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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและเปรียบเทียบปัจจัยส่วน

บุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ประชาชนที่อาศัยอยู่
รอบแนวเขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทว ระยะรัศมี 2 กิโลเมตร จากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จ านวน 
377 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา, t-test, F-test, ANOVA, Scheffe ผลการศึกษา
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้อยู่ในระดับน้อย และเปรียบเทียบปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 
อาชีพ รายได้ และแนวทางที่เหมาะสมในการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม คือ 1. เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรผู้น าชุมชน 2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
3.การประสานงานหน่วยงานภาครัฐ 4. การศึกษารูปแบบวิธีการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ปุาไม้ที่
เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทว 
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Abstract 

The objectives of this research were to study the people’s participation 
investigate the compare of personal factors affecting participation in forest resource 
conservation and to find a suitable approach to support people’s participation. The 
sample population was people who live around Khao Phra Theaw Non Hunting Area in 
radius 2 kilometers. Data collected by using the questionnaires, accidental sampling 377 
sample and focus group. Data analysis used descriptive statistical, t-test, F-test, ANOVA 
and Scheffe. The result showed the people’s participation was poor level. The compare 
of personal factors affecting participation were gender, educational level, settlement 
period, career and income. Guideline for support people’s participation include:(1) 
Strengthening community leaders (2) Local people should have easy access information  
(3) Coordination with government agencies and (4) proper and practical conservation 
strategies should be studied and identified. 
Keywords: people’s participation, Forest Resources Conservation, Khao PhraTheaw 

      Non Hunting Area 
 

บทน า 

ปุาไม้นับได้ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญทั้งต่อมนุษย์และต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ทั้งหลาย เป็นทั้งแหล่งอาหาร ต้นน้ าล าธาร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา รวมถึงเป็นที่รวบรวมความ
หลากหลายของพันธุ์ไม้ อีกด้วย ในช่วงปี พ.ศ.2504 -2525 ประเทศไทยได้มีการพัฒนาประเทศและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว พบว่าพ้ืนที่ปุาไม้หายไปมากหลังจากการเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ที่มุ่งเน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และการให้สัมปทานปุาไม้โดยที่ไม่มีมาตรการใน
การปูองกัน ส่งผลให้พื้นที่ปุายังลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อปี 2504 ประเทศไทยมีปุาไม้อยู่ถึง ร้อยละ 53.3 ของ
พ้ืนที่ประเทศ หรือประมาณ 171 ล้านไร่ และลดลงมาโดยตลอด จากข้อมูลจนถึง  พ.ศ.2551พ้ืนที่ปุา
ประเทศไทยเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 33 .44 ของพ้ืนที่ทั้งหมด หรือประมาณ 107 ล้านไร่ และในปี 
พ.ศ.2556 - พ.ศ.2557 ประเทศไทยเหลือพ้ืนที่ปุาเพียง ร้อยละ 31.57 หรือประมาณ 102 ล้านไร่ 
(ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน,2557)และเนื่องด้วยการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนประชากรอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีความต้องการใช้ทรัพยากรมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้จึงเป็นผลท าให้
จ านวนพื้นที่ปุาไม้ลดลง 
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จากการลดลงของทรัพยากรปุาไม้อย่างรวดเร็วส่งผลให้รัฐบาลได้ยกเลิกการท าสัมปทานปุาไม้
ทั้งหมด ขึ้นในปี พ.ศ. 2532-2535 และให้เป็นปีแห่งการปูองกันทรัพยากรปุาไม้ โดยก าหนดให้มีพ้ืนที่ปุา
อนุรักษ์เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 25 ของพ้ืนทีซ่ึ่งปัจจุบัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ.
2555 - 2559)ได้ก าหนดให้มีพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 และเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของ
พ้ืนที่ปุาทั้งประเทศ โดยส่งเสริมหลักการชุมชนอยู่ร่วมกับปุา ส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน  ยึดแนวคิดการ
พัฒนาแบบองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2555, น.106-108) 

ต่อมาได้มีการออกกฎหมายหลายฉบับ เพ่ือที่จะดูแลคุ้มครองพ้ืนที่ปุาไม้และสัตว์ปุาขึ้น โดยมีการ
ออกกฎหมาย ให้มีการประกาศจัดตั้งพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ในรูปแบบของอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา 
เขตห้ามล่าสัตว์ปุา วนอุทยาน ขึ้น แม้จะมีมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดในการดูแลรักษาปุาไม้ ก็ยังพบการ
บุกรุกเพ่ือขยายพ้ืนที่ทางการเกษตร การสร้างรีสอร์ท การบุกรุกจับจองของกลุ่มนายทุน ที่ต้องการ
ประโยชน์จากผืนปุาส่งผลให้จ านวนพื้นที่ปุาไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทวจังหวัดภูเก็ต ได้ประกาศจัดตั้ง เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทว 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2523 มีเนื้อที่ 13,925 ไร่ โดยวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ปุาใน
พ้ืนทีน่อกจากนี้เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติให้เหมาะสมเอ้ือต่อการด ารงชีวิตของสัตว์ปุา นอกจากนี้ปุา
เขาพระแทวยังเป็นแหล่งต้นน้ าที่หล่อเลี้ยงคนในจังหวัดภูเก็ต และยังเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ (ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ,2556) ปัจจุบันพบว่าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทว
ก าลังเผชิญกับปัญหาการขยายพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือปลูกสิ่งก่อสร้างและการบุกรุกพ้ืนที่ปุาเพ่ือท าการเกษตร ท า
ให้พ้ืนที่ปุาที่เคยอุดมสมบูรณ์เกิดความเสื่อมโทรมและพ้ืนที่ปุาลดจ านวนลง โดยสาเหตุหลักมาจากการเข้า
ไปบุกรุก โดย กลุ่มนายทุน และผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์จากในพ้ืนที่ อีกทั้งประชาชนในพ้ืนที่เองไม่เห็น
ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ในพ้ืนที่ ส่งผลให้ไม่เกิดความร่วมมือในการด าเนินการร่วมกันใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ดังนั้นกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่เองจึงเป็นตัวแปรส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมที่
จะอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ร่วมกันและน าไปสู่แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้อย่างยั่งยืน  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ กรณีศึกษา :
เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหาและแนวความคิดของประชาชน 
เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน การก าหนดมาตรการ แบบบูรณาการ โดยการส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ตลอดถึงรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และสร้างจิตส านึกใน
การดูแลทรัพยากรปุาไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกันรอบแนวเขตห้ามล่าสัตว์
ปุาเขาพระแทว ระยะรัศมี 2 กิโลเมตรในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 
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 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ต่างกันรอบแนวเขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทว ระยะรัศมี 2 กิโลเมตรในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 
 3) เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม ้
 
กรอบแนวคิด 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปปัจจัยส่วนบุคคลที่อาจมีผลต่อการมีส่วนร่วมทั้ง 4 
ด้านประกอบด้วย การมีส่วนร่วมศึกษาปัญหา การมีส่วนร่วมวางแผน การมีส่วนร่วมปฏิบัติงาน การมีส่วน
ร่วมติดตามและประเมินผล ดังนี้ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิล าเนา ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ อาชีพ 
รายได้ การได้รับประโยชน์จากเขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทว เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง(2526) ชุลีภรณ์ ฉิมเจริญ 
(2544) ณรงค์ มหรรณพ และดุสิต เวชกิจ (2534) วิไลพร สมบูรณ์ชัย(2534) สมศักดิ์ พิริยโยธา (2542) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research) และ

ขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดในการการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1.  ขั้นตอนการวิจัยเชิงส ารวจ 
 1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ ใช้ประชากรกลุ่มเปูาหมาย คือ หัวหน้าครัวเรือน

หรือผู้แทนหัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่รอบแนวเขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทว ระยะรัศมี 2 กิโลเมตร 

  

การมีส่วนร่วม 

 - การมีส่วนร่วมศึกษาปัญหา 
 -การมีส่วนร่วมวางแผน 
 -การมีส่วนร่วมปฏิบตัิงาน  
 -การมีส่วนร่วมติดตามและประเมนิผล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ            อายุ 
ระดับการศึกษา           ภูมิล าเนา  
ระยะเวลาอาศยัอยู่ในพื้นที่            อาชีพ 
 รายได้            การได้รับประโยชน์  

หาแนวทางที่เหมาะสมในการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรปุาไม้เพื่อน าไปสู่การบรหิารจัดการทรัพยากรปุาไม้อย่างยัง่ยืน 
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ประกอบด้วย ต าบลเทพกระษัตรี ได้แก่ หมู่ 2, 7, 9, 10, 11 ต าบลศรีสุนทร ได้แก่ หมู่ 2, 3, 5 และต าบล
ปุาคลอก ได้แก่ หมู่ 2, 3, 4, 8 รวมทั้งหมด12 หมู่บ้าน จ านวน 9,591 ครัวเรือน โดยการสุ่มตัวอย่างและ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท าการสุ่มตัวอย่างครัวเรือนโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) ตามขนาดและสัดส่วนของประชากร กลุ่มตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้านและใช้การค านวณโดยใช้
สูตรของ Yamane(1973) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 377 ตัวอย่าง 

  1.2.เครื่องมือในการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ในหมู่ที่ 1 ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต และน ามาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่น 
ที่ .904 หลังจากนั้นจึงเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกรกฏาคม - ตุลาคม 2557  

  1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ 1.สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้
ค่าสถิติ (t-test) และการทดสอบ (F-test) ด้วยวิธีการการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe 

2. ขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัย น าผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงส ารวจ มาน าเสนอในการจัดสนทนากลุ่ม 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 20 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ใน
พ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทว ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านต าบลเทพกระษัตรี หมู่ 7, 9,10,11 จ านวน 4 
คน ผู้ใหญ่บ้านต าบลศรีสุนทร หมู่ 2, 3, 5 จ านวน 3 คน ผู้ใหญ่บ้านต าบลปุาคลอก หมู่ 2,4 จ านวน 2 คน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพกระษัตรีจ านวน 1 คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุนทร 
จ านวน 1 คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลปุาคลอก จ านวน 1 คน  เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขา
พระแทว จ านวน 1 คน และประชาชนที่อาศัยอยู่ต าบลเทพกระษัตรี จ านวน 3 คน ศรีสุนทร จ านวน 2 คน 
และปุาคลอก จ านวน 2 คน โดยใช้วิธีแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือร่วมหารือและ
เสนอแนะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการรวบรวมข้อมูล
และน ามาประมวลผลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เนื้อหา เพ่ือเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการ
สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ต่อไป 
 
ผลการวิจัย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ กรณีศึกษา :เขตห้ามล่าสัตว์ปุา 
เขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.3 มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี มากที่สุด ร้อยละ 39.0 มีสถานภาพเป็นหัวหน้า
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ครอบครัว ร้อยละ 56.0 การศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 28.6 ภูมิล าเนาส่วนใหญ่เป็นคนใน
พ้ืนที่ ร้อยละ 78 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 21-30 ปี ร้อยละ 27.3 ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา 
ร้อยละ 26.8 มากที่สุด มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่อปี 200,000-300,000บาท และไม่เคยเป็นสมาชิกกลุ่มใน
ชุมชน ร้อยละ 58.6 ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารและความรู้จากผู้น าชุมชน ร้อยละ 59.4 และการได้รับ
ประโยชน์จากพ้ืนที่ปุาเขาพระแทว กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
51.7 
           2. ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนที่มีต่อเขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทว ผลการวิจัย พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจ อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.05 โดย
กลุ่มตัวอย่าง มีความรู้ความเข้าใจ ในข้อค าถาม “ทรัพยากรปุาไม้เป็นสมบัติของส่วนรวมจึงเป็นหน้าที่ของ
ทุกคนจะช่วยกันดูแลเพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกันตลอดไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.6 รองลงมา คือ 
สนับสนุนให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ และการท ากิจกรรมต่างๆจะเป็น
การท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมในการอนุรักษ์ปุาไม้ คิดเป็นร้อยละ 91.2 และในส่วนข้อค าถามที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจน้อย คือ.“วิธีการอนุรักษ์ปุาไม้ คือ การสงวนบ ารุงดูแลรักษาและเลิกใช้
ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่ในปุา”คิดเป็นร้อยละ 27.1  

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา ผลการวิจัย พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุารอบแนวเขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทว 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.25 ด้านการมีส่วนร่วมศึกษาปัญหา มีค่าเฉลี่ย 1.16 ด้าน
การมีส่วนร่วมในการวางแผน มีค่าเฉลี่ย 1.24 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 1.35 และใน
ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.25 ทุก ๆ ด้าน อยู่ในระดับน้อย 

4.การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้ :กรณีศึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต ท าการวิเคราะห์การมีส่วนร่วม
ด้วยกัน 4 ด้าน ดังนี้ 1. การมีส่วนร่วมศึกษาปัญหา 2. การมีส่วนร่วมวางแผน 3. การมีส่วนร่วมปฏิบัติงาน 
4. การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ คือ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาอาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ อาชีพ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 
คือ อายุ ภูมิล าเนา การได้รับประโยชน์  

 เพศ จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้
แตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาในรายด้านทุกด้าน พบว่า เพศชายมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้มากกว่าเพศหญิง  

 ระดับการศึกษา จากผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมผู้ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 
มีความแตกต่างกันทุกด้าน จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe พบว่า ผู้ที่มีระดับ
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การศึกษาไม่ได้เรียนหนังสือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาต้อนต้น มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 
แตกต่างกับผู้ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส ./อนุปริญญา และปริญญาตรีหรือ  สูงกว่า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนรายคู่อ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 

 ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ จากผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่างกันมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันทุกด้าน จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe พบว่า 
ผู้ที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ระยะมากกว่า30 ปี นั้น มีส่วนร่วมแตกต่างกับผู้ที่ระยะเวลาอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ 1-5 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนรายคู่อ่ืนๆไม่แตกต่างกัน 

 อาชีพ จากผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่ามีความแตกต่างกันทุก
ด้าน จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe พบว่าอาชีพสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ แตกต่างกับกลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป รับราชการ และอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนรายคู่อ่ืนๆไม่แตกต่างกัน 

รายได้ จากผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันทุก
ด้าน จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe พบว่า ผู้ที่มีรายได้ 30,001-40,000 บาท จนถึง 
50,001-60,000 บาทมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ในด้าน มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้  มากกว่า 
60,001บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนรายคู่อ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 

5. การจัดสนทนากลุ่ม  
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการศึกษาโดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง  
เห็นด้วยให้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกันกับเขตห้ามล่า
สัตว์ปุาเขาพระแทว โดยให้มีการเชิญผู้น าชุมชน หรือ คณะกรรมการตัวแทนชุมชน เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับ
การด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ของทางเขตห้ามล่าฯ  ซึ่งเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง เนื่องจากไม่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้ให้ประชาชนทราบ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลท าให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมน้อย และส่วนใหญ่กลุ่มที่ เข้าไปมีส่วนร่วมจะมีส่วนร่วมในระดับปฏิบัติเป็นครั้งคราวเท่านั้น 
ตามที่หน่วยงานภาครัฐ ขอความร่วมมือ และในด้านการร่วมศึกษาปัญหา  ด้านการวางแผน ด้านการร่วม
ติดตามและประเมินผล ยังมีส่วนร่วมน้อย ซึ่งเห็นควรให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนอย่างจริงจังและ
อย่าง ต่อเนื่อง ปัญหาและอุปสรรค จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้ในระดับน้อย เนื่องจากขาดการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐในการเข้ามาให้ความรู้แก่
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ประชาชน ท าให้ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ที่ถูกต้องนอกจากนี้ยัง
ขาดการการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท าให้ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ส่งผลให้ประชาชนไมได้เข้ามามีส่วนร่วม   
 ข้อเสนอแนะ แนวทางในการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เห็นควรให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงเปิดโอกาสสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงศึกษาปัญหา ร่วมวางแผน 
ร่วมปฎิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนถึงติดตามประเมินผลกิจกรรมต่างๆด้วย และเพ่ือให้การท างานเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควรสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนเพ่ือลดความขัดแย้ง
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างเห็นควรให้มีการเพ่ิมช่องทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ในการแจ้งข่าวสารผ่าน ศูนย์ร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรม เมื่อพบเห็นผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับการบุกรุกปุาไม้ และควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารการปูองกันและปราบปราม
การบุกรุกพ้ืนที่ปุา ให้ประชาชนในชุมชนรอบแนวเขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทวทราบอย่างต่อเนื่อง 
  6. แนวทางที่เหมาะสมในการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้  
ได้ท าการรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนของการวิจัยเชิงส ารวจและผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพ มาท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา เพ่ือเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการ
สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ในเขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทว 
ผลการศึกษา พบว่า  

6.1 เสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กรผู้น าชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มเปูาหมาย ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า 
เป็นตัวแทนของประชาชนและมีความพร้อมสูงในการที่จะเข้ามาพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรพัยากรปุาไม้ในพ้ืนที่โดยเริ่มจากการพัฒนาความเป็นผู้น าและความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน โดย
จัดการฝึกอบรมด้วยวิทยากรทั้งจากชาวบ้านและภายนอกให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และมี
การเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างกันและทางหน่วยงานเขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทวควรเปิดโอกาสให้ชุมชน
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการในการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ท างานควบคุม และติดตามผลร่วมกัน 

6.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมให้ประชาชนทราบ ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางที่ท า
ให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ โดย หน่วยงานทางเขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทว และองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้ ให้แก่ประชาชนทราบ โดยส่วนใหญ่พบว่าประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ ความเข้าใจในด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐควรเข้ามาสนับสนุนให้ความรู้ 
สร้างความเข้าใจความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ เช่น จัดประชุมชี้แจง ฝึกอบรม หอกระจาย
ข่าว วิทยุ การจัดตั้งศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต  เผยแพร่ สื่อ ปูายกิจกรรมต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง  
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6.3 ควรมีการประสานงานหน่วยงานภาครัฐเพ่ือร่วมกันวางแผนและประสานการด าเนินงาน
สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมมากขึ้น สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้ ด้วยการสร้างจิตส านึกให้เกิดแก่ประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ เยาวชน และผู้ใหญ่เพ่ือให้เกิด
ความตระหนักในการใช้ทรัพยากรปุาไม้อย่างยั่งยืน โดยผ่านทางหน่วยงานของทางภาครัฐในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะ
เป็น โรงเรียน องค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความร่วมมือกับชุมชน
เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้อย่างจริงจัง  

6.4 ควรมีการศึกษารูปแบบวิธีการการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ปุาไม้ให้ชัดเจน โดยก าหนด    
แนวทางการจัดการเพ่ือใช้เป็นแนวในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้  
 
สรุปการวิจัย 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้กรณีศึกษา :เขตห้ามล่าสัตว์ปุา
เขาพระแทว จังหวัดภูเก็ตพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมศึกษาปัญหา ด้านการมีส่วนวางแผน ด้านการมีส่วนร่วม
ปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ดังนั้นจึงควรมีการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามี
บทบาทมากข้ึน ในการเข้ามามีส่วนร่วมโดยการแสดงความคิดเห็น และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึง
การให้ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะ
เป็นการดีต่อการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและท าให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรปุาไม้ 

เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 
กรณีศึกษา:เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต พบว่า ปัจจัยด้านอายุ ภูมิล าเนา และการได้รับ
ประโยชน์  ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ แต่พบว่า  เพศ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นท่ี อาชีพ รายได้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ปุาไม้  

แนวทางที่เหมาะสมในการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้  ซึ่ง
แนวทางที่เหมาะสมในการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มี 4 แนวทางด้วยกัน สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 1. เสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กรผู้น าชุมชน 2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 3. ควรมีการประสานงานหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมกันวางแผนและประสานการ
ด าเนินงาน 4. ควรมีการศึกษารูปแบบวิธีการการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ปุาไม้ให้ชัดเจน 

  
อภิปรายผล 
 การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้กรณีศึกษา:เขตห้ามล่าสัตว์ปุา
เขาพระแทว จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปราย ดังนี้  
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1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้กรณีศึกษา :เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขา
พระแทว  จังหวัดภูเก็ตพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน  พบว่า 
อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน ทั้งนี้เนื่องมาจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเนื่องมาจากขาด
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ให้ประชาชนรับทราบ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้
เข้าร่วมกิจกรรม และส่วนใหญ่กลุ่มที่เข้าไปมีส่วนร่วมจะมีส่วนร่วมในระดับปฏิบัติเป็นครั้งคราวเท่านั้น 
ส่งผลท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยในทุกด้าน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมศึกษาปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของสุภาภรณ์ หรั่งหวอด (2551) พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพ่ิมและจัดการ
พ้ืนที่สีเขียวในเขตชุมชน เขตเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีส่วนร่วมด้านรับผลประโยชน์ รองลงมา คือ ด้านการ
ร่วมด าเนินการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการตัดสินใจ  

2. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุา
ไม้ คือ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่ อาชีพ  
  เพศ จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้
แตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งต่างจากผลการศึกษาของประภาพร ศรีสถิต
ธรรม (2543) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม:ศึกษาเฉพาะกรณีของชุมชน
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในกจิกรรมต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน  
  ระดับการศึกษา จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไมแ้ตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพนิดา 
วิมานรัตน์ (2543) การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กรณีศึกษา บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครสวรรค์ 
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างต่างกัน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างกัน เนื่องมาจากประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาสูงจะมีความสนใจ แลกเปลี่ยนทัศนคติแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องของการจัดการ
สิ่งแวดล้อมมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ า  
 ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ จากผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
เมื่อพิจารณาในรายด้าน การศึกษาปัญหา การวางแผน การปฏิบัติงานการร่วมติดตามและประเมินผล 
พบว่า ผู้ที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ระยะมากกว่า30 ปี นั้น จะมีส่วนร่วมมากกว่าผู้ที่ระยะเวลาอาศัย
อยู่ในพ้ืนที่ 1-5 ปี เนื่องจากผู้ที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ระยะมากกว่า 30 ปี นั้นเป็นกลุ่มคนที่เห็น
การเปลี่ยนแปลงของสภาพพ้ืนที่มากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลพร สมบูรณ์ชัย (2534) ที่ว่า
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ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นแตกต่างกันส่งผลท าให้การมีส่วนร่วมแตกต่างกันไปด้วยในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดล าปาง 
  อาชีพ จากผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยอาชีพ 
ท าสวนยางพารา  สวนปาล์มน้ ามัน จะมีส่วนร่วมใน การศึกษาปัญหา การปฏิบัติงาน การร่วมติดตามและ
ประเมินผล มากกว่ากลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป,รับราชการ,ธุรกิจส่วนตัว ซึ่งต่างจาก ผลการศึกษาของวิทวัส 
แกล้วทะนง(2541) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า ประชาชนในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังที่มีอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรน้ าแตกต่างกันด้วย โดยผู้ที่มีอาชีพการงานที่มั่นคง เช่น รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ
ส่วนตัว ฯลฯ จะเข้ามามีบทบาทในขั้นตอนการ วางแผน การติดตามและประเมินผลมากกว่าอาชีพ
เกษตรกรรมและอาชีพรับจ้าง  
  รายได้ จากผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุา
ไม้แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐพล จันทะแจ้ง (2548) 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปุาชุมชน กรณีศึกษา ปุาชุมชนบ้านแม่สาด ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการปุาชุมชนแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มรายได้มากกว่า 5,001 - 10,000 บาท มีส่วนร่วมในการจัดการปุา
ชุมชนมากกว่ากลุ่มรายได้อ่ืน ๆ 

แนวทางที่เหมาะสมในการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 
ซึ่งแนวทางที่เหมาะสมในการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มี 4 แนวทางด้วยกัน สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กรเน้นผู้น าชุมชนผู้วิจัยเห็นว่าเป็นแนวทางการที่มีโอกาสจะ
ประสบความส าเร็จ อันเนื่องมาจากบทบาทของผู้น าชุมชน มีโอกาสติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
ท าให้รับรู้ข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและควรเปิดโอกาสให้ผู้น าชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมในด้านการจัดท าแผนงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นการขยายผลไปสู่กลุ่มประชาชนในท้องถิ่น
และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้อง กับผลการศึกษาของสมศักดิ์ พิริยโยธา 
(2542) พบว่าการสนับสนุนให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการจัดการปุาชายเลนชุมชน คือ ผู้น าชุมชน 

2. เน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ให้ประชาชนทราบ เป็นแนวทางในการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมที่
มีความส าคัญ เนื่องจาก เป็นการเปิดโอกาส ในการรับรู้ข่าวสาร ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
อนุรักษ์แก่ประชาชนจะท าให้ประชาชนเกิดความความตระหนักและเกิดจิตส านึกที่จะหวงแหนทรัพยากรปุา
ไม้ในท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุชาวลี ชูเอน (2555) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
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ของประชาชนในการจัดการปุาชุมชน กรณีศึกษา ต าบลวังมะปราง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  คือ การรับรู้ 
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปุาชุมชน 

3. เน้นการประสานงานหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมกันวางแผนและประสานการด าเนินงานสนับสนุน
ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมมากขึ้นผู้วิจัยเห็นด้วยว่าการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐเพ่ือร่วมกันวางแผนและด าเนินงานร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ด้านเดียวอาจไม่ได้
ประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้นหากจะสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมมากนั้น 
หน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทว หรือ
แม้แต่ องค์การบริหารส่วนต าบลในท้องถิ่นเอง ควรเข้ามาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการอนุรักษา
ทรัพยากรปุาไม้ ที่ถูกต้องเพ่ือให้เกิดจิตส านึก แก่ประชาชนทุกระดับ เพ่ือให้เกิดความตระหนักในการใช้
ทรัพยากรปุาไม้อย่างยั่งยืน  

4. ควรมีการศึกษารูปแบบวิธีการการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ปุาไม้ ให้ชัดเจน โดยก าหนดแนว
การจัดการเพ่ือใช้เป็นแนวในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ จึงเห็นควรให้มีการสนับสนุน
เน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันแบบบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ โดย
มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักที่จะรักษาทรัพยากรปุาไม้ในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ 
และรวมถึงสามารถติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรูปแบบการด าเนินกิจกรรมนั้น
ควรเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในพ้ืนที่มากกว่าที่หน่วยงานรัฐจะเป็นผู้ด าเนิน
กิจกรรมทั้งหมด โดยการด าเนินกิจกรรมควรมีดังนี้  

  4.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดความร่วมมือกัน
อนุรักษ์ทรพัยากรปุาไม้ในพ้ืนที่ เช่น 

 4.1.1 การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ โดยผ่านทางสื่อ
ต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น หอกระจายข่าว วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ตชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆผ่านหอกระจายข่าวในชุมชน น่าจะเป็นการกระจายข่าวสารได้ท่ัวถึง 

 4.1.2 การจัดอบรมให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องและให้หน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขา
พระแทว องค์การบริหารส่วนต าบลในท้องถิ่น โรงเรียนในพ้ืนที่ ควรเข้ามาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการ
อนุรักษาทรัพยากรปุาไม้ที่ถูกต้อง 

  4.1.3 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอ่ืน ๆ เพ่ือ
เป็นการศึกษาแลกเปลี่ยนทัศนคติจากชุมชนอ่ืนแล้วน ามาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ตนเองทั้งนี้เพ่ือให้เกิดคว าม
ตระหนัก รักและหวงแหนทรัพยากรในพ้ืนที่ของตนเองและอาจจะเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุา
ไม้ในชุมชนตนเองอีกด้วย 

 4.2 การสนับสนุนให้ชุมชนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ขึ้นในชุมชน เช่น 
จัดให้แต่ละหมู่บ้านมีโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ เพ่ือสร้างหมู่บ้านตัวอย่างในการอนุรักษ์
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ทรัพยากรปุาไม้ขึ้น เพ่ือให้หมู่บ้านอ่ืนได้มาศึกษาดูงานและเป็นแรงจูงใจที่จะกลับไปพัฒนาหมู่บ้านตัวเอง 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์ปุาไม้ในชุมชนได้
อีกทางหนึ่ง 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ผู้น าชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมก าหนด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ จัดท า
แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ในพ้ืนที่ เพ่ือให้ไปเป็นไปตามต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนและฝึกให้ประชาชนมีกระบวนการคิด รู้จักการวางแผน การปฏิบัติ รวมถึงติดตามผลการ
ด าเนินงานในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้อย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอยา่งแท้จริง  

2. ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ควรให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมให้มากขึ้น เช่น ร่วมเป็นคณะกรรมการในชุดลาดตระเวนพ้ืนที่ปุาร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ หรือร่วม
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินตามแผนงาน อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลได้ท างานมากยิ่งข้ึน 

3. เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทว ควรเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน โดยการจัดอบรมให้
ความรู้อย่างต่อเนื่องในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ที่ถูกต้องและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งานและ
กิจกรรม หรือท าสื่อประชาสัมพันธ์แจกแก่ประชาชน เช่น แผ่นพับให้ความรู้ ปูายกิจกรรมต่าง  ๆ อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ และควรน าผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะมาใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ในบริเวณพ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาพระแทว เพ่ือให้
เกิดการจัดการตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 

4. องค์การบริหารส่วนต าบล ควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่
ประชาชนสามารถตรวจสอบและรับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต 
ห้องสมุด จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นภายในชุมชนเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปค้นหาข้อมูล 

5. ควรมีการรณรงค์ในการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ใน
พ้ืนที่ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างผู้ที่มีอายุในช่วง 7-29 ปี เห็นควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกลุ่มอายุ
ดังกล่าว เพราะเป็นวัยที่พร้อมเรียนรู้และปลูกฝังจิตส านึกให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรปุาไม้ใน
พ้ืนที่และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการดูแลรักษาปุาไม้ในระยะยาว
ต่อไป 
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