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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน และ

2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้   
ต่อเดือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา 
และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 154 คน
ของประชาชนในชุมชนบ้านแก่งโตนใหม่ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่         
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบที (t-test)  และการวิเคราะห์                
ความแปรปรวนทางเดียว (One -Way ANOVA) 

ผลการศึกษา พบว่า  ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง         
คิดเป็นร้อยละ 55.19  มีอายุระหว่าง 30 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.34  มีการศึกษาระดับ 
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 75.32  มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 74.68  มีรายได้     
ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.22  และอาศัยอยู่ในชุมชนมามากกว่า             
10 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 86.36  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ          
ในภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านท่ีประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด
คือ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ รองลงมา การมีส่วนในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ตามล าดับ  ผลการเปรียบเทียบ
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ พบว่า  เพศ 
ท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ  (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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การศึกษาก ารมีส่วนร่วมของชุมชนใน การด าเนิน โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์        
ตามแนว พระราชด าริ  (ปิดทองหลังพระ ) บ้านแก่งโตนใหม่  หมู่ 10 ต าบลนาซ า              
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากผู้บริหารส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีให้การสนับสนุน และเปิดโอกาส
ในการด าเนินการจัดท าผลงาน ตลอดจนค าแนะน าแนวทางในการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณ
นักวิชาการสถิติจากส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา  แนะน า             
ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาค้นคว้า ขอขอบคุณผู้น าชุมชนและพี่ น้องประชาชน          
บ้านแก่งโตนใหม่ทุกท่าน ซึ่งเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนให้การด าเนินโครงการ
ประสบผลส าเร็จและให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นอย่างดีย่ิง 
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบูรณ์ทุกท่านที่มีส่ วนเก่ียวข้อง ช่วยเหลือสนับสนุนและให้ก าลังใจใน
การจัดท าผลงานฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอขอบคุณทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้                                                                                       
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ชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ 
(ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
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5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน  
ในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ 
(ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง หน้า 
 

6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน  
ในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ 
(ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยรวม 

50 

7 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนิน  
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผน 
พัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ)   
บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

52 

8 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนิน  
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผน 
พัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ)   บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

53 

9 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนิน  
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผน 
พัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ)   
บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

55 

10 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนิน  
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผน 
พัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ)   บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง หน้า 
 

11 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนิน  
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผน 
พัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ)   บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

59 

12 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนกับการมีส่วนร่วม  
ของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ   สิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนว  
พระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า         
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

61 

13 สรุปปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ  
ด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ  
(ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

66 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกล ได้ก่อให้เกิดปรัชญาในการ
ด ารงชีวิตทฤษฎีในการปฏิบัติตน และแนวคิดการพัฒนาตามพระราชด าริ ที่พัฒนาเป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมากกว่า 4,000 โครงการ เกิดประโยชน์สุขกับ
ประชาชนชาวไทยในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเป้าหมายท่ีส าคัญ คือ การพัฒนาท่ี
ยั่งยืนสมดุลและการอยู่ร่วมกันของทุกสรรพชีวิตด้วยความสงบสุขในสังคมแห่งความ
เอื้ออาทร ความส าเร็จของการพัฒนาที่ย่ังยืนตามแนวพระราชด ารินั้น เกิดขึ้นจากหลัก
และวิธีการทรงงาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่นปฏิบัติตลอดมา คือ แก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า ที่ราษฎรก าลังต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ก่อนพัฒนาอย่างเป็น
ขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น เพื่อให้มีรากฐานท่ีมั่นคงก่อนด าเนินการเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าในล าดับต่อไป เน้นการพัฒนาที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนให้
พึ่งตนเองได้ พัฒนาให้สอดคล้องกับภูมิสังคมในท้องถ่ินนั้นๆ ใช้หลักการแก้ไขปัญหา
ด้วยธรรมชาติ เรียบง่ายและประหยัด ประยุกต์ใช้สิ่งท่ีมีอยู่ในภูมิภาคมาแก้ไขปัญหา  
โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีท่ียุ่งยาก เสริมสร้างตัวอย่างของความส าเร็จให้
ราษฎรรู้ เห็นตัวอย่างของความส าเร็จ สามารถน าไปปฏิบัติได้เองแล้วกระจายไปสู่
ท้องถ่ินต่างๆ ทั่วประเทศ ให้เกิดการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ       
อย่างย่ังยืนเพื่อเป็นรางฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ ที่ดิน 
แหล่งน้ า ให้อยู่ในสภาพท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากท่ีสุด (มูลนิธิปิด
ทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ, ม.ป.ป : หน้า 2-3)  

โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ควบคู่กับการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์หลักการองค์ความรู้ 6 มิติ  น้ า ดิน 
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เกษตร ป่า สิ่งแวดล้อม และพลังงาน  จากแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัว เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ตลอดจนองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่อง     
มาจากพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาความยากจน การจัดการน้ า การจัดการเกษตร และการฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยหลักการด าเนินงานของโครงการคือ ชาวบ้าน
ในพื้นท่ีจะต้องพร้อมท่ีจะลุกขึ้นมาท างานด้วยตนเอง ตามหลักการทรงงาน ระเบิดจาก
ข้างใน และเชื่อมั่นศรัทธาแนวพระราชด าริ โดยเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม มีการ
ท างานแบบองค์รวม มีแนวทางแก้ไขปัญหาที่เชื่อมโยงในทุกมิติครบวงจร ตั้งแต่เริ่มต้น
จนสิ้นสุดกระบวนการ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ าโดยการท าฝายอนุรักษ์ บ่อพวงสันเขา 
ฝายเกษตร และการปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก ส่งเสริมการปลูกพืช   
ก่อนนา การท านา ปศุสัตว์ ประมง เช่น การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โรงสีข้าว
ชุมชน การปลูกป่าเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาในระดับความอยู่รอด และพอเพียง  

การด าเนินงาน โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเก่ียวข้องกับการด าเนินงานพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทอง      
หลังพระฯ บรรจุชื่อแผนงานและกรอบงบประมาณในแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 ของกระทรวง ภายใต้ชื่อแผนงานเดียวกันว่า แผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จึงได้บรรจุแผนงานและกรอบงบประมาณไว้เพื่อด าเนินการตามแผนพัฒนาชนบท       
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา   

นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
โดยส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น าแนวทางการ 
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริมาปรับใช้ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนว
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พระราชด าริ (โครงการปิดทองหลังพระ)  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้คัดเลือกชุมชนบ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมโครงการ เนื่องจาก เป็นพื้นที่
ประสบปัญหาเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านทรัพยากร         
ป่าไม้ ซึ่งพบว่าพื้นที่ท ากินของชุมชนอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกซ าซาง พบการ
บุกรุกแผ้วถางขยายพื้นที่เพื่อท าการเกษตรเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว ท าไร่ข้าวโพด  มีการใช้
สารเคมีเป็นจ านวนมากส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ขาดความสมดุล            
มีการปนเป้ือนของสารพิษลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร จากปัญหา
ดังกล่าว ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้หาวิธีเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการน าแนวทางการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนว
พระราชด าริ ด้วยการน้อมน าศาสตร์พระราชา  ซึ่งประกอบด้วย หลักการทรงงานและ
โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 และพระบรม           
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ องค์ความรู้ตามพระราชด าริ 6 มิติ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ที่เป็นสากลการด าเนินงาน  ตามกระบวนการเข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท าและยึดพื้นท่ีเป็นหลักในการด าเนินงาน
ตั้งแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุดโครงการ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
ชุมชน แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ส ารวจและก าหนด
แนวเขตพื้นท่ีท ากินกับพื้นที่ป่า ปลูกป่า สร้างฝ่ายชะลอน้ า สร้างแนวกันไฟ สร้างระบบ
ประปาภูเขา ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของตนเอง  

จากการท่ีผู้ศึกษาได้มีโอกาสเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ประสานการ
ท างาน ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรม ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า           
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ในการปฏิบัติงาน
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิงจากผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา  ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษา
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ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผน 
พัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตน
ใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาชุมชนอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อม 
สังคม เศรษฐกิจของชุมชน มีศักยภาพในการอ านวยประโยชน์ให้กับชุมชนท้ังทางตรง
และทางอ้อมอย่างย่ังยืนต่อไป 
  
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า           
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนิน
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 
ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2559 - 2560  
 
พื้นที่ด าเนินการ 

บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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สัดส่วนของผลงาน 
1. นายเด่น รอบคอบพรมราช    สัดส่วนของผลงานร้อยละ 95   
2. นายไพฑูรย์ เจียมวิจิตร์   สัดส่วนของผลงานร้อยละ 5   
 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบ

แนวความคิดในการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์        
ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า              
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยน าแนวคิดทฤษฏีของ  โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen 
and Uphoff, 1981, p.6) เร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชน 4 มิติ มาใช้ในการสร้างกรอบ
แนวคิดของการศึกษา ดังนี้  
 
              ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. อาชีพ  
5. รายได้  
6. ระยะเวลาที่อาศัย

อยู่ในชุมชน 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นท่ีประยุกต์              

ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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จากแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 4 มิติ ของ โคเฮนและอัฟฮอฟ 
(Cohen and Uphoff, 1981, p.6) ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย  

1. ตัวแปรอิสระ 
1.1  เพศ  
1.2  อายุ  
1.3  ระดับการศึกษา  
1.4  อาชีพ  
1.5  รายได้  
1.6   ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 

2. ตัวแปรตาม     
       2.1  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
       2.2  การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
       2.3  การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
       2.4  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้ามามีบทบาทของชุมชนในการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
 ชุมชน  หมายถึง  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 ประชาชน หมายถึง ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง  การมีส่วนร่วมในประชุมเสนอปัญหา 
ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน  
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 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ หรือมีส่วนร่วมท ากิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้างฝาย
ชะลอน้ า ท าแนวกันไฟ ส ารวจแนวเขตป่าชุมชน สร้างระบบประปาภูเขา ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณชุมชน  

การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  หมายถึง การท่ีได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรม
โครงการ การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ประปาภูเขา การท าเกษตรแบบผสมผสาน  
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าริ หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง การมีส่วนร่วมในการติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ ตรวจสอบ สรุปและประเมินผลโครงการ เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ จากการด าเนินโครงการ 
 
สมมติฐานการศึกษา 

สมมติฐานที่ 1  เพศท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมตามแผน 
พัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่          
หมู่ 10  ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีแตกต่างกัน   

สมมติฐานที่ 2  อายุท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน           
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)            
บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีแตกต่างกัน   

สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)               
บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีแตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 4  อาชีพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน            
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ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ)           
บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 5  รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ)                 
บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 6  ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ         
และสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ         
(ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ ์ 
ท่ีแตกต่างกัน 
 
ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 
 1.  การด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)           
เป็นการด าเนินงานท่ีต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของ
พื้นที่จึงจะประสบผลส าเร็จและเกิดความย่ังยืน  ผู้ศึกษาจึงต้องอาศัยความรู้ 
ความสามารถ ความเสียสละ อดทนต่อความยากล าบาก และต้องใช้ทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่หลากหลาย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ร่วมคิดร่วมท า เกิด
ความเชื่อมั่นและศรัทธา ปลูกฝังแนวคิด ทฤษฏีตามแนวพระราชด าริ  วิธีปฏิบัติ และ
กระบวนการท างานมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับพื้นที่ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้อย่างแท้จริง  
 2.  การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์        
ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า              
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะต้องท าการค้นคว้า รวมรวมแนวคิด 
ทฤษฎี และผลการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการ        
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องค์ความรู้ต่าง ๆ มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ตลอดจนรูปแบบวิธีการศึกษา            
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขั้นตอนด าเนินงาน วิธีการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติซึ่งมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อน   
ประโยชน์ของผลงาน 

1. ท าให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ) และน าไปใช้เป็นแนวทางน าในการ
แก้ไขปัญหา และพัฒนารูปแบบ วิธีการด าเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านแก่งโตนใหม่ ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์  ให้ประสบความส าเร็จและเกิดประสิทธิผล   

2. น าแนวทางไปประยุกต์ใช้สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน    
เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความร่วมมือในการด าเนินโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์          
(ปิดทองหลังพระ) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม                     
ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ น าไปสู่การพัฒนา 
และแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืนต่อไป  
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์        
ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า              
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  ครั้งนี้ ผู้จัดท าได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฏี และ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องตลอดจนผลงานวิจัยต่างๆ เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบและ
แนวทางในการศึกษา ดังต่อไปนี้  

1. หลักการองค์ความรู้ 6 มิติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 
2. หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ การเข้าใจ การเข้าถึง การพัฒนา  
3. หลักการทรงงานและหลักการโครงการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี 9 
3.1. หลักการทรงงาน 14 ประการ  
3.2. หลักการโครงการ 9 ประการ  

4. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
4.1. ความหมายของการมีส่วนร่วม 
4.2. ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
4.3. ลักษณะการมีส่วนร่วม  
4.4. ระดับการมีส่วนร่วม  
4.5. กระบวนการมีส่วนร่วม  
4.6. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม  
4.7. รูปแบบการมีส่วนร่วม  
4.8. แนวทางการจัดการการมีส่วนร่วม  
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5. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน                 
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)             
บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 

หลักการองค์ความรู้ 6 มิติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  
มิติที่ ๑ น้ า  เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ า ถึงปลายน้ า                    

ด้วยรูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ า การเก็บน้ าให้อยู่ได้นานที่สุด การใช้น้ าทุกหยดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

มิติที่ 2 ดิน  เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพดิน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ            
ในการท าการเกษตร ด้วยรูปแบบการปรับปรุงดิน หรือการปลูกหญ้าแฝก 

มิติที่ 3 เกษตร  การน าเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละ
พื้นที่  

มิติที่ ๔ พลังงานทดแทน  เน้นการปรับใช้พลังงานให้เหมาะสมกับท้องถ่ิน         
โดยการคิดค้นและพัฒนาพลังงานทางเลือกท่ีชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เช่น                 
ในลักษณะของไบโอดีเซล หรือเชื้อเพลิงเขียว  

มิติที่ 5 ป่า  ลดการตัดไม้ท าลายป่าและส่งเสริมให้มีการปลูกป่าในรูปแบบต่างๆ 
โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้ชุมชนเห็นความส าคัญของป่า การอนุรักษ์ดูแลรักษาและใช้
ประโยชน์จากป่าอย่างถูกวิธี เพื่อให้มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

มิติที่ 6 สิ่งแวดล้อม  การค านึงถึงสภาพแวดล้อม อย่างเช่น การน าแนวทาง        
การก าจัดขยะ และการบ าบัดน้ าเสียมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพเป็นการด ารงชีวิต                
อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว  

ท้ังนี้ การด าเนินงานในพื้นท่ีจะต้องท าให้เกิดความเชื่อมโยงท้ัง 6 มิติ สู่การ
แก้ปัญหาและพัฒนา โดยปรับน้ าหนักในแต่ละเรื่องให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม และสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนในที่สุด 
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หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ การเข้าใจ การเข้าถึง การพัฒนา  
หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว           

รัชกาลท่ี 9 การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นบันได 3 ขั้นสู่ความส าเร็จ โดยบันได        
ท้ัง 3 ขั้นนี้ จะท าให้ชุมชนมีความเป็นเจ้าของและน าไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนา       
ในที่สุด 

การเข้าใจ  เป็นการสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐานด้วยการศึกษาข้อมูล
ทุกมิติของชุมชน ค้นหารากฐานของปัญหา และรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการ
พระราชด าริท่ัวประเทศ  

การเข้าถึง  เป็นเร่ืองของการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมโดย มุ่งสื่อสาร         
สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้ชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ
ของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาให้มากท่ีสุด  

การพัฒนา  เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างทีมพี่เลี้ยง                
การออกแบบหลักสูตรและเมนูการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ          
ฝึกปฏิบัติของชุมชน รวมท้ังการให้ทีมพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าในชุมชน ติดตามสนับสนุน 
และประเมินผล 

 

หลักการทรงงานและหลักการโครงการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
 หลักการทรงงาน 14 ประการ  

1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งข้อมูลเบ้ืองต้น เอกสาร แผนท่ี จากการ
สอบถามผู้เกี่ยวข้องให้ได้รายละเอียดท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามความต้องการ         
ของประชาชน  

2. มององค์รวม มีวิธีคิดอย่างองค์รวมหรือมองอย่างครบวงจร                     
มองเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง  

3. ไม่ยึดติดต ารา ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสม 
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4. ท าให้ง่าย มีการค้นคิด ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไข งานการพัฒนา        
ตามแนวพระราชด าริโดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ท าสิ่งยาก กลายเป็นง่าย ท าสิ่ง
สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย 

5. เน้นการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับ ร่วมแสดง          
ความคิดเห็นเร่ืองท่ีต้องค านึงถึงความคิดความเห็นหรือความต้องการของประชาชน  
แล้วเก็บมาประมวล เพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์  

6. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม เมื่อส่วนรวมได้รับประโยชน์ ตัวของเรา            
จะได้รับประโยชน์ด้วย  

7. ขาดทุนคือก าไร หลักการคือ “การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการกระท า
อันมีผลเป็นก าไร คือ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  

8. ความเพียร การท าโครงการต่างๆ แม้ระยะแรกๆ จะมี ความไม่พร้อม             
มากนัก แต่ต้องไม่ท้อ และมีความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาบ้านเมือง  

9. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิต เพื่อสร้าง ความเข้มแข็งหรือ
ภูมิคุ้มกันทุกด้าน ซึ่งจะท าให้สามารถท าให้อยู่ได้อย่างสมดุล ในโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลง  

10. ให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การเข้าใจถึงธรรมชาติ และต้องการให้
ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ เพราะปัญหาของธรรมชาติจะต้อง ใช้ธรรมชาติ แก้ไข 
หรือช่วยเหลือ  

11. ปลูกป่าในใจคน การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูก
จิตส านึกให้คนรักป่าเสียก่อน 

12. ท างานอย่างมีความสุข เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการท าประโยชน์ให้กับ
ผู้อื่น  

13. รู้ - รัก - สามัคค ี รู้ คือ เมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความแล้ว จะต้องเห็น 
คุณค่า เกิดศรัทธา เกิดความรักท่ีจะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ปัญหานั้นๆ สามัคคี คือ เมื่อถึง
ขั้นลงมือปฏิบัติ จะต้องค านึงเสมอ ว่าเราท าคนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือร่วมใจกัน          
สามัคคีกันเป็นหมู่คณะ จึงจะเกิดพลังในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วยดี  
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14. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ใช้หลักการแก้ไขปัญหา              
ด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ประชาชนสามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถ่ิน             
โดยประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่มาแก้ไขปัญหา โดยไม่ต้องลงทุนสูง หรือใช้เทคโนโลยี           
ท่ีไม่ยุ่งยาก 

 
 หลักการโครงการ 9 ประการ    

1. ระเบิดจากข้างใน คือ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีสภาพพร้อมท่ีจะ
รับการพัฒนาก่อนไม่ใช่การน าความเจริญหรือบุคคลจากภายนอกเข้าไปให้ชุมชนหรือ
หมู่บ้าน โดยท่ีประชาชนยังไม่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น  

2. แก้ปัญหาจุดเล็ก มองปัญหาในภาพรวมก่อน แต่เร่ิม แก้ปัญหาจาก           
จุดเล็กๆ คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีคนมักจะมองข้าม  

3. ท าตามล าดับขั้น เริ่มจากสิ่งท่ีจ าเป็นท่ีสุดของประชาชนก่อน โดยการสร้าง
พื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่ แล้วจึงค่อยเสริมความ
เจริญ และเศรษฐกิจขั้นสูงโดยล าดับ 

4. ใช้อธรรมปราบอธรรม ใช้ความจริงในเร่ืองความเป็นไปแห่งธรรมชาติ 
และกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการและแนวปฏิบัติท่ีส าคัญในการแก้ปัญหา         
และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบท่ีเป็นปกติ   

5. การพึ่งตนเอง การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง
พอที่จะด ารงชีวิตได้ แล้วขั้นต่อไปคือ การพัฒนาให้สามารถอยู่ในสังคมได้ ตามสภาพ 
แวดล้อม และให้สามารถพึ่งตนเองได้ในท่ีสุด  

6. พออยู่พอกิน ให้ประชาชนอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” เสียก่อน แล้วจึงค่อย
ขยับขยายคุณภาพภาพชีวิตท่ีดีขึ้นต่อไป  

7. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน เพราะความสุจริต และ จริงใจนั้น          
แม้จะมีความรู้น้อย ก็ท าประโยชน์แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ท่ีรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต 
ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ  

8. ค านึงถึงภูมิสังคม การพัฒนาต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ สังคมวิทยา 
ตลอดถึงวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถ่ิน  
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9. บริการท่ีจุดเดียว เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่จะมาใช้บริการ 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ มาร่วม ด าเนินการและบริการ 
ณ ที่แห่งเดียว 

 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Participation) ได้เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาชนบท ทั้งนี้ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 
ท่ีมุ่งเน้นคนเป็นส าคัญมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจได้พยายามเปลี่ยนแปลงแนวทาง 
การพัฒนาจากระดับบนลงล่าง (Top-down) มาเป็นจากระดับล่างขึ้นบน (Bottom-up) 
แนวทางดังกล่าวสอดรับคับแนวคิดของ โอคเลย์ (Oakley, 1984, p. 17) ได้กล่าวว่า 
แนวทางจากระดับล่างขึ้นบนนี้เก่ียวข้องอย่างย่ิงกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ซึ่งเป็นสิ่งท่ีขาดหาย (Missing ingredient) ในกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนนั้น มีนักวิชาการได้อธิบายและให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen andUphoff, 1981, p. 6) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วม 
ของชุมชนว่า สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก ่

1. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร 
2. การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 
3. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 
โดยสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม ช่วยเหลือและ 

เข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้รับผลประโยชน์ 
จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค 

Who / Unicef (1978, pp. 4-8) ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วม คือการท่ีกลุ่มของ 
ประชาชนก่อให้เกิดการรวมตัวท่ีสามารถจะกระท าการตัดสินใจใช้ทรัพยากร และมี
ความรับผิดชอบในกิจกรรมท่ีกระท าในกลุ่ม 
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Peter Oakley and David Marsden (1991, pp. 17-20) กล่าวถึงความหมาย       
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสัมพันธ์กับเร่ืองการสร้างประชาธิปไตย                   
ทางการเมือง หรือมิฉะนั้นก็เอาไปเก่ียวพันกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือ
การเติบโตตามค าว่า “พัฒนา” หรือท่ีใช้กันบ่อยๆ คือ ในแง่ที่รัฐบาลจะเข้าไปกับสภาพ
ของการ “มีส่วนร่วม”  ท่ีรัฐบาลใช้  

องค์การสหประชาชาติ (United Nation, 1981, p. 5) และ รีเดอร์ (Reeder, 1974,  
p. 39) ได้ให้ความหมายเจาะจงถึงการมีส่วนร่วม ว่าการมีส่วนร่วมเป็นการปะทะ
สังสรรค์ทางสังคม ทั้งในลักษณะการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วม
ของกลุ่ม 

สุชาดา จักรพิสุทธ์ (ออนไลน,์ 2547) ศึกษาเรื่องชุมชนกับการมีส่วนร่วม           
จากการศึกษา สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน แบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1. ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเกี่ยวข้องทางด้านเหตุผล โดยการเปิด
โอกาสให้สังคมองค์กรต่างๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิหน้าท่ีในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตั้งแต่การคิดริเร่ิม การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน  
การร่วมปฏิบัติและการรับผิดชอบในผลกระทบท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังส่งเสริม ชักน า
สนับสนุนให้การด าเนินงาน เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนด       
ด้วยความสมัครใจ 

2. ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ เป็นการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท่ีเก่ียวข้องทางด้านจิตใจ อารมณ์ รวมท้ัง ค่านิยมของประชาชนเป็นเครื่อง
ชี้น าตนเองให้เข้ามามีส่วนร่วม แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การกระท าให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ท าให้ผู้ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมเกิดความผูกพัน มีความรู้สึก
รับผิดชอบต่อกิจกรรมท่ีด าเนินงานด้วยความสมัครใจ 

นิรันดร จงวุฒิเวศย์ (2527, หน้า 183) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง            
การเก่ียวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotional involvement) ของบุคคล
หนึ่งในสถานการณ์ กลุ่ม (Group situation) ซึ่งผลของการเก่ียวข้องดังกล่าวเป็นเหตุ      
เร้าใจให้กระท าการให้ (Contribution) บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับท้ังท าให้เกิด
ความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย 
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ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2526, หน้า 20) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ และ
ร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชน 

ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ (2527, หน้า 2) ให้ค าจ ากัดความของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ว่าหมายถึง การท่ีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง      
ในการจัดการและควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร และปัจจัยการผลิตท่ีมีอยู่          
ในสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความจ าเป็น           
อย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม  

ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527, หน้า 6) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง กระบวนการท่ีรัฐบาลท าการส่งเสริม ชักน า สนับสนุน การสร้างโอกาสให้
ประชาชนในชุมชนทั้งรูปแบบส่วนบุคคล กลุ่มชนสมาคม มูลนิธิ และองค์การ
อาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
หลายเร่ืองรวมกัน 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2528, หน้า 5) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ว่าหมายถึง การท่ีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการใช้ความพยายาม หรือใช้
ทรัพยากรบางอย่างส่วนตนในกิจกรรมซึ่งมุ่งสู่การพัฒนาของชุมชน 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2528, หน้า 288) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ว่าหมายถึง พฤติกรรมอันกอรปด้วยการร่วมและสมยอมตามพฤติกรรม            
ท่ีคาดหวังของกลุ่มทางการและไม่ใช่ทางการ หรือในความหมายก็คือ การท่ีประชาชน
ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ ร่วมกัน นั่นเอง 

จากแนวคิดข้างต้น สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการส่งเสริม       
และการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีชุมชนเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ) จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของโครงการ ตามกระบวนการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการร่วมตัดสินใจ          
ด้านการร่วมด าเนินงาน ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล 
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 ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับ 

ความส าคัญของการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
อภิศักดิ์ ไฝทาค า (2544, หน้า 130) กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม ดังนี ้
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอันชอบธรรมของทุกคน 

ท่ีเราควรเคารพให้การยอมรับ และยกย่องโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
แสดงออกเก่ียวกับการปรับปรุงวิถีชีวิตของเขา 

2. งานพัฒนาเป็นงานท่ีต้องเก่ียวข้องกับประชาชนเป็นจ านวนมากเราจ าเป็น 
จะต้องให้คนหมู่มากเหล่านี้ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงออก 

3. กลยุทธ์ท้ังหลายในการพัฒนาที่ผ่านมา ยังไม่สามารถส่งผลถึงกลุ่ม
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและยากจน และในทางตรงกันข้ามกลับส่งผลให้กลุ่มผู้ได้เปรียบ
มีโอกาสมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาใหม่ โดยให้ประชาชนเข้ามา       
มีส่วนร่วมในการวางแผนมากขึ้น 

4. ประสบการณ์ท่ีผ่านมาได้พบว่า โครงการจ านวนไม่น้อยท่ีประสบ
ความส าเร็จ โดยอาศัยวิธีให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในรูปแบบของการรวมกลุ่ม และการ
จัดตั้งองค์กรภาคประชาชน ในขณะเดียวกันก็มีตัวอย่างของโครงการท่ีล้มเหลว         
เป็นจ านวนมาก อันเนื่องมาจากไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

5. การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเร่ืองของการปฏิบัติการเป็นกลุ่ม หรือ 
ของกลุ่ม อันเป็นผลมาจากความรู้สึกผูกพันของสมาชิกแต่ละคนที่เข้ามาร่วมเพื่อพิทักษ์ 
ประโยชน์ของเขา และในขณะเดียวกันก็ได้ประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วย การมีส่วนร่วม  
จึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

6. การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นตัวชี้วัดของการพัฒนาชุมชน                      
ยิ่งประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมมากเท่าใด ยิ่งแสดงว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์        
จากการพัฒนามากย่ิงขึ้น 
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7. ประชาชนย่อมรู้ดีว่า ตนก าลังต้องการอะไร มีปัญหาอะไร และอยากจะ    
แก้ไขปัญหาอย่างไร ถ้าให้โอกาสแก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
ย่อมช่วยให้โครงการต่างๆ สนองความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนดีกว่า 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2547, หน้า 10) กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
ดังนี ้

1. ประชาชนอยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ รับทราบและเผชิญปัญหานั้นๆ เอง เช่น   
การรณรงค์ลดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ใช้สิ่งสาธารณประโยชน์ ทุจริตการเลือกตั้ง 

2. เมื่อเขาร่วมวิเคราะห์ปัญหาแล้ว ต่อไปก็คิดแก้ไขโดยมักพึ่งตนเอง 
3. ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่จ ากัดทุกคนมีความห่วงใย จึงต้องเข้ามามีส่วนร่วม 

ท าให้ประหยัดงบประมาณลงได้ 
4. เป็นหลักการบริหารบนพื้นฐานของความสุจริต และยุติธรรม ภายใต้ระบบ 

ประชาธิปไตย การให้มีส่วนร่วมจากประชาชนเสมือนการให้ตรวจสอบการท างาน         
ของหน่วยงาน นอกจากนี้การท่ีชนกลุ่มต่างๆ มีส่วนร่วมโดยร่วมกันค้นหาปัญหา      
ร่วมวางแผน หมายถึง การได้ให้ความเป็นธรรมท่ีจะให้ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างท่ัวถึงยิ่งขึ้น 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญมาก ซึ่งจะ
สามารถก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของหมู่บ้านและชุมชน ตรงกับ
ความต้องการของหมู่บ้านและชุมชน มากท่ีสุด 

 
 ลักษณะการมีส่วนร่วม 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2538, หน้า 11) แบ่งประเภท หรือแบบของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนออกได้ ดังนี้ 

1. ร่วมแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในแง่นี้เป็นการร่วมในรูปของ         
การเขียน การพูด หรือการสื่อความในรูปอื่น เพื่อแสดงความคิดเห็นของตน การแสดง
ความคิดเห็นเช่นนี้อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนใดของกิจกรรมพัฒนาก็ได้ 

2. การสละทรัพยากรวัตถุ โดยการให้ยืมหรือให้เงิน วัสดุ กรรมสิทธิ์                     
ในทรัพย์สิน การใช้ประโยชน์จากสถานท่ีหรืออุปกรณ์ต่างๆ 
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3. ร่วมสละแรงงาน เช่น ร่วมท านา ร่วมด าเนินการตามโครงการสร้างงาน        
ในชนบท ร่วมพัฒนารั้วโรงเรียน เป็นต้น 

ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527, หน้า 6-7) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วม        
ของประชาชนในการพัฒนาชนบท ดังนี้ 

1. ร่วมท าการศึกษา ค้นคว้าปัญหา และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
ตลอดจนความต้องการของชุมชน 

2. ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขและลดปัญหา        
ของชุมชน หรือเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการ
ของชุมชน 

3. ร่วมวางนโยบาย หรือวางแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจัดและ 
แก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน 

4. ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัด ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. ร่วมจัด หรือปรับปรุงระบบการบริหารพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
6. ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเอง 
7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรม ให้บรรลุตาม

เป้าหมาย 
8. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการ และ กิจกรรม

ท่ีได้ท าไว้โดยเอกชนและรัฐบาล ให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
 

 ระดับการมีส่วนร่วม 
International Association for Public Participation (2003, p. 12) แบ่งระดับ           

การมีส่วนร่วมของประชาชน ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
1. ระดับท่ี 1 การให้ข้อมูล (Inform) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และ

เสริมสร้างความเข้าใจของประชาชน เก่ียวกับประเด็นปัญหา ทางเลือก และทางแก้ไข          
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังข้อมูล รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
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2. ระดับท่ี 2 การรับฟังความคิดเห็น (Consult) การรับข้อมูลและความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับ สภาพปัญหา ทางเลือก และแนวทางแก้ไข เช่น การส ารวจ
ความเห็น การประชุมกลุ่มย่อย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
มีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

3. ระดับท่ี 3 การเข้ามาเก่ียวข้อง (Involve) เข้าร่วมประสานการท างานกับ
ประชาชน สร้างความมั่นใจว่า ความคิดเห็น ความจ าเป็นของประชาชนจะได้รับ         
การตอบสนอง พิจารณา และหาแนวทางแก้ไข เช่น การประชุมปฏิบัติการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สนใจเข้ามามีส่วนร่วม สมัครใจเข้ามาเป็นอาสาสมัคร ในการค้นหาทางเลือก 
ร่วมวางแผน แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อการแก้ไขปัญหา และด าเนินกิจกรรม 

4. ระดับท่ี 4 การให้ความร่วมมือ (Collaboration) การเข้ามาเป็นหุ้นส่วน          
กับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหาร่วม เช่น 
การเข้าเป็นคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการของชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการตามแผน ไม่ว่าจะเป็น การมีส่วนร่วมด้านแรงงาน ทุน ทรัพยากร 
สถานท่ี ฯลฯ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม 

5. ระดับท่ี 5 การเสริมพลังอ านาจประชาชน (Empowerment) การให้ 
ประชาชนมีอ านาจในการตัดสินใจต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน เช่น               
การลงประชามติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเจ้าของปัญหาสามารถลุกขึ้นมาด าเนิน           
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาวะ 
ของชุมชนเอง 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546, หน้า 17) ได้กล่าวถึงระดับของการมีส่วนร่วม          
ตามหลักการท่ัวไป แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

1. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลของตน/ครอบครัว/ ชุมชนของตน 
2. การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร 
3. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการท่ีตนมีส่วนได้เสีย                    

โดยแบ่งเป็น 3 กรณี แล้วแต่กิจกรรมในตนอยู่ในขั้นตอนใด ต่อไปนี้ 
3.1 ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ 
3.2 ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจเท่ากับเจ้าของโครงการ 
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3.3 ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ 
4. การมีส่วนร่วมท า คือร่วมในขั้นตอนการด าเนินงานท้ังหมด 
5. การมีส่วนร่วมสนับสนุน คืออาจไม่มีโอกาสร่วมท า แต่มีส่วนร่วม 

ช่วยเหลือ ในด้านอื่น ๆ 
นอกจากนี้ยังได้มีการแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมเป็นระดับของการมีส่วนร่วม 

ตามแนวทางพัฒนาชุมชน เป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน          
โดยได้แบ่งไว้  ดังนี้ 

1. ร่วมค้นหาปัญหาของตนให้เห็นว่าสิ่งใดท่ีเป็นปัญหารากเหง้าของปัญหา 
2. ร่วมค้นหาสิ่งท่ีจ าเป็นของตนในปัจจุบันคืออะไร 

2.1 ร่วมคิดช่วยตนเองในการจัดล าดับปัญหา เพื่อจะแก้ไขสิ่งใดก่อนหลัง 
2.2 วางแผนแก้ไขปัญหาเป็นเร่ือง ๆ 
2.3 ร่วมระดมความคิด ถึงทางเลือกต่างๆ และเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม 

เพื่อแก้ไขปัญหาที่วางแผนนั้น 
2.4 ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีท่ีจะน ามาใช้ 
2.5 ร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหานั้น ๆ 
2.6 ร่วมติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงาน 
2.7 ร่วมรับผลประโยชน์/หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการด าเนินงาน 
 

 กระบวนการมีส่วนร่วม 
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพื่อการกระท ากิจกรรมใด 

กิจกรรมหนึ่งให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้น มีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดถึงขั้นตอน          
การมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้ 

ฟอร์นารอฟ (Fomaroff, 1980, p. 104) เสนอว่ากระบวนการมีส่วนร่วม                  
ของชุมชน มีขั้นตอนการมีส่วนร่วม ดังนี้ 

1. การวางแผน รวมถึงการดัดสินใจในการก าหนดเป้าหมาย กลวิธี ทรัพยากร        
ท่ีต้องใช้ ตลอดจนการติดตามประเมินผล 

2. การด าเนินงาน 
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3. การใช้บริการจากโครงการ 
4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
อภิญญา กังสนารักษ์ (2544, หน้า 14 - 15) ได้น าเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมของ 

ชุมชนว่า ชุมชนต้องมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน คือ 
1. การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมโครงการ ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

ภายในชุมชน ร่วมตัดสินใจก าหนดความต้องการและร่วมล าดับความส าคัญของความ
ต้องการ 

2. การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทาง  
การด าเนินงาน รวมถึงทรัพยากร และแหล่งวิทยากรท่ีจะใช้ในโครงการ 

3. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินโครงการ ท าประโยชน์ให้แก่โครงการ 
โดยร่วมช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ เพื่อให้รู้ว่าผลจากการด าเนินงาน 
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ โดยสามารถก าหนดการประเมินผลเป็นระยะ
ต่อเน่ือง หรือประเมินผลรวมท้ังโครงการในคราวเดียวก็ได้ 

อคิน รพีพัฒน์ (2547, หน้า 49) ได้แบ่งขั้นตอน การมีส่วนร่วมออกเป็น                     
4 ขั้นตอน คือ  

1. การก าหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข 
2. การตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหา 
3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 
ทัศนีย์ ไทยาภิรมย์ (2526,หน้า 15) ได้แบ่งขั้นตอน การมีส่วนร่วมของประชาชน 

เป็น 4 ขั้นตอน คือ 
1. ร่วมคิด : สภาพปัญหาท่ีมีอยู่ และสาเหตุปัญหา 
2. ร่วมวางแผน : วิเคราะห์สาเหตุ จัดล าตับความส าคัญของปัญหาพิจารณา

ทางเลือก 
3. ร่วมด าเนินการ : ด าเนินงานตามโครงการและแผนก าหนดโครงการและ

แผนงาน 
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4. ร่วมติดตามประเมินผล : ประเมินผลความส าเร็จหรือล้มเหลวเป็นระยะๆ 
และแก้ไข 

เจิมศักดิ์ ป่ินทอง (2527, หน้า 45) กล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วม                         
ของประชาชนไว้ ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 
อคิน รพีพัฒน์ (2527, หน้า 320) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมของชุมชน ออกเป็น                

4 ขั้นตอน คือ 
1. การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข 
2. การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา 
3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนา 
4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2530, หน้า 61-63) กล่าวว่า กระบวนการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชนบท มี 4 ขั้นตอน คือ 
1. การศึกษาชุมชน คือ การหาปัญหาและความต้องการของชุมชน 
2. การวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา 
3. การลงมือปฏิบัติตามแผน เป็นการร่วมกันตัดสินใจ 
4. การประเมินผลงานโดยประชาชน 
จากแนวคิดข้างต้น สรุปไว้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน แบ่งเป็น         

4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ด้านการร่วมการตัดสินใจ ด้านการร่วมด าเนินงาน ด้านการรับ 
ผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล 
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 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 
การท่ีชุมชนจะตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วม และร่วมรับผิดชอบในโครงการ        

หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งระบบนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และปัจจัยหลายประการ ทั้งปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นคุณลักษณะภายในของบุคคล ซึ่งเป็น
การรับรู้ข้อมูลท่ี เกิดขึ้นจากภายนอก ดังมีผู้ให้ความเห็นไว้ ดังต่อไปนี้ 

Cohen and Uphoff (1877, pp. 17-19) เสนอว่าบุคคล 4 ฝ่าย มีส่วนส าคัญในการ 
มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชนบท ประกอบด้วย ประชาชนในท้องถ่ิน 
ผู้น า ท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และบุคคลภายนอก ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน
นั้นยังมีปัจจัยหลายปัจจัยท่ีมีส่วนร่วมเก่ียวข้อง ได้แก่ 

1. อายุและเพศ 
2. สถานภาพในครอบครัว 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพทางสังคม เช่น ชั้นทางสังคม ศาสนา 
5. อาชีพ 
6. รายได้และทรัพย์สิน 
7. ระยะเวลาในท้องถ่ิน และระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ 
8. ท่ีดินถือครองและสถานภาพแรงงาน 
ทัดดาว บุญปาล (2530, หน้า 27) กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมทางสังคมของชุมชน 

ของบุคคลนั้น มีปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง คือ สถานภาพทางสังคม สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
สถานภาพทางอาชีพ และท่ีอยู่อาศัย โดยบุคคลท่ีมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
ตกต่ า จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนด้อยกว่าบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจสูง นอกจากนั้นได้มีการแหล่งอ านาจและการตัดสินใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน 13 ตัวแปร ซึ่งจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน คือ ด้าน การศึกษา และการเงินเป็นสิ่งหนึ่งท่ีแสดงถึงสถานภาพทางสังคม 
แหล่งอ านาจท้ังสองชนิดนี้ ถ้าผู้ใดได้ครอบครองหรือมีไว้ ก็จะเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสูง         
ในชุมชน โดยเฉพาะในการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
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นอกจากฐานะทางเศรษฐกิจและระดับการศึกษาแล้ว คุณลักษณะทางสังคม          
ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจนนิสัย ประเพณีในชุมชน ก็อาจมีผลต่อการมี        
ส่วนร่วมของชุมชนเช่นเดียวกัน 

 
 รูปแบบของการมีส่วนร่วม 

องค์การสหประชาชาติ (United Nations, 1981, p. 12) ได้รวบรวมรูปแบบของ
การมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง ซึ่งเป็นไปโดยการอาสาสมัคร หรือ                 
การรวมตัวกันขึ้นเองเพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มของตนเอง โดยเน้นการกระท าที่มิได้รับ            
การช่วยเหลือจากภายนอกซึ่งมีรูปแบบท่ีเป็นเป้าหมาย 

2. การมีส่วนร่วมแบบชักน า ซึ่งเป็นการเข้าร่วมโดยต้องการความเห็นชอบ 
หรือสนับสนุนโดยรัฐบาล เป็นรูปแบบโดยท่ัวไปของประเทศท่ีก าลังพัฒนา  

3. การมีส่วนร่วมแบบบังคับ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมภายใต้การด าเนินนโยบาย 
ของรัฐบาลภายใต้การจัดการโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือโยการบังคับโดยตรง รูปแบบนี้
เป็นรูปแบบท่ีผู้กระท าได้รับผลทันที แต่จะไม่ได้รับผลระยะยาว และจะมีผลเสีย คือ 
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในที่สุด 

 
 แนวทางการจัดการการมีส่วนร่วม 

สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549, หน้า 142-149) ได้แบ่งแนวทางการจัดการ              
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 3 ด้านหลัก คือ ด้านประชาชน (Public) ด้านการ            
มีส่วนร่วม (Participation) และด้านภาครัฐ โดยการมีส่วนร่วม (Participation)                       
มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ประชาชนที่เป็นบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วม       
ในขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการพัฒนา ช่วยเหลือ สนับสนุนท าประโยชน์ในเรื่อง        
ต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล เพื่อให้เกิดการยอมรับ และก่อให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดกันทุกฝ่าย ดังนี้ 
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การรับรู้ (Perception) ต้องสร้างส านึกให้ท้ังภาครัฐและประชาชน มีความ
ตระหนัก การรับรู้ การยอมรับในสิทธิหน้าที่ และส่วนร่วมของทุกกลุ่มทุกฝ่าย               
โดยภาครัฐนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องสร้างส านึกใหม่ว่ากิจการท่ีตนรับผิดชอบ          
ไม่ใช่ “รัฐกิจ” หรือ “กิจการของรัฐ” ท่ีตนเท่านั้น มีสิทธิตัดสินใจ แต่เป็นสาธารณกิจ           
ท่ีสาธารณชนชอบท่ีจะมีส่วนร่วมในการคิด ร่วมกระท าหรือตรวจสอบ หากเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐไม่ปรับทัศนคติให้ได้ เช่นนั้นก็จะต้องเผชิญกับสภาวะที่อาจเกิดข้อขัดแย้ง               
กับประชาชนกลุ่มท่ีต้องการมีส่วนร่วมได้ ส่วนภาคประชาชน การตระหนัก การรับรู้
และยอมรับในสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนการมีส่วนร่วมนั้นต้องเข้าใจว่าตนและผู้อื่น         
ต่างก็มีสิทธิหน้าที่และส่วนร่วมเสมอกันตามหลักการเท่าเทียมกัน ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายต้องยอมรับการ “รอมชอม” และ “ประสานประโยชน์” มิฉะนั้นความแตกต่าง        
ในผลประโยชน์และจุดยืนจะน าไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงในท่ีสุด 

ทัศนคติ (Attitude) ต้องสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติของบุคลากรภาครัฐ
และภาคประชาชนทั้งสองฝ่าย ให้มีทัศนคดีที่ดีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวคือ
ภาครัฐจะต้องเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเร่ืองท่ีต้องส่งเสริมเพื่อประโยชน์
หลายประการ อาทิ เพื่อการได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและความคิดที่หลากหลาย รวมท้ัง
บุคลากรภาครัฐ ผู้รับผิดชอบด้านการมีส่วนร่วม จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อประชาชนและ
ต่อกระบวนการมีส่วนร่วม มีการปรับปรุงบทบาทและค่านิยม ตลอดจนต้องมี             
ความอดทนในการท างานกับประชาชน เพราะการมีส่วนร่วมต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
ต้องท าอย่างต่อเนื่อง และมีความจริงใจต่อประชาชน ในขณะเดียวกันภาคประชาชนเอง
ก็ควรมีท่าทีท่ีเข้าใจความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน และจะต้องมีทัศนคติ 
ท่ีดีต่อกระบวนการมีส่วนร่วมและต่อเจ้าหน้าที่ เช่นเดียวกันก่อให้เกิดความสัมพันธ์         
อันดีระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าท่ีท าให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น 
ส่งผลให้กิจกรรมการมีส่วนร่วมบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากท้ัง
สองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมและต่อกันแล้ว ความร่วมมือ “ประชารัฐ”            
ก็จะพัฒนาได้ดีย่ิงขึ้น 
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การเป็นตัวแทน (Representation) การสรรหาและคัดเลือกตัวแทน จะต้องค านึง 
ถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย เพื่อให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลายทุกกลุ่มนั้น            
มีตัวแทนเข้าไปร่วมด้วยจะได้ประสานผลประโยชน์กันจนลงตัว และเกิดความเป็นธรรม
ขึ้น รวมท้ังควรค านึงถึงคุณสมบัติของตัวแทนท่ีต้องการด้วย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
ในด้านต่างๆ เช่น ทักษะและความสามารถท่ีเก้ือหนุนกันความสอดคล้องของเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร การตอบสนองซึ่งกันและกัน ความรับผิดชอบ 
ความมั่นคงด้านการเงิน ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่น เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มท่ี
เป็นตัวแทนจะต้องมีความน่าเชื่อถือจากกลุ่มท้ังหลาย หรือผู้มีส่วนได้เสีย และมีปัจจัยท่ี
ส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีต้องตระหนักถึง คือ สมาชิกท่ีเป็นตัวแทนต้องมีความรู้สึกท่ี
จะต้องอาศัยซึ่งกันและกัน 

ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ (Trust) การมีส่วนร่วมนั้น ต้องสร้างให้สมาชิกมีความ 
เข้าใจและมีความจริงใจในการเข้าร่วม สิ่งท่ีจะได้ตามมาคือ ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ 
ในองค์กร โดยการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจกันนั้นต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน 
ก าหนดให้เป็นรูปธรรม และเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งการสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา 
ความไว้วางใจกันและกัน เป็นเง่ือนไขส าคัญท่ีจะท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมประสบ 
ความส าเร็จหรือล้มเหลว การสร้างความเชื่อถือไว้วางใจอาจท าได้ คือการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และน าเสนอข้อมูล
ข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาครบถ้วน รวมท้ังต้องมีการติดต่อระหว่างสมาชิกอย่าง
สม่ าเสมอบ่อยครั้ง และท าอย่างต้ังใจท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการภายในองค์กร 
ซึ่งเป็นสิ่งท่ีจะท าให้เกิด ความส าเร็จในการสร้าง และด ารงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจการร่วมมือซึ่งกันและกัน 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Information-sharing) สร้างกลไกเพื่อ                  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีท าให้ข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งด้านที่เป็นข้อเท็จจริงและด้านที่เป็นความคิด ความรู้สึก ความคาดหวัง           
ได้ถูกแสดงออกมาอย่างหลากหลาย ลุ่มลึก และสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น ซึ่งจะท าให้
การวินิจฉัยปัญหา และการเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหามีหลากหลาย และตรงกับ
ความต้องการมากขึ้น ผลท่ีตามมา คือ ท าให้การตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย และ
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การวางแผนด าเนินไปได้อย่างรอบรู้ รอบคอบ และรอบด้านยิ่งขึ้น โดยการท่ีประชาชน
จะมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นท่ีจะต้องมีความรู้ และมีข้อมูลข่าวสาร
เพียงพอในนโยบายท่ีตนต้องการมีส่วนร่วม ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะ
เป็นของหน่วยงานท่ีเป็นผู้ริเร่ิมนโยบาย บางส่วนเกิดจากการศึกษาของนักวิชาการ        
และองค์กรพัฒนาเอกชน ดังนั้น ประชาชนที่สนใจการมีส่วนร่วมกับนโยบายใด อาจไป
ขอความร่วมมือและข้อมูลจากบุคคลและองค์กรเหล่านั้น 

ฉันทามติ (Consensus) การมีส่วนร่วมเป็นการสร้างฉันทามติ โดยการให้
ประชาชน และผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน เข้าร่วมในการหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนร่วมกัน หาทางออกส าหรับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในทางสันติ เป็นท่ียอมรับ
หรือเป็นฉันทามติของประชาสังคม ซึ่งทุกคนยินยอมเห็นพ้องต้องกันในทุกๆ ขั้นตอน
ของกระบวนการมีส่วนร่วม โดยเสาหลักของการมีส่วนร่วมท่ีดีก็คือ การท่ีประชาชน
สามารถท่ีจะร่วมมือกันลดความขัดแย้ง สร้างข้อตกลงท่ีมั่นคงยืนยาว การยอมรับ
ระหว่างกลุ่ม และหาข้อสรุปร่วมกันได้ทุกฝ่าย แม้ว่าอาจจะมีความเห็นท่ีแตกต่างกัน           
ก็ตาม ก็ต้องสามารถท่ีจะปรับความเห็นท่ีต่างกัน โดยการเจรจาหาข้อยุติท่ีทุกฝ่ายยอมรับ
กันได้อย่างสันติวิธี เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปท่ีเห็นพ้อง หรือฉันทามติร่วมกันได้ทุกฝ่าย 

การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) องค์กรการมีส่วนร่วมต้องสร้างให้เกิดการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในองค์กร คือจะต้องจัดกิจกรรมท่ีท าให้มีการพบปะ พูดคุย 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นของกันและกันเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง          
(Two Ways Communication) ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ซึ่งจะน าไปสู่           
การลดอคติท่ีมีต่อกันและเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่างผู้ที่เข้าร่วม สิ่งเหล่านี้นับว่า            
เป็นกลไกท่ีจะช่วยป้องกันความขัดแย้ง ท่ีอาจจะเกิดขึ้นหรือกรณีท่ีมีความขัดแย้งเกิดขึ้น
แล้วก็จะเป็นกลไกท่ีช่วยบรรเทาความขัดแย้งให้ลดระดับความรุนแรงลงได้ ซึ่งการมี
ปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนก็เพื่อท่ีจะให้เกิดการตัดสินใจ 
ท่ีดีขึ้น และรับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซึ่งเป้าหมายของกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนก็คือ การให้ข้อมูลต่อสาธารณชน และให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็น
ต่อโครงการท่ีน าเสนอหรือนโยบายรัฐ รวมท้ังมีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหาเพื่อหา 
ทางออกท่ีดีท่ีสุด ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีส าหรับทุกๆ คน 
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ความประสงค์หรือความมุ่งหมาย (Purpose) ต้องก าหนดความประสงค์             
หรือความมุ่งหมายในการมีส่วนร่วมไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นไปเพื่ออะไร ผู้เข้าร่วมจะได้
ตัดสินใจถูกว่า ควรเข้าร่วมหรือไม่ การมีความมุ่งหมายท่ีต้องการบรรลุชัดเจน จะน าทาง
ให้สมาชิกผู้เข้าร่วม ได้เข้าใจตรงกันและเดินไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็น
ความเป็นเอกภาพทางความคิดเห็น เอกภาพในการด าเนินกิจกรรม และความเข้มแข็ง
ขององค์กร นอกจากนี้การมีส่วนร่วมต้องมีกิจกรรมเป้าหมายในการให้ประชาชน          
เข้ามามีส่วนร่วมต้องระบุลักษณะของกิจกรรมว่า มีรูปแบบและลักษณะอย่างไร เพื่อท่ี
ประชาชนจะได้ตัดสินใจว่า ควรเข้าร่วมหรือไม่ รวมท้ังขั้นตอนของกิจกรรมจะต้องระบุ
ว่าในกิจกรรมแต่ละอย่างมีกี่ขั้นตอน และประชาชนสามารถเข้าร่วมในขั้นตอนใดบ้าง 

การประเมินผล (Appraisal) ต้องมีระบบการประเมินผล เนื่องจากการ
ประเมินผล เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการมีส่วนร่วม และถือเป็นเครื่องมือส าคัญ
อย่างหนึ่งของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด องค์กรใด
ท่ีมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม โปร่งใส และขจัดทัศนคติส่วนตัวออก
ได้มากท่ีสุด ถือว่าองค์กรนั้น ใช้เครื่องมือนี้อย่างได้ผลและเกิดประโยชน์ ในท านอง
เดียวกันการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ย่อมส่งผลถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์กรได้เช่นเดียวกัน ซึ่งผลของกระบวนการประเมินผลก็จะ
กลายเป็นปัจจัยน าเข้าในกระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผน เพื่อน าปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผลการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลงาน 
(Performance Appraisal) จึงต้องเร่ิมตั้งแต่การเข้าร่วมควบคุม ร่วมติดตาม                   
ร่วมประเมินผล ร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีจัดท าไว้ ทั้งโดยเอกชน                 
และรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 

ความโปร่งใส (Transparency) ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กร การม ี        
ส่วนร่วมให้มีความโปร่งใสเนื่องจากการมีส่วนร่วมนั้น เป็นกระบวนการท่ีท าให้
ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ส าหรับการตัดสินใจของรัฐบาล                 
และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะก่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการ ลดการทุจริต          
และข้อผิดพลาดของนโยบาย/ แผน/ โครงการลงได้ โดยการสร้างความไว้วางใจ          
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ซึ่งกันและกันของคนในองค์กร ซึ่งความโปร่งใส เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี ประกอบด้วย ความไว้วางใจ การเปิดเผยข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล  
และกระบวนการตรวจสอบ 

ความเป็นอิสระ (Independence) องค์กรการมีส่วนร่วมจะต้องมีความเป็น
ประชาธิปไตย โดยการให้เกียรติยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน สมาชิกทุกคน       
ในองค์กรมีอิสระทางความคิด การท่ีสมาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและ
ตัดสินใจ จะเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งหลักการและเงื่อนไข  
ส าคัญของการมีส่วนร่วมประการหนึ่ง คือ ความเป็นอิสระหรือความสมัครใจท่ีจะ           
เข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม การบังคับไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการคุกคาม การระดม                           
และการว่าจ้าง ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม 

ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง (Onward-doing) องค์กรการมีส่วนร่วม                       
ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เนื่องจากการมี
ส่วนร่วมของประชาชนท าให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ความคิดใหม่ท่ีท้าทาย
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนท่ีก้าวไปข้างหน้า         
อย่างต่อเนื่อง ภาครัฐจะต้องเตรียมประชาชนให้มีความพร้อมและเห็นประโยชน์ของ 
การมีส่วนร่วมด้วยการให้ความรู้ และการสร้างความเข้าใจในบทบาทของการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน รวมท้ังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างต่อเน่ือง 
โดยความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกจะเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญ ที่จะท าให้การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และการมีส่วนร่วมของประชาชน         
อย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะบ่งบอกถึงความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วม  
รวมท้ังจะท าให้เกิดความมั่นใจได้ว่า การเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปในทิศทางท่ีพึง 
ปรารถนา ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสังคม 

เครือข่าย (Network) ส่งเสริมให้มีการผนึกก าลังร่วมกันของท้ังภาครัฐ และ           
ภาคประชาชนในลักษณะเครือข่าย คือ การท่ีจะต้องมาท าความเข้าใจกันผนึกก าลังกัน
เป็นหนึ่งเดียว ที่ส าคัญต้องเป็นไปเพื่อสร้างผลประโยชน์ในเชิงการท างานร่วม             
ในรูปกิจกรรม โครงการ แผนงาน ท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือกัน ต้องผนึกก าลัง           
ขอความร่วมมือ หรืออาศัยการท ากิจกรรมร่วมมือกันหลายองค์กร ซึ่งเครือข่าย                     
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ความร่วมมือจะต้องเกิดขึ้นจากวิธีคิดของสมาชิก ผู้บริหาร และบุคคลในชุมชนเป็นหลัก 
โดยเครือข่ายความร่วมมือนั้น จ าเป็นต้องให้มีตัวแทนของประชาชนมาพบปะพูดคุย        
เพื่อก่อตัว และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ร่วมกัน ดังนั้น เครือข่ายการมีส่วนร่วมจึงเป็น
กระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่มหรือเชื่อมโยงองค์กรการมีส่วนร่วมกับสมาชิก 
ประชาชน และกลุ่ม/ องค์กรต่างๆ ในชุมชนเข้าด้วยกัน โดยมีรูปแบบความสัมพันธ์            
การมีส่วนร่วมในแนวราบขององค์กรการมีส่วนร่วมและชุมชน รวมท้ังเป็นกระบวนการ
ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยอาศัยเครือข่าย         
การมีส่วนร่วมในการท างานของคนในชุมชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของคนและปัญหา
ส่วนรวมในชุมชน ซึ่งการด าเนินงานของเครือข่ายจะน าไปสู่การพัฒนาการมีส่วนร่วม        
ท่ียั่งยืนได้ในท่ีสุด 

 
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ)  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเฝ้าระวัง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ โดยการ 
น าปรัชญาและแนวทางการท างานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ มาใช้ในการปฏิบัติงาน         
ด้วยการน้อมน าศาสตร์พระราชา ซึ่งประกอบด้วย หลักการทรงงานและหลักการโครงการ
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์          
องค์ความรู้ตามพระราชด าริ 6 มิติ (น้ า ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า สิ่งแวดล้อม)                  
ท่ีสอดคล้องกับภูมิสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน องค์ความรู้ท่ีเป็นสากล การด าเนินงานตาม
กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท าและยึดพื้นท่ี
เป็นหลักในการด าเนินงาน  

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนิน
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -  2560 



33 
 

ในพื้นท่ีบ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจัด
กิจกรรมในลักษณะส่งเสริม และสนับสนุน ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับ
แนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ การประกอบอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ จัดกิจกรรมส ารวจและก าหนดแนวเขต
ระหว่างพื้นที่ท ากินกับพื้นที่ป่าให้ชัดเจน กิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์แหล่งต้นน้ าล าธาร 
กิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอน้ าชะลอความชุ่มชื้น กิจกรรมสร้างแนวกันไฟป้องกันรักษาป่า 
กิจกรรมสร้างและบ ารุงรักษาระบบประปาภูเขาเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ผลจากการด าเนินงานและการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งมีส่วนร่วม
คิด ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของตนเองเหล่านี้ จนท าให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรมท าให้ชุมชนสามารถอนุรักษ์พื้นที่
ป่าต้นน้ าไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้กว่า 1,500 ไร่ มีน้ าประปาไว้ใช้ในชุมชนที่ได้มาจาก
ระบบประปาภูเขาได้เกือบตลอดท้ังปี  

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

วันวิสา  เยือกเย็น (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน        
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอ 
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์        
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ ศาสนา และรายได้ 
ระยะเวลาท่ีอยู่ในชุมชน การเข้าร่วมประชุม/อบรม ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณารายด้าน การมีส่วนร่วมล าดับแรกคือ การรับผลประโยชน์ การร่วมด าเนิน
กิจกรรม การติดตามและประเมินผล และการตัดสินใจเป็นล าดับสุดท้าย อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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วิวัฒน์ศิริ ศักดิ์วิโรจน์ (2547, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาแม่น้ าแม่กลอง จังหวัด
ราชบุรี ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับ การศึกษา อาชีพ ต าแหน่งในองค์การ
บริหารส่วนต าบล และจ านวนประชากรในพื้นท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีระดับความรู้และพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท้ังการอนุรักษ์น้ า ดิน และการจัดการขยะและ              
สิ่งปฏิกูลอยู่ในระดับปานกลาง  

วิษณุ หยกจินดา (2557,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน                  
ในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี                   
ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ร่วมตัดสินใจ และร่วมด าเนินงาน มีส่วนร่วม        
ในระดับมาก และมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย และผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน                
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  

พันธุ์พงษ์ คงเดชอดิศักดิ์  (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติ        
หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด     
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อ แยกเป็นรายด้าน พบว่าการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติมีส่วนร่วมในระดับมากเป็นอันดับแรก รองลงมาด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์มีส่วนร่วมในระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมใน การประเมินผลมีส่วนร่วม
ในระดับน้อยและสุดท้ายด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีส่วนร่วม ในระดับน้อย  
 วิภา สิงห์สมบูรณ์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุร ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประชาชน และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในการมีส่วนร่วม    
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน จ าแนกตาม เพศ อาย ุ
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อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในต าบลบางละมุง ภูมิล าเนา การรับรู้
ข่าวสาร ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับน้อย พิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ            
ด้านการร่วมด าเนินการรองลงมาด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการติดตามและ
ประเมินผล โดยในด้านการร่วมด าเนินการ ประชาชนสอนลูกหลานให้รู้ถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในด้านการรับผลประโยชน์ ประชาชน      
มีส่วนร่วมในการใช้ผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน         
เช่น การใช้แหล่งน้ าในการอุปโภค/ บริโภค และในด้านการติดตามและประเมินผล 
ประชาชนมีส่วนร่วมกับเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่น จากการได้รับสื่อต่าง ๆ ผลการ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชน พบว่า อาชีพ และการได้รับข่าวสารต่างกัน การมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05  

เพชร นาราษฏร์, สันต์ เกตุปราณีต, ไกรสร วิริยะ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา      
การมีส่วนร่วมของราษฎรในการควบคุมไฟป่าในพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านโนนชาด ต าบล         
ดงเค็ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมไฟป่าอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ
ควบคุมไฟป่าในพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านโนนชาด ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่นได้แก ่เพศ การศึกษา รายได้สุทธิของครัวเรือน ระยะห่างของบ้านจากขอบเขต
ป่าชุมชน การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม การได้รับข่าวสารเก่ียวกับการป้องกันไฟป่า 
การได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ และ ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองไฟป่า 

สุชาวลี ชูเอน (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษา ต าบล           
วังมะปราง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการป่าชุมชนในระดับต่ า โดยเพศ สถานภาพในชุมชน การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 
การรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับป่าชุมชน และความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชน เป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
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ท่ีระดับ 0.01 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม         
ของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

บัญหยัด โยธะกา (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
ผลการศึกษาพบว่า  ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
สมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับ 
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 1.87ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 โดยมีรูปแบบ
การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการรับผลประโยชน์ เป็นอันดับ 1  ค่าเฉล่ีย 
เท่ากับ 2.07 และด้านการตัดสินใจ เป็นอันดับ 2 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.88 ปัจจัยด้านการรับรู้
ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ท่ีแตกต่าง
กันของสมาชิกชุมชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
สมาชิกชุมชนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผน 
พัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่ 
หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติท่ีใช้ 

  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  
ประชากรท่ีเป็นเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน

บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่
ด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 - 2560  จ านวน 251 คน/ครัวเรือน   

กลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากทราบจ านวนประชากรเป้าหมายท่ีแน่นอน           

ผู้ศึกษาจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 
1973) คือ มีประชากรท่ีจะศึกษา จ านวน 251 ตัวอย่าง ผู้ศึกษาได้ก าหนดความ
คลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ร้อยละ ±5 โดยก าหนดท่ีระดับความเชื่อมั่น 
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ร้อยละ 95 จากขนาดของจ านวนประชากรท้ังหมด 251 คน มีรายละเอียดในการค านวณ 
ดังนี้  

 สูตร      n =      N    . 
     1+N(e)2 
 

n   คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีจะท าการศึกษา  
N  คือ จ านวนประชากรในการศึกษา  (จ านวน 251 คน) 
e   คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05              

ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  
       n =        251       . 
     1+251(0.05)2 
    = 154  
 

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากสูตร คือ 154 ตัวอย่าง  การศึกษาครั้งนี้           
ผู้ศึกษาจึงเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 154 คน  

การสุ่มตัวอย่างจะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accident Sampling) และ            
สุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
ครัวเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า          
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 154 คน(ครัวเรือน) จากจ านวนประชากรจริง
จ านวน  251 คน(ครัวเรือน)    
    
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
การสร้างเครื่องมือส าหรับการศึกษา ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถาม โดยศึกษา

ค้นคว้าจากต าราเอกสาร แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  เพื่อน ามาเป็นแนวทาง
ในการสร้างเนื้อหาให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยองค์ประกอบของ
แบบสอบถามประกอบด้วย  2 ส่วน ดังนี้  
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แบบสอบถาม ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามการมีส่วนร่วมของประชากร            
กลุ่มตัวอย่างในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ) 
บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการมี        
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วม       
ในผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ต (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2547, 
หน้า 137-138) โดยก าหนดความหมายและน้ าหนักคะแนนของการมีส่วนร่วม  ดังนี้  

การมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  ให้  5 คะแนน  
การมีส่วนร่วมมาก  ให้  4 คะแนน 
การมีส่วนร่วมปานกลาง  ให้  3 คะแนน  
การมีส่วนร่วมน้อย  ให้  2 คะแนน  
การมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด ให้  1 คะแนน  

  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ ดังนี้  
1. ติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชน เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยเลือกวัน เวลา สถานที่ ให้ตรงกับการประชุม/ประชาคม ของหมู่บ้าน 
2. ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามจ านวน 154 ชุด ไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ประชากรกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองตามท่ีได้วางแผนไว้  อธิบายวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา การกรอกข้อมูล และรับกลับคืน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์เบ้ืองต้นของแบบสอบถาม ได้จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ช่วงระยะเวลา
การเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561  
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช ้
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนมา ผู้ศึกษาได้

ด าเนินการดังต่อไปนี้  
 1.  น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของค าตอบ 
โดยละเอียด  
 2.  บันทึกข้อมูลท่ีเป็นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  
Microsoft Excel  
 3.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 4.  น าข้อมูลท่ีบันทึกลงรหัสเรียบร้อยแล้ว ไปประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับวิเคราะห์ผลทางสถิติ  SPSS โดยแยกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
ดังนี้  
     4.1 วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน สถิติท่ีใช้คือ             
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่  และร้อยละ   
    4.2 วิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล สถิติท่ีใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ               
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
    4.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ t-test ส าหรับ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม  และสถิตกิารวิเคราะห์              
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ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ตัวแปรอิสระท่ีมี 3 กลุ่มขึ้นไป  

เกณฑ์การแปลผลความหมายของคะแนนเฉล่ีย(บุญชม ศรีสะอาด) 2535, หน้า 25   
คะแนนเฉลี่ย   4.51 - 5.00 หมายถึง   มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย   3.51 - 4.50 หมายถึง   มีส่วนร่วมมาก 
คะแนนเฉลี่ย   2.51 - 3.50 หมายถึง   มีส่วนร่วมปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย   1.51 - 2.50 หมายถึง   มีส่วนร่วมน้อย 
คะแนนเฉลี่ย   1.00 - 1.50 หมายถึง   มีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์         
ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า            
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเสนอผลการศึกษาและผลวิเคราะห์ข้อมูล                        
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ  อายุ ระดับ
การศึกษา  อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน  

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วม และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ  
(ปิดทองหลังพระ)บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
  
ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของสมาชิกในชุมชนบ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบล
นาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ ์ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลด้าน เพศ  อายุ 
ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน ดังนี้  
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ตาราง 1  
จ ำนวนร้อยละ ตำมลักษณะข้อมูลท่ัวไปของประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง   

 ข้อมูลทั่วไป จ านวน  ร้อยละ 

เพศ 
 ชาย  

หญิง  
69 
85 

44.81 
55.19 

อายุ 
 ต่ ากว่า  30  ปี  

30 - 60  ปี 
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป     

22 
96 
36 

14.29 
62.34 
23.38 

ระดับการศึกษา  
 ประถมศึกษา  

มัธยมศึกษา  
อนุปริญญา/ ปวส./หรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี  

116 
21 
15 
2 
0 

75.32 
13.64 
9.74 
1.30 
0.00 

อาชีพ 
 นักเรียน/ นักศึกษา  

ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว  
รับจ้าง/ ลูกจ้าง/ พนักงานเอกชน  
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ  
เกษตรกร/ ท านา/ ท าไร่/ ท าสวน  

5 
3 

28 
3 

115 

3.25 
1.95 

18.18 
1.95 

74.68 
รายได้ต่อเดือน 
 ต่ ากว่า 10,000 บาท  

10,000 - 30,000 บาท  
มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป 

122 
32 
0 

79.22 
20.78 
0.00 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
จ ำนวนร้อยละ ตำมลักษณะข้อมูลท่ัวไปของประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง   

 ข้อมูลทั่วไป จ านวน  ร้อยละ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 
 น้อยกว่า 5 ปี  

5 - 10 ปี  
มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป  

2 
19 

133 

1.30 
12.34 
86.36 

 
จากตาราง 1  สามารถอธิบายลักษณะทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 

ได้ดังนี้  
เพศ พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาในครั้งนี้  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 55.19 และเพศชาย จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 44.81   
อายุ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคน โดยมีอายุอยู่ในช่วง 30 ปี ถึง 60 ปี        

มากเป็นอันดับหนึ่ง จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 62.34  รองลงมาช่วงอายุมากกว่า 60 ปี 
ขึ้นไป จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 23.38 และน้อยท่ีสุด อายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.29  

ระดับการศึกษา พบว่า โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา จ านวน 116 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75.32  รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64  
ระดับอนุปริญญา/ปวส. /หรือเทียบเท่า จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.74 และน้อยท่ีสุด
จบการศึกษาระดับปริญญา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30  

อาชีพ  พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีหลากหลายอาชีพ โดยพบมากท่ีสุดคือ
อาชีพเกษตรกร(ท านา/ ท าไร/่ ท าสวน)  จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 74.68  รองลงมา
คือรับจ้าง/ ลูกจ้าง/ พนักงานเอกชน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18  อาชีพนักเรียน/ 
นักศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ส่วนอาชีพค้าขาย/ ธุรกิจส่วน กับอาชีพรับ
ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.95 เท่ากัน    
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รายได้ต่อเดือน  พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย คือ ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 79.22 และรายได้ระหว่าง 10,000 บาท ถึง 20,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.78 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน  พบว่า ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 10 ปี 
ขึ้นไป จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 86.36 รองลงมาอยู่ระหว่าง 5 - 10 ปี  จ านวน          
19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.34 และมีจ านวนน้อยท่ีสุด อาศัยอยู่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.30  
 
ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนรว่ม และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน  
จากการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม        
ในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
โดยแบ่งระดับการมีส่วนร่วมออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด ระดับ
การมีส่วนร่วมมาก ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง ระดับการมีส่วนร่วมน้อย และระดับ
การมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด  แยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
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ตาราง 2  
แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรด ำเนิน
โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำมแผนพัฒนำชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตำมแนวพระรำชด ำริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้ำนแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 
ต ำบลนำซ ำ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์  ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ  

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

1. ท่านมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมเสนอปัญหาต่างๆ                  
และความต้องการของชุมชน ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ             
ของโครงการ 

4.12 0.59 มาก 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ/วางแผน/ ขั้นตอน                         
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 

4.08 0.52 มาก 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะวิธีการ
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชน
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 

3.95 0.55 มาก 

รวม 4.05 0.43 มาก 

 
จากตาราง 2 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย (𝑥 )  เท่ากับ 4.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแสดงให้เห็นว่า การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชนในชุมชนข้อที่มีค่าเฉลี่ย (𝑥 )  สูงสุด เท่ากับ 4.12  
คือ มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมเสนอปัญหาต่างๆ และความต้องการของชุมชน          
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ  รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ/ 
วางแผน/ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ มีค่าเฉลี่ย (𝑥 ) เท่ากับ 4.08 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ย (𝑥 ) ต่ าสุด คือ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะวิธกีาร
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของโครงการ  
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ตาราง 3  
แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรด ำเนิน
โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำมแผนพัฒนำชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตำมแนวพระรำชด ำริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้ำนแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 
ต ำบลนำซ ำ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์  ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน  

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

1. ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ  

3.99 0.78 มาก 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเพื่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของโครงการ เช่น แรงงาน ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
ต่าง ๆ           

4.08 0.73 มาก 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เช่น 
ปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ า ท าแนวกันไฟ ประปาภูเขา 
ก าหนดแนวเขตป่าชุมชน ท าความสะอาดบริเวณชุมชน  

3.80 0.72 มาก 

รวม 3.95 0.60 มาก 

 
จากตาราง 3 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ในภาพรวม      
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥 ) เท่ากับ 3.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแสดงให้เห็นว่า การมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของประชาชน ข้อที่มีค่าเฉลี่ย (𝑥 ) สูงสุด  เท่ากับ 4.08  คือ 
การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเพื่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เช่น แรงงาน 
ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ  รองลงมา มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ มีค่าเฉลี่ย (𝑥 )  เท่ากับ  
3.99 และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เช่น ปลูกป่า สร้างฝายชะลอ
น้ า ท าแนวกันไฟ ประปาภูเขา ก าหนดแนวเขตป่าชุมชน ท าความสะอาดบริเวณชุมชน มี
ค่าเฉล่ีย (𝑥 ) ต่ าสุด เท่ากับ 3.80    
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ตาราง 4  
แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรด ำเนิน
โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำมแผนพัฒนำชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตำมแนวพระรำชด ำริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้ำนแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 
ต ำบลนำซ ำ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์  ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  

ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน ์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

1. ท่านได้รับประโยชน์จากกิจกรรมโครงการที่เกิดขึ้นในชุมชน 
เช่น ป่าชุมชน, ประปาภูเขา, แนวทางการประกอบอาชีพโดย
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

4.38 0.66 มาก 

2. ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ เช่น แนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมตามแนวพระราชด าร,ิ หลักเศรษฐกิจพอเพียง, 
การท าการเกษตรแบบผสมผสาน, การลดรายจ่ายในครัวเรือน  

3.95 0.60 มาก 

3. ผลจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการในครั้งนี้ ท าให้
ท่านและชุมชนได้รับผลประโยชน์  

4.18 0.97 มาก 

4. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของโครงการมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

4.31 0.64 มาก 

รวม 4.33 0.61 มาก 

 
จากตาราง 4 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (𝑥 ) เท่ากับ 4.33  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแสดงให้เห็นว่า การมี 
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ของประชาชน  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย (𝑥 ) สูงสุด เท่ากับ 4.38  คือ 
ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมโครงการท่ีเกิดขึ้นในชุมชน เช่น ป่าชุมชน ประปาภูเขา 
แนวทางการประกอบอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา สามารถน าความรู้         
ท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้                      
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มีค่าเฉล่ีย (𝑥 ) เท่ากับ 4.31  ผลจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการในครั้งนี้         
ท าให้ท่านและชุมชนได้รับผลประโยชน์  มีค่าเฉล่ีย (𝑥 ) เท่ากับ 4.18  และได้รับความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เช่น แนวทางอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าริ, หลักเศรษฐกิจพอเพียง, และการท า
การเกษตรแบบผสมผสาน, การลดรายจ่ายในครัวเรือน มีค่าเฉล่ีย (𝑥 ) ต่ าสุด เท่ากับ 3.95    
 
ตาราง 5  
แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรด ำเนิน
โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำมแผนพัฒนำชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตำมแนวพระรำชด ำริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้ำนแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 
ต ำบลนำซ ำ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์  ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

1. ท่านมีส่วนร่วมในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 

3.69 0.49 มาก 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  3.89 0.41 มาก 
3. ท่านมีส่วนร่วมในการสรุปผล ประเมินผล และให้

ข้อเสนอแนะหลังจากด าเนินงานโครงการเสร็จสิ้น   
3.55 0.56 มาก 

รวม 3.71 0.37 มาก 

 
จากตาราง 5 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในภาพรวม           
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥 ) เท่ากับ 3.71  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแสดงให้เห็นว่า            
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลของประชาชนในชุมชน ข้อที่มีค่าเฉลี่ย (𝑥 ) สูงสุด 
เท่ากับ 3.89  คือ มีส่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ รองลงมา                       
มีส่วนร่วมในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
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โครงการ มีค่าเฉลี่ย (𝑥 ) เท่ากับ 3.69  และมีส่วนร่วมในการสรุปผล ประเมินผล และให้
ข้อเสนอแนะหลังจากด าเนินงานโครงการเสร็จสิ้น มีค่าเฉล่ีย (𝑥 ) ต่ าสุด เท่ากับ 3.55    
  
ตาราง 6  
แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ภำพรวมของกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำร
ด ำเนินโครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำมแผนพัฒนำ
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตำมแนวพระรำชด ำริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้ำนแก่งโตนใหม่ หมู่ 
10 ต ำบลนำซ ำ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยรวม 

ภาพรวมการมีส่วนร่วมของชุมชน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   4.05 0.43 มาก 
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  3.95 0.60 มาก 
3. ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  4.33 0.61 มาก 
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3.71 0.37 มาก 

รวม 4.01 0.39 มาก 

 
จากตาราง 6 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย (𝑥 ) เท่ากับ 
4.01 โดยระดับการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ คือมีค่าเฉลี่ย  (𝑥 ) สูงสุด เท่ากับ 4.33  
รองลงมาคือ ระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และระดับการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน มีคาเฉลี่ย (𝑥 ) เท่ากับ 4.05 และ 3.95 ตามล าดับ และระดับการมีส่วนร่วม           
ในการประเมินผล คือมีค่าเฉล่ีย (𝑥 ) ต่ าสุด เท่ากับ 3.71       
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่          
หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  ตามสอบสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรอิสระท่ีมีต่อ ตัวแปรตาม และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่มีผลการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชนบ้านแก่งโตนใหม่  โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้ 
 
สมมติฐานที่ 1  เพศท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนา 
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่          
หมู่ 10  ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีแตกต่างกัน   
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ตาราง 7  
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพศกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรด ำเนินโครงกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำมแผนพัฒนำชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตำมแนวพระรำชด ำริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้ำนแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต ำบลนำซ ำ 
อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์   

การมีส่วนร่วมของชุมชน  
ในการด าเนินโครงการ 

เพศ 

t-test p ชาย หญิง 

𝐱  S.D 𝐱  S.D 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4.21 0.40 3.92 0.42 4.38 0.00* 
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 4.08 0.60 3.85 0.58 2.41 0.02* 
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  4.36 0.60 4.31 0.61 0.58 0.57 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3.77 0.37 3.66 0.37 1.76 0.08 

รวม 4.11 0.38 3.93 0.08 2.79 0.01* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 7  ผลเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการด าเนินโครงการ โดยใช้สถิติ (Independent Sample t-test) โดยภาพรวม 
พบว่า  มีความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.01 ซึ่งน้อยกว่า  0.05 แสดงว่า เพศท่ีแตกต่างกัน
ของประชาชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่  หมู่ 10 ต าบลนาซ า 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมี        
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.00  และ 0.02 ตามล าดับ   
แสดงว่า เพศท่ีแตกต่างกันของประชาชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการด าเนินโครงการ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ยกเว้น ด้านการ            
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มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีความน่าจะเป็น 
(p) เท่ากับ 0.57 และ 0.08 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า เพศท่ีแตกต่างกันของประชาชน          
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ ด้านการมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ที่ไม่แตกต่างกัน  

จึงสรุปได้ว่า  เพศของประชาชนในชุมชน ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง มีความ 
สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนว
พระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์    
 
สมมติฐานที่ 2  อายุท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนา 
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่          
หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีแตกต่างกัน   
 
ตาราง 8  
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำยุกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรด ำเนินโครงกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำมแผนพัฒนำชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตำมแนวพระรำชด ำริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้ำนแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต ำบลนำซ ำ 
อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์   

การมีส่วนร่วม ค่าความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม 0.36 2 0.18 0.95 0.39 
ภายในกลุ่ม 28.40 151 0.19   

รวม 28.76 153    

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.36 2 0.28 0.77 0.46 
ภายในกลุ่ม 28.40 151 0.36   

รวม 28.76 153    
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ตาราง 8 (ต่อ) 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำยุกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรด ำเนินโครงกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำมแผนพัฒนำชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตำมแนวพระรำชด ำริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้ำนแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต ำบลนำซ ำ 
อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์   

การมีส่วนร่วม ค่าความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในผลประโยชน์ 

ระหว่างกลุ่ม 0.36 2 0.06 0.15 0.86 
ภายในกลุ่ม 28.40 151 0.37   

รวม 28.76 153    

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการประเมินผล 

ระหว่างกลุ่ม 0.36 2 0.05 0.33 0.72 
ภายในกลุ่ม 28.40 151 0.14   

รวม 28.76 153    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.36 2 0.01 0.09 0.92 
ภายในกลุ่ม 28.40 151 0.15   

รวม 28.76 153    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่         
หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ       
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance: ANOVA : One-Way 
ANOVA) พบว่า โดยภาพรวม มีค่า  Sig. เท่ากับ 0.92 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า อายุ         
ท่ีแตกต่างกันของประชาชนในชุมชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชน           
ในการด าเนินโครงการ ที่ไม่แตกต่างกัน  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการ        
มีส่วนร่วมในผลประโยชน์  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน และ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่ามี Sig. เท่ากับ 0.86, 0.72, 
0.46 และ 0.39 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05  แสดงว่า  อายุท่ีแตกต่างกันของประชาชน        
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ในชุมชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ ด้านการ             
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วม         
ในผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ที่ไม่แตกต่างกัน    

จึงสรุปได้ว่า อายุของประชาชนในชุมชน ไม่ว่าอายุมากหรือน้อย  ก็ไม่มีความ 
สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนว
พระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์    
 
สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชน       
ในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน         
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)               
บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีแตกต่างกัน  
 
ตาราง 9  
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับกำรศึกษำกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรด ำเนิน
โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำมแผนพัฒนำชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตำมแนวพระรำชด ำริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้ำนแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 
ต ำบลนำซ ำ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์   

การมีส่วนร่วม ค่าความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม 1.54 3 0.51 2.82 0.04* 
ภายในกลุ่ม 27.23 150 0.18   

รวม 28.76 153    
ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงาน 

ระหว่างกลุ่ม 1.22 3 0.41 1.14 0.34 
ภายในกลุ่ม 53.47 150 0.36   

รวม 54.68 153    
 



56 
 

ตาราง 9 (ต่อ) 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับกำรศึกษำกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรด ำเนิน
โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำมแผนพัฒนำชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตำมแนวพระรำชด ำริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้ำนแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 
ต ำบลนำซ ำ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์   

การมีส่วนร่วม ค่าความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 
ด้านการมีส่วนร่วม 
ในผลประโยชน์ 

ระหว่างกลุ่ม 0.08 3 0.03 0.07 0.97 
ภายในกลุ่ม 56.03 150 0.37   

รวม 56.11 153    

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการประเมินผล 

ระหว่างกลุ่ม 0.18 3 0.06 0.42 0.74 
ภายในกลุ่ม 21.09 150 0.14   

รวม 21.27 153    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.43 3 0.14 0.95 0.42 
ภายในกลุ่ม 22.45 150 0.15   

รวม 22.87 153    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่   
หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance: ANOVA : One-Way 
ANOVA) พบว่า โดยภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.42 ซึ่งมากกว่า  0.05  แสดงว่า ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชน          
ในการด าเนินโครงการ ที่ไม่แตกต่างกัน  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่ 
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.97, 0.74  และ 0.34 ซึ่งมากกว่า  
0.05  แสดงว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการมี        



57 
 

ส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการ
มีส่วนร่วมในการประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ที่ไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้น ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.04 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
แสดงว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการด าเนินโครงการ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ที่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

จึงสรุปได้ว่า ระดับการศึกษาของประชาชน ไม่ว่าจะมีการศึกษาระดับใด ก็ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนว
พระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์    
 
สมมติฐานที่ 4  อาชีพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่          
หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีแตกต่างกัน 
 
ตาราง 10  
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำชีพกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรด ำเนินโครงกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำมแผนพัฒนำชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตำมแนวพระรำชด ำริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้ำนแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต ำบลนำซ ำ 
อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์   

การมีส่วนร่วม ค่าความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม 1.46 4 0.37 1.99 0.10 
ภายในกลุ่ม 27.30 149 0.18   

รวม 28.76 153    
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ตาราง 10  (ต่อ) 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำชีพกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรด ำเนินโครงกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำมแผนพัฒนำชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตำมแนวพระรำชด ำริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้ำนแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต ำบลนำซ ำ 
อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์   

การมีส่วนร่วม ค่าความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.25 4 0.06 0.17 0.95 
ภายในกลุ่ม 54.44 149 0.37   

รวม 54.68 153    

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในผลประโยชน์ 

ระหว่างกลุ่ม 0.73 4 0.18 0.49 0.74 
ภายในกลุ่ม 55.38 149 0.37   

รวม 56.11 153    

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการประเมินผล 

ระหว่างกลุ่ม 0.77 4 0.19 1.41 0.23 
ภายในกลุ่ม 20.49 149 0.14   

รวม 21.27 153    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.42 4 0.11 0.70 0.59 
ภายในกลุ่ม 22.45 149 0.15   

รวม 22.87 153    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 10  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่   
หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance: ANOVA : One-Way 
ANOVA) พบว่า โดยภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.59 ซึ่งมากกว่า  0.05 แสดงว่า อาชีพที่
แตกต่างกันของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนิน
โครงการ ที่ไม่แตกต่างกัน  และพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ด้านการ          
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มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และด้านการ                  
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.95, 0.74, 0.23 และ 0.10 ตามล าดับ          
แสดงว่า อาชีพที่แตกต่างกันของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการด าเนินโครงการ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ที่ไม่แตกต่างกัน    

จึงสรุปได้ว่า  อาชีพของประชาชน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม ไม่มีความ 
สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนว
พระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์    
 
สมมติฐานที่ 5  รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ)                 
บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีแตกต่างกัน 
  
ตาราง 11  
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำยได้ต่อเดือนกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรด ำเนิน
โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำมแผนพัฒนำชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตำมแนวพระรำชด ำริ (ปิดทองหลังพระ) บ้ำนแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 
ต ำบลนำซ ำ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์   

การมีส่วนร่วม ค่าความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม 0.39 1 0.39 2.09 0.15 
ภายในกลุ่ม 28.37 152 0.19   

รวม 28.76 153    
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ตาราง 11 (ต่อ) 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำยได้กับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรด ำเนินโครงกำร         
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำมแผนพัฒนำชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตำมแนวพระรำชด ำริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้ำนแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต ำบลนำซ ำ 
อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์   

การมีส่วนร่วม ค่าความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.01 1 0.01 0.03 0.86 
ภายในกลุ่ม 54.67 152 0.36   

รวม 54.68 153    

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในผลประโยชน์ 

ระหว่างกลุ่ม 0.05 1 0.05 0.13 0.72 
ภายในกลุ่ม 56.06 152 0.37   

รวม 56.11 153    

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการประเมินผล 

ระหว่างกลุ่ม 0.29 1 0.29 2.11 0.15 
ภายในกลุ่ม 20.98 152 0.14   

รวม 21.27 153    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.00 1 0.00 0.02 0.88 
ภายในกลุ่ม 22.87 152 0.15   

รวม 22.87 153    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่   
หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance: ANOVA : One-Way 
ANOVA) พบว่า โดยภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.88 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า รายได้ 
ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ด าเนินโครงการ ที่ไม่แตกต่างกัน  และพบว่า  ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน              
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ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการ                 
มีส่วนร่วมในการประเมินผลมีค่า Sig. เท่ากับ 0.86, 0.72, 0.15 และ 0.15 ตามล าดับ        
ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันของประชาชน มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และด้านการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล ที่ไม่แตกต่างกัน    

จึงสรุปได้ว่า รายได้ต่อเดือนของประชาชน ไม่ว่ารายได้จะสูงหรือต่ า ก็ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์          
ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า             
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์    
 
สมมติฐานที่ 6  ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการ             
มีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ         
(ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัด
เพชรบูรณ ์ที่แตกต่างกัน 
 
ตาราง 12  
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระยะเวลำท่ีอำศัยอยู่ในชุมชนกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำร
ด ำเนินโครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำมแผนพัฒนำ
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตำมแนวพระรำชด ำริ(ปิดทองหลังพระ)  บ้ำนแก่งโตนใหม่           
หมู่ 10 ต ำบลนำซ ำ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์   

การมีส่วนร่วม ค่าความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม 0.30 2 0.15 0.80 0.45 
ภายในกลุ่ม 28.46 151 0.19   

รวม 28.76 153    
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ตาราง 12  (ต่อ) 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระยะเวลำท่ีอำศัยอยู่ในชุมชนกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำร
ด ำเนินโครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำมแผนพัฒนำ
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตำมแนวพระรำชด ำริ(ปิดทองหลังพระ)  บ้ำนแก่งโตนใหม่         
หมู่ 10 ต ำบลนำซ ำ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์   

การมีส่วนร่วม ค่าความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.42 2 0.21 0.58 0.56 
ภายในกลุ่ม 54.26 151 0.36   

รวม 54.68 153    

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในผลประโยชน์ 

ระหว่างกลุ่ม 0.30 2 0.15 0.41 0.66 
ภายในกลุ่ม 55.81 151 0.37   

รวม 56.11 153    

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการประเมินผล 

ระหว่างกลุ่ม 0.24 2 0.12 0.87 0.42 
ภายในกลุ่ม 21.02 151 0.14   

รวม 21.27 153    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.12 2 0.06 0.39 0.68 
ภายในกลุ่ม 22.76 151 0.15   

รวม 22.87 153    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่   
หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่          
ในชุมชน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance: 
ANOVA : One-Way ANOVA) พบว่า โดยภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.68 ซึ่งมากกว่า 
0.05 แสดงว่า ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่แตกต่างกันของประชาชนมีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ ที่ไม่แตกต่างกัน และพบว่า ด้านการ
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มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วม        
ในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.66, 0.56, 0.45  
และ 0.42 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่แตกต่าง
กันของประชาชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ด้านการมีส่วน
ร่วมในผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ที่ไม่แตกต่างกัน    

จึงสรุปได้ว่า ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนของประชาชน ไม่ว่าจะมีระยะเวลา
เท่าใด ก็ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์    
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่        
หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์   

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนบ้านแก่งโตนใหม่ 
หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน 154 คน(ครัวเรือน)           
วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) 
ของจ านวนประชากร ทั้งสิ้น 251 คน(ครัวเรือน) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ        
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accident Sampling) และ
สุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้จากส ารวจ
มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉล่ีย(𝑥 ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation: SD) การทดสอบ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม 2 กลุ่ม (Independent Sample 
t-test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance: ANOVA : 
One-Way ANOVA) โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากการศึกษา
สามารถน ามาสรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้  

1. สรุปผลการศึกษา  
2. อภิปรายผล  
3. ข้อเสนอแนะ  
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สรุปผลการศึกษา 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนว
พระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ ์ครั้งนี้ พบว่า  

ข้อมูลทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่าง  
การศึกษาข้อมูลท่ัวไปของประชาชนในชุมชนบ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบล

นาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ ์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน  ผลการศึกษาพบว่า ประชากร
กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีอายุ         
อยู่ระหว่าง 30 - 60 ปี การศึกษา พบว่าจบประถมศึกษามากท่ีสุด รองลงมาคือ ระดับ
มัธยมศึกษา อนุปริญญา/ ปวส./ หรือเทียบเท่า และระดับปริญญาตรี ตามล าดับ             
การประกอบอาชีพ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกร(ท านา/        
ท าไร/่ ท าสวน) มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน หรืออาจกล่าวได้ว่า ประชาชนใน
ชุมชนค่อนข้างจะมีรายได้น้อย ส าหรับระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยภายในชุมชน พบว่า อยู่อาศัย
ในชุมชนกันมามากกว่า 10 ปี ขึ้นไป    

ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน  
จากการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมโดยภาพรวม และรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก  เมื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมแต่ละด้าน พบว่า ด้านการมีส่วน
ร่วมในผลประโยชน์สูงท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ตามล าดับ  
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม  
จากการศึกษาและการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ กับการ            

มีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า เพศ เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่                       
หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  ส่วนปัจจัยอ่ืนประกอบด้วย อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนไม่มีความ 
สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนว
พระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์  สรุปดังตาราง 13 
  
ตาราง 13  
สรุปปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรด ำเนินโครงกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำมแผนพัฒนำชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตำมแนวพระรำชด ำริ (ปิดทองหลังพระ) บ้ำนแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต ำบลนำซ ำ              
อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์   

ปัจจัย 
ความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ  
ค่าทางสถิติ Significance ผลต่อการมีส่วนร่วม 

1. เพศ  2.79t  0.01* มี 
2. อายุ 0.09f 0.92 ไม่มี 
3. ระดับการศึกษา 0.95f 0.42 ไม่มี 
4. อาชีพ 0.70f 0.59 ไม่มี 
5. รายได้ต่อเดือน 0.02f 0.88 ไม่มี 
6. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 0.39f 0.68 ไม่มี 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
t   สถิติที่ใช้ทดสอบ  t-test  
f  สถิติที่ใช้ทดสอบ F-test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
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ภาพรวมการมีส่วนร่วมของชุมชน

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล

อภิปรายผล 
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์         
ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า              
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพ 1  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ 

ผู้ศึกษาขออภิปรายผลการศึกษา ดังนี้  
1. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์        
ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ตั้งแต่เร่ิมต้นโครงการ มีการประชุมชี้แจงโครงการ เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม

4.05/ มาก 

4.01/ มาก 

3.71/ มาก 

4.33/ มาก 
3.95/ มาก 

เกณฑ์การวัด     ระดับการมีส่วนร่วม  
1.00 - 1.50 น้อยที่สุด  
1.51 - 2.50 น้อย  
2.51 - 3.50 ปานกลาง  
3.51 - 4.50 มาก  
4.51 - 5.00  มากที่สุด  
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ในกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ตลอดระยะเวลาท่ีด าเนินโครงการ ท าให้ทราบผลดี ผลเสีย
ของการด าเนินงาน อีกท้ังประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคคลท่ีอยู่อาศัยในชุมชน             
มีช่วงอายุท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้ระดับใกล้เคียงกัน           
จึงท าให้มีความต้องการคล้ายคลึงกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พันธุ์พงษ์            
คงเดชอดิศักดิ ์(2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด   
ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 1.1   ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่
ในระดับมาก อาจกล่าวได้ว่า ประชาชนในชุมชนได้ร่วมประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจ
ก่อนการด าเนินโครงการ และมีโอกาสพูดคุยเสนอปัญหา และความต้องการของชุมชน           
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผน แนวทางในการด าเนินการ ตลอดจนเสนอแนะ
วิธีการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนของตนเอง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิษณุ หยกจินดา (2557, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง 
ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี  ผลการศึกษาพบว่า ประชาชน            
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง ต าบลทับไทร อ าเภอ          
โป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้านการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจ 

ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจ 

1. มีส่วนร่วมในการเข้าประชุมเสนอปัญหา/            
ความต้องการของชุมชน 

 

2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ/ วางแผน/ ขั้นตอน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ  

 

3. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ
วิธีการแก้ไขปัญหา 

 

โดยรวมด้านการตัดสินใจ 

0.59                           4.12/ มาก   

0.52                           4.08/ มาก      

0.55                           3.95/ มาก  

0.43                           4.05/ มาก      
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 1.2  ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน    
อยู่ในระดับมาก อาจกล่าวได้ว่า ในแต่ละกิจกรรมของการด าเนินโครงการ ผู้ร่วม
กิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ทุกคนโดยไม่จ ากัด หากเข้าร่วมด้วยตนเองไม่ได้ก็มีการ
มอบหมายให้บุคคลในครอบครัวเข้าร่วม หรือสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ 
แทน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของตนเองเพราะส่งผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน จึงเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการร่วมท ากิจกรรมต่างๆ โดยตลอด เช่น ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ร่วมปลูก
ต้นไม้ สร้างฝายชะลอน้ า สร้างและซ่อมแซมระบบประปาภูเขา เป็นต้น สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ  สันติ สุขสอาด และรัชดา ศรีศักดิ์บางเตย (2557, หน้า 109) ได้ศึกษาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชนต าบลเขาเต่า อ าเภอท่าฉาง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน
ของชุมชนต าบลเขาเต่า อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับสูง  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงาน 

 1.3  ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละด้านจะพบว่า เป็นด้านท่ีประชาชนมีส่วนร่วม         
มากท่ีสุด อาจกล่าวได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นความส าคัญของการด าเนินโครงการ 
ซึ่งจะท าให้ชุมชนได้รับประโยชน์ และทุกคนต่างมีส่วนในการรับผลประโยชน์ต่างๆ 

0.78                           3.99/ มาก   

0.73                           4.08/ มาก      

0.72                           3.80/ มาก  

0.60                           3.95/ มาก      

ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงาน 

1. มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  

 

2. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเพื่อด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เช่น แรงงาน ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  
 

3. มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 
เช่น สร้างฝาย ปลูกป่า ท าแนวกันไฟ เป็นต้น 

 

โดยรวมด้านการด าเนินงาน 
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เหล่านั้นได้ค่อนข้างชัดเจนท่ีสุด เช่น ได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การท าเกษตรแบบผสมผสาน สามารถ
อนุรักษ์ป่าชุมชนของตนเอง และสามารถใช้โยชน์ร่วมกัน เป็นแหล่งอาหารของชุมชน  
มีระบบประปาภูเขาไว้ใช้ในชุมชนได้เกือบตลอดท้ังปี สอดคล้องกับการศึกษาของ วิษณ ุ
หยกจินดา (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านทุ่งกร่าง ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง ต าบลทับไทร อ าเภอ              
โป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพ 4  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในผลประโยชน์ 

 1.4  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่
ในระดับมาก  อาจกล่าวได้ว่า ในการท ากิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ประชาชนมีส่วน
ร่วมตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ มีการให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง
แนวทางระหว่างการท ากิจกรรม จึงท าให้ทราบการด าเนินงาน และผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิสิทธิ ์รัตนะ (2559) ได้ศึกษา        

0.66                                  4.38/ มาก   

0.60                                  3.95/ มาก 

0.97                                  4.18/ มาก  

0.64                                  4.31/ มาก      

ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในผลประโยชน ์

1. ท่านได้รับประโยชน์จากกิจกรรมโครงการที่เกิดขึ้น 
เช่น ป่าชุมชน ประปาภูเขา แนวทางการประกอบ
อาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น เช่น แนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาและสิ่งแวดล้อมตาม
แนวพระราชด าริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรผสมผสาน การลดรายจ่ายในครัวเรือน 
 

3. ผลจากการท ากิจกรรมต่างๆ ของโครงการในครั้งน้ี
ท่านและชุมชนได้รับผลประโยชน ์
 

4. น าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ           
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

 

โดยรวมในผลประโยชน์ 
0.61                                  4.33/ มาก      
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การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน             
บ้านถ่อนนาลับในจังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของเกษตรกร          
ในโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านถ่อนนาลับในจังหวัดอุดรธานี  
ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับมาก 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.49                                  3.69/ มาก   

0.41                                  3.89/ มาก      

0.56                                  3.55/ มาก  

0.37                                  3.71/ มาก      

ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผล 

1. มีส่วนร่วมในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 

 

2. มีส่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการ 
 

3. มีส่วนร่วมในการสรุปผล ประเมินผล และให้
ข้อเสนอแนะหลังจากด าเนินงานโครงการเสร็จสิ้น 

 

โดยรวมด้านการประเมินผล 
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2. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ) บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 6  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ 

สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 
 2.1  เพศของประชาชนในชุมชน ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง มีความสัมพันธ์        
กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ  
(ปิดทองหลังพระ)  ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะในการร่วมกิจกรรมโครงการมีความยากง่าย
เหมาะสมแตกต่างกันแต่ละเพศ  จึงท าให้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการท่ีแตกต่างกัน 
ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ สมชาย วิริภิรมย์กูล (2553: บทคัดย่อ)  

เพศ อายุ 
ระดับ

การศึกษา อาชีพ 
รายได้ ระยะเวลา 

ที่อาศัยในชุมชน 

 

ต่อเดือน 

  2.79t                   0.09f                  0.95f                  0.70f                0.02f                  0.39t 
  (0.01*)              (0.92)                 (0.42)               (0.59)               (0.88)                (0.68) 

ปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธ์ตอ่การมสี่วนร่วมของชมุชนปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธ์ตอ่การมสี่วนร่วมของชมุชน ในการด าเนินโครงการในการด าเนินโครงการ  

 เพศ เพศ เปน็ปจัจัยที่มีความสัมพนัธต่์อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ เปน็ปจัจัยที่มีความสัมพนัธต่์อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ 
ระดับ ระดับ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

*  มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
t 

  สถิติที่ใช้ทดสอบ t-test  
f
   สถิติที่ใช้ทดสอบ F-test  
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ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษา : ป่าชุมชน 
บ้านโคกสันติสุข ต าบลวังหมี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ผลการศึกษาพบว่า 
เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ป่าชุมชนที่ต่างกัน และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สุชาวลี ชูเอน (2555, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษา 
ต าบลวังมะปราง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง การศึกษาพบว่า เพศ สถานภาพในชุมชน 
เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน 
 2.2  อายุของประชาชนในชุมชน ไม่ว่าอายุมากหรือน้อย  ก็ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์         
ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  ท้ังนี้  อาจเป็นเพราะทุกวัยต่างก็มีความสนใจ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ผลการศึกษาครั้งนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ สมบูรณ์ อ าพนพนารัตน์ (2542, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันไฟป่า  : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น 
จังหวัดสระบุรี  ผลการศึกษาพบว่า อายุไม่ใช่ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันไฟป่า 
 2.3  ระดับการศึกษาของประชาชนในชุมชน ไม่ว่าจะได้รับการศึกษาใน
ระดับใด ก็ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการศึกษาครั้งนี้ประชากรท่ี
ท าการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาใกล้เคียงกัน จึงมีความสนใจในการด าเนิน
โครงการด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
ผลการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ  นิจนิภา โมคศิร (2556, หน้า 22)       
ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีความ สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาหมู่บ้านและ
ชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา
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ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนลดเสี่ยง
ลดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง จังหวัดยโสธร 
 2.4  อาชีพของประชาชนในชุมชน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด ก็ไม่มีความ 
สัมพันธ์กับการมสี่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนว
พระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์   ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะประชากรส่วนใหญ่ท่ีท าการศึกษาประกอบอาชีพ
เกษตร (ท านา/ ท าไร่/ ท าสวน) มีความเก่ียวพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นท่ีของตนเอง จึงท าให้การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ ไม่แตกต่างกัน               
ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ ปรียาพร โคตรมงคล (2552, บทคัดย่อ)  
ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ : กรณี              
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชน                
ท่ีประกอบอาชีพต่างๆ ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ไม่แตกต่างกัน  
 2.5  รายได้ต่อเดือนของประชาชนในชุมชน ไม่ว่ารายได้จะสูงหรือต่ า ก็ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์        
ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะการเข้าร่วมด าเนินโครงการประชาชน      
ไม่จ าเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์ในการเข้าไปมีส่วนร่วม ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการได้อย่างเท่าเทียมกัน ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ วิไลพร 
จันทร์สุวรรณ (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง      
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในนิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ผล
การศึกษาพบว่า ตัวแปรท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ เพศ รายได้ ต าแหน่งทางสังคม พื้นท่ีท ากิน การติดต่อสื่อสาร
และการรับรู้ข่าวสาร และการได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าท่ีปัจจัยท่ีไม่มีผลกับการ         
มีส่วนร่วม  
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 2.6  ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนของประชาชน ไม่ว่าจะมีระยะเวลาเท่าใด              
ก็ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์          
ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า อ าเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะประชาชนมีความต้องการท่ีพัฒนา และ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ให้ดีขึ้น          
โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลาท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชน ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ชวลิต เกตุมงคลสิทธิ์ (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในเขตราษฎร์
บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร การศึกษาพบว่า คณะกรรมการชุมชนในเขตราษฎร์
บูรณะท่ีมีระยะเวลาอาศัยในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่แตกต่างกัน  
  
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากผลการศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ 10 ต าบลนาซ า 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  ทั้งในภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก เพื่อเป็น
การพัฒนาให้การมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดับท่ีมากท่ีสุด จึงจ าเป็นต้องหาแนวทาง
ในการท่ีจะส่งเสริมให้ประชาชนหรือชุมชนมีส่วนร่วมในทุกด้านมากขึ้น ผู้ศึกษาขอ
เสนอแนวทาง ดังนี้  

1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการและท่ีมีส่วนท่ีเก่ียวข้อง ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับประโยชน์ของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้มากและต่อเนื่องย่ิงขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้
ตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนมาก
ยิ่งขึ้น   

http://www.tnrr.in.th/?page=research_result&name=%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95+%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
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2. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้มีความหลากหลายต่อเน่ือง เพื่อให้
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีความกระตือรือร้น ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเองมากยิ่งขึ้น  

3. ควรส่งเสริมให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในชุมชน เช่น องค์การบริหารส่วน
ต าบล โรงเรียน วัด เข้ามามีบทบาทในด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืน 

 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป  

1. ควรท าการขยายการศึกษาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมไปยังชุมชนอื่นๆ ที่มีพื้นที่
ติดต่อกับพื้นที่ด าเนินโครงการ เนื่องจากประชาชนเหล่านี้ล้วนมีส่วนอย่างยิ่งท่ีจะท าให้
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสบผลส าเร็จ 

2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทในการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ประชาชน ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และแนวทางแก้ไขในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง ตรงประเด็น และ
ครอบคลุมทุกมิติ  
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ภาคผนวก  ก 
 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ) 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก  ข 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ 

(ปิดทองหลังพระ) จังหวัดเพชรบูรณ์  ปีงบประมาณ  2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

ผลการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ)  

จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2559   
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ผลการด าเนินงาน 
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ) จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ปีงบประมาณ 2559 
 

1. กิจกรรมจัดประชุมช้ีแจงโครงการฯ  
-  จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น แนวทางในการด าเนินโครงการการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ ตามแนวพระราชด าริ( ปิดทองหลังพระ)  จ านวน 1 ครั้ง   มีผู้เข้าร่วมประชุม  
90 คน  
2. กิจกรรมส ารวจพื้นที่ 
 -   ส ารวจพื้นท่ีร่วมกับผู้น าชุมชนและเครือข่าย  สภาพพื้นท่ีป่าไม้และการใช้
ประโยชน์  จ านวน  1 แปลง  เนื้อท่ีประมาณ 4,800 ไร่    
 -   ส ารวจแหล่งต้นน้ าล าธาร สร้าง/ซ่อม ระบบประปาภูเขา  จ านวน  1 ครั้ง  
3. กิจกรรมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

-  สร้างฝายชะลอน้ า   จ านวน  5  แห่ง  
-  สร้างแนวกันไฟ   ระยะทาง  2  กิโลเมตร  
-  ปลูกป่าทดแทน แหล่งต้นน้ าล าธาร  จ านวน 10 ไร่   
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ภาพ 1  
กิจกรรมประชุมชี้แจงและรับฟังควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินโครงกำร  
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ภาพ 2 
 กิจกรรมส ำรวจพื้นที่กำรใช้ประโยชน์ป่ำชุมชน และแหล่งน้ ำเพื่อสร้ำงประปำภูเขำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

 ภาพ 3 
กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยกำรอนุรักษ์และเฝ้ำระวังทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
สร้ำงแนวกันไฟ และ สร้ำงฝำยชะลอน้ ำ 
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ภาพ 4 
กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยกำรอนุรักษ์และเฝ้ำระวังทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ปลูกป่ำทดแทน 
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ภาคผนวก  ง 
 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ)  

จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560   
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ภาคผนวก  จ 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ 

(ปิดทองหลังพระ) จังหวัดเพชรบูรณ์  ปีงบประมาณ  2560 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

ผลการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ)  

จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560   
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ผลการด าเนินงาน 
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ) จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ปีงบประมาณ 2560 
 

1. กิจกรรมจัดประชุมช้ีแจงโครงการฯ  
-  จัดประชุมชี้แจง รับฟังความคิดและแนวทางในการด าเนินโครงการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ)  จ านวน 1 ครั้ง  มีผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน  40 คน  
2. กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าไม้ และปลูกป่าทดแทน  
 -  กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าไม้  จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม           
จ านวน 70 คน   
 -   ปลูกป่าทดแทน แหล่งต้นน้ าล าธาร  จ านวน 1 ครั้ง  เนื้อท่ีประมาณ 15 ไร่  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน 70 คน   
3. กิจกรรมส ารวจพื้นที่ป่าไม้ ร่วมกับผู้น าชุมชนและเครือข่าย  
 -   ส ารวจพื้นท่ีป่าไม้ เพื่อจัดท าแนวเขตป่าชุมชน จ านวน 1 แปลง  เนื้อท่ีประมาณ  
1,300 ไร่   
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ภาพ 5  
กิจกรรมประชุมชี้แจงและรับฟังควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินโครงกำร 
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ภาพ 6 
 กิจกรรมศึกษำเรียนรู้ระบบนิเวศป่ำไม้ และปลูกป่ำทดแทน  
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ภาพ 7 
กิจกรรมส ำรวจพื้นที่ป่ำไม้ ร่วมกับผู้น ำชุมชนและเครือข่ำย 
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ภาคผนวก  ช 
 

แบบสอบถามการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์          

ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล  นายเด่น  รอบคอบพรมราช 
วัน เดือน ปีเกิด  30 ธันวาคม 2521 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดนครสวรรค์ 
วุฒิการศึกษา  ส าเร็จปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต     

สาขาการจัดการท่ัวไป (การตลาด)  
จากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์  
ปีการศึกษา 2541 

ต าแหน่งหน้าท่ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนทรัพยากรน้ า 
การท างานปัจจุบัน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์  
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ค ารับรองผู้บังคับบัญชา 
 

ขอรับรองว่า  ได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารผลงานวิชาการ 
ฉบับนี้แล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  และเป็นผลงานของผู้ขอประเมินโดยแท้จริง  

 
 ลงชื่อ........................... ................................... 

( นายสุกิจ  รัตนวิบูลย์ ) 
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จังหวัดเพชรบูรณ์  
                   ................/.............../.............. 

 

 

 

 

 

 


