็ นแนวทางในการศึก ษาวิจ ัย
โดยเ พ าะการสร้ า งเครื่ อ งมื อ ส าห รั บ การวิ จ ั ย คื อ
แบบสอบถาม รวมทั ้ง ยั ง ได้ น าแนวคิ ด ท ษ ี และ
ผลงานวิจ ัยต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องบางส่วนไปใช้เป็ น ประเด็น
สนับสนุ น หรือโต้แย้ง ผลการศึกษาที่ค้นพบในครัง้ นี้ ใน
หัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับการอภิปรายผลด้วย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้
การวิเคราะห์ข้อ มูลเชิงพรรณนา สาหรับ ข้อ มูล
ส่วนบุคคล ได้แก่ตวั แปร เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา

ระยะเวลาทีอ่ าศัยในชุมชน การได้รบั ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
การได้รบั การ ึ กอบรม จานวนสมาชิกในครัวเรือน การถือ
ครอง ขนาดพื้ น ที่ ถื อ ครอง สถานภาพในครอบครั ว
ระยะเวลาการเป็ นสมาชิกกลุ่ม และการมีตาแหน่ งในกลุ่ม
สถิ ติ ท่ี ใ ช้ คื อ ค่ า ความ ถี่
) และค่ า ร้ อ ยละ
(
)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุ มาน สาหรับสมมติ าน
ที่ว่า “การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ไม่ ต่ า
กว่ า ร้อ ยละ 0” ใช้ก ารทดสอบค่ า ที ( ) โดยใช้ ก าร
วิเคราะห์แบบ
เนื่ อ งจากเป็ น ตัว แปร
ต่ อ เนื่ อ งและเป็ น การวิเคราะห์เพื่อ เปรีย บเทีย บระหว่ า ง
ประชากร ไม่ เกิน สองกลุ่ม ส่วนสมมติ านที่ 2 ได้แก่ “มี
ปั จจัย ที่ป ระกอบด้วย ปั จจัย ส่วนบุค คล ปั จจัยด้านความ
พร้อมของบุคคล ปั จจัยด้านผูน้ าชุมชน ปั จจัยด้านแรงจูงใจ
และปั จจัยด้านการได้รบั การสนับสนุ นจากเจ้าหน้าที่ร ั มี
อิท ธิพ ลต่ อ การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจัด การ
ทรัพ ยากรป่ าไม้ ” ใช้ ก ารวิเ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ
(
) ด้ ว ยวิธีก ารวิเคราะห์ ก ารถดถอย
แบบขัน้ ตอน (
) เนื่ อ งจากต้ อ งการ
วิเคราะห์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพื่อนาไปสู่
การทานายความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ กับการมีสว่ น
ร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ (
) ได้มาจากการศึกษาเอกสารและบันทึกแบบสอบถาม
ปลายเปิ ด โดยแบ่งออกเป็ น ส่วน คือ ส่วนแรกเป็ นการ
สรุปประเด็นจากแบบสอบถามส่วนที่ ่งึ เป็ นข้อคาถาม
แบบปลายเปิ ด โดยการจัดกลุ่มข้อความทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กับตัวแปรที่ศกึ ษา ด้วยวิธกี ารจาแนกและจัดระบบข้อมูล
(
) แล้ ว น าเสนอข้ อ มู ล ด้ ว ยการ
พรรณนาบรรยายโดยค่าสถิติท่ใี ช้คอื การแจกแจงความถี่
(
) และค่าร้อยละ (
) นามาช่วยในการ
วิเคราะห์ดว้ ย เพื่อให้ทราบความถีแ่ ละร้อยละของผูต้ อบทีม่ ี
ต่อข้อคาถามนัน้ ๆ ส่วนที่สอง เป็ นส่วนที่เกีย่ วข้องกับการ
วิเ คราะห์ ข้อ มู ล จากแบบสอบถามส่ ว นที่ ่ึ ง เป็ นข้ อ
ค าถามแบบปลายเปิ ด ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
(
) โดยน ามาจัด กลุ่ ม ข้อ ความที่มีค วาม
เกีย่ วข้องกัน แล้วนาเสนอในรูปแบบการพรรณนาบรรยาย
จากนั ้น จึง ใช้ วิ ธีก ารสร้ า งข้ อ สรุ ป แบบอุ ป นั ย (
) โดยผู้วิจ ัย จะน ารายละเอีย ดของข้อ มู ลที่เก็บ
รวบรวมได้ มารวมเข้าด้ว ยกัน ใหม่ให้เป็ น รูป เป็ น ร่าง ใน
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ลัก ษณะของการสัง เคราะห์ โดยอาศัย วิธีก ารวิเคราะห์
ค้นหาลักษณะที่ร่วมกันหรือเหมือนกันของข้อมูลที่ได้จาก
การเก็บ รวบรวมไว้ แล้ว น ามาเขีย นสรุป เชื่อมโยงข้อมู ล
เหล่านัน้ เข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบ

ลการวิ จยั
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นชาย
ร้อยละ 1 9 เป็ นหญิงร้อยละ 2 1 ส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว
คิดเป็ นร้อยละ
กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง –
ปี มากที่สุด ร้อยละ
รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง –
ส่ว นใหญ่ มีอ าชีพ เกษตรกร ร้อ ยละ
ปี ร้อ ยละ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มจี านวนสมาชิกในครัวเรือน
คน คิด เป็ นร้อ ยละ
รองลงมามีจ านวนสมาชิก ใน
ครัวเรือน คน คิดเป็ นร้อยละ
ส่วนใหญ่เป็ นหัวหน้า
ครอบครัว ร้อ ยละ
กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มีร ะดับ
การศึกษา ประถมศึกษา ร้อยละ
รองลงมาคือระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ที่ดิน ท ากิน เป็ น ของตนเอง ร้อ ยละ
ส่ว นอีก ร้อ ยละ
ไม่มีท่ดี ิน ทากินเป็ น ของตนเอง ชนิดเอกสารสิท ธิที่
ครอบครองส่วนใหญ่ เป็ นโ นด ร้อยละ
รองลงมาคือ
สปก - ร้อ ยละ
กลุ่ ม ตัว อย่ างมีร ายได้ต่ อ เดือ น
ระหว่ าง
–
บาท คิด เป็ น ร้อ ยละ
ส่ว น
กลุ่มตัวอย่างที่มรี ายได้ต่อเดือนน้อยกว่า
บาท คิด
เป็ น ร้อ ยละ
กลุ่ ม ตัว อย่ า งมีร ายจ่ า ยเ ลี่ย ต่ อ เดือ น
น้ อ ยกว่ า
บาท ร้อ ยละ
และมีรายจ่ ายเ ลี่ย
เดือนละ
–
บาท ร้อยละ
กลุ่มตัวอย่างมี
ส่วนที่เหลือร้อย
การออมในครัวเรือน คิดเป็ นร้อยละ
ละ
ไม่มกี ารออมในครัวเรือน ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีม่ กี าร
ออมในครัวเรือน ส่วนใหญ่ ร้อยละ
มีการออมเ ลีย่ ต่อ
เดือนไม่ เกิน
บาท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีหนี้ สนิ
คิด เป็ น ร้อยละ
ส่วนที่เหลือร้อยละ
ไม่ มีหนี้ สิน
และเมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างที่มีหนี้สนิ แล้วพบว่าแหล่ง
ของหนี้สนิ ส่วนใหญ่ มาจากสถาบันการเงินของรั ร้อยละ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาอยู่อาศัยในชุมชน
มากกว่า ปี คิดเป็ นร้อยละ
ได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อโทรทัศ น์ มากที่สุด ร้อ ยละ
รองลงมาได้ร ับ
ข่าวสารจากผู้นาท้อ งถิ่น ร้ อยละ
กลุ่ มตัวอย่างเคย
ได้รบั การอบรมความรู้เกี่ยวกับป่ าไม้ ร้อยละ
และไม่
เคยได้รบั การอบรม ร้อยละ
เมื่อพิจารณาเ พาะกลุ่ม
ตัวอย่างทีเ่ คยได้รบั การอบรม พบว่าจานวนครัง้ ทีเ่ ข้าอบรม
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ส่วนใหญ่ มจี านวน – 2 ครัง้ ร้อยละ
กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ มีตาแหน่ งเป็ น คณะกรรมการป่ าชุม ชน ร้อยละ
รองลงมามีต าแหน่ งเป็ นประธาน ร้อยละ กลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาในการดารงตาแหน่ ง – ปี
ร้อยละ
รองลงมามีระยะเวลาในการดารงตาแหน่ ง –
ปี ร้อยละ
ระดับการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการป่ าชุมชน
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการ
จัดการป่ าชุมชน ครอบคลุมตัวแปร ด้าน ได้แก่ ด้านการ
มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อ มูลข่าวสาร และการแสดงความ
คิดเห็น ร่วมคิด ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมรับ ประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการติด ตาม
ประเมิน ผล โดยพบว่ากลุ่ม ตัวอย่างที่ต อบแบบสอบถาม
จานวน
ราย มีส่ว นร่ ว มในการจัด การป่ าชุ ม ชน ใน
จัง หวัด อุ บ ลราชธานี ในภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ มาก มี
ค่าเ ลีย่ เท่ากับ
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกๆ
ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดจาแนกตามปั จจัย
เป็ น รายด้านเรีย งจากมากไปน้ อย ได้แก่ ด้านการมีส่ว น
ร่วมในการรับ รู้ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็น
ร่วมคิด อยู่ในระดับมาก มีค่าเ ลีย่ เท่ากับ
ด้านการ
มีส่วนร่ว มในการด าเนิ น งาน อยู่ในระดับ มาก มีค่ าเ ลี่ย
เท่ากับ
ด้านร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเ ลี่ยเท่ ากับ
ด้านร่วมติด ตามประเมินผล อยู่ใน
ระดั บ มาก มี ค่ า เ ลี่ ย เท่ า กั บ
และด้ า นร่ ว มรั บ
ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเ ลีย่ เท่ากับ
จากการทดสอบสมมติ านยังพบว่าการมีสว่ นร่วม
ของป ระช าช น ในการจั ด ก ารป่ าชุ ม ช น ใน จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี มีไม่ต่ากว่าร้อยละ 0 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ
จึงสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่ า
ชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ระดับ ของปั จจัยที่ มี อิทธิ พ ลต่ อ การมี ส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการป่ าชุมชน
ผลการวิจยั พบว่า ระดับของปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การมีส่วนร่ว มของประชาชนในการจัด การป่ าชุ ม ชน ใน
จังหวัดอุบลราชธานี มีดงั นี้
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ปั จจั ย ด้ า นการได้ ร ับ การสนั บ สนุ นจาก
เจ้ า หน้ าที่ ข องรั ในภ าพ รวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
มีค่าเ ลีย่ รวมเท่ากับ
ปั จจัยด้านผูน้ าชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเ ลีย่ รวมเท่ากับ
ปั จจัยด้านแรงจูงใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเ ลีย่ รวมเท่ากับ
ปั จจัยด้านความพร้อมของบุคคล ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเ ลีย่ รวมเท่ากับ
ลการวิ เคราะห์ข้อมูลตามสมมติ ฐานการ
วิ จยั
การวิ จ ั ย ครั ง้ นี้ ผู้ วิ จ ั ย ได้ ตั ้ง สมมติ าน ไว้
ประเด็น คือ การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการ
ป่ าชุมชน มีไม่ต่ากว่าร้อยละ 0 มีปัจจัยทีป่ ระกอบด้วย
ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยด้านความพร้อมของบุคคล ปั จจัย
ด้านผู้น าชุ ม ชน ปั จ จัย ด้า นแรงจูงใจ และปั จ จัย ด้านการ
ได้รบั การสนับสนุนจากเจ้าหน้าทีข่ องรั มีอทิ ธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่ าชุมชน โดยผูว้ จิ ยั ได้
ทดสอบสมมติ านการวิจยั ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0 05
และมีผลการทดสอบสมมติ านการวิจยั พบว่า ค่าเ ลีย่ ของ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่ าชุมชน
ในจังหวัดอุบลราชธานี มีค่าเท่ากับ
มีค่าเบี่ยงเบน
มาตร านเท่ า กับ
โดยมีค่ า ความคลาดเคลื่อ น
มาตร านของค่าเ ลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
และเมื่อนามาทดสอบด้วยวิธกี ารทางสถิติด้วย
เพื่อ
ต้องการทดสอบว่า ค่าเ ลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการป่ าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี มี
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 0 หรือไม่ ่งึ ได้ผลการวิเคราะห์คอื ค่า
ของ เท่ากับ 15 315 มีค่า
0 000 ง่ึ น้อยกว่าค่า α
0 05 จึงยืนยันได้ว่า สามารถป เิ สธสมมติ านว่าง ( 0)
ย อ ม รั บ ส ม ม ติ าน ท างเลื อ ก ( 1) ที่ ค่ า α 0 05
หมายความว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ป่ าชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 0 ที่
ระดับนัยสาคัญ
ส าหรับ ผลการทดสอบสมมติ านการวิจ ัย ที่ 2
พบว่า ปั จจัยด้านความพร้อมของบุคคล ่งึ ประกอบด้วย
อาชีพ รายได้และรายจ่าย เงินออม และหนี้สนิ ไม่มอี ทิ ธิพล
ต่อการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการป่ าชุมชน โดย

ปั จจัย ที่มีอิท ธิพ ลต่ อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัด การป่ าชุ ม ชน เรีย งลาดับ จากมากไปน้ อ ย ได้ด ังนี้
ปั จจัยด้านผูน้ าชุมชน ปั จจัยด้านการได้รบั การสนับสนุ น
จากเจ้าหน้าที่ของรั 3 ปั จจัยด้านแรงจูงใจ ปั จจัยส่วน
บุคคล ตัวแปรระยะเวลาการเป็ นสมาชิกกลุ่ม และตัวแปร
การมีตาแหน่งในกลุ่ม
จากผลการทดสอบสมมติ านการวิ จ ั ย เพื่ อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ ง่ึ ประกอบด้วย
ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยด้านความพร้อมของบุคคล ปั จจัย
ด้านผู้น าชุ ม ชน ปั จ จัย ด้า นแรงจูงใจ และปั จ จัย ด้านการ
ได้รบั การสนับสนุ นจากเจ้าหน้าทีข่ องรั พบว่า ปั จจัยด้าน
ผูน้ าชุมชน เป็ นตัวแปรลาดับแรกทีเ่ ข้าสู่สมการถดถอย มี
ความสามารถอธิบายความผันแปรเรื่องปั จจัยที่มอี ทิ ธิพล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่ า
ไม้ ได้ร้อ ยละ
ที่ระดับ นัย สาคัญ ทางสถิติ ณ ระดับ
0 05 ( 2
360,
0 000) ตั ว แปรที่ เ ข้ า สู่
สมการถดถอยล าดับ ต่ อ มาคือ ปั จ จัย ด้า นการได้ร ับ การ
สนั บ สนุ น จากเจ้า หน้ า ที่ข องรั มีค วามสามารถในการ
อธิบ ายเพิ่ม ได้ร้อ ยละ ที่ระดับ นั ย สาคัญ ทางสถิติ ณ
ระดับ 0 05 ( 2
0 054 ,
0 000) ตัวแปร
ทีเ่ ข้าสู่สมการถดถอยลาดับต่อมาคือ ปั จจัยด้านแรงจูงใจ มี
ความสามารถในการอธิบ ายเพิ่ม ได้ร้อ ยละ 1 2 ที่ร ะดับ
นัย สาคัญ ทางสถิติ ณ ระดับ 0 05 ( 2
0 012
,
0 007) ตัวแปรทีเ่ ข้าสูส่ มการถดถอยลาดับต่อมาคือ
ตัวแปรระยะเวลาการเป็ นสมาชิกกลุ่ม มีความสามารถใน
การอธิบายเพิม่ ได้รอ้ ยละ ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ ณ
ระดับ 0 05 ( 2
0 010 ,
0 012) และตัว
แปรสุดท้ายทีเ่ ข้าสูส่ มการถดถอยคือ ตัวแปรการมีตาแหน่ ง
ในกลุ่ม มีความสามารถในการอธิบายเพิม่ ได้รอ้ ยละ 0 6 ที่
ระดับ นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ณ ระดับ 0 05 ( 2
0 006 ,
0 044) เมื่อรวมตัวแปรทัง้ 5 ตัวเข้าด้วยกัน
แล้ว ปราก ว่าสามารถอธิบายความผันแปรเรื่องปั จจัยที่มี
อิทธิพ ลต่ อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่ า
ชุ ม ชน ในจัง หวัด อุ บ ลราชธานี ได้ ร้อ ยละ
โดยมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ณ ระดับ 0 05 ( 2 0 442,
0 044)
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ตารางที่

ผลวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (
) ลาดับทีข่ องสมการถดถอย
ที่

) ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์การถดถอยแบบขัน้ ตอน (
) ที่

31
ปั จจัยด้านผูน้ าชุมชน
ปั จจัยด้านการสนับสนุนจากเจ้าหน้าทีร่ ั
ปั จจัยด้านแรงจูงใจ
ปั จจัยระยะเวลาการเป็ นสมาชิกกลุ่ม
ปั จจัยการมีตาแหน่งในกลุม่
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235
051
065
03
0
06

3
313
095
16
13

จากผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 1 จะพบว่าเมื่อ
เปรียบเทียบน้ าหนักของตัวแปรอิสระในการอธิบายความ
ผัน แปรเรื่อ ง ปั จ จัย ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ ความสาเร็จของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่ าชุมชน ระหว่างตัว
แปรอิสระทัง้ 5 ตัว เมื่อควบคุมตัวแปรอิสระอื่น ๆ ให้คงที่
แล้ว ตัวแปรทีม่ ผี ลและอธิบายความผันแปรเรื่อง ปั จจัยทีม่ ี
อิทธิพ ลต่ อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่ า
ชุมชน โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้ดงั นี้
ปั จ จัย ด้านผู้น าชุม ชน (
0 3 5,
0 05)
ปั จจั ย ด้ า นการได้ ร ั บ การสนั บ สนุ น จาก
เจ้าหน้าทีข่ องรั (
0 25 ,
0 05)
3 ปั จจั ย ด้ า นแรงจู ง ใจ (
0 114,
0 05)
ปั จจัย ระยะเวลาการเป็ น สมาชิกกลุ่ม ปั จจัย
ส่วนบุคคล (
0 095,
0 05)
ปั จจัยการมีตาแหน่งในกลุ่ม ปั จจัยส่วนบุคคล
(
0 0 2,
0 05)
โดยพบว่า ตัวแปรอิสระทัง้ 3 ตัวแปรคือ ปั จจัย
ด้า นผู้น าชุ ม ชน ปั จ จัย ด้านการได้ร ับ การสนั บ สนุ น จาก
เจ้าหน้ าที่ของรั ปั จจัยด้านแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการป่ าชุมชน
กล่ า วอีก นั ย หนึ่ ง คือ การมีผู้น าชุ ม ชนที่ดี การได้ร ับ การ
สนับสนุ นจากเจ้าหน้ าที่ของรั และการมีแรงจูงใจ ที่มาก
เท่ า ใด ก็ ยิ่ ง ส่ ง เสริม ผลัก ดัน ให้ เกิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการจัดการป่ าชุมชน มากยิง่ ขึน้ ด้วย ส่วนตัว
แปรอิสระอีก 2 ตัวแปรคือ ปั จจัยระยะเวลาการเป็ นสมาชิก

35
25
114
095
02

3 539
592
4 54
2 556
23
2 023

000
000
000
011
01
044

กลุ่ม และปั จจัยการมีตาแหน่ งในกลุ่ม มีความสัมพันธ์เชิง
ลบกับความสาเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัด การป่ าชุ ม ชน กล่ าวอีก นั ย หนึ่ ง คือ ระยะเวลาการเป็ น
สมาชิกกลุ่ม ในที่น้ีหมายถึงการเป็ นสมาชิกคณะกรรมการ
ป่ าชุมชนได้ไม่นาน ถ้ามีปัจจัยด้านนี้มากๆ จะทาให้การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่ าชุมชนลดลง หรือ
ในทางกลับ กัน อาจกล่ า วได้ว่ า การเป็ น สมาชิก กลุ่ ม ป่ า
ชุมชนมานานมีผลต่ อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการป่ าชุมชน ส่วนการมีตาแหน่งในกลุ่ม ในทีน่ ้หี มายถึง
การมีต าแหน่ ง ในกลุ่ ม เป็ นเพี ย งคณะกรรมการไม่ ไ ด้ มี
ตาแหน่งในการบริหารงาน นัน้ หากมีปัจจัยด้านนี้มากๆ จะ
ทาให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่ าชุมชน
ลดลง หรือในทางกลับกันอาจกล่าวได้ว่า การมีตาแหน่งใน
กลุ่มป่ าชุมชน ทีม่ ตี าแหน่ งในด้านการบริหารมีผลต่อการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจัด การป่ าชุ ม ชน ทั ง้ นี้
สามารถแสดงเป็ นสมการถดถอยความผันแปรของตัวแปร
ตาม ได้ดงั นี้
สม การถ ดถ อย
03
0 313 2 0 095 3 0 1 6 4 0 13 5

1

คือ การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพ ยากรป่ า
ไม้
1 คือ ปั จจัยด้านผูน้ าชุมชน
2 คือ ปั จ จัย ด้า นการได้ รบั การสนั บ สนุ น จาก
เจ้าหน้าทีข่ องรั
3 คือ ปั จจัยด้านแรงจูงใจ
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4 คื อ ปั จจัย ระยะเวลาการเป็ นสมาชิ ก กลุ่ ม
(ปั จจัยส่วนบุคคล)
5 คือ ปั จจัยการมีตาแหน่ งในกลุ่ม (ปั จจัยส่วน
บุคคล)
. ส รุ ป ล ก ารวิ เค ราะห์ แ บ บ ส อ บ าม
ปลายเปิ ด
4 1 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ปั ญ หาและอุป สรรคในการนาหลักการมีส่วนร่วมไปใช้ใน
การจัด การป่ าชุมชน ผู้วจิ ยั สามารถสังเคราะห์ออกมาได้
เป็ นแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
ปั ญหาภายใน
ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการรับรู้ ทา
ให้ขาดความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการป่ าชุมชน และไม่ให้
ความร่วมมือเท่าที่ควร บางส่วนยังเห็นแก่ประโยชน์ ส่วน
ตน ขาดความสามั ค คี ขาดจิ ต ส านึ ก ในการรัก ษาป่ า
บางส่วนขาดโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากไม่มี
เวลาเพราะต้องทามาหากิน
2) ปั ญหาภายนอก
คนจากชุมชนอื่นเข้าไปเก็บหาของป่ าในป่ า
ชุมชนโดย ่ า ื นไม่ป ิบตั ิตามก ระเบียบที่ชุมชนวางไว้
รวมทัง้ เข้าไปเก็บหาของป่ ามากเกินไปจนทาให้สภาพป่ า
เสียหาย ตลอดจนมีการนาขยะมาทิง้ ในป่ าชุมชน
3 ปั ญหาการสนับสนุนจากภาครั
ขาดเงิน งบประมาณมาสนั บ สนุ น รวมทัง้
ขาดเจ้าหน้าทีท่ เ่ี ข้ามาให้ความช่วยเหลือ
4 ปั ญหาด้านการบริหารจัดการ
ขาดการดาเนินการอย่างจริงจังในการดูแล
รักษาป่ าชุมชน โดยจะเห็นได้จากการขาดความต่อเนื่องใน
การด าเนิ น งาน ขาดการติ ด ตามและประเมิ น ผลอย่ า ง
สม่ าเสมอ เจ้าหน้ า ที่ค วรต้อ งเข้ามาในชุ ม ชนบ่ อ ยกว่ า นี้
และยังคงมีการลักลอบตัดไม้ทาลายป่ า รวมทัง้ มีไ ไหม้ป่า
เป็ น ประจ าใน ดูแ ล้ง ท าให้ท รัพ ยากรป่ าไม้เสื่อ มโทรม
ส่งผลกระทบต่ อสิง่ แวดล้อ ม รวมไปถึงการที่แนวเขตป่ า
ชุมชนไม่ชดั เจน ทาให้เกิดปั ญหาการอ้างสิทธิครอบครอง
4 2 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การดาเนิน การ เพื่อให้การจัดการป่ าชุมชนเกิดผลสาเร็จ
อย่างเป็ นรูปธรรม และข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการ

ป่ าชุมชนเพื่อให้เกิดผลสาเร็จมากยิ่งขึน้ ในอนาคต ผู้วจิ ยั
สามารถสังเคราะห์ออกมาได้เป็ นแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
ด้านการสนับสนุนจากภาครั
ควรมีการจัดสรรเงินงบประมาณมาช่วยใน
การบริหารจัดการป่ าชุมชนของชาวบ้าน เช่น กิจกรรมการ
ปลูกไม้ใช้สอย และการปลูกพืชสมุนไพร ทาถนนรอบป่ า
อย่างต่อเนื่อง ภาครั ควรให้การสนับสนุนในด้านต่างๆเพิม่
มากขึน้ โดยจะต้องร่วมกับผูน้ าชุมชน ออกให้ความรูใ้ นการ
รักษาป่ า ให้มากกว่าเดิม และต้องลงมาให้ความรูช้ าวบ้าน
ในพืน้ ทีบ่ ่อยๆ และสม่าเสมอ ทัง้ นี้ควรประสานงานกับผูน้ า
ชุมชนและคณะกรรมการป่ าชุมชน เพื่อดาเนินการบริหาร
จัดการป่ าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยความเอาใจใส่ โดย
ควรสนับสนุ นอุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดการป่ า เช่น ชุด
อุปกรณ์ ในการป้ องกันไ ป่ า ตลอดจนให้การสนับสนุ นใน
เรื่ององค์ค วามรู้ในการจัด การป่ าชุ ม ชนแก่ ช าวบ้านด้ว ย
ควรอบรมให้ความรูแ้ ก่ เด็กๆ เยาวชน คนรุ่นใหม่ทจ่ี ะเป็ น
อนาคตของชาติ ต่ อ ไปในภายภาคหน้ า ให้ เห็ น คุ ณ ค่ า
ความสาคัญของป่ าไม้
2) ด้านการสร้างการมีสว่ นร่วมและการสร้างความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ควรมีก ารจัด การป่ าชุ ม ชนโดยการบู ร ณา
การจากทุกภาคส่วน ภายใต้การสนับสนุ นจากภาครั และ
การติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยควรสร้างกระบวนการให้
ประชาชนเกิด ความร่วมมือ ร่วมใจกัน ภายใต้พ ลังความ
สามัคคีจากทุกภาคส่วน
3) ด้านจิตสานึก
ควรปลูกจิตสานึกคนในชุมชนให้มคี วามรัก
หวงแหนป่ าชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดการป่ าชุมชน
ร่วมกัน รวมทัง้ ควรสร้างจิตสานึก ในการเสียสละ โดยให้
เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน
ด้านการบริหารจัดการ
ควรจั ด ท าแนวเขตป่ าชุ ม ชนให้ ช ั ด เจน
บริหารจัดการป่ าอย่างเป็ นระบบ ภายใต้ความร่วมมือร่วม
ใจกัน ของชาวบ้าน ควรท าให้ก กติกาการใช้ประโยชน์
จากป่ าชุมชนที่ชุมชนกาหนดขึน้ สามารถบังคับใช้ได้จริง
ตามที่กาหนดไว้ และปรับปรุงก ระเบียบการใช้ประโยชน์
จากป่ าชุมชนให้เข้มงวดรัดกุมมากขึน้ เพื่อป้ องกันคนจาก
ต่างถิ่น มาเก็บหาของป่ าออกไปมากจนเกินไป เช่น ควร
จากัดการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่ าชุมชน เป็ นช่วงๆ เช่น
เปิ ดให้เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่ าในช่วง ดู นและจะปิ ดป่ า
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ไม่ให้เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่ าในช่วง ดูแล้ง เพื่อให้ป่าได้
้ื นตัว รวมไปถึง ควรมีมาตรการในการป้ องกันรักษาป่ าที่
เข้ม งวด และต่ อ เนื่ อ งสม่ า เสมอ เช่ น การออกตรวจตรา
ลาดตระเวนเป็ นประจาทุ กสัปดาห์ ควรก าหนดวาระการ
ดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการป่ าชุม ชนให้มีวาระเว้น
วรรคเพื่อป้ องกันการผูกขาดและยึดติดกับตาแหน่ ง ควร
สร้างวิสยั ทัศน์ ก าหนดยุท ธศาสตร์การบริห ารจัดการป่ า
ชุมชน โดยเน้นการมีสว่ นร่วมภาคประชาชน
5) ด้านแรงจูงใจ
ควรสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านมาช่วยรักษา
ป่ า โดยให้เขาได้รบั ประโยชน์จากป่ าให้มากทีส่ ดุ
ด้านนโยบายและก หมาย
ควรมีการออกก หมายป่ าชุมชนมาบังคับใช้
โดยก หมายดังกล่าวควรมีการควบคุ มการใช้ประโยชน์
จากป่ าชุม ชน ให้สามารถใช้สอยในครัว เรือนได้ แต่ ห้าม
นาออกไปใช้เพื่อการค้าขาย รวมทัง้ ต้องรับรองสิทธิชุมชน
โดยให้อ านาจและสิท ธิในการบริห ารจัดการป่ าชุ ม ชนได้
อย่างเต็มที่
ด้านการพัฒนาป่ าชุมชน
ควรส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านลดการพึ่งพิง
ป่ า ลดการตัดไม้ทาลายป่ า เป็ นอาชีพเกษตรกรรมทีเ่ กือ้ กูล
ต่อป่ า เช่นอาชีพการปลูกสวนป่ า ปลูกไม้ผลยืนต้น อันจะ
เป็ นการเพิม่ พืน้ ทีป่ ่ าและพืน้ ทีส่ เี ขียว และเพื่อให้ป่ามีความ
อุดมสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ ควรมีการจัดทาแหล่งกักเก็บน้า ใน
ป่ าชุมชนเพื่อไว้ใช้ใน ดูแล้ง รวมถึงควรพัฒนาให้ป่าชุมชน
เป็ นศูนย์การเรียนรู้ เป็ นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางธรรมชาติ
วิทยา และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อ ิ ปราย ลการวิ จยั
จากผลการวิจยั ทีไ่ ด้ศกึ ษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่ าชุมชน ในจังหวัด
อุ บ ลราชธานี มี ป ระเด็ น ส าคั ญ ที่ น ามาอภิ ป รายผล
ดังต่อไปนี้
1 ผลการทดสอบสมมติ านการวิจ ัย ที่ 1 การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่ าชุมชน มีไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 0 พบว่า สามารถตอบวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั
ข้อที่ คือทาให้ทราบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการป่ าชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี ว่าอยู่ในระดับ
มาก และในแต่ละด้านทัง้ ด้าน อยู่ในระดับมากทัง้ หมด
โดยการมีส่ ว นร่ ว มด้า นการแสดงความคิด เห็น และรับ รู้
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ข้อมูล มีค่าเ ลีย่ ระดับมากทีส่ ดุ รองลงมาคือการมีส่วนร่วม
ด้านร่วมในการดาเนินงาน ด้านการร่วมตัดสินใจ ด้านร่วม
ติดตามประเมินผล และด้านร่วมรับประโยชน์ ตามลาดับ
การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจัด การป่ า
ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็น
ว่า ประชาชนในชนบทให้ความสาคัญกับการเข้ามามีส่วน
ร่ ว มในกิ จ กรรมด้ า นการดู แ ลรัก ษาทรัพ ยากรป่ าไม้
โดยเ พาะอย่างยิง่ กลุ่มตัวอย่าง ง่ึ เป็ นคณะกรรมการป่ า
ชุม ชนของหมู่บ้านที่มีความสนใจในการจัดการป่ าชุม ชน
และมีตาแหน่ งหน้าที่ความรับผิดชอบ ่งึ ตาแหน่ งหน้าที่
ดังกล่าวเป็ น งานที่ไม่ มีค่าตอบแทน เป็ น งานอาสาสมัค ร
โดยชาวบ้ า นสมัค รใจเข้ า มาท าหน้ า ที่ ด้ ว ยจิต อาสา ที่
ปรารถนาให้ทรัพยากรป่ าไม้ของชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์
อยู่ต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน โดยการมีส่วนร่วมทีม่ มี ากที่สุด
ได้แก่ ด้านการแสดงความคิดเห็นและรับรูข้ อ้ มูล ส่วนด้าน
ที่มีส่วนร่วมน้ อยที่สุด ลาดับสุดท้าย ่งึ มีค่าเ ลี่ยเกือบ
เท่ า กัน โดยแตกต่ า งกัน เล็ก น้ อ ย คือ ด้ า นร่ ว มติ ด ตาม
ประเมิ น ผล มี ค่ า เ ลี่ย เท่ า กับ
และด้ า นร่ ว มรับ
ประโยชน์ มีค่าเ ลีย่ เท่ากับ 3
สาหรับการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล เป็ นการ
มีส่ ว นร่ ว มที่ มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ต่ า กว่ า ด้ า นอื่น ๆ ่ึ ง
สอดคล้ อ งกั บ งาน วิ จ ั ย ของ
2010 ได้ทาการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดาเนินงานขององค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
เพื่อการท่ อ งเที่ย วอย่ างยัง่ ยืน (องค์ก ารมหาชน) อาเภอ
เกาะช้าง จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการด าเนิ น งานขององค์การบริห ารการ
พัฒนาพื้นที่พเิ ศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่า งยังยื
่ น (องค์การ
มหาชน) อ าเภอเกาะช้า ง จัง หวัด ตราด แม้ว่ า โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ผลการศึกษารายด้านพบว่า
ด้ า นที่ มี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด คื อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ด าเนิ น งาน รองลงมาคือ การมีส่ว นร่ ว มในการวางแผน
และการมีส่วนร่วมในการริเริม่ ส่วนด้านที่มีส่วนร่วมน้ อ ย
ที่สุดและสอดคล้องกับงานวิจยั นี้ คือการมีส่วนร่วมในการ
ประเมิ น ผล ทัง้ นี้ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
จัดการป่ าชุม ชน ในด้านร่วมติด ตามประเมิน ผล มีระดับ
น้อยกว่าด้านอื่นๆ แสดงให้เห็นว่า ระเบียบ ข้อก หมาย
และขัน้ ตอนการดาเนินงานป่ าชุมชนของกรมป่ าไม้ ยังไม่
เปิ ด โอกาสให้ป ระชาชนเข้ามามีส่ วนร่ว มในการติด ตาม
ประเมิ น ผลอย่ า งแท้ จ ริ ง ประกอบกั บ ประชาชนหรื อ
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คณะกรรมการป่ าชุ ม ชนไม่ ไ ด้ให้ ค วามส าคัญ หรือ สนใจ
เท่าที่ควรกับการติดตามประเมินผล เนื่องจากมีความเห็น
ว่าเป็ นขัน้ ตอนทีย่ ุ่งยาก ใช้เวลานาน ทาให้เสียเวลาในการ
ท ามาหากิ น ่ึ ง สอดคล้ อ งกั บ งา นวิ จ ั ย ของ
(
ที่ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาเรื่อ ง ปั จจั ย ที่ มี
อิท ธิพ ลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจัด ท า
แผนพั ฒ นาต าบล พ ศ
–
ขององค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลเจดีย์หกั อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ่งึ
พ บ ว่ า การมี ส่ ว น ร่ ว ม ข องป ระช าช น ในก ารจั ด ท า
แผนพัฒ นาต าบลเจดีย์ห ัก ไม่ ไ ด้ให้ค วามสาคัญ กับ การ
ติดตามประเมินผล เนื่องจากมีความเห็นว่าเป็ นขัน้ ตอนที่
ยุ่ ง ยาก ใช้เวลานาน ท าให้ เสีย เวลาในการท ามาหากิน
นอกจากนี้ จ ากข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น จากแบบสอบถาม
ปลายเปิ ด ที่ผู้ วิจ ัย สรุ ป ได้ ว่ า ภาครั ขาดวิธีก ารติด ตาม
ประเมินผลโดยทีม่ ตี วั ชีว้ ดั ที่ชดั เจนเป็ นรูปธรรม จึงสมควร
อย่างยิง่ ทีต่ ่อไปในอนาคต ภาครั ควรหันมาให้ความสาคัญ
กับ การมีส่วนร่ว มด้านการติดตามประเมิน ผลให้ม ากขึ้น
เพราะมีระดับน้อยกว่าด้านอื่นๆ
2 ผลการทดสอบสมมติ านการวิจ ัย ที่ 2 จาก
ผลการวิจยั ดังกล่าวพบว่า สามารถตอบวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ข้อที่ คือทาให้ทราบปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่ าชุมชน ในจังหวัด
อุบลราชธานี ่งึ ได้แก่ ปั จจัยด้านผู้นาชุมชน ปั จจัย
ด้านการได้รบั การสนับสนุ นจากเจ้าหน้าทีข่ องรั 3 ปั จจัย
ด้านแรงจูงใจ ปั จจัยส่วนบุคคล ด้านระยะเวลาการเป็ น
สมาชิก กลุ่ ม ปั จ จัย ส่วนบุ ค คล ด้านการมีต าแหน่ งใน
กลุ่ม โดยเป็ นปั จจัยเชิงบวก ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้าน
ผู้ น าชุ ม ชน ปั จจั ย ด้ า นการได้ ร ับ การสนั บ สนุ นจาก
เจ้าหน้ าที่ของรั 3 ปั จจัยด้านแรงจูงใจ และเป็ นปั จจัยเชิง
ลบ ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาการเป็ น
สมาชิก กลุ่ม และปั จจัย ส่ว นบุ คคลด้านการมีต าแหน่ งใน
ก ลุ่ ม ่ึ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง
(
ที่ได้ท าการศึกษา เรื่อง ปั จจัยที่มี
ผลต่ อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าคล้อ อาเภอแก่ งคอย จังหวัดสระบุ รี
ผ ลก ารศึ ก ษ าพ บ ว่ า ปั จ จั ย ภ าว ะผู้ น า แ ละปั จ จั ย
ความสัมพันธ์กบั เจ้าหน้าที่ เป็ นปั จจัยที่มผี ลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่ า คล้อ อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0 05 และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ที่

ได้ทาการศึกษา เรื่อง ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อการมีส่วนร่วม
ของบุ ค ลากร ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพโรงพยาบาลจัน ทรุ
เบกษา ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านแรงจูงใจ มีอทิ ธิพลต่อ
การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากร ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

ข้อเสนอแนะ
หน่ วยงานภาครั ต้องให้ความสาคัญ กับการมี
ส่วนร่วม ในด้านการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และการแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด เพราะเป็ นปั จจัยที่มี
ผลต่อการมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้มากทีส่ ุด
ทีร่ ะดับคะแนนเ ลีย่
ดังนัน้ รั ต้องทุ่มเทสรรพกาลัง
ทรัพ ยากร และงบประมาณลงไปในขัน้ ตอนนี้ ม ากขึ้น
เพื่ อ ให้ เกิ ด การรับ รู้ข้อ มู ล อย่ า งกว้ า งขวางและน าไปสู่
กระบวนการคิดร่วมกันในชุม ชนต่ อไป โดยในความเห็น
ส่วนตัวของผู้วจิ ยั เห็นว่า เมื่อการรับรู้ข้อมูลเป็ นไปอย่าง
กว้างขวางและทัวถึ
่ งแล้ว ย่อมทาให้ชาวบ้านทุกคนได้รบั
ข้อมูลที่ตรงกัน จึงเกิดการร่วมคิดที่มี านจากข้อมูลความ
เข้ า ใจที่ ต รงกั น ่ึ ง จะน าไป สู่ ค วาม ส าเร็ จ ของก าร
ดาเนินงานได้ต่อไป
ปั จจัยด้านผู้นาชุมชน เป็ นตัวแปรลาดับแรกที่
เข้าสู่สมการถดถอย มีความสามารถอธิบายความผันแปร
เรื่องปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการป่ าชุมชน ได้รอ้ ยละ
ทีร่ ะดับนัยสาคัญทาง
สถิติ ณ ระดับ 0 05 จากผลการวิจยั อาจกล่าวได้ว่า ผู้น า
ชุ ม ชน เป็ นตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการจัดการป่ าชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี
มากที่สุด เนื่ อ งจากผู้น าชุ ม ชนมีบ ทบาทอย่ า งสูงในการ
ด าเนิ น กิจกรรมต่ างๆ ของชุ ม ชน เป็ น ทัง้ ผู้ป ระสานงาน
เป็ นตัวกลางคอยเชื่อมประสาน เป็ นผู้นาในการขับเคลื่อน
ภารกิจต่างๆ ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความสาเร็จในการจัดการ
ป่ าชุมชน ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
หน่ วยงานภาครั ควรกาหนดเกณ ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกหมู่บา้ นเป้ าหมายมาจัดทาโครงการ โดย
พิ จ ารณ าเลื อ กหมู่ บ้ า นที่ มี ผู้ น าที่ เ ข้ ม แข็ ง มี ค วามรู้
ความสามารถ ไว้เป็ นตัวเลือกลาดับต้นๆ ในการพิจารณา
จัดทาโครงการลงสู่พ้นื ที่เป้ าหมาย เพื่อที่โครงการจะได้มี
โอกาสประสบความสาเร็จมากยิง่ ขึน้
หากไม่ สามารถเลือ กตัว ผู้น าที่เข้ม แข็ง มี
ความรู้ ความสามารถได้ หน่ ว ยงานภาครั ควรต้ อ งมี
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มาตรการเสริมเพื่อพัฒนาผูน้ า โดยอาจใช้วธิ ี ึกอบรม และ
ประเมินผล ตามเกณ ์ทก่ี าหนด ง่ึ จากประสบการณ์ของ
ผู้วิจยั ที่เคยทางานอยู่ในพื้นที่ชนบทพบว่า ผู้น าชุ มชนที่
สูง อายุ ใกล้เกษี ย ณอายุ ร าชการส่ ว นใหญ่ ม ัก จะไม่ ค่ อ ย
กระตือรือร้น ผิดกับผูน้ าชุมชนทีย่ งั อยู่ในวัยหนุ่ ม ดังนัน้ รั
ควรมีก ารประเมิน สมรรถนะของผู้น าชุ ม ชนทุ ก ปี ว่ า ยัง
ทางานไหวอยู่หรือไม่ หากทางานด้วยประสิทธิภาพทีล่ ดลง
ต้องมีมาตรการ ึ กอบรมเพื่อ ้ื น ูสมรรถนะ แต่ถ้าหากยัง
ไม่ดขี น้ึ ก็คงต้องใช้วธิ สี รรหาผู้นาชุมชนคนใหม่ท่มี คี วามรู้
ความสามารถมากกว่าต่อไป
ผลการวิ จ ั ย ครัง้ นี้ เป็ นผลการศึ ก ษาใน
หมู่บ้านที่มีผู้นาชุมชนที่มีบทบาทอยู่ในสถานะปกติ ไม่มี
ความขัดแย้งทางการเมืองภายในหมู่บ้าน ดังนัน้ หากใน
พื้นที่ท่มี ีความขัดแย้งทางการเมืองภายในหมู่บ้าน มีการ
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แบ่ง ั กแบ่ง ่ ายด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือความขัดแย้ง
ของกลุ่ ม ก้ อ นทางการเมื อ งในหมู่ บ้ า นด้ ว ยแล้ ว ผล
การศึกษาในครัง้ นี้คงไม่สามารถนามาใช้ได้ เนื่องจาก เป็ น
สถานการณ์ ท่ไี ม่ปกติ ่งึ ในสถานการณ์ ท่มี คี วามขัดแย้ง
เช่ น นี้ ผู้น าชุ ม ชนคงไม่ ส ามารถบริห ารจัด การ กิจ กรรม
ต่ า งๆในหมู่ บ้า นให้เกิด ผลสาเร็จ อย่ า งราบรื่น ได้ ดังนั น้
หากมีความจาเป็ นทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ งได้ ทีจ่ ะต้องเข้าไปทา
โครงการในหมู่บา้ นที่มคี วามขัดแย้งทางการเมืองดังกล่าว
ผู้วจิ ยั มีขอ้ เสนอแนะว่า เจ้าหน้าที่ควรต้องใช้แนวทางการ
จัด การความขัด แย้ง (
) เสีย ก่ อ น โดย
การวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ข องปั ญหาจากคู่ ข ัด แย้ ง การ
ประนี ป ระนอม และการเจรจาต่ อ รอง เพื่ อ สร้า งความ
ปรองดอง ก่อนทีจ่ ะนาไปสูก่ ารดาเนินการในขัน้ ต่อไป
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