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บทคัดย่ อ
การค้ น คว้า อิ ส ระนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว (2) เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่
ส่ งผลต่อการมี ส่ว นร่ วมของประชาชนในการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ ม ในเขตพื้ นที่ อาเภอวัง
สมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีรายชื่อในทะเบียนสามโนครัวประชากร พักอาศัยอยู่
ในเขตพื้ น ที่ อ าเภอวัง สมบู ร ณ์ จัง หวัด สระแก้ว จ านวน 400 คน โดยใช้วิ ธี ก ารเลื อ กตัว อย่า งแบบง่ า ยและใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั และใช้สถิติในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบใช้สถิติ Independent Sample ttest เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่ มี 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-Way ANOVA เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ที่ระดับความเชื่อมัน่ ทางสถิติ 95% (α = 0.05) และเมื่อพบความ
แตกต่างจึงทาการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD (Least Significant Difference) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในเขต
พื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่ วมอยู่
ในระดับมากที่สุด เป็ นอันดับแรก รองลงมาเรื่ องศึกษาผลการด้านการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน การมีส่วนร่ วมอยู่
ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล การมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก และอันดับสุ ดท้ายด้านการมีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีอายุ อาชีพ และ
รายได้แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่ อาเภอวัง
สมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 แต่ประชาชนที่ มีเพศ และระดับการศึ กษาที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
คาสาคัญ: การมีส่วนร่ วมของประชาชน, การจัดการ, ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม
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Abstract
The objectives of this study were (1) to study the public participation in management of natural resources
and environment in Wang Sombun district, Sa Kaeo Province, and (2) to study the personal characteristics that
affected public participation in natural resource and environmental management in Wang Sombun district, Sa Kaeo
Province. The sample group used in this research is 400 people who are listed on the Population Census and live in
Wang Sombun District, Sa Kaeo Province. Simple random sampling method was used. The instrument used in this
research is a questionnaire. Data were analyzed using independent sample t-test to compare the mean differences
between independent variables having two groups and using One-Way ANOVA statistics to compare the mean
differences between independent variables having more than 2 groups at the statistical confidence level of 95% (α
= 0.05). When the mean differences were found, they were compared in pairs by LSD (Least Significant
Difference) to test the hypothesis.
The results of the study showed that the public participation in the management of natural resources and
environment in Wang Sombun district as a whole was at a high level. Regarding the participation in benefit receipt,
the participation was at the highest level. Next, the participation in operations and the participation in evaluation
were at a high level. Lastly, the participation in decision making was at a high level. The results of the hypothesis
testing showed that there was statistically significant difference among people with different ages, occupations and
incomes, participating in the management of natural resources and environment in Wang Sombun District, Sa Kaeo
Province at the significance level of 0.05. However, people with different sex and educational levels, participating
in the management of natural resources and environment in the area of Wang Sombun District, Sa Kaeo Province
did not have difference in participation at the significance level of 0.05.
Keywords: public participation, management, natural resources, environment
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1. บทนา
อดีตพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็ นป่ าขนาดใหญ่ตอนกลางของภาคตะวันออกของประเทศไทย มีอาณาเขต
ครอบคลุมติดต่อกันถึง 5 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง และสระแก้ว ซึ่งเป็ นป่ าดงดิบลุ่มต่า
ที่ไม่ผลัดใบ เป็ นพื้นที่รอยเชื่อมต่อ (Transition zone) ระหว่างระบบนิเวศภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จึงมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) มากมาย ดังนั้นราษฎรโดยรอบพื้นที่ได้อาศัยทากิน เก็บหาของป่ า และยัง
เป็ นแหล่งต้นน้ าของแม่น้ าหลายสาย แต่ปัจจุบนั พื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจากปั ญหาการเพิ่มขึ้น
ของจานวนประชากร ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ผ่านเข้าไปในพื้นที่ซ่ ึ งมีสภาพป่ าเพื่อการพัฒนา
ประเทศเป็ นแรงจูงใจหลักที่ทาให้มีการแสวงหาที่ดินเพิ่มขึ้น จนทรัพยากรธรรมชาติสูญสิ้ น หรื อเสื่ อมโทรมลง เช่น
ดินเสี ย น้ าเสี ย ป่ าจานวนมากถูกบุกรุ กทาลาย อากาศเป็ นพิษ เกิ ดเป็ นปั ญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมที่ เป็ นพิษ (ทรู ปลู กปั ญ ญา, 2559) ซึ่ งมี สาเหตุ ของทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ มเหล่านี้ คื อ
ประชาชนขาดการมีส่วนร่ วม ทาให้ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นและทั้งภายในประเทศมีแนวโน้มถูกทาลาย
การประดิษฐ์และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเอื้ออานวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์อย่างผิดวิธี
ขาดการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมทาให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่ อมโทรมลง (รุ่ งทิพย์ บารุ งสุข, 2555)
มนุ ษย์มีความสัมพันธ์กบั ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ทั้งในฐานะที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ธรรมชาติ และในขณะเดี ยวกันก็เป็ นผูใ้ ช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการดารงชี วิต เนื่ องมาจากสาเหตุสาคัญหลาย
ประการ ซึ่งการตักตวงใช้ประโยชน์ที่มากเกินขนาด และขาดความระมัดระวังในการใช้ ก็ยอ่ มจะก่อให้เกิดความเสื่ อม
โทรมของทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม จนกลายเป็ นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่ยอ้ นกลับมาส่ งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และ
ความเป็ นอยูข่ องมนุ ษย์ในที่ สุด เพราะพวกเขาคิดว่าปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเป็ นปั ญหาที่ ไกลตัว
ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ไม่ป รากฏให้เห็ นในทันที ทันใด ส่ ว นใหญ่ มกั จะเป็ นเรื่ องที่ ต ้องใช้ระยะเวลานาน ท าให้
ประชาชนโดยทัว่ ไปไม่ค่อยได้ให้ความสนใจมากนัก (ณัฐวรรธน์ สุนทรวริ ทธิโชติ, 2556)
ผูศ้ ึ กษาในฐานะที่ รับผิดชอบในการทาโครงการอนุ รักษ์ทรั พยากรป่ าไม้แ ละสัตว์ป่าในพื้ นที่ ป่ารอยต่อ 5
จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ในพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสระแก้ว มี
ความตระหนั ก และต้ อ งการที่ จ ะพั ฒ น าเพื่ อ ให้ ป ระชาชนตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ และให้ คุ ณ ค่ า ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รับรู ้ถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการนาไปสู่ การ
เฝ้ าระวัง และการมี ส่วนร่ วมในการจัดการและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่ งงานวิจยั ฉบับนี้ จะเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของ
วัฒนธรรมการมีส่วนร่ วมรั บผิดชอบในการจัดการของชุมชน ช่วยให้ประชาชนได้เกิ ดความรู ้ มองเห็ นคุ ณค่าและ
ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ มีอยู่รอบๆ ตัว ทาให้เกิ ดจิ ตสานึ กในการรักษา และร่ วมกัน
อนุ รั ก ษ์ ด้ ว ยการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มอย่ า งประหยัด และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ยหายกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้นอ้ ยที่สุด อันจะนามาซึ่ งความเป็ นอยูท่ ี่ ดีข้ ึนของประชาชนและชื่อเสี ยงของ
พื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
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2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
2.1 เพื่อศึ กษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่
อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
2.2 เพื่อศึกษาลักษณะส่ วนบุคคลที่ ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 ลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
แตกต่างกัน
4. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดการวิจยั
4.1 วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
นพรั ต น์ ช่ ว งเวฬุ ว รรณ (2556) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อง การมี ส่ ว นร่ วมของประชาชนในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของ องค์การบริ หารส่ วนตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พบว่า การมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลสะตอ มีส่วนร่ วมใน การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นระดับการมีส่วนร่ วมมาก พิจารณาเป็ นรายด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับการมีส่วนร่ วมมาก โดย
ด้านที่มีส่วนร่ วมมากเป็ นอันดับแรกคือ การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการมีส่วน
ร่ วมในการรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่ วมในการติดสิ นใจ และ ด้านการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
มุจลินท์ จรมา และ กนกพร ชัยประสิ ทธิ์ (2561) ทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงานที่
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานภายในองค์กร: กรณี ศึกษา บริ ษทั โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของพนักงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงานในภาพรวม อยู่ในระดับสู ง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าพฤติกรรมการช่วยเหลืออยูใ่ นระดับมากที่ สุด และ
พฤติกรรมการให้ความร่ วมมือตามกฎระเบียบองค์กร อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ซึ่งผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ข้อมูล
ส่ วนบุคคลด้านอายุ รายได้ ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงาน ระดับตาแหน่ง ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีของ
พนักงาน คือ ระดับอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ด้านพฤติกรรมการให้ความร่ วมมือตาม
กฎระเบียบองค์กร และด้านพฤติกรรมความจงรักภักดีต่อองค์กร ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดี ด้านพฤติกรรมความจงรักภักดี ต่อองค์กร ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีดา้ นพฤติกรรมความจงรักภักดีต่อองค์กร พฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ และด้านพฤติกรรมการให้ความ
ร่ วมมื อตามกฎระเบี ยบองค์กร รวมไปถึ งระดับตาแหน่ งที่ แตกต่างกันมี ผลต่อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีด้าน
พฤติกรรมการมีน้ าใจ
วิษณุ หยกจินดา (2557) ทาการศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บา้ นทุ่งกร่ าง
ตาบลทับไทรอาเภอโป่ งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจยั พบว่าการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
หมู่บา้ นทุ่งกร่ าง ตาบลทับไทร อาเภอโป่ งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านการมีส่วน
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ร่ วมในการรับผลประโยชน์มีส่วนร่ วมในระดับมากเป็ นอันดับแรก รองลงมาด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจมี
ส่วนร่ วมในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน มีส่วนร่ วมในระดับมาก และสุ ดท้ายด้านการมีส่วนร่ วม
ในการประเมิ นผลการมี ส่วนร่ วมอยู่ในระดับน้อย ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่าประชาชนที่ มีเพศ อายุ ระดับ
การศึ กษา และอาชีพต่างกันมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนหมู่บนทุ่งกร่ าง ตาบลทับไทร อาเภอโป่ งน้ าร้อน จังหวัด
จันทบุรี แตกต่างกัน
สุดาพร สุธาโภชน์ (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยว: กรณี การศึกษาตาบลท่าอุแท อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พบว่า การมีส่วนร่ วมด้านการร่ วมคิด
และตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับปานกลาง การมีส่วนร่ วมด้านการดาเนิ นการอยูใ่ นระดับปานกลาง และการมีส่วนร่ วมด้าน
การติดตามผลและประเมินอยูใ่ นระดับปานกลาง ผลการทดลองสมมติฐาน พบว่าประชาชนในตาบลท่าอุแท อาเภอ
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ที่มีหมู่บา้ นที่อยูอ่ าศัยต่างกันทีส่วนร่ วมในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
แตกต่างกัน ซึ่ งยอมรับสมมติฐานทั้งด้านร่ วมคิดและตัดสิ นใจ ด้านการดาเนิ นงานและด้านติดตามและประเมินผล
และประชานท้องถิ่นที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในตาบลท่าอุแท
อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน แต่ดา้ นอายุและรายได้ในด้านการร่ วมคิดและ
ตัดสิ นใจ และอาชีพ ในด้านร่ วมคิดและตัดสิ นใจและด้านติดตามผลและประเมินผลที่ปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
4.2 กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ลักษณะส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

ตัวแปรตาม
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
- การมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน
- การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
- การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
Cohen and Uphoff (1980)

5. การดาเนินการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาในครั้ งนี้ คื อประชากรในเขตพื้นที่ อาเภอวังสมบู รณ์ จังหวัดสระแก้ว จานวน
10 หมู่บา้ น ซึ่งมีประชากร ทั้งเพศชายและเพศหญิง รวมทั้งสิ้ น 7,041 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน สานักบริ หาร
การทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดื อนธันวาคม 2561) ซึ่ งการเลือกตัวอย่างเพื่อการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการ (1) เลือก
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยกาหนดเลือกกลุ่มตัวอย่างแต่ละหมู่บา้ นตามสัดส่ วนของ
ประชากรแต่ละหมู่บา้ นเท่ากัน และใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบกระจายอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ให้ครบ
จานวน 400 คน
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ตารางที่ 3.1 แสดงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
หมู่บา้ น
ประชากร (คน)
กลุ่มตัวอย่าง (คน)
บ้านซับเกษมพัฒนา
374
40
บ้านชุมทอง
530
40
บ้านคลองอุดม
536
40
บ้านคลองอึ่งดา
933
40
บ้านคลองชล
709
40
บ้านทับห้าพัฒนา
462
40
บ้านวังดารา
867
40
บ้านวังทรัพย์
906
40
บ้านวังทอง
983
40
บ้านคลองไม้เลี้ยง
741
40
รวม
7,041
400
ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน สานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง (2561)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ สร้าง ขึ้นสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างแบ่งออก เป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นคาถามใช้เลือกตอบ (check list) ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้
ตอนที่ 2 เป็ นคาถามแบบปลายปิ ด เป็ นแบบสอบถามที่ เ กี่ ย วกับ การมี ส่ ว นร่ ว ม ของประชาชนในการ
จัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มทั้ง หมด 4 ด้า น โดยลัก ษณะแบบสอบถามทั้ง หมด เป็ นมาตรฐาน
ส่ ว นประมาณค่า (rating scale)โดยมี ก ารจานวน ค่า น้ า หนัก ประเมิ น เป็ น 5 ระดับ ตามแนวคิ ด ของ Likert’s
scale (ธานิ นทร์ ศิ ลป์ จารุ , 2551, น.75) ดังนี้ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และ
เห็นด้วยน้อยสุด
ผูศ้ ึกษาได้ทาการเก็บข้อมูลในการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง ในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว พร้อมชี้แจงรายละเอียดการกรอกข้อมูลแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
การคานึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากร กล่าวคือ เมื่อต้องการกลุ่มตัวอย่าง 400 คน จากประชากรทั้งหมด 10
หมู่บา้ น ได้แก่ บ้านซับเกษมพัฒนา บ้านชุมทอง บ้านคลองอุดม บ้านคลองอึ่งดา บ้านคลองชล บ้านทับห้าพัฒนา บ้าน
วังดารา บ้านวังทรัพย์ บ้านวังทอง และบ้านคลองไม้เลี้ยง โดยแบ่งแจกแบบสอบถามหมู่บา้ นละ 40 คน เป็ นการเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ซึ่ งเก็บข้อมูลโดยการแจก
แบบสอบถามให้กบั ผูใ้ หญ่บา้ นแต่ละหมู่บ้านเพื่อไปแจกให้กับลูกบ้านจานวนหมู่บา้ นละ 40 ชุ ด โดยใช้เวลาเก็บ
แบบสอบถามในระยะเวลา 2 สัปดาห์
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล (1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) เป็ นสถิติใช้อธิ บาย ลักษณะทัว่ ไปของข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (2) สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบ
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สมมติฐาน เพื่อหาความแตกต่างของตัวแปร โดยสถิติ ดังนี้ สถิติ Independent Sample t-test เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-Way ANOVA เปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างตัวแปรอิสระที่
มากกว่า 2 กลุม่ ขึ้นไป ที่ระดับความเชื่อมัน่ ทางสถิติ 95% (α = 0.05) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทาการเปรี ยบเทียบ
เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD (Least Significant Difference)
4. ผลการวิจยั
ผลการวิจยั ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
จากการศึ ก ษาลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลจากกลุ่ ม ตัว อย่า ง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
(ร้อยละ 76) มีอายุ 20 - 30 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 59) จบการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด (ร้อยละ 64.8) ประกอบ
อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มากที่สุด (ร้อยละ 36.8) และมีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท มากที่สุด (ร้อยละ 41)
ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่
อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ด้านการตัดสิ นใจ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในเขตพื้นที่อาเภอ
วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1275 เมื่อพิจารณา พบว่า ประชาชนส่ วน
ใหญ่มีส่วนร่ วมในการพิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นของกิ จกรรมต่างๆ ว่าจะเกิ ดประโยชน์แก่ชุมชนมากที่ สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.29
ด้านการดาเนินงาน ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
เมื่อพิจารณาพบว่า มีส่วนร่ วมสนับสนุ นด้านวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการทากิ จกรรมหรื อโครงการเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24
ด้านการรับผลประโยชน์ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 เมื่อพิจารณาพบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนจากโครงการหรื อกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม มากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32
ด้านการประเมินผล ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
เมื่อพิจารณาพบว่าส่วนใหญ่ มีส่วนร่ วมในการติดตามผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานภาครัฐด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม มากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28
สรุ ปได้วา่ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดได้
ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์การมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยการมีส่วนร่ วมเป็ นอันดับแรก
รองลงมาเรื่ องศึกษาผลการด้านการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน การมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก ด้านการมีส่วนร่ วมใน
การประเมินผล การมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก และอันดับสุ ดท้ายด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วม
อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
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การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวมแตกต่างกัน จาแนกตามเพศ
เพศ
N
S.D.
t
Sig.
̅
ชาย
96
4.1917
.50782
.695
.795
หญิง
304
4.1834
.51872
*P ≤ .05
การเปรี ยบเทียบเพศกับการมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในเขตพื้นที่อาเภอวัง
สมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ค่า Sig. = .795 แสดงว่าประชาชนที่มีเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวมแตกต่างกัน จาแนกตามอายุ
อายุ
N
S.D.
F
Sig.
̅
ไม่เกิน 20 ปี
36
4.0514
.48558
4.007
.003*
21-30 ปี
236
4.1337
.52578
31-40 ปี

83

4.2976

.47926

41-50 ปี

34

4.4162

.46803

51 ปี ขึ้นไป

11

4.1727

.51155

*P ≤ .05
ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของอายุกบั การมีส่วนร่ วมในการจัดการ พบว่า
ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวมที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
รายคู่ดว้ ยวิธี LSD ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
อายุ
ไม่เกิน 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป

̅
4.0514
4.1337
4.2976
4.4162
4.1727

ไม่เกิน 20 ปี
-

21-30 ปี
-

31-40 ปี
.016*
.012*
-

41-50 ปี
.003*
.003*

51 ปี ขึ้นไป

-
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เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบ LSD พบว่า ประชาชนที่มีอายุ
แตกต่างกัน ในการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในเขตพื้นที่อาเภอวัง
สมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า (1) ประชาชนที่มีอายุ
ไม่เกิน 20 ปี มีการมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว มากกว่า ประชาชนที่มีอายุ 31 - 40 ปี และประชาชนที่มีอายุ 41 - 50 ปี และ (2) ประชาชนที่มีอายุ 21 - 30 ปี
มีการมีส่วนร่ วมในการจัดการที่ มากกว่า ประชาชนที่มีอายุ 31 - 40 ปี และประชาชนที่มีอายุ 41 - 50 ปี
สมมติฐานที่ 3 ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวมแตกต่างกัน จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
N
S.D.
F
Sig.
̅
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
53
4.1623
.55043
.468
.627
ปริ ญญาตรี
259
4.2035
.48460
สูงกว่าปริ ญญาตรี
88
4.1460
.58172
*P ≤ .05
การเปรี ยบเทียบระดับการศึกษากับการมีส่วนร่ วมในการจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมใน
เขตพื้นที่ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ค่า Sig. = .627 แสดงให้เห็นว่าประชาชนที่ มีระดับการศึ กษาที่
แตกต่างกัน มี ส่ วนร่ วมในการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่ อาเภอวัง สมบู รณ์ จังหวัด
สระแก้วโดยภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
สมมติฐานที่ 4 ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวมแตกต่างกัน จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
N
S.D.
F
Sig.
̅
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
120
3.9954
.53836
7.241
.000*
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
147
4.2864
.46635
พนักงานบริ ษทั
75
4.3127
.44593
นักเรี ยน/นักศึกษา

21

4.2262

.52168

รับจ้าง/เกษตรกร/ประมง

37

4.1189

.58658

*P ≤ .05
ผลวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนเพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของอาชี พ กับ การมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวม จาแนกตามอาชี พ
พบว่าประชาชนที่มีอาชี พต่างกัน ส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเขต
พื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวมที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้ทาการ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
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อาชีพ
ค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
บริ ษทั
นักเรี ยน /
นักศึกษา
รับจ้าง /
เกษตรกร /
ประมง

̅

ค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

พนักงาน
บริ ษทั

4.2864

-

.000*

.000*

3.9954

นักเรี ยน/
นักศึกษา

รับจ้าง/
เกษตรกร/
ประมง

-

4.3127

-

4.2262

-

4.1189

-

เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบ LSD พบว่าประชาชนที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน ส่ งผลกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่
อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า ประชาชนที่มี
อาชี พค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว มีการมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่อาเภอวัง
สมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพพนักงานบริ ษทั
สมมติฐานที่ 5 ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวมแตกต่างกัน จาแนกตามรายได้
รายได้
N
S.D.
F
Sig.
̅
ไม่เกิน 10,000 บาท
69
4.3703
.43473
4.519
.001*
10,001-20,000 บาท
164
4.1534
.51630
20,001-30,000 บาท

133

4.0917

.54269

30,001-40,000 บาท

13

4.4346

.42347

40,001 บาทขึ้นไป

21

4.2667

.45065

*P ≤ .05
ผลวิเคราะห์ ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของรายได้กับการมี ส่วนร่ วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวมที่จาแนกตามรายได้
พบว่า ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมใน
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เขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวมที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และได้
ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

รายได้
̅

ไม่เกิน 10,000
บาท

ไม่ เ กิ น 10,000
บาท
10,001 -20,000
บาท
20,001 -30,000
บาท
30,001 -40,000
บาท
40,001บาทขึ้ น
ไป

4.3703

-

4.1534
4.0917

10,001 20,000 บาท
.003*

20,001 30,000
บาท
.000*

30,001 - 40,001 บาท
40,000บาท
ขึ้นไป

-

0.02*

4.4346
4.2667

-

เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการทดสอบ LSD พบว่าประชาชนที่มีรายได้
แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่ อาเภอวัง
สมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า (1) ประชาชนที่มีรายได้
ไม่เกิน 10,000 บาท มีการมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวมมากกว่าประชาชนที่มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท และประชาชนที่มีรายได้ 20,001 30,000 บาท และ (2) ประชาชนที่ มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท มีส่วนร่ วมมากกว่าประชาชนที่ มีรายได้ 30,001 40,000 บาท
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว ผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
1) การมีส่วนร่ วมของประชาชน พบว่า โดยภาพรวมระดับของการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจยั วิษณุ หยกจินดา (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง
“การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บา้ นทุ่งกร่ าง ตาบลทับไทร อาเภอโป่ งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี”
ผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนหมู่บา้ นทุ่งกร่ าง ตาบลทับไทรอาเภอโป่ งน้ าร้อน
จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการรับผลประโยชน์มีส่วนร่ วมในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัย นพรั ตน์ ช่ ว งเวฬุว รรณ (2556) ได้ทาการศึ ก ษาเรื่ อ ง “การมี ส่ ว นร่ วมของประชาชนในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของ องค์การบริ หารส่ วนตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด” พบว่า การมี
วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564
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ส่ วนร่ วมของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลสะตอ มีส่วนร่ วมใน การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่าในทุกโครงการทุกชุมชนนั้น ประชาชนที่อยูใ่ นหมู่บา้ นทุกคน
ย่อมมีส่วนได้รับประโยชน์ ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม ทุกโครงการนั้นย่อมส่ งผลให้ชีวิตของประชาชนดีข้ ึน
ด้วย จึงทาให้ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนจากการประเมินอยูใ่ นระดับมาก
2) การเปรี ยบเที ยบการมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่ อาเภอวัง
สมบู รณ์ จังหวัด สระแก้ว โดยภาพรวมของประชาชน จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้
ผลการวิ จัย พบว่า ประชาชนที่ มี อ ายุ อาชี พ และรายได้แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติที่ ระดับ .05 แต่ป ระชาชนที่ มีเ พศ และระดับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่า งกันส่ งผลต่ อ การมี ส่ว นร่ วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังอภิปรายผลต่อไปนี้
1) ประชาชนที่ มี อ ายุแ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวมที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิษณุ หยกจิ นดา (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน หมู่บา้ นทุ่งกร่ าง ตาบลทับไทรอาเภอโป่ งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี” พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาชุมชนหมู่บนทุ่งกร่ าง ตาบลทับไทร อาเภอโป่ งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน มุจลินท์ จรมา และ
กนกพร ชัยประสิ ทธิ์ (2561) ทาการศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงานภายในองค์กร: กรณี ศึกษา บริ ษทั โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)” พบว่า อายุที่แตกต่างกันมี
ผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ด้านพฤติกรรมการให้ความร่ วมมือตามกฎระเบี ยบองค์กร และด้านพฤติกรรม
ความจงรักภักดีต่อองค์กร ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั มีความคิดเห็นว่าประชาชนที่มีอายุนอ้ ย หรื อที่อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 21 - 30 ปี
หรื อเรี ย กว่ากลุ่ มคนกาลังมี ไฟในตัวเองนั้น จะมี กาลังที่ จะปฏิ บัติและมี ค วามคิ ด ริ เริ่ มในการมี ส่ วนร่ วม ต่างจาก
ประชาชนที่มีอายุมากจนถึงผูส้ ู งอายุ ซึ่ งไม่มีแรงกาลังหรื อการแสวงหาความรู ้ใหม่ ๆ มาจัดการหรื อให้ความร่ วมมือ
ปฏิบตั ิ
2) ประชาชนที่ มีอาชี พแตกต่างกัน ส่ งผลต่อการมี ส่ วนร่ วมในการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวมที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ดาพร สุ ธาโภชน์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา
และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว: กรณี การศึกษาตาบลท่าอุแท อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ” พบว่า ประชาชน
ท้อ งถิ่ น ต าบลท่ า อุ แ ท ที่ มีอ าชี พ ต่ า งกัน มี ส่ ว นร่ วมในการพัฒนาและอนุ รัก ษ์แ หล่ ง ท่ องเที่ ย วที่ แ ตกต่ า งกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิษณุ หยกจินดา (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
หมู่บา้ นทุ่งกร่ าง ตาบลทับไทรอาเภอโป่ งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี” พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาชุมชนหมู่บนทุ่งกร่ าง ตาบลทับไทร อาเภอโป่ งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่า
ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแตกต่างกัน
อาทิ ผูท้ ี่มีอาชีพประจา ข้าราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อค้าขายเป็ นธุรกิจส่วนตัวอาจจะเข้ามาบริ หารจัดการ หรื อเข้ามา
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ปฏิบตั ิได้ และอาจเป็ นผลงานที่ดีของพวกเขาอีกทางหนึ่งอีกด้วย แต่ถา้ หากเป็ นอาชีพรับจ้างรายวันหรื อเกษตรกร ซึ่ ง
อาจจะไม่เต็มที่กบั กิจกรรมเท่าไรนักเพราะอาจจะเสี ยประโยชน์หรื อรายได้ในการมาทากิจกรรม
3) ประชาชนที่ มี ร ายได้แ ตกต่า งกัน ส่ ง ผลต่ อการมี ส่ ว นร่ วมในการจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ล
สิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวมที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ
.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ดาพร สุ ธาโภชน์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา
และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว: กรณี การศึกษาตาบลท่าอุแท อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ” พบว่า ประชาชน
ท้องถิ่นตาบลท่าอุแท ที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ มุจลินท์ จรมา และ กนกพร ชัยประสิ ทธิ์ (2561) ทาการศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
พนักงานที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานภายในองค์กร : กรณี ศึกษา บริ ษทั โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน)” พบว่า ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี ด้านพฤติกรรมความจงรักภักดีต่อ
องค์กร ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมหรื อดาเนิ นงานต่างกัน
เนื่ องจากการดาเนิ นงานต่างๆ จาเป็ นต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานด้วยทั้งสิ้ น ซึ่ งประกอบด้วยทุนทรั พย์ วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ดังนั้นประชาชนหรื อบุคคลผูท้ ี่มีรายได้ ผูท้ ี่มีกาลังด้านทุนทรัพย์จึงมีโอกาสเข้ามาดาเนิ นการได้มากกว่า
และจะเป็ นผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จทั้งในการดาเนินงานและติดตามผล
4) ประชาชนที่ มี เ พศแตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวมที่ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของสุ ดาพร สุ ธาโภชน์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาและ
อนุ รักษ์แหล่งท่องเที่ ยว: กรณี การศึ กษาตาบลท่ าอุแท อาเภอกาญจนดิ ษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ” พบว่าประชาชน
ท้องถิ่นตาบลท่าอุแท ที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกัน ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มีความ
คิดเห็ นว่า ไม่วา่ จะเป็ นเพศชาย หรื อเพศหญิงนั้น ต่างก็มีความสนใจ การให้ความร่ วมมือ การมีส่วนร่ วมในชุมชน
เหมื อนกัน โดยบางกิ จกรรมนั้นผูห้ ญิ งจะถนัดกว่าผูช้ าย หรื อในทางกลับกันบางกิ จกรรมผูช้ ายอาจจะทาได้ดีกว่า
ผูห้ ญิง
5) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวมที่ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของวิษณุ หยกจินดา (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
หมู่บา้ นทุ่งกร่ าง ตาบลทับไทรอาเภอโป่ งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี” พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกันมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาชุมชนหมู่บนทุ่งกร่ าง ตาบลทับไทร อาเภอโป่ งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั มี
ความคิ ดเห็ น ว่า ไม่ ว่า จะอยู่ใ นระดับการศึ กษาใด ต่า งก็เ ข้า มามี ส่ วนร่ วมในการจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมได้ โดยอาศัยความถนัดของตัวบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของทางปฏิบตั ิหรื อทฤษฎีน้ นั ทุกๆ คนสามารถมี
ส่วนร่ วมกับกิจกรรมได้
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กาหนดนโยบายด้านการมีส่วนร่ วม ในการตัดสิ นใจ การประเมินผล และการดาเนิ นงาน เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ประชาชน ในพื้นที่มีส่วนร่ วม ตัดสิ นใจ กาหนดขั้นตอนในกิจกรรมมากขึ้นกว่าเดิม กระตุน้ ให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
ในการติดตามผลการดาเนินงานของการจัดการเพื่อให้ประชาชนได้ออกมามีส่วนร่ วมกันทุกคน
ข้ อเสนอเชิงปฏิบัตกิ าร
1. กระตุน้ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนเห็ นถึ งความสาคัญและออกมาใช้สิทธิ์ ในการตัดสิ นใจ
กาหนดขั้นตอนกิจกรรม
2. มอบหมายให้ประชาชน ในพื้นที่ได้มีส่วนร่ วมสังเกตการณ์ ตรวจสอบการทางานของ ผูร้ ับจ้างจากภายนอก
เพื่อควบคุมและ ติดตามการทางานให้ได้ ประสิ ทธิภาพสูงสุด
3. สร้างโครงการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในเขตพื้นที่อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว ที่ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสออกมาร่ วมดาเนินงาน
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ควรศึ กษาการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในเขตพื้นที่
อาเภอวังสมบูรณ์โดยการวิจยั เชิงคุณภาพ
2. ควรศึกษาเรื่ องการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้ครบทุก
หมู่บา้ น ในอาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั มาพัฒนาภาพรวมของทั้ง 10 หมู่บา้ น ใน
อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว และใช้เป็ นแนวทาง สาหรับ การส่ งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วม มีการบริ หาร
จัดการที่ดี และประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
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