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กติติกรรมประกาศ 
 

เอกสารผลการด าเนินงานฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายดว้ยความช่วยเหลือ
อยา่งดียิง่ของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น จงัหวดั 
ศรีสะเกษ ทุกท่าน ท่ีใหค้วามช่วยเหลือใหข้อ้มูล และขอ้เสนอแนะต่างๆ ซ่ึงเป็นความรู้
นอกต าราท่ีส าคญัยิง่จนกระทัง่เอกสารฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณนายปรีชาญ  สามารถ  ผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัศรีสะเกษ ไดใ้หค้  าแนะน าและค าปรึกษาในการคน้ควา้ขอ้มูล ตลอดจน 
การแกปั้ญหา  ขอบพระคุณท่านผูอ้  านวยการท่ีเป็นผูใ้หท้ั้งเวลาและค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน ์
หลายอยา่งแก่ขา้พเจา้ จนกระทัง่เอกสารฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณนายวฒิุพงษ ์อิสาน ผูอ้  านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส านกังาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัศรีสะเกษ นางวภิาดา ค  าทองดี ผูอ้  านวยการส่วน 
ส่ิงแวดลอ้ม  ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัศรีสะเกษ  ท่ีไดก้รุณา 
สละเวลาอนัมีค่าใหค้  าแนะน าในการจดัท าเอกสารฉบบัน้ี   ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีทุกท่านใน 
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีไดใ้หค้  าปรึกษาและให้
ขอ้คิดเห็นในการจดัท าเอกสารฉบบัน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

     ขอขอบพระคุณนางป่ินนภา ศรวชิยั นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มปฏิบติัการ หวัหนา้ฝ่าย 
ควบคุมมลพิษ นางสาวสุกญัญา บุญจนัทร์ นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม ส่วนส่ิงแวดลอ้ม  ส านกังาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีใหก้  าลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือ 
ในการจดัท าเอกสารฉบบัน้ี 

บุคคลท่ีกล่าวนามและไม่ไดก้ล่าวนามในโอกาสน้ี ลว้นเป็นผูมี้ส่วนส าคญัในการ 
ส่งเสริมความส าเร็จในการจดัท าเอกสารผลการด าเนินงานฉบบัน้ี ขา้พเจา้รู้สึกซาบซ้ึงใน 
น ้าใจของทุกท่านและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี  
 
 

(นายเกษมพล  วรรณพงศ)์ 
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บทคดัย่อ 
 

ช่ือเร่ือง : การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัร 

      พิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น จงัหวดัศรีสะเกษ 

ผู้ศึกษา  : เกษมพล  วรรณพงศ ์ นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการ 

                          ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัศรีสะเกษ 

ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2555-2556 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น จงัหวดัศรีสะเกษ กรณีศึกษาอาสาสมคัรพิทกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นในเขตพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ โดยสุ่มตวัอยา่ง 

เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นในเขตพื้นท่ีจงัหวดั 

ศรีสะเกษ จ านวน 359 คน ดว้ยวธีิแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนของจ านวนอาสาสมคัรพิทกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นในแต่ละอ าเภอ  ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่ม 

ตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั 

มากโดยมีค่าเฉล่ียความรู้ความเขา้ใจในภาพรวมเท่ากบั 3.65 กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติเก่ียวกบั 

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียทศันคติในภาพรวม 

เท่ากบั 3.77 กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมในภาพรวมเท่ากบั 3.00 กลุ่มตวัอยา่งมีการ 

ขบัเคล่ือนเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลาง โดยมี 

ค่าเฉล่ียในภาพรวมเท่ากบั 2.87   

ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติ และการมีส่วนร่วมของกลุ่มตวัอยา่ง 

เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจ มีความ 

สัมพนัธ์เชิงบวกกบัทศันคติ (r = 0.181, p-value = 0.001) และทศันคติมีความสัมพนัธ์เชิง 



ข 
 

 

บวกกบัการมีส่วนร่วม  (r = 0.113, p- value = 0.033)  ส่วนความรู้ความเขา้ใจ ไม่มีความ 

สัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม  

การวเิคราะห์ถดถอยพหุเชิงเส้นของความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติ 

และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ท่ีมีต่อการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสา 

สมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น พบวา่  การมีส่วนร่วมของเครือข่าย 

ทสม. เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธเ์ชิงบวกกบั 

การขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่าย ทสม. ไดค่้า R2= 0.562  

ผลการด าเนินงานขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น คือ ฐานขอ้มูล (จ านวน/สถานภาพ และความครอบคลุม)  

เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นไดรั้บการปรับปรุง  

และพฒันาใหเ้ป็นปัจจุบนั, เกิดเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

หมู่บา้นและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ   ซ่ึงเป็นเครือข่ายภาค 

ประชาชนท่ีเป็นกลไกส าคญัในการด าเนินงานดา้นการอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม, อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น มีศกัยภาพ 

และความเขม้แขง็ของเครือข่ายในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ   และมีส่วนร่วม

ในการดูแลรักษาและร่วมจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และอาสาสมคัรพิทกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น มีองคค์วามรู้และทกัษะในการจดัท าแผนปฏิบติั 

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มพื้นท่ีไดค้รบถว้นสมบูรณ์ และสอดคลอ้ง

กบักรอบทิศทางในแผนการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 

 

 

 



ค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ง 
 

 สารบัญ  

  หน้า 

บทคดัย่อ ก 

กติติกรรมประกาศ ค 

สารบัญ ง 

สารบัญตาราง ซ 

สารบัญภาพ ญ 

บทที ่1 บทน ำ 1 

 1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 1 

 1.2  วตัถุประสงค ์     4 

 1.3  ระยะเวลำด ำเนินกำร    4 

 1.4  พื้นท่ีด ำเนินกำร      5 

 1.5  สัดส่วนของผลงำน  5 

 1.6  ควำมยุง่ยำกซบัซอ้นของผลงำน 5 

 1.7  ประโยชนข์องผลงำน     6 

บทที ่2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 8 

 2.1  สถำนกำรณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 8 

 2.2  รัฐธรรมนูญ ปี 2550 กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 14 

 2.3  พระรำชบญัญติัส่ิงแวดลอ้มกบักำรมีส่วนร่วมของ  

       ประชำชน 

16 

 2.4  กำรสร้ำงเครือข่ำย 19 

 2.5  กำรเสริมสร้ำงบทบำทและกำรมีส่วนร่วมในกำรจดักำร 

        ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

30 



จ 
 

 สารบัญ  (ต่อ)  

  หน้า 

 2.6  เครือข่ำยอำสำสมคัรพิทกัษท์รัพยำกรธรรมชำติและ 

       ส่ิงแวดลอ้มหมู่บำ้น (ทสม.)    

51 

 2.7  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัควำมรู้ 56 

 2.8  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัควำมเขำ้ใจ 61 

 2.9  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 62 

บทที ่3 วธีิกำรศึกษำ 68 

 3.1  วตัถุประสงคก์ำรศึกษำ 68 

 3.2  ขอบเขตกำรศึกษำ   68 

 3.3  กรอบแนวคิดกำรศึกษำ 69 

 3.4  รูปแบบกำรศึกษำ 70 

 3.5  ประชำกรท่ีท ำกำรศึกษำ 70 

 3.6  ตวัแปรท่ีศึกษำ 79 

 3.7  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรศึกษำ 80 

 3.8  กำรหำคุณภำพของเคร่ืองมือ 83 

 3.9  กำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล 84 

 3.10  กำรวเิครำะห์ขอ้มูล 84 

บทที ่4 ผลกำรศึกษำ  85 

 4.1  ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยำ่ง   86 

 4.2  ผลกำรวเิครำะห์ควำมรู้ควำมเขำ้ใจของกลุ่มตวัอยำ่ง 

       เก่ียวกบักำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

89 

   



ฉ 
 

 สารบัญ  (ต่อ)  

  หน้า 

 4.3  ผลกำรวเิครำะห์ทศันคติของกลุ่มตวัอยำ่งเก่ียวกบักำร 

       จดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  

92 

 4.4  ผลกำรวเิครำะห์กำรมีส่วนร่วมของกลุ่มตวัอยำ่ง   

       เก่ียวกบักำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

94 

 4.5  ผลกำรวเิครำะห์กำรขบัเคล่ือนกำรท ำงำนของกลุ่ม 

       ตวัอยำ่งเก่ียวกบักำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและ 

       ส่ิงแวดลอ้ม 

96 

 4.6  ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 

          ทศันคติ และกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มตวัอยำ่งเก่ียวกบั 

       กำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม โดยใช ้ 

       วธีิวเิครำะห์ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เพียร์สัน  

98 

 4.7  ผลกำรวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของควำมรู้ควำมเขำ้ใจ  
       ทศันคติ และกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มตวัอยำ่งเก่ียวกบั 
       กำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผล 
       ต่อกำรขบัเคล่ือนกำรท ำงำนของเครือข่ำยอำสำสมคัร 
       พิทกัษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บำ้น  
       โดยใชว้ธีิวเิครำะห์ถดถอยพหุเชิงเส้น  

99 

บทที ่5 สรุปผลศึกษำและขอ้เสนอแนะ 100 

 5.1  สรุปผลกำรศึกษำ 100 

 5.2  ขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรขบัเคล่ือนกำรท ำงำนของ 
       เครือข่ำย ทสม. 

104 

 



ช 
 

 สารบัญ  (ต่อ)  

  หน้า 

 5.3  ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันำงำนกิจกรรมเครือข่ำยอำสำ 

       สมคัรพิทกัษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

       หมู่บำ้น 

130 

ภาคผนวก  134 

บรรณานุกรม  168 

ประวตัิผู้เขยีน  169 

ค ารับรองผู้บังคบับัญชา  170 

 



ซ 
 

 สารบัญตาราง  

ตาราง  หน้า 

ตาราง 3.1  จ านวนอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น จงัหวดัศรีสะเกษ จ าแนกรายอ าเภอ 

(ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 

ศรีสะเกษ, 2556) 

72 

ตาราง 3.2 จ านวนตวัอยา่งของอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นจงัหวดัศรีสะเกษ จ าแนกรายอ าเภอ 

78 

ตาราง 4.1 คุณลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงผลในรูปของ 

จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  

76 

ตาราง 4.2 ระดบัความรู้ความเขา้ใจรายขอ้เก่ียวกบัการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  แสดงผลในรูป 

ของจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มตวัอยา่ง 

89 

ตาราง 4.3 ระดบัทศันคติรายขอ้เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แสดงผลในรูปของจ านวน 

ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มตวัอยา่ง 

92 

ตาราง 4.4 การมีส่วนร่วมของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แสดงผลในรูปของ

จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มตวัอยา่ง                      

94 

ตาราง 4.5 การขบัเคล่ือนการท างานของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แสดงผลใน

รูปของจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มตวัอยา่ง 

96 

 



ฌ 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตาราง  หน้า 

ตาราง 4.6 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งระหวา่ง 

ความรู้ความเขา้ใจ  ทศันคติ  และการมีส่วนร่วมของ 

กลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

98 

ตาราง 4.7 ค่าสถิติการวเิคราะห์ถดถอยพหุเชิงเส้นของการขบั 

เคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ญ 
 

 



ญ 
 

 สารบัญภาพ  

ภาพ  หน้า 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดของการศึกษา 69 

ภาพ 2 น าประธานเครือข่าย ทสม.  เขา้พบ ผวจ.ศรีสะเกษ 107 

ภาพ 3 ประชุมจดัท าแผนและช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานฯ 108 

ภาพ 4 - 15 สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกจดัประชุมเพื่อ

คดัเลือกคณะกรรมการเครือข่าย / ขยายเครือข่าย ทสม. 

111-116 

ภาพ 16 - 24 ประชาสัมพนัธ์และใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด

การขบัเคล่ือนการท างานของ ทสม. 

117-121 

ภาพ 25 - 30 กิจกรรมการอบรมพฒันาศกัยภาพ ทสม. 122-125 

ภาพ 31 - 32 กิจกรรมรณรงคโ์ครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ลา้นกลา้ 

80 พรรษา มหาราชินี 

126 

ภาพ 33 กิจกรรมงานวนัส่ิงแวดลอ้มไทยและวนั ทสม.แห่งชาติ 127 

ภาพ 34 - 36 กิจกรรมสนบัสนุนการผลิตและเผยแพร่รายการสารคดี
โทรทศันเ์ชิงข่าว “ ภารกิจ จิตอาสา ” 

127-128 

ภาพ 37 - 38 กิจกรรมการรับการประเมินเบ้ืองตน้จากคณะกรรมการ 
รางวลัลูกโลกสีเขียว 

129 

ภาพ 39 กิจกรรมการประชาคมพฒันาพื้นท่ีตน้แบบการเรียนรู้
ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

130 

 

 

 



ฎ 
 

 

 

 

 

 

 



ฏ 
 

 



 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรม เป็นหน่ึงในประเด็นปัญหา 

ร่วมท่ีทุกฝ่ายมีความเห็นพอ้งกนัวา่การป้องกนัและแกปั้ญหานั้นไม่สามารถท่ีจะด าเนินการ 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดโ้ดยล าพงัแต่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ไม่วา่จะเป็นภาครัฐ 

สถาบนัการศึกษา องคก์รเอกชน ธุรกิจเอกชน หรือประชาชนในทอ้งถ่ินการยอมรับบทบาท 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นกลไกสร้าง 

ความร่วมมือ และลดความขดัแยง้ในการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรท่ีมีความเด่นชดัข้ึนใน 

สังคม ท าใหแ้นวทางการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัเป็น 

การด าเนินการในเชิงบูรณาการ มีการปรับเปล่ียนการท างานร่วมกนัเป็นพหุภาคี หรือการท างาน 

ในลกัษณะภาคีความร่วมมือมากข้ึน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นการ 

ท่ีประชาชนท่ีอยูร่่วมกนัในชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจกนัในการควบคุมการใชแ้ละการอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อประโยชนท์ั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของชุมชน 

โดยมีส่วนร่วมตั้งแต่การศึกษาประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีมีในชุมชน หาสาเหตุของปัญหา การ 

ก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการป้องกนัปัญหา การตดัสินใจและการด าเนิน 

การแกไ้ขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน  การมีส่วนร่วมของคนใน 

ชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนตอ้งอาศยัความร่วมมือ 

จากหลายๆ ฝ่ายในการช่วยกนัแกไ้ขปัญหา หากการแกไ้ขปัญหาและจดัการกบัทรัพยากร 
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ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มประสบกบัความส าเร็จ ชุมชนกจ็ะไดมี้ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์และสามารถน าไปสู่ความยัง่ยนืไดใ้นอนาคต 

 เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นหรือเครือข่าย 

ทสม. เป็นเครือข่ายภาคประชาชนท่ีเป็นกลไกส าคญัในการด าเนินงานดา้นการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน เป็นการเปิดโอกาสและช่องทางใหป้ระชาชน 

เขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและสร้างสรรคส่ิ์งท่ีเป็นประโยชนด์า้นทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มชุมชน ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดใ้หก้ารสนบัสนุน 

ส่งเสริมการท างานมาอยา่งต่อเน่ือง กระทัง่ปัจจุบนัน้ีมีเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นไดรั้บการแต่งตั้งและเติบโต จนครอบคลุมทัว่ทุกภูมิภาค 

ของประเทศ 

 นโยบายท่ีจะเสริมศกัยภาพอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

หมู่บา้นใหเ้ป็นผูแ้ทนภาคประชาชน ท่ีมีจิตอาสาและพร้อมท่ีจะเป็นพลงัขบัเคล่ือนการบริหาร 

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติัการระดบัพื้นท่ี ดงันั้นกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จึงใหค้วามส าคญักบัการหนุนเสริมการด าเนินงานของ 

เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น เพื่อใหมี้ศกัยภาพ 

และความเขม้แขง็เป็นท่ียอมรับของสาธารณชน เช่น การพฒันาโครงสร้างเชิงสถาบนัและกลไก 

การท างานของอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น ไดแ้ก่ การออก 

ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มวา่ดว้ยอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น พ.ศ. 2550 ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 

10 สิงหาคม 2550 โดยระเบียบฯ ดงักล่าวจะสามารถท าใหเ้ครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นมีบทบาทและการท างานเป็นระบบท่ีชดัเจน ในระเบียบ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม วา่ดว้ยอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น พ.ศ.2550 ไดก้ล่าวถึงเร่ืองส าคญั  ๆเช่น บทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัร 
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พิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นโครงสร้างและบทบาทหนา้ท่ีของกรรมการ 

ในระดบัต่างๆ ซ่ึงมีตั้งแต่ระดบัหมู่บา้นจนถึงระดบัประเทศซ่ึงเครือข่ายในทุกระดบัมีการ 

ท างานท่ีเช่ือมร้อยท างานกนัเป็นทีมไม่ใช่การท างานในรูปแบบของการสั่งการ การหนุน 

เสริมการท างานอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น ของกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ภายใตค้ณะกรรมการ ช่ือวา่ คณะกรรมการอ านวยการ 

อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น ซ่ึงมีปลดักระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นประธานกรรมการ มีองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ไดแ้ก่ 

รองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นรองประธาน 

กรรมการ อธิบดีทุกกรมเป็นกรรมการ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นกรรมการ 

และเลขานุการและกรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไม่เกิน 

หกคน คณะกรรมการอ านวยการอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

น้ีจะท าหนา้ท่ีเสนอแนะนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื่อพฒันาการด าเนินงานอาสาสมคัร 

พิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นใหเ้กิดประสิทธิภาพ อ านวยการและประสาน 

งานการด าเนินงาน 

นบัจากปี พ.ศ.2545 เป็นตน้มา ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 

ศรีสะเกษ ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของการมีอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

หมู่บา้น โดยการส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา และใช ้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุลตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ประกอบกบัเปิด 

โอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา และสร้างสรรคส่ิ์งท่ีเป็นประโยชน ์

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน   
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1.2 วตัถุประสงค์ 

1.ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

2.เพื่อเสนอแนะแนวทางการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

1.3 ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกนัยายน 2556 โดยไดด้ าเนิน 

งานตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1.เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2554 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมคัร 

พิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น / เครือข่ายดา้นส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงาน 

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน / หารือแผนปฏิบติังาน / เตรียมความพร้อม 

ในการจดักิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

หมู่บา้น และการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น  

2.เดือนธนัวาคม 2554 - เดือนมกราคม 2555 ส ารวจ / รวบรวม และตรวจสอบสถานะ 

ภาพอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น เพื่อปรับปรุงและจดัท า 

ฐานขอ้มูลเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นใหเ้ป็น 

ปัจจุบนั 

3.เดือนกมุภาพนัธ์ 2555 - กนัยายน 2556 ด าเนินการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่าย 

อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น เพื่อสร้าง / ขยายเครือข่าย 

อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น  
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1.4 พืน้ทีด่ ำเนินกำร 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น ด าเนินการในพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 

22 อ าเภอ  

1.5 สัดส่วนของผลงำน 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพทิกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น มีผูร่้วมด าเนินการจ านวน 1 ราย ไดแ้ก่ นางวภิาดา 

ค าทองดี ต าแหน่ง นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการ โดยมีสัดส่วนของผลงานร้อยละ 10 

ของเน้ืองานทั้งหมด 

1.6 ควำมยุ่งยำกซับซ้อนของผลงำน 

1.ตอ้งทราบและเขา้ใจบริบทพื้นท่ีอยา่งชดัเจนเพื่อด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและ 

ติดตามตรวจสอบสภาพการณ์ปัจจุบนัในพื้นท่ีใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้น 

          2.ตอ้งใชท้กัษะความสามารถประสบการณ์และดุลพินิจในการวิเคราะหส์ถานการณ์ 

และประเดน็ปัญหาในการสร้างและขยายเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการก าหนดกรอบแนวทาง / มาตรการด าเนินการท่ีเหมาะสม เพื่อผลกัดนั 

ไปสู่การปฏิบติั   

          3.ตอ้งใชท้กัษะความสามารถประสบการณ์และศิลป์ในการประสานจดัการประชุม 

เพื่อเสนอ / น าเสนอสถานการณ์และประเดน็ปัญหาในการสร้างและขยายเครือข่ายอาสาสมคัร 

พิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และหารือร่างกรอบแนวทางในการจดัการอยา่ง 

บูรณาการ   
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4.ตอ้งใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาความเหมาะสมองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ีของ 

คณะกรรมการเพื่อออกค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะท างานเพื่อด าเนินการอ านวยการ 

คดัเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   

         5.ตอ้งใชดุ้ลพินิจอยา่งละเอียดรอบครอบพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัความ 

เหมาะสม มาเป็นอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น ตลอดจน 

ตอ้งใชค้วามสามารถและศิลปะในการจดัเวทีการระดมความคิดเห็นเพื่อก าหนดกรอบภารกิจ 

บทบาทหนา้ท่ี และแนวทางในการปฏิบติังานของอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

          6.ตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถทกัษะและประสบการณ์ในการจดัท ารายงานผลการ 

ด าเนินงาน การแกไ้ขปัญหา และการสร้างเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

1.7 ประโยชน์ของผลงำน 

1.ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

2.ฐานขอ้มูล (จ านวน / สถานภาพ และความครอบคลุม) เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นไดรั้บการปรับปรุง / พฒันาใหเ้ป็นปัจจุบนั 

3.เกิดเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 
ครอบคลุมทุกอ าเภอในพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ 

          4.หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชรู้ปแบบการด าเนินงานสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้แบบในการผลกัดนันโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการเฝ้าระวงัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และแจง้เหตุเตือนภยั 

ทางส่ิงแวดลอ้มเพื่ออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่อไป 
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          5.อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น สามารถสร้างและ 

ขยายเช่ือมโยงเครือข่ายผูท้  างานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เสริมก าลงัและความ 

เขม้แขง็ใหก้บัแกนน ามากข้ึน 

6.เกิดการพฒันาศกัยภาพและความเขม้แขง็ของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น ในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และมีส่วนร่วม 

ในการดูแลรักษาและร่วมจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี  

7.อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น มีแนวทางการด าเนิน 

งานเพื่อพฒันากลไกการขบัเคล่ือนใหก้บัเครือข่ายดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีและมีความหลากหลาย  

8.เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานต่าง  ๆองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

และเครือข่ายภาคประชาชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
  
2.1 สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มด้านส่ิงแวดล้อม  

ส่ิงแวดลอ้มคือส่ิงต่าง  ๆท่ีอยูร่อบตวัมนุษย ์โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1.ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ ซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่มีชีวติ เช่น แหล่งน ้า 

อากาศ อุณหภูมิ ดิน และพลงังาน ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีชีวติ เช่น ตน้ไม ้หรือสัตว ์เป็นตน้ 
2.ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น ถนน บา้น โรงงาน อาคารส านกังาน เป็นตน้ และ 

ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม เช่น วฒันธรรม เป็นตน้ ส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย ในปัจจุบนัมีการ 
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มของประเทศข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ 
โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆไดแ้ก่ ปัจจยัจากการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ 
เช่น การเกิดแผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และการสูญพนัธุ์ของส่ิงท่ีมีชีวติท่ีไม่สามารถปรับตวั 
ใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัท่ีเกิดจากมนุษยท่ี์เป็นผลมาจากเศรษฐกิจ สังคม และการ 
เติบโตของประชากร ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศมีการเติบโตเฉล่ีย 
ร้อยละ 7.5 จ านวนประชากรในเขตเมืองมีการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีผลท าใหเ้กิดการสูญเสีย 
ทรัพยากร การเส่ือมโทรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม และมีผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ภาวะโลกร้อน  

1.สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย  
   จากการประมาณการโดย OECD (Organization for European Economic Co- operation) 

พบวา่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ ซ่ึงเป็นก๊าซหลกัท่ีท าใหเ้กิดปรากฎการณ์เรือน 
กระจกและส่งผลใหโ้ลกมีอุณหภูมิสูงข้ึนและคาดการณ์วา่การผลิตพลงังานจะเป็นสาเหตุ 
หลกัของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์อกสู่บรรยากาศโลกเช่นเดียวกบัประเทศไทย 
ท่ีภาคพลงังานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดเป็นปริมาณ 229 ลา้นตนัในปี 
พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอนัดบัท่ี 96 ของโลก ในช่วง 10 ปี 
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ท่ีผา่นมาอุณหภูมิในประเทศไทยเพิ่มข้ึน 0.3 องศาเซลเซียส โดยในปี พ.ศ. 2553 เป็นปีท่ี 
ร้อนท่ีสุดในรอบ 10 ปี จากการคาดการณ์ โดยโครงการ “ การจ าลองสภาพภูมิอากาศอนาคต 
ส าหรับประเทศไทยและพื้นท่ีขา้งเคียง ” ซ่ึงใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์คาดการณ์การ 
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ผลการศึกษาระบุวา่ในปี พ.ศ. 2582 ในภาค 
กลางและภาคอีสานเกือบทั้งหมดจะมีอุณหภูมิสูงถึง 44 องศาในฤดูร้อน จ านวนวนัท่ีร้อน 
มากกวา่ 35 องศาเซลเซียสจะมากข้ึนโดยจากปัจจุบนัท่ีมี 120-150 วนั เป็น 180-210 วนั แลว้จะ 
เพิ่มเป็น 210 - 300 วนัต่อปี ในอีก 60 ปีขา้งหนา้ พื้นท่ีท่ีมีอากาศเยน็กวา่ 15 องศาเซลเซียส 
จะเหลือเฉพาะบริเวณพื้นท่ีชายแดนในภาคเหนือท่ีต่อกบัพม่าและลาวเท่านั้น แมก้ระทัง่ภาค 
เหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนในส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีเขาจะเหลือจ านวนวนัท่ีเยน็ 
กวา่ 15 องศาเซลเซียส ประมาณ 30-60 วนั / ปี และท่ีเป็นพื้นท่ีราบจะเหลือจ านวนวนัท่ีเยน็ 
กวา่ 15 องศาเซลเซียสเพียงไม่เกิน 30 วนัต่อปี   

การเปล่ียนแปลงทางคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ 
และแนวโนม้ของทรัพยากรธรรมชาติต่าง  ๆเช่น แหล่งน ้า ดิน ป่าไม ้พลงังาน ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ  ซ่ึงในแต่ละประเภทของทรัพยากรในปัจจุบนัมีสถานการณ์และแนวโนม้ใน 
อนาคตดงัน้ี  

   1.1 ทรัพยากรน ้า 
         ประเทศไทยในปัจจุบนัมีความผนัผวนในทรัพยากรน ้า โดยในปี พ.ศ. 2553  

ท่ีผา่นมามีปริมาณฝนต ่ากวา่ปกติท าใหเ้กิดปัญหาภยัแลง้ในบางพื้นท่ี แต่ช่วงปลายปีมีปริมาณ 
น ้าฝนสูงกวา่ค่าปกติมาก ท าใหเ้กิดอุทกภยัรุนแรงในหลายพื้นท่ีในประเทศไทยส่งผลใหเ้กิด 
ความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากวา่ 1.3 ลา้นลา้นบาท ปัจจุบนัแหล่งน ้าผวิดินร้อยละ 23 มีความ 
เส่ือมโทรม โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีความหนาแน่นของประชากรและเขตเศรษฐกิจ นอกจากนั้น 
แหล่งน ้ามีความเส่ือมโทรมเน่ืองจากมีการน าน ้าไปใชท้างการเกษตรและอุตสาหกรรมตลอด 
จนการบริโภคในครัวเรือนมากข้ึน จึงมีการหนัไปใชน้ ้าใตดิ้นซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบตามมา 
หลายอยา่ง ไดแ้ก่ ระดบัน ้าใตดิ้นลดลง แผน่ดินทรุดและการแทรกซึมของน ้าเคม็ ปัญหาน ้า 
ท่ีส าคญัของประเทศไทยคือ ปัญหาการเส่ือมโทรมของลุ่มน ้าเกิดการชะลา้งพงัทลายของ 
ดินมากข้ึน และมีตะกอนทบัถมท่ีปลายน ้าเพิ่มข้ึน ก่อใหเ้กิดปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนตามมา 
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ในปี ค.ศ. 2050 หลายประเทศจะประสบกบัภาวะขาดแคลนน ้าสะอาดอยา่งรุนแรง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตแอฟริกาเหนือ แอฟริกาใต ้ เอเชียใต ้และเอเชียกลาง ความตอ้งการ 
น ้าจะเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 55 เน่ืองจากความตอ้งการเพิ่มผลผลิตเพิม่ข้ึน การใชน้ ้าเพือ่การ 
ผลิตไฟฟ้าความร้อน คาดวา่จะมีจ านวนผูท่ี้เขา้ไม่ถึงแหล่งน ้าเพิ่มข้ึนกวา่ 240 ลา้นคนทัว่โลก 
แต่ภายในปี 2015 เป้าหมาย  Millennium Development  Goals ไดต้ั้งเป้าใหล้ดปัญหาของ 
การเขา้ถึงแหล่งน ้าคร่ึงหน่ึง  

ส าหรับความตอ้งการใชน้ ้าในปัจจุบนัมีความตอ้งการใชน้ ้าปริมาณ 73,788 ลา้น ลบ.ม. 
ต่อปี และคาดวา่จะมีแนวโนม้ความตอ้งการใชน้ ้าเพิ่มข้ึนในอนาคต ส าหรับประเทศไทย 
ไดมี้การคาดการณ์วา่ใน พ.ศ.2572 จะมีความตอ้งการน ้าเพิ่มข้ึนเกือบสองเท่าโดยเพิ่มเป็น 
114,485 ลา้น ลบ.ม ซ่ึงจะท าใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนน ้าอยา่งรุนแรง อยา่งไรกต็ามจากการ 
คาดการณ์โดยโครงการ “ การจ าลองสภาพภูมิอากาศอนาคตส าหรับประเทศไทยและพื้นท่ี 
ขา้งเคียง ” ไดค้าดวา่ในอีก 50 ปีขา้งหนา้ปริมาณฝนโดยรวมจะเพิ่มข้ึนเกือบทั้งประเทศ 

   1.2 ป่าไมแ้ละคุณภาพดิน  
                           ปี พ.ศ.2552 ประเทศไทยมีพื้นท่ีป่าไมเ้หลืออยูเ่พียง 107.6 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 
3.6 ของพื้นท่ีประเทศ ภาคเหนือเป็นภาคท่ีมีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์มากท่ีสุดของประเทศไทย 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัมีพื้นท่ีประมาณ 6 ลา้นไร่ท่ีรอการฟ้ืนฟู และมีพื้นท่ีท้ิงร้างประมาณ 
4 ลา้นไร่ สถานการณ์พื้นท่ีป่าไมข้องประเทศในระยะ 2 ปีหลงัน้ีไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกั 
แสดงใหเ้ห็นถึงการอนุรักษป่์าไมใ้นประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เม่ือพิจารณา 
ถึงคุณภาพของดิน ปี พ.ศ.2550 พบวา่พื้นท่ีท่ีมีปัญหาดา้นดินในประเทศไทยมีจ านวน 86  
ลา้นไร่ และพบวา่พื้นท่ีดินเส่ือมโทรมในระดบัรุนแรงถึงระดบัวิกฤติคิดเป็นร้อยละ 11.24 
ของพื้นท่ีประเทศ ในอนาคตอีก 20 ปีขา้งหนา้คาดวา่ป่าไมส้มบูรณ์จะลดลงร้อยละ 68 ในเอเชียใต ้
และความตอ้งการของผลิตภณัฑจ์ากไมจ้ะเพิ่มข้ึน 4 เท่า ในอีก 20 ปีขา้งหนา้ ส าหรับประเทศไทย 
ไดมี้การคาดการณ์ว่าจะเกิดการสูญเสียพื้นท่ีป่าอีกประมาณ 10 ลา้นไร่ ในอีก 20 ปีขา้งหนา้ 
ประเทศไทยมีปัญหาในเร่ืองดินเส่ือมโทรมลงประมาณร้อยละ 40 ของพื้นท่ี 

ประเทศไทยเป็นพื้นท่ีเพาะปลูก การเพิ่มจ านวนของประชากรและการขยายตวัของเมือง 
ท าใหป้ระชากรอพยพยา้ยถ่ินไปรุกรานพื้นท่ีชนบทและเกิดปัญหาการน าพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม 
ต่อการเพาะปลูกมาใช ้เน่ืองจากปัจจุบนัไดมี้การน าพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัการเพาะปลูกมาใช ้
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ประโยชนห์มดแลว้ การเกษตรในพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมน้ีท าใหก้ารชะลา้งพงัทลายของดิน 
เพิ่มสูงข้ึน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตดา้นการเกษตร มีการสูญเสียธาตุอาหาร 
ในดินอนัเน่ืองมาจากการชะลา้ง ประมาณ 27 ลา้นตนัต่อปี และท าใหเ้กิดตะกอนดินทบัถม 
ในอ่างเกบ็น ้า และระบบสาธารณูปการอ่ืนๆ ในบริเวณทา้ยน ้า การเกิดปัญหาดินเคม็มากข้ึน 
โดยเฉพาะในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใตต้ามชายฝ่ังเน่ืองจากการขยายพื้นท่ี 
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ ากร่อยในพื้นท่ีท่ีอยูไ่กลชายฝ่ังนอกจากนั้นการใชปุ๋้ยเคมี และยาก าจดัศตัรูพืช 
อยา่งแพร่หลายกส่็งผลใหเ้กิดการปนเป้ือนดินมากยิง่ข้ึน 

   1.3 ความหลากหลายทางชีวภาพ  
         นอกเหนือจากการขยายตวัของอุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ในปัจจุบนัระบบนิเวศ 
บนโลกมีการเปล่ียนแปลงไป ระบบนิเวศทัว่ทั้งโลก ทั้งระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศแหล่งน ้า 
และระบบนิเวศทางทะเลประสบปัญหาในการถูกคุกคามจนส่งผลใหเ้กิดการขาดความสมดุล 
ในปี พ.ศ. 2543 ธนาคารโลกไดร้ะบุวา่ประเทศไทยเป็นแหล่งรวมของความหลากหลาย 
ทางชีวภาพท่ีส าคญั เน่ืองจากมีท าเลท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งบริเวณท่ีมีลกัษณะโดดเด่นทางภูมิศาสตร์ 
ชีวภาพ  

ป่าชายเลนมีพื้นท่ีลดลงจากเดิม 2.23 ลา้นไร่ ในปี พ.ศ. 2504 เหลือ 1.05 ลา้นไร่ในปี 
พ.ศ.2539 หรือลดลงถึงร้อยละ 50 เน่ืองจากถูกน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ต่างๆ อาทิการเพาะเล้ียงกุง้การท านาเกลือและเป็นท่ีตั้งของชุมชนมีการถมทะเล และท าลาย 
พื้นท่ีป่าชายเลน เพื่อขยายเป็นนิคมอุตสาหกรรม และการสร้างท่าเรือ ก่อใหเ้กิดปัญหาการ 
กดัเซาะชายฝ่ังเป็นบริเวณกวา้ง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลซ่ึงเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุ 
สัตวน์ ้ าขนาดเลก็ท่ีเป็นห่วงโซ่อาหารของสัตวท์ะเลต่างๆ 

ในปี พ.ศ.2552 พื้นท่ีป่าชายเลนของประเทศเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2547 ประมาณ 1 แสนไร่ 
แต่ยงัมีปัญหาเร่ืองคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทางทะเลและชายฝ่ัง เช่น การเกิดปรากฎการณ์ปะการัง 
ฟอกขาวในระดบัรุนแรง โดยในปี พ.ศ.2553 มีปะการังตายจากปรากฏการณ์ฟอกขาวร้อยละ 
20-90 ของแต่ละพื้นท่ี ปริมาณสัตวน์ ้ามีแนวโนม้ลดลงและการสูญเสียทางชีวภาพมีแนวโนม้ 
สูงข้ึน ซ่ึงเกิดการสูญพนัธ์แลว้ 13 ชนิดและใกลสู้ญพนัธ์ 84 ชนิด แนวปะการังฝ่ังอนัดามนั 
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เส่ือมโทรมร้อยละ 50 แหล่งหญา้ทะเลเส่ือมโทรมร้อยละ 30 พรรณพืชประมาณ 100 ชนิด 
จดัอยูใ่นสถานภาพใกลสู้ญพนัธุ์และพรรณพืชไม่ต ่ากวา่ 900 มีแนวโนม้สูญพนัธ์ุ  

จากแบบจ าลองของ Outlook หากไม่มีนโยบายใหม่ภายในปี ค.ศ.2050 คาดวา่ความ 
หลากหลายทางชีวภาพจะลดลง ซ่ึงสังเกตไดจ้ากดชันีช้ีวดัความหลากหลายทางชีวภาพ (Mean 
Species Abundance : MSA) ท่ีคาดวา่จะลดลงอีกร้อยละ 10 และจะลดลงอยา่งมากในพื้นท่ี 
แถบเอเชีย ยโุรปและแอฟริกาใต ้ซ่ึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นสาเหตุหลกัท่ีท า 
ใหค้วามหลากหลายทางชีวภาพในอนาคตลดลงอยา่งเร็วท่ีสุดรองลงมาคือการท าป่าไมเ้ชิง 
พาณิชย ์มีการประมาณวา่ในอีก 40 ปีขา้งหนา้ถา้สภาพแวดลอ้มและการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
ยงัคงด าเนินต่อไปจะมีพนัธุ์พืชและสัตวก์วา่ 100,000 ชนิดสูญหายไป 

ไดมี้การคาดการณ์ไวว้า่ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกจะลดลงร้อยละ 10 ภายในปี 
ค.ศ.2050 ส าหรับประเทศไทยใน พ.ศ.2570 อาจสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ร้อยละ 25 
ในปี พ.ศ.2555 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บรองเอกสารร่วมกบัรัฐมนตรี 
ส่ิงแวดลอ้มอาเซียนในการประชุมสมชัชาภาคีอนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 
คร้ังท่ี 11 เพื่อรับรองแผนกลยทุธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 2011-2020 เพื่อรักษาระดบั 
ความหลากหลายทางชีวภาพใหอ้ยูใ่นระดบัปัจจุบนั   

   1.4 พลงังาน  
         ประเทศไทยใชพ้ลงังานเป็นอนัดบัสองในกลุ่มอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย  

และมีความตอ้งการพลงังานสูงข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 2.3 ต่อปี โดยมีการน าเขา้พลงังานจาก 
ต่างประเทศในอตัราท่ีสูงมาก ประเทศไทยพึ่งพิงการใชพ้ลงังานจากก๊าซธรรมชาติถึงร้อยละ 65 
เพื่อใชใ้นการผลิตไฟฟ้า  

แนวโนม้การใชพ้ลงังานของประเทศไทยสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แหล่งพลงังานหลกั 
ยงัคงข้ึนอยูก่บัการใชก๊้าซธรรมชาติ และมีการคาดการณ์วา่หากใชพ้ลงังานในปริมาณท่ีเท่า 
กบัปี พ.ศ.2552 น ้ามนัดิบจะใชไ้ดอี้กไม่เกิน 11 ปี ก๊าซธรรมชาติใชไ้ด ้30 ปี ซ่ึงอาจจะท าให ้
เกิดวกิฤตพลงังานในอนาคต มาตรการส าคญัท่ีรัฐและเอกชนในภาคอุตสาหกรรม รวมถึง 
ภาคพาณิชยค์วรใหค้วามสนใจ ไดแ้ก่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใชพ้ลงังาน 
ควบคู่ไปกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและปรับไปใชพ้ลงังานทดแทน กระทรวง 
พลงังานไดก้  าหนดแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี มีผลตั้งแต่ พ.ศ.2551-2565 ก าหนดใหมี้ 
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การเพิ่มสัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทน ในรูปแบบต่างๆ เป็นร้อยละ 20 ภายในระยะเวลา 
ของแผนปี 2565 โดยจะขบัเคล่ือนเทคโนโลยใีนการใชพ้ลงังานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้า 
ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม ไฟฟ้า พลงังานน ้า พลงังานจากขยะ พลงังานชีวมวล 
ก๊าซชีวภาพ และพฒันาพลงังานรูปแบบใหม่เพื่อการผลิตไฟฟ้าและคาดวา่น่าจะมีศกัยภาพ 
ในการพฒันาเชิงพาณิชยใ์นอนาคต ไดแ้ก่ พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ พลงังานจากคล่ืนและ 
กระแสน ้าทะเล พลงังานไฮโดรเจนและระบบสะสมพลงังาน มีการพฒันาพลงังานทดแทน 
ในภาคขนส่ง (ทดแทนการใชน้ ้ามนั) ไดแ้ก่ เอทานอล ไบโอดีเซล เช้ือเพลิงใหม่ทดแทน 
ดีเซลในอนาคตและสุดทา้ยคือการพฒันาพลงังานทดแทนเพื่อการผลิตความร้อน รัฐบาล 
ไดมี้การก าหนดเป้าหมายการใชพ้ลงังานทดแทนท่ีร้อยละ 25 ภายในในปี พ.ศ.2565 และ 
ขั้นสุดทา้ยรัฐบาลอาจพิจารณาสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่อาจจะไดรั้บการต่อตา้นจากประชาชน 

   1.5 มลพิษ  
         วกิฤตการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มของไทยจดัอยูใ่นอนัดบัท่ี 7 ของทวีปเอเชียส่วน  

ใหญ่เป็นปัญหามลพิษทางอากาศ รองลงมา คือ มลพิษทางน ้า มลพิษทางดิน มลพิษทางเสียง 
และมลพิษจากขยะและส่ิงปฏิกลู ปัญหามลพิษเกินมาตรฐานมกัจะเกิดในบริเวณจราจรท่ี 
หนาแน่นอุตสาหกรรม ส่ิงก่อสร้าง และการเผาในท่ีโล่ง แต่คุณภาพอากาศโดยรวมมีแนวโนม้ 
ดีข้ึนในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา  แต่จะมีปัญหาดา้นฝุ่ นละอองขนาดเลก็หรือฝุ่ นละอองขนาดไม่ 
เกิน 10 ไมครอน (PM10) โดยเฉพาะพื้นท่ีริมถนน และจงัหวดัอุตสาหกรรม 

ในปี 2553 มีของเสียอนัตรายประมาณ 3.16 ลา้นตนั และปี พ.ศ.2553 มีปริมาณขยะ 
ชุมชนเกิดข้ึน 15.16 ลา้นตนั โดยมีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกปีตามจ านวนประชากรและการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ แต่ความสามารถในการจดัเกบ็และก าจดัขยะอยา่งถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล 
นั้นมีเพียงร้อยละ 38 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ียงัมีปัญหาดา้นมลพิษทางน ้าท่ีเกิด 
จากปัญหาชุมชนแออดัและผงัเมืองท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  

นอกจากปัญหาดา้นทรัพยากรต่างๆ ท่ีกล่าวมา ปัญหาเร่ืองภยัธรรมชาติเป็นส่ิงส าคญั 
เน่ืองจากการศึกษาส่วนใหญ่ท านายวา่เหตุการณ์ภยัธรรมชาติจะเกิดข้ึนรุนแรงและมีความถ่ี 
สูงข้ึนภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจากภาวะโลกร้อนไดแ้ก่ การเกิดคล่ืนความร้อน น ้าท่วม พาย ุ
เฮอริเคน ภาวะแหง้แลง้ เกิดแผน่ดินไหว ไฟป่า ดินถล่ม สึนามิ  
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2. ส่ิงแวดลอ้มกบัสุขภาพ  
    ส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางออ้ม ภยัธรรมชาติหรือความเส่ือม 

โทรมของทรัพยากรธรรมชาติท าใหเ้กิดการเจบ็ป่วย ทั้งอุบติัเหตุ ความเครียด หรือโรคระบาด 
ปัญหาโลกร้อนไม่เพียงท าใหร้ะบบนิเวศเปล่ียนแปลงไปแต่จะส่งผลต่อเช้ือโรคใหเ้กิดการ 
เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วและจะก่อใหเ้กิด สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมแก่การฟักตวัของเช้ือโรค 
และศตัรูพืชท่ีเป็นอาหารของมนุษยบ์างชนิด โรคท่ีฟักตวัไดดี้ในสภาพร้อนช้ืนของโลกจะ 
สามารถเพิ่มข้ึนมากในอีก 20 ปีขา้งหนา้ ทั้งน้ี จะมีการติดเช้ือเพิ่มมากข้ึนในโรคมาลาเรีย  
ไขส่้า อหิวาตกโรค และอาหารเป็นพิษ ปัญหาโรคร้อนท าใหเ้กิดโรคอุบติัใหม่ อุบติัซ ้ า ซ่ึง 
ปัจจุบนัมีการเสียชีวติจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิถึงปีละ 315,000 คนทัว่โลก และการ 
คาดการณ์วา่ในปี พ.ศ.2563 จะมีคนตายเพิ่มข้ึนเป็นกวา่ 5 แสนคน และจะมีการเจบ็ป่วย 
อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศถึง 310 ลา้นคน   

ปัญหาเร่ืองคุณภาพท าใหเ้กิดโรคเก่ียวกบัทางเดินหายใจ ประเทศไทยส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการสูญเสียสุขภาวะอนัเน่ืองจากการตายก่อนวยัอนัควรและทุพพลภาพ 
ประมาณ  122,468  คนต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 

2.2 รัฐธรรมนูญ ปี 2550 การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

ทุกวนัน้ีไม่วา่โครงการใดๆ ท่ีเป็นโครงการของภาครัฐหรือเอกชนท่ีเป็นโครงการขนาด 
ใหญ่ก่อนการด าเนินการมกัจะตอ้งจดัใหมี้รายการประชุมพบปะกบัประชาชน เพื่อหารือขอ 
ค าแนะน าใหข้อ้มูล และเปิดการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ชุมชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ  
ก่อนกนัแทบทุกโครงการฯ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเสมือนเป็นกติกาท่ีส าคญัอยา่ง 
หน่ึงไปเสียแลว้ในการก าหนดใหมี้ความเป็นไปของโครงการนั้นๆ ประชาชนมีบทบาทเขา้ 
มาในการก าหนดต่างๆ รับขอ้มูล และใหค้  าปรึกษาหารือ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติัตลอดจน 
การติดตามตรวจสอบ ดงันั้นไม่วา่โครงการใดๆ ถา้ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
แลว้กจ็ะไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งแน่นอน 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามหลกัสากลท่ีใชอ้ยูใ่นบรรดาประเทศท่ี 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งหลายนั้นมีสองแนวทาง แนวทางท่ีหน่ึงเป็นการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนโดยผา่นผูแ้ทนราษฎร และแนวทางท่ีสองเป็นการรับฟังความ 

http://projects-pdp2010.egat.co.th/projects1/index.php?option=com_content&view=article&id=4:constitution-year-2550-the-participation-of-the-people&catid=2:public-and-community&Itemid=8
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คิดเห็นของประชาชนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบัการตดัสินใจของรัฐโดยตรง 
โดยใชท้ั้งสองแนวทางควบคู่กนัไป กล่าวคือ นอกจากรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดย 
ผา่นผูแ้ทนราษฎรตามกลไกรัฐสภาแลว้รัฐบาลยงัจดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โดยตรงดว้ย และมีขอ้สังเกตวา่การจดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง 
น้ีรัฐบาลมิไดรั้บฟังอยา่งเดียว แต่ใหข้อ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีรับฟังแก่ประชาชนดว้ย 
และวธีิการใหข้อ้มูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นกมี็ความหลากหลายหน่วยงาน 
ของรัฐท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสามารถเลือกด าเนินการไดต้ามสถานการณ์ 

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ปี 2550 ไดก้  าหนดสิทธิการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในเร่ืองการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการของภาครัฐ โดยเฉพาะกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในส่วนท่ี 10 หมวดสิทธิ 
ในขอ้มูลข่าวสารและการร้องเรียน มาตรา 56 และ 57 และในส่วนท่ี 12 หมวดสิทธิชุมชน 
มาตรา 67 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนท่ี 10 สิทธิในขอ้มูลข่าวสารและการร้องเรียน 
    มาตรา 56 บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บทราบและเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสาร 

สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจหรือราชการส่วน 
ทอ้งถ่ิน เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ  ความ 
ปลอดภยัของประชาชนหรือส่วนไดเ้สียอนัพึงไดรั้บความคุม้ครองของบุคคลอ่ืนหรือเป็น 
ขอ้มูลส่วนบุคคล  ทั้งน้ี  ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

    มาตรา 57 บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บขอ้มูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วย 
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน ก่อนการอนุญาตหรือการ 
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนไดเ้สียส าคญัอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัตนหรือชุมชนทอ้งถ่ิน และมีสิทธิแสดง 
ความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว 
การวางแผนพฒันาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์
การวางผงัเมือง การก าหนดเขตการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดิน และการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบ 
ต่อส่วนไดเ้สียส าคญัของประชาชนใหรั้ฐจดัใหมี้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
อยา่งทัว่ถึงก่อนด าเนินการ 
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ส่วนท่ี 12 หมวดสิทธิชุมชน 
                       มาตรา 67 สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ ์
บ ารุงรักษาและการไดป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
และในการคุม้ครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหด้ ารงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งปกติ 
และต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพหรือคุณภาพ 
ชีวติของตน ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามความเหมาะสมการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 
ท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรงทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทรัพยากร 
ธรรมชาติและสุขภาพ จะกระท ามิไดเ้วน้แต่จะไดศึ้กษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจดัใหมี้กระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียก่อนรวมทั้งไดใ้หอ้งคก์รอิสระซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทน
องคก์รเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ    และผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษา 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดา้นสุขภาพใหค้วามเห็นประกอบก่อนมีการ 
ด าเนินการดงักล่าวสิทธิของชุมชนท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวสิาหกิจ  
ราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือองคก์รอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล เพื่อใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบญัญติั 
น้ียอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 

2.3 พระราชบัญญัติส่ิงแวดล้อมกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 มีสาระส าคญั 
ครอบคลุมในเร่ืองการควบคุมมลพิษ ก ากบั ดูแลการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ของประเทศ รวมทั้งไดใ้หค้วามส าคญัแก่ภาคเอกชน ทั้งภาคอุตสาหกรรมธุรกิจผูป้ระกอบการ 
ในดา้นมาตรการส่งเสริมเพื่อใหภ้าคเอกชนเขา้มีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกนัแกไ้ข 
ปัญหามลพิษ โดยเฉพาะสาระส าคญัอีกประการหน่ึงของพระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือการมี 
บทบญัญติัคุม้ครองสิทธิประชาชนและก าหนดใหป้ระชาชนมีโอกาสเขา้มีส่วนร่วมหรือแสดง 
บทบาทเท่าเทียมกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัเปิดโอกาส 
ใหอ้งคก์รเอกชนท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ท่ีมีกิจกรรม 
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มหรืออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และมิไดมี้ 
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วตัถุประสงคใ์นทางการเมืองหรือมุ่งคา้ก าไรจากการประกอบกิจกรรมดงักล่าว ซ่ึงองคก์ร 
เอกชนท่ีจดทะเบียนแลว้ อาจไดรั้บการช่วยเหลือหรือไดรั้บการสนบัสนุนจากทางราชการ 
ในเร่ืองต่างๆ โดยมีบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ดงัต่อไปน้ี 
 มาตรา 6 เพื่อประโยชนใ์นการร่วมกนัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของ 
ชาติ บุคคลอาจมีสิทธิและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  
    (1) การไดรั้บทราบขอ้มูลและข่าวสารจากทางราชการ ในเร่ืองเก่ียวกบัการ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เวน้แต่ขอ้มูลหรือข่าวสารท่ีทางราชการถือวา่เป็นความ 
ลบัเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความมัน่คงแห่งชาติ  หรือเป็นความลบัเก่ียวกบัสิทธิส่วนบุคคล 
สิทธิในทรัพยสิ์น หรือสิทธิในทางการคา้ หรือกิจกรรมของบุคคลใดท่ีไดรั้บความคุม้ครอง 
ตามกฎหมาย   
    (2) การไดรั้บชดใชค่้าเสียหายหรือค่าทดแทนจากรัฐ ในกรณีท่ีไดรั้บความ 
เสียหายจากภยนัตรายท่ีเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ อนัมีสาเหตุมาจาก 
กิจการหรือโครงการใดท่ีริเร่ิมสนบัสนุนหรือด าเนินการโดยส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจ 
      (3) การร้องเรียนกล่าวโทษผูก้ระท าผดิต่อเจา้พนกังานในกรณีท่ีไดพ้บเห็น 
การกระท าใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือฝ่าฝืนกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษหรือการ 
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  
    (4) การใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือเจา้พนกังานในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  
    (5) การปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโดยเคร่งครัด ทั้งน้ี ตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีหรือ 
กฎหมายวา่ดว้ยการนั้นบญัญติัไว ้ 

มาตรา 7 เพื่อเป็นการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม และ 
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ใหอ้งคก์รเอกชนซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือ 
กฎหมายต่างประเทศท่ีมีกิจกรรมเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม หรืออนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและมิไดมี้วตัถุประสงคใ์นทางการเมือง หรือมุ่งคา้หาก าไรจากการประกอบ 
กิจกรรมดงักล่าว มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองคก์รเอกชน ดา้นการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและ 
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อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม ตามหลกั 
เกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 8 องคก์รเอกชนท่ีไดจ้ดทะเบียนตามมาตรา 7 แลว้อาจไดรั้บการช่วยเหลือ 
หรือไดรั้บการสนบัสนุนจากทางราชการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
    (1) การจดัใหมี้อาสาสมคัรเพื่อช่วยเหลือการปฏิบติังานของเจา้พนกังาน 
ตามพระราชบญัญติัน้ี  หรือตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอ้ม  
    (2) การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลหรือข่าวสารเพื่อสร้างจิตส านึกของ 
ประชาชนท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  
    (3) การช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรม 
เพื่อคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีนั้น  
    (4) การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและเสนอแนะความคิดเห็นต่อรัฐบาลหรือส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  
    (5) การใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผูไ้ดรั้บอนัตรายหรือ 
ความเสียหายจากภาวะมลพิษ อนัเกิดจากการร่ัวไหล หรือแพร่กระจายของมลพษิ รวมทั้งเป็น 
ผูแ้ทนในคดีท่ีมีการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายใหแ้ก่ผู ้
ท่ีไดรั้บอนัตรายหรือเสียหายนั้นดว้ย  
 ในกรณีท่ีองคก์รเอกชนท่ีไดจ้ดทะเบียนประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินกิจการ 
ตามวรรคหน่ึง และร้องขอใหค้ณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติช่วยเหลือใหน้ายกรัฐมนตรี 
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมีอ านาจสัง่ใหค้วามช่วยเหลือตามความ 
เหมาะสม หรือสั่งใหส่้วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการช่วยเหลือหรืออ านวย 
ความสะดวกต่อไป  
 คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
อาจพิจารณาจดัสรรเงินทุนอุดหนุน หรือเงินกูใ้หแ้ก่องคก์รเอกชนท่ีไดจ้ดทะเบียนแลว้ เพื่อ 
สนบัสนุนกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดต้ามท่ีเห็นสมควร  
 องคก์รเอกชนท่ีไดจ้ดทะเบียนแลว้อาจเสนอช่ือผูแ้ทนภาคเอกชน เพื่อใหค้ณะรัฐมนตรี 
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติได ้
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 การปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มโดยเคร่งครัด ในกรณีท่ีองคก์รเอกชนใดท่ีไดจ้ดทะเบียนแลว้ด าเนินกิจการ 
โดยก่อความวุน่วายหรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือไม่เหมาะสม ใหรั้ฐมนตรีมีอ านาจ 
สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนขององคก์รเอกชนนั้นได ้

2.4 การสร้างเครือข่าย  

1.ความหมายของเครือข่าย เครือข่าย (Network) คือ การเช่ือมโยงของกลุ่มของคน 
หรือกลุ่มองคก์รท่ีสมคัรใจ ท่ีจะแลกเปล่ียนข่าวสารร่วมกนั หรือท ากิจกรรมร่วมกนัโดยมีการ 
จดัระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายดว้ยความเป็นอิสระเท่าเทียมกนัภายใตพ้ื้นฐานของ 
ความเคารพสิทธิ เช่ือถือ เอ้ืออาทร ซ่ึงกนัและกนั ประเดน็ส าคญัของนิยามขา้งตน้ คือ  

   (1) ความสัมพนัธข์องสมาชิกในเครือข่ายตอ้งเป็นไปโดยสมคัรใจ  
    (2) กิจกรรมท่ีท าในเครือข่ายตอ้งมีลกัษณะเท่าเทียมหรือแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั  

   (3) การเป็นสมาชิกเครือข่ายตอ้งไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตวั 
ของตวัเองของคนหรือองคก์รนั้นๆ  

การเช่ือมโยงในลกัษณะของเครือข่าย ไม่ไดห้มายถึงการจดัการใหค้นมานัง่ “ รวมกนั ”  
เพื่อพูดคุยสนทนากนัเฉยๆ โดยไม่ได ้“ ร่วมกนั ” ท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด เปรียบเหมือนการเอากอ้น 
อิฐมากองรวมกนัยอ่มไม่เกิดประโยชนแ์ต่อยา่งใด การเช่ือมโยงเขา้หากนัจะเกิดข้ึนกต่็อเม่ือ 
เอาอิฐแต่ละกอ้นมาก่อกนัเป็นก าแพงโดยการประสานอิฐแต่ละกอ้นเขา้กนัอยา่งเป็นระบบ 
และกไ็ม่ใช่เป็นแค่การรวมกลุ่มของสมาชิกท่ีมีความสนใจร่วมกนัเพียงเพื่อพบปะสังสรรค ์
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเท่านั้น แต่จะตอ้งพฒันาไปสู่ระดบัของการลงมือท ากิจกรรม 
ร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนัดว้ย และไม่ใช่การรวบรวมรายช่ือบุคคลท่ีมีความสนใจ 
เหมือนกนัไวใ้นมือเพื่อสะดวกแก่การติดต่อ การมอบหมายใหส้มาชิกแต่ละคนหาสมาชิกเพิ่มข้ึน 
ยิง่ไดร้ายช่ือมามากกย็ิง่ท าใหเ้ครือข่ายใหญ่ข้ึน การกระท าเช่นน้ีเปรียบเสมือนการขยายถุง 
ใส่อิฐใหโ้ตข้ึนเพื่อจะไดบ้รรจุอิฐไดม้ากข้ึน แต่กองอิฐในถุงกย็งัวางระเกะระกะขาดการเช่ือมโยง 
ประสานกนัอยา่งเป็นระบบ  

ดงันั้น เครือข่ายตอ้งมีการจดัระบบใหก้ลุ่มบุคคลหรือองคก์รท่ีเป็นสมาชิกด าเนิน 
กิจกรรมบางอยา่งร่วมกนั เพื่อน าไปสู่จุดหมายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั ซ่ึงอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะ 
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กิจตามความจ าเป็น เม่ือภารกิจบรรลุเป้าหมายแลว้เครือข่ายกอ็าจยบุสลายไป แต่ถา้มีความ 
จ าเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลบัมารวมตวักนัไดใ้หม่ หรือจะเป็นเครือข่ายท่ีด าเนินกิจกรรม 
อยา่งต่อเน่ืองระยะยาวกไ็ด ้ 

การรวมตวัเป็นเครือข่ายในลกัษณะการแลกเปล่ียนตอ้งสกดัเอาส่วนดีหรือ จุดแขง็ 
ของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และสนบัสนุนกนัและกนั เป็นการผนึกก าลงั (Synergy) ในลกัษณะ 
ท่ีมากกวา่ 1+1 = 2 แต่ตอ้งเป็น 1+1 > 2 เรียกวา่เป็น “ พลงัทวคูีณ ” ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท างาน 
เป็นเครือข่ายตอ้งดีกวา่ผลรวมท่ีเกิดจากการปล่อยใหต่้างคนต่างท าแลว้น าผลลพัธ์ของแต่ละ 
คนมารวมกนั  

2.องคป์ระกอบของเครือข่าย  
   2.1 เครือข่ายเทียม (Pseudo network) หมายถึงเครือข่ายชนิดท่ีเราหลงผดิคิดว่าเป็น 

เครือข่าย แต่แทจ้ริงแลว้เป็นแค่การชุมนุมพบปะสังสรรคร์ะหวา่งสมาชิกโดยท่ีต่างคนต่างก ็
ไม่ไดมี้เป้าหมายร่วมกนั และไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะท ากิจกรรมร่วมกนั เป็นการรวมกลุ่มแบบเฮโล 
สาระพา หรือรวมกนัตามกระแสนิยมท่ีไม่มีวตัถุประสงคช์ดัเจนลกัษณะของเครือข่ายลวง 
จะไม่มีการสานต่อระหวา่งสมาชิก ดงันั้น การท าความเขา้ใจกบัองคป์ระกอบของเครือข่ายจึง 
มีความส าคญั เพื่อช่วยใหส้มาชิกสามารถสร้างเครือข่ายแทแ้ทนการสร้างเครือข่ายเทียม  

   2.2 เครือข่าย (แท)้ มีองคป์ระกอบส าคญัอยูอ่ยา่งนอ้ย 7 อยา่งดว้ยกนั คือ  
         (1) มีการรับรู้และมุมมองท่ีเหมือนกนั (common perception) 
               สมาชิกในเครือข่าย ตอ้งมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกนัถึงเหตุผล 

ในการเขา้มาร่วมกนัเป็น “ เครือข่าย ” อาทิเช่น มีความเขา้ใจในตวัปัญหาและมีจิตส านึกใน 
การแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ประสบกบัปัญหาอยา่งเดียวกนัหรือตอ้งการความช่วยเหลือในลกัษณะ 
ท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงจะส่งผลใหส้มาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผกูพนัในการด าเนินกิจกรรม 
ร่วมกนัเพื่อแกปั้ญหาหรือลดความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึน  

การรับรู้ร่วมกนัถือเป็นหวัใจของเครือข่ายท่ีท าใหเ้ครือข่ายด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง 
เพราะถา้เร่ิมตน้ดว้ยการรับรู้ท่ีต่างกนั มีมุมมองหรือแนวคิดท่ีไม่เหมือนกนัแลว้ จะประสานงาน 
และขอความร่วมมือยาก เพราะแต่ละคนจะติดอยูใ่นกรอบความคิดของตวัเอง มองปัญหาหรือ 
ความตอ้งการไปคนละทิศละทาง แต่ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่สมาชิกของเครือข่ายจะมีความ 
เห็นท่ีต่างกนัไม่ได ้เพราะมุมมองท่ีแตกต่างช่วยใหเ้กิดการสร้างสรรคใ์นการท างาน แต่ความ 
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แตกต่างนั้นตอ้งอยูใ่นส่วนของกระบวนการ (Process) ภายใตก้ารรับรู้ถึงปัญหาท่ีสมาชิก 
ทุกคนยอมรับแลว้ มิฉะนั้นความเห็นท่ีต่างกนัจะน าไปสู่ความแตกแยกและแตกหกัในท่ีสุด 

         (2) การมีวสิัยทศันร่์วมกนั (common vision)  
               วสิัยทศันร่์วมกนั หมายถึงการท่ีสมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตท่ี 

เป็นภาพเดียวกนั มีการรับรู้และเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั และมีเป้าหมายท่ีจะเดินทางไป 
ดว้ยกนั การมีวสิัยทศัน์ร่วมกนัจะท าใหก้ระบวนการขบัเคล่ือนเกิดพลงั มีความเป็นเอกภาพ 
และช่วยผ่อนคลายความขดัแยง้อนัเน่ืองมาจากความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ในทางตรงกนัขา้ม 
ถา้วสิัยทศันห์รือเป้าหมายของสมาชิกบางกลุ่มขดัแยง้กบัวสิัยทศันห์รือเป้าหมายของเครือข่าย 
พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั้นกจ็ะเร่ิมแตกต่างจากแนวปฏิบติัท่ีสมาชิกเครือข่ายกระท าร่วม 
กนัดงันั้นแมว้า่จะตอ้งเสียเวลามากกบัความพยายามในการสร้างวสิัยทศันร่์วมกนั แต่กจ็  าเป็น 
จะตอ้งท าใหเ้กิดข้ึน หรือถา้สมาชิกมีวสิัยทศันส่์วนตวัอยูแ่ลว้ กต็อ้งปรับใหส้อดคลอ้งกบั 
วสิัยทศันข์องเครือข่ายใหม้ากท่ีสุดแมจ้ะไม่ซอ้นทบักนัแนบสนิทจนเป็นภาพเดียวกนั แต่อยา่ง 
นอ้ยกค็วรสอดรับไปในทิศทางเดียวกนั  

         (3) มีความสนใจหรือมีผลประโยชนร่์วมกนั (mutual interests/benefits)  
               ค  าวา่ผลประโยชนใ์นท่ีน้ีครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ท่ีเป็นตวัเงินและผล 

ประโยชนไ์ม่ใช่ตวัเงิน เป็นความตอ้งการ (Need) ของมนุษยใ์นเชิงปัจเจก อาทิเช่น เกียรติยศ 
ช่ือเสียง การยอมรับ โอกาสในความกา้วหนา้ ความสุข ความพึงพอใจ เป็นตน้ 

สมาชิกของเครือข่ายเป็นมนุษยปุ์ถุชนธรรมดาท่ีต่างกมี็ความตอ้งการเป็นของตวัเอง 
(Human needs) ถา้การเขา้ร่วมในเครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของเขาหรือ 
มีผลประโยชนร่์วมกนั กจ็ะเป็นแรงจูงใจใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในเครือข่ายมากข้ึน  

ดงันั้น ในการท่ีจะดึงใครสักคนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเครือข่ายจ าเป็น  
ตอ้งค านึงถึงผลประโยชนท่ี์เขาจะไดรั้บจากการเขา้ร่วม ถา้จะใหดี้ตอ้งพิจารณาล่วงหนา้ก่อน 
ท่ีเขาจะร้องขอ ลกัษณะของผลประโยชนท่ี์สมาชิกแต่ละคนจะไดรั้บอาจแตกต่างกนั แต่ควร 
ตอ้งใหทุ้กคนและตอ้งเพียงพอท่ีจะเป็นแรงจูงใจใหเ้ขาเขา้มีส่วนร่วมในทางปฏิบติัไดจ้ริง  
ไม่ใช่เขา้มาเป็นเพียงไมป้ระดบั  เน่ืองจากมีต าแหน่งในเครือข่าย แต่ไม่ไดร่้วมปฏิบติัภารกิจ 
เม่ือใดกต็ามท่ีสมาชิกเห็นวา่เขาเสียประโยชนม์ากกวา่ได ้หรือเม่ือเขาไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการเพียง 
พอแลว้ สมาชิกเหล่านั้นกจ็ะออกจากเครือข่ายไปในท่ีสุด  
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         (4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders  participation) 
               การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย เป็นกระบวนการท่ีส าคญัมากในการ 

พฒันาความเขม้แขง็ของเครือข่าย เป็นเง่ือนไขท่ีท าใหเ้กิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ 
และร่วมลงมือกระท าอยา่งเขม้แขง็ ดงันั้น สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่า 
เทียมกนัทุกคนอยูใ่นฐานะ “ หุน้ส่วน (partner) ” ของเครือข่าย เป็นความสัมพนัธ์ในแนวราบ 
(horizontal relationship) คือความสัมพนัธ์ฉนัทเ์พื่อน มากกวา่ความสมัพนัธ์ในแนวด่ิง (vertical 
relationship) ในลกัษณะเจา้นายลูกนอ้ง ซ่ึงบางคร้ังกท็  าไดย้ากในทางปฏิบติัเพราะตอ้งเปล่ียน 
กรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่ายโดยการสร้างบริบทแวดลอ้มอ่ืนๆ เขา้มาประกอบแต่ถา้ 
ท าไดจ้ะสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเครือข่ายมาก  

         (5) มีการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั (complementary relationship)  
               องคป์ระกอบท่ีจะท าใหเ้ครือข่ายด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง คือ การท่ีสมาชิก 

ของเครือข่ายต่างกส็ร้างความเขม้แขง็ใหก้นัและกนั โดยน าจุดแขง็ของฝ่ายหน่ึงไปช่วยแกไ้ข 
จุดอ่อนของอีกฝ่ายหน่ึง แลว้ท าใหไ้ดผ้ลลพัธ์เพิ่มข้ึนในลกัษณะพลงัทวคูีณ (1+1 > 2) มากกวา่ 
ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือต่างคนต่างอยู ่ 

         (6) มีการเก้ือหนุนพึ่งพากนั (interdependent)  
               เป็นองคป์ระกอบท่ีท าใหเ้ครือข่ายด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกนั 

การท่ีสมาชิกเครือข่ายตกอยู่ในสภาวะจ ากดัทั้งดา้นทรัพยากร ความรู้ เงินทุน ก าลงัคน 
เป็นตน้ ไม่สามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ไดด้ว้ยตนเองโดยปราศจาก
เครือข่าย จ าเป็นตอ้งพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การท าใหหุ้้นส่วน
ของเครือข่ายยดึโยงกนัอยา่งเหนียวแน่น จ าเป็นตอ้งท าให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหาก
เอาหุน้ส่วนคนใดคนหน่ึงออกไปจะท าใหเ้ครือข่ายลม้ลงได ้การด ารงอยูข่องหุน้ส่วนแต่ละ 
คนจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด ารงอยูข่องเครือข่าย การเก้ือหนุนพึ่งพากนัในลกัษณะน้ี
จะส่งผลใหส้มาชิกมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัโดยอตัโนมติั  

         (7) มีปฏิสัมพนัธ์กนัในเชิงแลกเปล่ียน (interaction)  
               หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฏิสัมพนัธ์กนัแลว้กไ็ม่ต่างอะไรกบักอ้นหิน 

แต่ละกอ้นท่ีรวมกนัอยูใ่นถุง แต่ละกอ้นกอ็ยูใ่นถุงอยา่งเป็นอิสระ ดงันั้นสมาชิกในเครือข่าย 
ตอ้งท ากิจกรรมร่วมกนัเพื่อก่อใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั เช่น มีการติดต่อกนัผา่น 
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ทางการเขียน การพบปะพูดคุย การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั หรือมีกิจกรรมประชุม 
สัมมนาร่วมกนั โดยท่ีผลของการปฏิสัมพนัธ์น้ีตอ้งก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในเครือข่าย 
ตามมาดว้ย  

ลกัษณะของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกควรเป็นการแลกเปล่ียนกนั (Reciprocal  
exchange) มากกวา่ท่ีจะเป็นผูใ้หห้รือเป็นผูรั้บฝ่ายเดียว (unilateral exchange) ยิง่สมาชิกมี 
ปฏิสัมพนัธ์กนัมากเท่าใดกจ็ะเกิดความผูกพนัระหว่างกนัมากข้ึนเท่านั้น ท าใหก้ารเช่ือมโยง 
แน่นแฟ้นมากข้ึน มีการเรียนรู้ระหวา่งกนัมากข้ึน สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเครือข่าย  

องคป์ระกอบขา้งตน้ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชนใ์นการน าไปช่วยจ าแนกระหวา่ง 
เครือข่ายแทก้บัเครือข่ายเทียมเท่านั้น แต่ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงปัจจยัท่ีจะมีผลต่อการเสริมสร้าง 
ความเขม้แขง็ของเครือข่ายดว้ย 

3.การก่อเกิดของเครือข่าย  
   เครือข่ายแต่ละเครือข่ายต่างมีจุดเร่ิมตน้หรือถูกสร้างมาดว้ยวธีิการต่าง  ๆกนั แบ่งชนิด 

ของเครือข่ายออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ  
(1) เครือข่ายท่ีเกิดโดยธรรมชาติ  

         เครือข่ายชนิดน้ีมกัเกิดจากการท่ีผูค้นมีใจตรงกนั ท างานคลา้ยคลึงกนัหรือประสบ 
กบัสภาพปัญหาเดียวกนัมาก่อน เขา้มารวมตวักนัเพื่อแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ 
ร่วมกนัแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีดีกวา่ การด ารงอยูข่องกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเป็นแรงกระตุน้ 
ท่ีเกิดข้ึนภายในตวัสมาชิกเอง เครือข่ายเช่นน้ีมกัเกิดข้ึนในพื้นท่ี อาศยัความเป็นเครือญาติ 
เป็นคนในชุมชนหรือมาจากภูมิล าเนาเดียวกนัท่ีมีวฒันธรรมความเป็นอยูค่ลา้ยคลึงกนั มาอยู ่
รวมกนัเป็นกลุ่มโดยจดัตั้งเป็นชมรมท่ีมีกิจกรรมร่วมกนัก่อน เม่ือมีสมาชิกเพิ่มข้ึนจึงขยาย 
พื้นท่ีด าเนินการออกไป หรือมีการขยายเป้าหมาย / วตัถุประสงค ์ของกลุ่มมากข้ึนในท่ีสุดก ็
พฒันาข้ึนเป็นเครือข่ายเพื่อใหค้รอบคลุมต่อความตอ้งการของสมาชิกไดก้วา้งขวางข้ึน เครือข่าย 
ประเภทน้ีมกัใชเ้วลาก่อร่างสร้างตวัท่ียาวนาน แต่เม่ือเกิดข้ึนแลว้มกัจะเขม้แขง็ ยัง่ยนื และมี 
แนวโนม้ท่ีจะขยายตวัเพิ่มข้ึน  

   (2) เครือข่ายจดัตั้ง  
         เครือข่ายจดัตั้งมกัจะมีความเก่ียวพนักบันโยบายหรือการด าเนินงานของภาครัฐ 

เป็นส่วนใหญ่ การจดัตั้งอยูใ่นกรอบความคิดเดิมท่ีใชก้ลไกของรัฐผลกัดนัใหเ้กิดงานท่ีเป็น 
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รูปธรรมโดยเร็ว และส่วนมากภาคีหรือสมาชิกท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายมกัจะไม่ไดมี้พื้นฐานความ 
ตอ้งการ ความคิด ความเขา้ใจ หรือมุมมองในการจดัตั้งเครือข่ายท่ีตรงกนัมาก่อนท่ีจะเขา้ 
มารวมตวักนั เป็นการท างานเฉพาะกิจชัว่คราวท่ีไม่มีความต่อเน่ือง และมกัจะจางหายไป 
ในท่ีสุด เวน้แต่วา่เครือข่ายจะไดรั้บการช้ีแนะท่ีดี ด าเนินงานเป็นขั้นตอนจนสามารถสร้าง 
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง เกิดเป็นความผูกพนัระหว่างสมาชิกจนน าไปสู่การพฒันาเป็นเครือข่าย 
ท่ีแทจ้ริง อยา่งไรกต็าม แมว้า่กลุ่มสมาชิกจะยงัคงรักษาสถานภาพของเครือข่ายไวไ้ดแ้ต่มี 
แนวโนม้ท่ีจะลดขนาดของเครือข่ายลงเม่ือเปรียบเทียบระยะก่อตั้ง   

   (3) เครือข่ายววิฒันาการ  
         เป็นการถือก าเนิดโดยไม่ไดเ้ป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรก และไม่ไดเ้กิดจาก 

การจดัตั้งโดยตรงแต่มีกระบวนการพฒันาผสมผสานอยู ่โดยเร่ิมท่ีกลุ่มบุคคล / องคก์ร มารวมกนั 
ดว้ยวตัถุประสงคก์วา้งๆ ในการสนบัสนุนกนัและเรียนรู้ไปดว้ยกนั โดยยงัไม่ไดส้ร้างเป้าหมาย 
หรือวตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีชดัเจนนกั  หรืออีกลกัษณะหน่ึงคือถูกจุดประกายความคิดจาก 
ภายนอก ไม่วา่จะเป็นการไดรั้บฟัง หรือการไปไดเ้ห็นการด าเนินงานของเครือข่ายอ่ืน  ๆมาแลว้ 
เกิดความคิดท่ีจะรวมตวักนั สร้างพนัธะสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและพฒันาตนเอง เครือข่าย 
ท่ีวา่น้ีแมจ้ะไม่ไดเ้กิดจากแรงกระตุน้ภายในโดยตรงตั้งแต่แรก แต่ถา้สมาชิกมีความตั้งใจจริงท่ี 
เกิดจากจิตส านึกท่ีดี เม่ือไดรั้บการกระตุน้และสนบัสนุน กจ็ะสามารถพฒันาต่อไปจนกลาย 
เป็นเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ท านองเดียวกนักบัเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ เครือข่ายในลกัษณะ 
น้ีพบเห็นอยูม่ากมาย เช่น เครือข่ายผูสู้งอาย ุเครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ เป็นตน้  

4.ปรัชญาการสร้างเครือข่าย  
   การสร้างเครือข่ายตอ้งค านึงถึงเสมอวา่ “ เครือข่าย ” เป็นกระบวนการพฒันาความ 

สัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์การน าเครือข่ายตอ้งมี LINK หมายถึง “ การเข่ือมโยง ”  
    L - Learning การเรียนรู้  
    I - Investment การลงทุน  
    N - Nature การฟูมฟักบ ารุง  
    G (K) - Give การรักษาสัมพนัธภาพ ซ่ึงรวมกนัเป็นค าวา่ LINK หมายถึงการ 

เช่ือมโยง 
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5.การสร้างเครือข่าย  
   การสร้างเครือข่าย หมายถึง การท าใหมี้การติดต่อ สนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียน 

ขอ้มูลข่าวสารและการร่วมมือกนัดว้ยความสมคัรใจ การสร้างเครือข่ายควรสนบัสนุนและอ านวย 
ความสะดวก ใหส้มาชิกในเครือข่ายมีความสัมพนัธ์กนัฉนัทเ์พื่อน ท่ีต่างกมี็ความเป็นอิสระ 
มากกวา่สร้างการคบคา้สมาคมแบบพึ่งพิง นอกจากน้ีการสร้างเครือข่ายตอ้งไม่ใช่การสร้าง 
ระบบติดต่อดว้ยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว เช่น การส่งจดหมายข่าวไปใหส้มาชิก 
ตามรายช่ือ แต่จะตอ้งมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนัดว้ย  

6.ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีเครือข่าย  
   การพฒันางานหรือการแกปั้ญหาใดๆ ท่ีใชว้ธีิด าเนินงานในรูปแบบท่ีสืบทอดกนั 

เป็นวฒันธรรมภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองคก์รเดียวกนั จะมีลกัษณะไม่ต่างจากการ 
ปิดประเทศท่ีไม่มีการติดต่อส่ือสารกบัภายนอก การด าเนินงานภายใตก้รอบความคิดเดิม  
อาศยัขอ้มูลข่าวสารท่ีไหลเวยีนอยูภ่ายใน ใชท้รัพยากรหรือส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีพอจะหา 
ไดใ้กลมื้อ หรือถา้จะออกแบบใหม่กต็อ้งใชเ้วลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันางาน 
อยา่งยิง่และไม่อาจแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นได ้ 

การสร้าง “ เครือข่าย ” สามารถช่วยแกปั้ญหาขา้งตน้ไดด้ว้ยการเปิดโอกาสใหบุ้คคล 
และองคก์รไดแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กบับุคคลหรือ 
องคก์รท่ีอยูน่อกหน่วยงานของตน ลดความซ ้าซอ้นในการท างาน ใหค้วามร่วมมือและท างาน 
ในลกัษณะท่ีเอ้ือประโยชนซ่ึ์งกนัและกนั เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก  

7.ขอ้เสนอแนะในการพฒันาเครือข่าย เพื่อความยัง่ยนื  
   (1) สมาชิกท่ีเขา้ร่วมตอ้งเขา้ใจเป้าหมายในการรวมตวักนัวา่จะก่อใหเ้กิดความส าเร็จ 

ในภาพรวม  
   (2) สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวฒันธรรม 

องคก์รของสมาชิก  
   (3) มีกิจกรรมสม ่าเสมอและมากพอท่ีจะท าใหส้มาชิกไดท้ างานร่วมกนั เป็นกิจกรรม 

ท่ีตอ้งแน่ใจวา่ท าได ้และกระจายงานไดท้ัว่ถึง ควรเลือกกิจกรรมท่ีง่ายและมีแนวโนม้ประสบ 
ผลส าเร็จ อยา่ท ากิจกรรมท่ียากโดยเฉพาะคร้ังแรกๆ เพราะถา้ท าไม่ส าเร็จอาจท าใหเ้ครือข่าย 
ท่ีเร่ิมก่อตวัเกิดการแตกสลายได ้ 
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   (4) จดัใหมี้และกระตุน้ใหมี้การส่ือสารระหวา่งกนัอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ  
   (5) สนบัสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม และทุกดา้นท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ เนน้การช่วย 

เหลือกลุ่มสมาชิกท่ียงัอ่อนแอใหส้ามารถช่วยตนเองได ้ 
   (6) สร้างความสัมพนัธ์ของบุคลากรในเครือข่าย  
   (7) สนบัสนุนใหส้มาชิกไดพ้ฒันางานอยา่งเตม็ก าลงัตามศกัยภาพและความช านาญ 

ท่ีมีอยู ่โดยร่วมกนัตั้งเป้าหมายในการพฒันางานใหก้บัสมาชิกแต่ละกลุ่ม ส่งผลใหส้มาชิก 
แต่ละกลุ่มมีความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น เป็นพื้นฐานในการสร้างความหลากหลายและเขม้แขง็ 
ใหก้บัเครือข่าย  

   (8) สร้างความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นระหวา่งบุคลากรทุกระดบัของสมาชิกในเครือข่าย 
ในลกัษณะความสัมพนัธ์ฉนัทเ์พื่อน  

   (9) จดักิจกรรมใหส้มาชิกใหม่ของเครือข่าย เพื่อเช่ือมต่อคนรุ่นเก่ากบัคนรุ่นใหม่ใน 
การสืบทอดความเป็นเครือข่ายต่อไป  

   (10) จดัใหมี้เวทีระหวา่งคนท างานเพื่อพฒันาหรือแกปั้ญหาในการท างานดา้นต่าง  ๆ
อยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งการใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนั  

   (11) จดัใหมี้ช่องทางการท างานร่วมกนั การส่ือสารท่ีง่ายต่อการเขา้ถึงท่ีทนัสมยั 
และเป็นปัจจุบนั เช่น สร้างระบบการส่งต่องาน และสร้างเวบ็ไซตเ์พื่อเช่ือมโยงเครือข่าย 
เขา้ดว้ยกนั  

8.ผูจ้ดัการเครือข่าย มีหนา้ท่ีในการดูแลรักษาเครือข่ายดงัต่อไปน้ี  
   (1) ช่วยสร้างแรงจูงใจและกระตุน้สมาชิกรวมตวักนัท างาน โดยมีกิจกรรมเป็นส่ือ 

เช่น การประชุมประจ าปี การจดัเวทีแลกเปล่ียนขอ้มูล การแกปั้ญหาร่วมกนั การวางแผนและ 
ด าเนินการจดักิจกรรมใหม่  

   (2) สมาชิกแกนน าตอ้งเปิดโอกาสใหมี้การส่ือสารระหวา่งกนั ส่งข่าวผา่นจดหมาย 
ข่าวของเครือข่าย มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั เกบ็รวมรวมขอ้มูลและตั้งเป็นศูนย ์
ขอ้มูลของเครือข่ายเพื่อใหส้มาชิกเขา้ถึง  

   (3) สร้างความรักความผกูพนัและความไวเ้น้ือเช่ือใจระหวา่งคนในกลุ่มสมาชิก  
เร่ิมจดักิจกรรมง่าย  ๆท่ีมีโอกาสประสบความส าเร็จร่วมกนัก่อน มีกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ ์
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ระหวา่งบุคลากรในกลุ่มสมาชิกเป็นประจ า จดัเวทีใหมี้การพูดคุยกนัอยา่งตรงไปตรงมาเม่ือ 
เกิดปัญหาขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มสมาชิก จดักิจกรรมส่งต่องานท่ีเก่ียวขอ้ง  

   (4) จดัใหมี้กระบวนการตดัสินใจโดยใหส้มาชิกทุกกลุ่มมีส่วนร่วม พยายามสร้าง 
สภาพแวดลอ้มใหมี้ การเสนอความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ ไม่รวบอ านาจ ควรแบ่งกนัเป็น 
ผูน้  าตามความถนดั ท าการรวบรวมขอ้มูลจากสมาชิกทุกกลุ่มก่อนการตดัสินใจเพื่อท าให ้
เกิดการยอมรับและเตม็ใจท่ีจะน าผลการตดัสินใจของเครือข่ายไปปฏิบติั  

   (5) วางแผนในการประสานงานระหวา่งสมาชิก และเช่ือมต่อกบัเครือข่ายอ่ืนๆ  
จดัระบบการประสานงานใหค้ล่องตวัและทัว่ถึง การประสานงานถือเป็นหนา้ท่ีหลกัของ 
สมาชิกแกนน า เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสนบัสนุนทุกระดบัใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยดี  

9.คุณสมบติัของกลุ่มสมาชิกแกนน า  
   การพฒันาสมาชิกแกนน าท่ีมีประสิทธิภาพ จะเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหแ้ก่กลุ่มสมาชิก 

เครือข่ายอ่ืนๆ เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือจากคนภายนอก เป็นส่ิงจูงใจท่ีท าใหค้นภายนอกอยาก 
เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่ายมากข้ึน สมาชิกแกนน าจะตอ้งมีการพฒันากลุ่ม 
เพื่อใหมี้ความเขม้แขง็ มีวฒิุภาวะสูง มีความเป็นทีม ประสิทธิภาพสูง มีการรวมตวัของสมาชิก 
ในกลุ่มสูง มีการส่ือสารทัว่ถึงและโปร่งใสมีความไวเ้น้ือเช่ือใจระหวา่งสมาชิก ใชก้ระบวน 
การตดัสินใจแบบใหทุ้กคนมีส่วนร่วม เคารพความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั มีการประสานงาน 
ระหวา่งสมาชิกใหค้รบถว้นไม่ตกหล่นและเป็นเอกภาพ ประสานงานกบัองคก์รภายนอก 
เครือข่ายไดเ้ป็นอยา่งดี  

10.การรักษาเครือข่าย  
           ตราบใดท่ีภารกิจเครือข่ายยงัไม่ส าเร็จยอ่มมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรักษาเครือข่ายไว ้

ประคบัประคองใหเ้ครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได ้และบางกรณีหลงัจากเครือข่ายได ้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายแลว้ กจ็  าเป็นตอ้งรักษาความส าเร็จของเครือข่ายไว ้หลกัการ 
รักษาความส าเร็จของเครือข่าย มีดงัน้ี  

           (1) มีการจดักิจกรรมร่วมท่ีด าเนินอยา่งต่อเน่ือง  
     เครือข่ายจะกา้วไปสู่ช่วงชีวติท่ีถดถอยหากไม่มีกิจกรรมใดๆ ท่ีสมาชิกของ 

เครือข่ายสามารถกระท าร่วมกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากเม่ือไม่มีกิจกรรมกไ็ม่มีกลไกท่ีจะดึงสมาชิก 
เขา้หากนั สมาชิกของเครือข่ายกจ็ะไม่มีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กนัเม่ือการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง 
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สมาชิกลดลงกส่็งผลใหเ้ครือข่ายเร่ิมอ่อนแอ สมาชิกจะเร่ิมสงสัยในการคงอยูข่องเครือข่าย 
บางคนอาจพาลคิดไปวา่เครือข่ายลม้เลิกไปแลว้  

ความยัง่ยนืของเครือข่ายจะเกิดข้ึนกต่็อเม่ือไดมี้การจดักิจกรรมท่ีด าเนินการอยา่ง 
ต่อเน่ืองจนกระทัง่กิจกรรมดงักล่าวกลายเป็นแบบแผน (pattern) ของการกระท าท่ีสมาชิก 
ของเครือข่ายยอมรับโดยทัว่กนั ดว้ยเหตุน้ี การท่ีจะรักษาเครือข่ายไวไ้ดต้อ้งมีการก าหนด 
โครงสร้างและตารางกิจกรรมไวใ้หช้ดัเจน ทั้งในแง่ของเวลา ความถ่ี และตอ้งเป็นกิจกรรม 
ท่ีน่าสนใจเพียงพอท่ีจะดึงดูดสมาชิกใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นกิจกรรม 
เดียวท่ีใชส้ าหรับสมาชิกทุกคน ใหส้ ารวจดูความตอ้งการเฉพาะของสมาชิกในระดบัยอ่ย 
ลงไปในแต่ละคนและแต่ละกลุ่ม กล่าวคือควรจะมีกิจกรรมยอ่ยท่ีหลากหลายเพียงพอท่ีจะ 
ตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุ่มยอ่ยในเครือข่ายดว้ย โดยท่ีกิจกรรมเหล่าน้ีกย็งัตอ้งอยู ่
ในทิศทางท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายของเครือข่าย กิจกรรมเหล่าน้ีอาจจดัในรูปแบบท่ีเป็น 
ทางการ เช่น การวางแผนงานร่วมกนั การพบปะเพื่อประเมินผลร่วมกนัประจ าทุกเดือน เป็นตน้ 
หรือจดัในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ เช่น จดักีฬาสันทนาการระหว่างสมาชิก จดังานประเพณี 
ทอ้งถ่ินร่วมกนั เป็นตน้ ในกรณีท่ีเครือข่ายครอบคลุมพื้นท่ีท่ีกวา้งขวางมาก กิจกรรมไม่ควร 
รวมศูนยอ์ยูเ่ฉพาะส่วนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรคห์มุนเวียนกนัไปเพื่อใหส้มาชิก 
เขา้ร่วมไดโ้ดยสะดวก  

     (2) มีการรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งสมาชิกเครือข่าย  
           สัมพนัธภาพท่ีดีเป็นองคป์ระกอบส าคญัยิง่ในการรักษาเครือข่ายใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

ความสัมพนัธ์ท่ีดีเป็นเสมือนน ้ามนัท่ีคอยหล่อล่ืนการท างานร่วมกนัใหด้ าเนินไปอยา่งราบร่ืน 
เม่ือใดท่ีสมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกบาดหมางไม่เขา้ใจกนั หรือเกิดความขดัแยง้ระหวา่ง 
กนัโดยหาขอ้ตกลงไม่ได ้สัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกกจ็ะเร่ิมแตกร้าว ซ่ึงหากไม่มีการแกไ้ข 
อยา่งทนัท่วงที กจ็ะน าไปสู่ความเส่ือมถอยและความส้ินสุดลงของเครือข่ายได ้ดงันั้น ควรมี 
การจดักิจกรรมท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อกระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกโดยเฉพาะ และควร 
จดัอยา่งสม ่าเสมอไม่ใช่จดัในช่วงท่ีมีปัญหาเกิดข้ึนเท่านั้น  

นอกจากน้ีสมาชิกของเครือข่ายพึงตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาสมัพนัธภาพ 
เพื่อหลีกเล่ียงความขดัแยง้หรือความไม่เขา้ใจกนัท่ีอาจเกิดข้ึน สมาชิกควรแสดงความเป็นมิตร 
ต่อกนั เม่ือเกิดความขดัแยง้ตอ้งรีบแกไ้ขและด าเนินการไกล่เกล่ียใหเ้กิดความเขา้ใจกนัใหม่ 
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นอกจากน้ีควรมีมาตรการป้องกนัปัญหาก่อนท่ีจะเกิดความขดัแยง้ระหวา่งกนั เช่น ในการ 
จดัโครงสร้างองคก์รควรแบ่งอ านาจหนา้ท่ีใหช้ดัเจนและไม่ซ ้ าซอ้น การก าหนดเป้าหมาย 
การท างานท่ีสมาชิกยอมรับร่วมกนั การจดัสรรทรัพยากรอยา่งเพียงพอ การก าหนดผูน้ าท่ี 
เหมาะสม การก าหนดกติกาอนัเป็นท่ียอมรับร่วมกนั เป็นตน้  

     (3) ก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ  
           สมาชิกจะยงัเขา้ร่วมกิจกรรมของเครือข่ายตราบเท่าท่ียงัมีส่ิงจูงใจเพียงพอท่ีจะ 

ดึงดูดใหเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดกลไกบางประการท่ีจะช่วยจูงใจให ้
สมาชิกเกิดความสนใจอยากเขา้มีส่วนร่วม ซ่ึงตามทฤษฎีแรงจูงใจแลว้ปัจเจกต่างกมี็ส่ิงจูงใจ 
ท่ีต่างกนั ดงันั้นควรท าการวเิคราะห์เพื่อบ่งช้ีถึงแรงจูงใจท่ีแตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคล 
แลว้ท าการจดักลุ่มของส่ิงจูงใจท่ีใกลเ้คียงกนัออกเป็นกลุ่มๆ อาทิ ค่าตอบแทน เกียรติยศ 
ช่ือเสียง การยอมรับ เป็นตน้ อนัจะน าไปสู่มาตรการในการสร้างแรงจูงใจส าหรับบุคคลใน 
แต่ละกลุ่มอยา่งเฉพาะเจาะจง 

ถา้จ าเป็นจะตอ้งใหค่้าตอบแทนเพื่อเป็นส่ิงจูงใจ ควรเป็นการแลกเปล่ียนกบัผลงาน 
มากกวา่การใหผ้ลตอบแทนในลกัษณะเหมาจ่าย กล่าวคือผูท่ี้รับค่าตอบแทนตอ้งสร้างผลงาน 
เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน โดยผลงานท่ีไดต้อ้งสนบัสนุนและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง 
การพฒันาเครือข่าย และควรมีการท าสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหช้ดัเจน เพื่อสร้างทกัษะ 
ผกูพนัระหวา่งผูรั้บทุนและผูใ้ชทุ้น การใหค่้าตอบแทนกไ็ม่ควรใหท้ั้งหมดในงวดเดียว ทั้งน้ี 
เพื่อใหมี้การปรับลดค่าตอบแทนไดห้ากผูรั้บทุนไม่ด าเนินการตามสัญญา  

ในกรณีท่ีตอ้งการใหเ้กียรติยศและช่ือเสียงเป็นส่ิงจูงใจโดยเฉพาะในงานพฒันาสังคม 
ท่ีมกัจะไม่มีค่าตอบแทนการด าเนินงาน จ าเป็นตอ้งหาส่ิงจูงใจอ่ืนมาชดเชยส่ิงตอบแทนท่ี 
เป็นตวัเงิน ตามทฤษฎีของ Maslow ความตอ้งการการยกยอ่งจากผูอ่ื้น (esteem needs) ท่ีอยู ่
ในรูปของอ านาจเกียรติยศช่ือเสียง หรือสถานะทางสังคม เป็นส่ิงท่ีน ามาใชจู้งใจได ้อาจท า 
เป็นรูป “ สัญลกัษณ์ ” บางอยา่งท่ีส่ือถึงการไดรั้บเกียรติยศ การยกยอ่งและมีคุณค่าทางสังคม 
เช่น การประกาศเกียรติยศ เขม็เชิดชูเกียรติ โล่เกียรติยศ เป็นตน้ โดยสัญลกัษณ์เหล่าน้ีตอ้ง 
มีคุณค่าเพียงพอใหเ้ขาปรารถนาอยากท่ีจะได ้และควรมีเกียรติยศหลายระดบัท่ีจูงใจสมาชิก 
เครือข่ายใหร่้วมมือลงแรงเพื่อไต่เตา้ไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดความต่อเน่ือง 
และควรมีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่รายช่ือคนกลุ่มน้ีอยา่งกวา้งขวาง  
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     (4) จดัหาทรัพยากรสนบัสนุนเพียงพอ  
           หลายเครือข่ายตอ้งหยดุด าเนินการไป เน่ืองจากขาดแคลนทรัพยากรสนบัสนุน 

การด าเนินงานท่ีเพียงพอ ทั้งดา้นวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และบุคลากร ท่ีส าคญัคือ 
เงินทุนในการด าเนินงานซ่ึงเปรียบเสมือนเลือดท่ีไหลเวยีนหล่อเล้ียงเครือข่ายใหส้ามารถ
ด าเนินการต่อไปได ้เม่ือขาดเงินทุนเพียงพอท่ีจะจุนเจือ เครือข่ายอาจตอ้งปิดตวัลงในท่ีสุด 
หากไดรั้บการสนบัสนุนจะตอ้งมีระบบตรวจสอบการใชจ่้ายอยา่งรัดกุม และมีการรายงาน 
ผลเป็นระยะ หากการด าเนินงานไม่คืบหนา้อาจใหร้ะงบัทุนได ้ 

     (5) ใหค้วามช่วยเหลือและช่วยแกไ้ขปัญหา  
           เครือข่ายอาจเกิดปัญหาระหว่างการด าเนินงานได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เครือข่าย 

ท่ีเพิ่งเร่ิมด าเนินการใหม่ๆ การมีท่ีปรึกษาท่ีดีคอยใหค้  าแนะน าและคอยช่วยเหลือจะช่วยให ้
เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได ้    และช่วยหนุนเสริมใหเ้ครือข่ายเกิดความเขม้แขง็ 
ยิง่ข้ึน ควรมีท่ีปรึกษาเพื่อท าหนา้ท่ีช่วยเหลือใหค้  าแนะน า เป็นแหล่งขอ้มูลใหศึ้กษาคน้ควา้ 
และช่วยอบรมภาวะการเป็นผูน้  าใหก้บัสมาชิกเครือข่าย  

     (6) มีการสร้างผูน้  ารุ่นใหม่อยา่งต่อเน่ือง  
               องคก์รหรือเครือข่ายท่ีเคยประสบความส าเร็จกลบัตอ้งประสบกบัความลม้เหลว 

อยา่งรุนแรงเม่ือเวลาผา่นไปเพราะไม่ได ้“ สร้างคน ” ข้ึนมารับไมผ้ลดัต่อจากคนรุ่นก่อนเพื่อ 
สานต่อภาระกิจของเครือข่าย จ าเป็นตอ้งสร้างผูน้  ารุ่นใหม่อยา่งต่อเน่ืองเครือข่ายตอ้งคดัเลือก 
คนท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ทั้งดา้นความรู้ความสามารถ การมีประสบการณ์ร่วมกบัเครือข่าย 
และท่ีส าคญัคือเป็นท่ียอมรับนบัถือและสามารถเป็นศูนยร์วมใจของคนในเครือข่ายไดด้ าเนิน 
การใหค้นเหล่าน้ีเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการท าหนา้ท่ีเป็นสมาชิกแกนหลกั  
เพื่อสืบสานหนา้ท่ีต่อไปเม่ือสมาชิกแกนหลกัตอ้งหมดวาระไป 

2.5 การเสริมสร้างบทบาทและการมส่ีวนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.นิยามและความหมาย 
   กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นค าท่ีมีความหมายหลากหลายและมีการน ามาใชใ้นกระบวน 

การพฒันาเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมืองและชุมชนทอ้งถ่ินมาโดยตลอดนบัตั้งแต่ 
เร่ิมมีการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี  1  แต่ท่ีปรากฏเร่ืองการมี 
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ส่วนร่วมชดัเจนคือตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2525 - 
2529) เป็นตน้มา เน่ืองจากกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล ครอบครัว 
ชุมชน  สังคม  บทบาท  และภาคประชาสังคม (Civil Society) และโดยมากจะมุ่งเนน้ให ้
ประชาชนในระดบัทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาชุมชนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็น 
การเฉพาะ 

ฉะนั้นการเกิดข้ึนของกระบวนการมีส่วนร่วมจึงอาจเร่ิมตน้ท่ีการพฒันากระบวนการคิด 
วางแผน ตดัสินใจและด าเนินการในเร่ืองท่ีเป็นประโยชนต่์อชุมชนของตน แต่ถึงอยา่งไร 
กต็ามมีนกัวชิาการหลายท่านใหค้  านิยามและความหมายของค าวา่การมีส่วนร่วมไวแ้ตกต่างกนั 
แต่โดยสาระส าคญัแลว้คลา้ยคลึงกนัในเชิงของรูปแบบและหลกัการ โดยเนน้ท่ีการใหบ้ทบาท 
ของประชาชนในการวางแผนตดัสินใจในเร่ืองท่ีเป็นประโยชนต่์อชุมชนของตน 

    1.1 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการใหป้ระชาชน 
เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานพฒันาดา้นต่าง  ๆทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยเฉพาะ 
ในบริบทของกระบวนการวางแผนด าเนินงานในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด อนัจะเป็นการส่งเสริม 
ใหป้ระชาชนมีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจแกไ้ขปัญหาของตนเองอยา่งแขง็ขนั ร่วมใช ้
ความคิดสร้างสรรคค์วามรู้และความช านาญร่วมกบัวิทยากรท่ีเหมาะสม และสนบัสนุนติด 
ตามผลการปฏิบติังานขององคก์รและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ยงัครอบคลุมถึงการท่ีประชาชนหรือชุมชน 
พฒันาขีดความสามารถของตนเองในการจดัการและควบคุมการใชท้รัพยากรและปัจจยัการ 
ผลิตท่ีมีอยูใ่นสังคม เพื่อประโยชนต่์อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจ าเป็น 
ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสมาชิกในชุมชนหรือชุมชน รวมทั้งไดมี้โอกาสพฒันาการรับรู้ 
และภูมิปัญญาในการแสดงออกในลกัษณะของการเขา้ไปมีส่วนในการวางแผนและตดัสินใจ 
ในการก าหนดอนาคตของตนเองและชุมชน 

การมีส่วนร่วมมิไดถู้กจ ากดัเฉพาะในการพฒันาชุมชนหรือชนบทเท่านั้น แต่ยงัหมาย 
รวมถึงการพฒันาสังคมและชุมชนเมืองดว้ย โดยจะเห็นวา่ในปัจจุบนัมีการพฒันากระบวน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาเมืองในหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะการก่อรูปของ 
ลกัษณะของประชาคมเมือง กถื็อเป็นส่วนหน่ึงของพฒันาการการมีส่วนร่วม แต่โดยมาก 
จะเป็นการแสดงบทบาทในเชิงของการสร้างโอกาสของประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมต่อ 
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การพฒันาโครงการ / กิจกรรมท่ีจะตอบสนองต่อการยกระดบัคุณภาพชีวติของตนเองและ 
ชุมชนของตน  เช่น  ความตอ้งการพื้นท่ีสีเขียวเพื่อเป็นสวนสาธารณะ หรือความตอ้งการ 
ระบบขนส่งมวลชนแบบเร็วท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีหน่วยบริหารเมืองตอ้งจดัหา 
และบริการให ้เป็นตน้ ซ่ึงแตกต่างจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตชุมชนชนบท 
ท่ีมีความตอ้งการการพฒันาขั้นพื้นฐานเพื่อการด ารงชีวติท่ีดีกวา่เดิม  เช่น  ความตอ้งการ 
แหล่งน ้า ความตอ้งการท่ีดินท ากิน ความตอ้งการอาชีพ เป็นตน้ 

การมีส่วนร่วมเป็นเร่ืองของการด าเนินงานอยา่งเป็นกระบวนการ เน่ืองจากการมี 
ส่วนร่วมจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัของบรรดาหมู่สมาชิกของชุมชน จากนั้น 
จึงก าหนดความตอ้งการในการมีส่วนร่วม และรูปแบบการไดม้าซ่ึงเป้าหมายของการมีส่วนร่วม 
ฉะนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมจึงเก่ียวขอ้งกบัจิตใจและอารมณ์ของกลุ่มบุคคลในสถานการณ์ 
ใดสถานการณ์หน่ึงท่ีพวกเขาตอ้งตดัสินใจ ดว้ยเหตุน้ีบรรยากาศของการแสดงความคิดเห็น 
ต่ออนาคตของพวกเขาเหล่านั้นจึงมีเร่ืองของการชกัจูง โนม้นา้วใจและท าใหเ้กิดแรงจูงใจ 
ท่ีจะท าใหเ้กิดความรู้สึกร่วมของสมาชิกเพื่อน าไปสู่การตดัสินใจในขั้นสุดทา้ย 

    1.2 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มบุคคล กลุ่มองคก์ร หรือสถาบนั 
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพฒันาทั้งในดา้น เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง  
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยเป็นผูท่ี้อาจไดรั้บประโยชนจ์ากกิจกรรม 
การพฒันาเหล่านั้นโดยตรง หรืออาจเป็นผูท่ี้อาจไดรั้บผลกระทบทางลบจากกิจกรรมต่างๆ 
ท าใหต้อ้งแสดงออกถึงความห่วงใยต่อปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน รวมทั้งอาจมีแนวโนม้ของการ 
แสดงปฏิกิริยาทั้งในเชิงสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาหรือคดัคา้นการพฒันา 

การก าหนดผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการพฒันาไม่มีการแบ่งออกใหเ้ห็นชดัเจนโดยตรง 
แต่ในทางปฏิบติัสามารถก าหนดไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกัคือ 

(1) กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรง (Primary Stakeholders) หมายถึง ผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ด 
กบัเหตุการณ์หรือผลพวงของการพฒันาท่ีอาจมีผลกระทบในเชิงบวกหรือลบต่อพวกเขาโดย 
ตรงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เช่น การก าหนดแนวเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติออกจากท่ีดินท ากิน 
ของราษฎร อาจท าใหร้าษฎรท่ีมีพื้นท่ีติดกบัเขตอุทยาน ไดรั้บผลกระทบโดยตรงหรือในกรณี 
ของการท าป่าชุมชน ผูท่ี้ไดรั้บประโยชนโ์ดยตรงคือราษฎรท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนนั้นๆ เช่น  
สามารถเขา้ไปเกบ็หาพืชป่า  
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(2) กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยออ้ม (Secondary Stakeholders) ซ่ึงเป็นผูท่ี้อาจได ้
รับผลพวงจากผลกระทบของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรง เช่น บรรดาพ่อคา้แม่คา้ท่ีรับซ้ือ 
ของป่าจากราษฎรท่ีเขา้ไปเกบ็หาของป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงหากมีการควบคุมมิให ้
ราษฎรเขา้ไปเกบ็หาของป่า ยอ่มท าใหร้าษฎรเหล่านั้นขาดรายได ้ยงัผลใหพ้่อคา้แม่คา้ท่ีรับ 
ซ้ือสินคา้ไม่สามารถด าเนินธุรกิจของตนเองไดต้ามปกติ 

นอกจากน้ียงัมีกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน  ๆอีกท่ีเห็นเด่นชดัคือ กลุ่มท่ีมีบทบาทในการ 
สนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วม หรือกลุ่มท่ีมีบทบาทในการตดัสินใจเชิงนโยบาย 
ในการพฒันา  เช่น กลุ่มขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานราชการ องคก์รพฒันาเอกชน  
อาสาสมคัร มูลนิธิ สมาคม องคก์รความช่วยเหลืออ่ืนๆ ซ่ึงหน่วยงานหรือองคก์รเหล่าน้ีมี 
ส่วนส าคญัในการเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกนัทั้งส้ิน 
     1.3 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชนมีส่วนร่วม หมายถึง 
การด าเนินงานใดๆ  กต็ามท่ีเป็นการตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์องการจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหบ้รรลุถึงผลผลิตท่ีไดจ้ากพื้นท่ี โดยตอ้งด าเนินกิจกรรม 
สนบัสนุน 2 ประการคือ กิจกรรมส่งเสริมจิตส านึกและความตระหนกักิจกรรมการใชท้รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้ง  โดยท่ีการด าเนินกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงตอ้งให ้
ประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมอยา่งเป็นกระบวนการ และมีความโปร่งใสเป็นธรรม 
เสมอภาคและเท่าเทียมกนั 

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชนมีส่วนร่วมนั้นอาจเป็นทรัพยากร 
ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนกไ็ด ้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสรรพส่ิง 
ในระบบนิเวศลุ่มน ้า โดยชุมชนนั้นตอ้งยดึหลกัการและแนวทางด าเนินงานท่ีจะสะทอ้นให ้
เห็นพลงัความร่วมมือของชุมชนในการเขา้มาสนบัสนุนการด าเนินงานของรัฐอยา่งจริงจงัและ 
แขง็ขนั  ในหลายกิจกรรมรัฐอาจเป็นผูก้ระตุน้ใหชุ้มชนด าเนินงานดว้ยตนเอง รัฐเป็นเพียง 
แต่ผูส้นบัสนุนเท่านั้น  แต่ในบางกิจกรรมอาจร่วมกนัด าเนินงาน หรือรัฐอาจเป็นผูป้ฏิบติั 
โดยท่ีชุมชนเป็นฝ่ายสนบัสนุนกไ็ดด้งันั้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม จึงไม่มีกฎเกณฑห์รือวธีิปฏิบติัท่ีตายตวั แต่ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และ 
บริบทของชุมชนเป็นตวัตดัสินใจ ในบางพื้นท่ีหากชุมชนขาดความพร้อมในการด าเนินงาน 
ร่วมกบัรัฐ ฝ่ายรัฐกอ็าจตอ้งน ากิจกรรมบางรูปแบบเพื่อใหชุ้มชนต่ืนตวัและตระหนกัถึงการ 
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จดัการลุ่มน ้า แต่ในทางกลบักนัหากชุมชนมีความพร้อมและเขา้ใจในการจดัการทรัพยากร 
ในลุ่มน ้า แลว้ฝ่ายเจา้หนา้ท่ีรัฐกส็ามารถผอ่งถ่ายกิจกรรมใหเ้กิดการท างานแบบร่วมมือกนัได ้

2.วตัถุประสงคข์องการมีส่วนร่วม 
   การมีส่วนร่วมไม่เพียงแต่ท าใหเ้กิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และมีปฏิกิริยาเชิง 

สร้างสรรคข์องประชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ยงัสามารถตอบสนอง 
ต่อวตัถุประสงคต่์างๆ ดงัน้ี 

   2.1 ท าใหเ้กิดกระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร กล่าวคือกระบวนการมีส่วนร่วม 
เป็นส่วนหน่ึงของการส่งผ่านขอ้มูลข่าวสารจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เม่ือตอ้งการใหป้ระชาชนหรือชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวและเหตุการณ์ 
ต่างๆ กม็กัใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร การแลก 
เปล่ียนขอ้มูลข่าวสารหากเป็นการแลกเปล่ียนแบบบุคคลต่อบุคคลกย็ิง่ท าใหเ้กิดกระบวนการ 
รับรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และทัว่ถึงและเป็นการสร้างการรับรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

   2.2 ท าใหก้ารด าเนินกิจกรรมเป็นไปดว้ยความราบร่ืน ไม่มีอุปสรรค เน่ืองจากการ 
ด าเนินกิจกรรมมกัเก่ียวขอ้งกบับุคคลหมู่มากและอาจรวมถึงสาธารณชนทัว่ไป ดงันั้นหาก 
ไม่สร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนเหล่าน้ีตั้งแต่เร่ิมแรก กอ็าจท าใหเ้กิดความไม่เขา้ใจใน 
กิจกรรมท่ีตอ้งการจะด าเนินการ แต่ถา้ไดส้ร้างการมีส่วนร่วมดว้ยกลวธีิใดๆ กต็าม อยา่งนอ้ย 
การด าเนินกิจกรรมกไ็ม่ไดรั้บการคดัคา้นหรือต่อตา้น  ขณะเดียวกนัยงัเป็นการสนบัสนุน 
ใหเ้กิดแนวร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย 

   2.3 ใชก้ารมีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในการพฒันาชุมชน ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคมการเมือง รวมทั้งการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงัจะเห็นไดจ้ากการ 
พฒันาดา้นต่างๆ เหล่าน้ีลว้นใชก้ารมีส่วนร่วมในการสร้างการยอมรับของประชาชนแทบทั้งส้ิน 
ภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนัท่ีประชาชนมีการต่ืนตวัเร่ืองบทบาทและสิทธิของตนเองในการ 
พฒันาคุณภาพชีวติ ท าใหเ้กิดเวทีการระดมความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวาง ส่งผลดีต่อกระบวน 
การพฒันาชุมชนในดา้นต่างๆ 

3.ประโยชนข์องการมีส่วนร่วม 
   การมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการท่ีนกับริหารและนกัพฒันาทั้งหลายน ามาใชใ้นการ 

สร้างความชอบธรรม โปร่งใสในการด าเนินงาน โดยเฉพาะการด าเนินงานท่ีตอ้งเก่ียวขอ้ง 
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กบัสาธารณชนหรือคนหมู่มาก การมีส่วนร่วมจะช่วยในการเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ 
อยา่งชาญฉลาด ท าใหค้วามแตกต่างอยูบ่นพื้นฐานของเหตุและผล ท่ีทุกฝ่ายควรใหค้วามเคารพ 
ต่อสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของแต่ละบุคคล อยา่งไรกต็ามหากพิจารณาถึงประโยชน์ 
โดยรวมของการมีส่วนร่วม พอสรุปเป็นประเดน็ส าคญัได ้ดงัน้ี 

   3.1 เพิ่มคุณค่าในการตดัสินใจ 
         การตดัสินใจใด  ๆหากเป็นการตดัสินโดยใชต้รรกะส่วนบุคคล ยอ่มมีความเส่ียง 

ต่อการผดิพลาดหรือเพล่ียงพล ้า ในการด าเนินงานได ้อนัแตกต่างไปจากการตดัสินใจผา่น 
กระบวนการของกลุ่ม ซ่ึงมีการระดมความคิดเห็นท่ีหลากหลายกวา่ และท าใหผ้ลของการ 
ตดัสินใจสอดคลอ้งกบับริบทส่ิงแวดลอ้มในบางกรณีการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอาจช่วยสร้าง 
ทางเลือกในการตดัสินใจท่ีชดัเจนและตรงกบัเป้าหมายท่ีวางไว ้จึงเป็นการเพิ่มคุณภาพและ 
คุณค่าในการตดัสินใจ 

   3.2 ช่วยลดค่าใชจ่้ายและการสูญเสียเวลา 
         โดยปกติการด าเนินงานเพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมยอ่มท าใหต้อ้งสูญเสียเวลา 

และงบประมาณไม่นอ้ย แต่หากพิจารณาในแง่ของการพฒันาโครงการหรือการด าเนินงาน 
ในเร่ืองท่ีตอ้งท างานร่วมกบัชุมชนแลว้  ถือวา่การท ากระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่เน่ินๆ  
จะช่วยสร้างความเขา้ใจต่อกลุ่มเป้าหมายไดดี้ อนัเป็นการลดความหวาดระแวงท่ีจะมีต่อการ 
ด าเนินงาน ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ไม่ใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วม อาจเกิดกรณีพิพาท 
และน าไปสู่การคดัคา้นการพฒันาโครงการ ซ่ึงเม่ือถึงเวลานั้นผูรั้บผดิชอบโครงการยอ่มตอ้ง 
เสียเวลาและค่าใชจ่้ายมากข้ึนกวา่เดิมหลายเท่า 

   3.3 สร้างฉนัทามติ 
         ในบางคร้ังเป็นการยากท่ีจะท าใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมีความ 

คิดเห็นท่ีตรงกนั จนสามารถน าไปสู่ขอ้สรุปร่วมกนัได ้ทั้งน้ีอาจเกิดจากทศันคติ ความเช่ือ 
ค่านิยม ความเคยชิน วถีิการปฏิบติั หรือแมก้ระทัง่ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั ดว้ยเหตุน้ี 
การมีส่วนร่วมจึงเป็นทางออกท่ีช่วยในการสร้างทางเลือก และก าหนดทางเลือกท่ีตอ้งการได ้
อยา่งรวดเร็ว บนพื้นฐานของการเห็นพอ้งของทุกฝ่าย จึงมกัปรากฏขอ้ตกลงหรือฉนัทามติ 
ร่วมเกิดข้ึน จากเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนอยูบ่่อยคร้ัง 
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   3.4 เพิ่มความง่ายต่อการน าไปปฏิบติั 
         กระบวนการมีส่วนร่วม มิใช่อยูแ่ต่ในความหมายของการใหก้ลุ่มสาธารณชนเขา้ 

มาระดมพลงัความคิดพลงัสมองอยา่งเดียว แต่หมายรวมถึงการท าความคิดความตอ้งการเหล่านั้น 
ใหบ้รรลุขอ้ตกลงร่วมกนั อีกทั้งตอ้งน าขอ้ตกลงไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมตามนยัของ 
ขอ้ตกลงท่ีกระท าไว ้รวมถึงการติดตามผลของการปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้น เพื่อตรวจสอบผลส าเร็จ 
ของการปฏิบติัวา่มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีวางไวม้ากนอ้ยเพียงใด  ในกระบวนการ 
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง  มกัพบวา่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือมีบทบาทกบัการแสวงหาขอ้ตกลงจะเป็น 
บุคคลท่ีมีส่วนอยา่งแขง็ขนัต่อการปฏิบติัตามขอ้ตกลงเหล่านั้น 

   3.5 หลีกเล่ียงการเผชิญหนา้ 
         การเผชิญหนา้เป็นการแสดงออกถึงปฏิกิริยาของกลุ่มคนกลุ่มหน่ึงต่ออีกกลุ่ม 

หน่ึงในเชิงไม่สร้างสรรค ์กล่าวคือการเผชิญหนา้มกัเป็นความพยายามในการใชก้  าลงัประทุษร้าย 
หรือใชจ้  านวนคนของฝ่ายตนท่ีมีมากกวา่กดดนั / ควบคุมการแสดงออกของอีกฝ่ายหน่ึง เพื่อแสดง 
ใหเ้ห็นวา่ฝ่ายตนมีอ านาจเหนือกวา่อนัเป็นการท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบ-เสียเปรียบ อยา่งเห็น 
ไดช้ดั การมีส่วนร่วมแมว้า่ในบางกรณีอาจไม่ช่วยในการลดความขดัแยง้ของแต่ละฝ่ายแต่หาก 
บริหารกระบวนการของการมีส่วนร่วมท่ีรัดกุมแลว้ ยอ่มส่งผลดีต่อการลดขอ้ขดัแยง้ลงได ้

   3.6 คงไวซ่ึ้งความน่าเช่ือถือและความชอบธรรม 
         การมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการท่ีตอ้งท าในท่ีสาธารณะ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

เขา้มาร่วมรับรู้และเป็นผูมี้บทบาทหลกัในการวางแผนและตดัสินใจ ดงันั้น จึงเป็นกระบวน 
การท่ีไม่สามารถกระท าโดยกลุ่มคนท่ีตอ้งการปิดบงัขอ้มูลในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงได ้ดงันั้น  
หากหน่วยงานหรือสถาบนัใดสร้างกลไกการมีส่วนร่วมรองรับการด าเนินงาน จะยิง่ท าให ้
หน่วยงานนั้น ไดรั้บการยอมรับจากสาธารณชน 

   3.7 ช่วยตรวจสอบปฏิกิริยาของชุมชน 
         ผูป้ฏิบติังานหรือแมก้ระทัง่ผูบ้ริหารสามารถช่วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในการตรวจสอบปฏิกิริยาท่ีเกิดการปฏิบติังาน หรือการบริหารจดัการองคก์รไดเ้ป็น 
อยา่งดี โดยเฉพาะในงานดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทั้งใน 
การจดัท าแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรือการตรวจสอบประสิทธิผล 
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ของการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้กอ็าจใชก้ลไกของการมีส่วนร่วมผา่นกลุ่มคณะท างานท่ี 
ปรึกษา ซ่ึงช่วยสะทอ้นผลการปฏิบติังานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไดเ้ป็นอยา่งดี 

   3.8 พฒันากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 
         กระบวนการเรียนรู้ เกิดจากการท่ีชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแลว้เห็นคุณค่า ส่งผลต่อการทดลองด าเนินการ หรือศึกษา 
ในเชิงของการสาธิตการปฏิบติั เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัจริงต่อไป ฉะนั้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
ไม่เพียงแต่ช่วยสนบัสนุนใหชุ้มชนมีความรู้ในการพฒันาตนเองและชุมชนแลว้ยงัเป็นส่วน 
ส าคญัต่อการเพิ่มกระบวนการวางแผนและตดัสินใจของชุมชนท่ีมีความละเอียดรอบคอบ  
และยดึหลกัความเป็นประชาธิปไตย 

4.ขอ้จ ากดัของการมีส่วนร่วม 
   ขอ้จ ากดัของการมีส่วนร่วม เป็นประเดน็ท่ีท าใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบต่อการ 

พฒันาโครงการหรือการพฒันาชุมชนในลุ่มน ้า ไม่สามารถท าใหเ้กิดกระบวนการมีส่วน 
ร่วมอยา่งแทจ้ริงตามความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีมีสาเหตุหลายประการดงัน้ี 

   4.1 ท าใหก้ารพฒันากิจกรรมเกิดความล่าชา้ 
         บ่อยคร้ังท่ีการพฒันาโครงการหรือการด าเนินกิจกรรมในการจดัการลุ่มน ้ามีความ 

ตอ้งการใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ วางแผน ตดัสินใจและด าเนินการ 
แต่หากผูรั้บผดิชอบไม่ใหค้วามส าคญัต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา กย็อ่มท าให ้
การพฒันาเหล่านั้นขาดการสนบัสนุนท่ีดีจากประชาชน แต่ถา้ท าใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมข้ึน 
บางคร้ังกเ็ป็นช่องทางใหฝ่้ายท่ีตอ้งการแสวงหาประโยชนเ์ขา้มาแทรกแซง ท าใหก้ารพฒันา 
ต่างๆ ไม่เป็นตามทิศทางท่ีตอ้งการ  บางคร้ังส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ของการพฒันาข้ึนได ้ 
โดยส่วนใหญ่เหตุผลของความล่าชา้ มาจากความไม่โปร่งใสของโครงการและไม่สามารถ 
แบ่งปันประโยชนแ์ละโอกาสใหก้บัประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนั 

   4.2 ท าใหเ้กิดคู่พิพาทและความขดัแยง้ 
         การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีมีความพยายามท่ีจะใหส้าธารณชนและผู ้

เก่ียวขอ้งเขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินงาน ฉะนั้นจึงมีโอกาสท่ีท าใหเ้กิดความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
กนัของกลุ่มคนท่ีเขา้ร่วมกระบวนการได ้แต่ถึงกระนั้นกมิ็ใช่วา่จะเกิดความขดัแยง้กนัข้ึนได ้
ถา้แต่ละฝ่ายท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนัไม่ท าใหเ้กิดการคล่ีคลายประเด็นท่ีมีความขดัแยง้ 
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และยิง่มีการแบ่งขั้วแบ่งฝ่ายโดยยดึถือความคิดของฝ่ายตนเป็นหลกัโดยขาดการใชเ้หตุผล 
สนบัสนุนท่ีดี ยอ่มท าใหเ้กิดกรณีพิพาทข้ึนได ้

   4.3 สูญเสียงบประมาณในการด าเนินงาน 
         ปฏิเสธไม่ไดว้า่การท าใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจ าเป็นตอ้ง 

ใชง้บประมาณในการด าเนินงานทั้ง ในขั้นตอนการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร การจดัใหมี้การ 
ประชุมระดมความคิดเห็นหรือการปรึกษาหารือ การน าแผนความตอ้งการไปสู่การปฏิบติั 
และการติดตามประเมินผล ขั้นตอนต่างๆ เหล่าน้ีลว้นใชง้บประมาณทั้งส้ิน และปัจจยัดา้น 
งบประมาณน้ีเองท่ีท าใหผู้บ้ริหารหน่วยงานไม่อาจส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการไดอ้ยา่งจริงจงั  
หรือแมว้า่อาจเกิดกระบวนการข้ึนกจ็ริง แต่กไ็ม่มีความต่อเน่ืองในระยะยาว 

   4.4 ต่างฝ่ายต่างเสียเวลา 
         การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีท าใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัอยา่งสร้างสรรค ์

ของฝ่ายท่ีจดัใหมี้กระบวนการมีส่วนร่วมและฝ่ายท่ีตอ้งเขา้ร่วมกระบวนการ บางคร้ังการ 
จดัใหเ้กิดกระบวนการตอ้งค านึงถึงปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของทั้งสองฝ่าย 
โดยเฉพาะฝ่ายท่ีตอ้งเขา้ร่วมกระบวนการ ยิง่ตอ้งเสียสละเวลาในการประกอบอาชีพของตน 
ในการท่ีจะตอ้งเขา้ร่วมกระบวนการ ดงันั้นหากกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึนไม่อาจผลกัดนั 
ใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัได ้ยอ่มหมายถึงการสูญเสียเวลาโดยไม่ไดรั้บประโยชนต่์อตนเอง 
และส่วนรวมแต่อยา่งใด 

   4.5 เป็นโอกาสท าใหเ้กิดปัญหาการเมืองทอ้งถ่ิน 
         ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการมีส่วนร่วมประการหน่ึงคือ การท าใหเ้กิดการ 

แทรกแซงของการเมืองทอ้งถ่ิน เน่ืองจากกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีหลายฝ่าย 
สามารถเขา้มาแสดงบทบาทในการตดัสินใจการพฒันา ดว้ยเหตุน้ีจึงมีความล่อแหลมอยา่งยิง่ 
ท่ีนกัการเมืองทอ้งถ่ินสามารถใชเ้วทีการมีส่วนร่วมในการโนม้นา้วใจ / ชกัจูง หรือมีอิทธิพล 
ทางความคิดต่อกลุ่มสาธารณชน อีกทั้งยงัสามารถควบคุมการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มคน 
บางกลุ่มได ้

5.หลกัการและแนวคิดพื้นฐานของการมีส่วนร่วม 
   หลกัการและแนวคิดพื้นฐานของการมีส่วนร่วม เป็นประเดน็ท่ีมีขอบข่ายกวา้งขวาง 

สามารถพิจารณาไดห้ลายมิติข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งแต่อยา่งไรกต็ามหลกัการ /  



39 
 

แนวคิดพื้นฐานท่ีอาจน ามาใชใ้นการด าเนินงานมีรายละเอียดพอสังเขปดงัน้ี 
   5.1 หลกัการและแนวคิด 
         การมีส่วนร่วม หมายถึง การเก่ียวขอ้งกนัทางดา้นสังคม จิตใจและอารมณ์ของ 

บุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม ซ่ึงผลของการเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจใหก้ระท าการ 
ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น ซ่ึงมีความหมายมากกวา่การเป็นเพียงส่วนหน่ึงของชุมชน 
เท่านั้น  นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมยงัเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนผูเ้ก่ียวขอ้งไดมี้ส่วน 
ในการคิดวิเคราะห์ ริเร่ิม วางแผน ตดัสินใจ การร่วมปฏิบติัและร่วมรับผดิชอบในเร่ืองต่างๆ 
อนัมีผลกระทบถึงตวัประชาชนโดยตรงการมีส่วนร่วมจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของ 
กระบวนการท่ีประชาชนมีความสมคัรใจท่ีจะเขา้มามีส่วนในการก าหนดการเปล่ียนแปลง 
เพื่อตวัประชาชนเอง และมีการจดัสรรและแบ่งปันผลประโยชนจ์ากการด าเนินการในเร่ืองนั้น  ๆ
อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรมภายใตฉ้นัทามติท่ีทุกฝ่ายเห็นพอ้งตอ้งกนั การมีส่วนร่วมเป็น 
กระบวนการท่ีจะเกิดข้ึน กต่็อเม่ือการตดัสินใจนั้นมีผลกระทบท่ีส าคญัต่อการเปล่ียนแปลง 
วถีิชีวติความเป็นอยูข่องประชาชน หรืออีกนยัหน่ึงคือเป็นการตดัสินใจในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยตรงกบัประชาชน และผลของการตดัสินใจดงักล่าวจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงสภาพ 
แวดลอ้มโดยรอบโดยเฉพาะก่อใหเ้กิดประโยชนท่ี์ประชาชนจะไดรั้บ ซ่ึงเป็นผลมาจากการ 
มีส่วนร่วมเหล่านั้น อยา่งไรกต็ามบทบาทของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถเขา้มาแสดงบทบาท 
ไดท้ั้งใน 2 ลกัษณะคือ 

         (1) การมีส่วนร่วมโดยตรง หมายถึง การท่ีประชาชนมีบทบาทในการเขา้ไปมี 
ส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ โดยตรง ทั้งยงัสามารถแสดงความคิดเห็น วเิคราะห์ พิจารณา 
ตดัสินใจ และการปฏิบติัโดยไม่ตอ้งอาศยัตวัแทนเขา้ไปท าหนา้ท่ี เช่น การเขา้ไปมีส่วนร่วม 
ในการเป็นคณะกรรมการ คณะท างาน ท่ีปรึกษา หรือการเขา้ไปร่วมในการปลูกและฟ้ืนฟูป่า 
ตน้น ้าล  าธารร่วมกบัหน่วยจดัการตน้น ้า บทบาทการแสดงออกลกัษณะน้ีเป็นกระบวนการ 
ท่ีท าใหบุ้คคลท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วมสามารถแสดงบทบาทต่างๆ ไดเ้ตม็ศกัยภาพภายใตข้องเขต 
ของกติกาท่ีถูกก าหนดไว ้

         (2) การมีส่วนร่วมผา่นตวัแทน หมายถึง การส่งผูแ้ทนของตนเขา้ไปท าหนา้ท่ี 
แทนตนหรือกลุ่มของตน เช่น การใหห้วัหนา้ครัวเรือนไปท าหนา้ท่ีแทนครัวเรือนเพื่อร่วม 
วางแผนการจดัการป่าตน้น ้ า การเสนอผูน้ ากลุ่มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เขา้ไปเป็นคณะ 
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กรรมการอนุรักษป่์าตน้น ้ า ร่วมกบัตวัแทนจากภาคีต่างๆ เป็นตน้ เห็นไดว้า่การจะเลือกรูป 
แบบการมีส่วนร่วมแบบใดนั้น ข้ึนอยูปั่จจยัแวดลอ้มต่างๆ ดว้ย 

   5.2 ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 
         การมีส่วนร่วมเป็นเร่ืองของกระบวนการ หน่วยงานรัฐไม่ควรเขา้ไปควบคุม 

กระบวนการมีส่วนร่วมโดยตรง แต่ควรเป็นฝ่ายสนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วม 
อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อใหชุ้มชนเกิดการเรียนรู้ดว้ยชุมชนเองมากกวา่การท่ีรัฐเขา้ไปบงัคบั 
ซ่ึงจากการประมวลแนวคิดของการด าเนินงานดา้นการมีส่วนร่วม สามารถสรุปเป็นกระบวนการ 
ได ้4 ขั้นตอนดงัน้ี 

         (1) การวางแผน (Planning) หมายถึง ขั้นตอนท่ีประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมใน 
กระบวนการวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งการจดัล าดบัความ 
ส าคญัของปัญหา และยงัเก่ียวขอ้งกบัการตั้ง เป้าหมายท่ีตอ้งการ  และวางแนวทางการใช ้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการอนุรักษว์ทิยา  ยงัหมายรวมถึงการก าหนดวธีิ 
การติดตามและประเมินผลดว้ย 

         (2) การน าแผนไปปฏิบติั (Implementation) หมายถึง ขั้นตอนท่ีประชาชนตอ้ง 
มีส่วนร่วมในการน าแผนงาน หรือโครงการท่ีวางไวห้รือก าหนดไวร่้วมกนัไปปฏิบติัในพื้นท่ี 
เป้าหมาย โดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเขา้ไปมีบทบาทในการสนบัสนุนการปฏิบติัทั้งทางตรง 
และทางออ้ม 

         (3) การไดรั้บประโยชน ์(Obtaining Benefits) หมายถึงขั้นตอนท่ีประชาชนตอ้ง 
ไดรั้บประโยชนจ์ากกิจกรรมท่ีด าเนินการโดยตรงหรือโดยออ้มไม่ทางใดกท็างหน่ึงบนพื้นฐาน 
ของความเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัในสังคม โดยมากผูไ้ดรั้บประโยชนจ์ะเป็นผูเ้ก่ียวขอ้ง 
กบัการวางแผนและปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้

         (4) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) หมายถึง ขั้นตอน 
ท่ีประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อใหมี้การปรับหรือทบทวนแนวทางปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนอยา่ง 
แทจ้ริง 
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   5.3 องคป์ระกอบการด าเนินงานดา้นการมีส่วนร่วม 
         การด าเนินงานดา้นการมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบหลายประการซ่ึงผู ้

วางแผนด าเนินงานตอ้งพิจารณาจดัวางองคป์ระกอบต่าง  ๆอยา่งเหมาะสม เพื่อใหก้ารด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยมีประเดน็ท่ีควรพิจารณาดงัน้ี 

         (1) ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ หมายถึง การวเิคราะห์กลุ่มคนหรือ 
สาธารณชนท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการพฒันาโครงการ / กิจกรรม อยา่งนอ้ยการด าเนินงาน 
ตอ้งครอบคลุมกลุ่มบุคคลท่ีอาจไดรั้บประโยชนห์รือผลกระทบจากโครงการ และไม่ควร 
มองขา้มบุคคลท่ีอยูใ่นวงนอก ซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบทางออ้ม 

         (2) ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงการ หมายถึง การจดัท าขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั 
การด าเนินการของโครงการทั้งหมด ขอ้มูลข่าวสารเหล่าน้ีตอ้งมีการรวบรวมอยา่งเป็นระบบ 
อาจจดัท าออกมาในรูปของรายงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม รายงานดา้นผลกระทบต่อสุขภาพ รายงาน 
ทางดา้นวศิวกรรม รายงานดา้นเศรษฐศาสตร์และการลงทุน เป็นตน้ 

         (3) การส่ือสารกบัสาธารณะ หมายถึง การน าขอ้มูลข่าวสารท่ีท าข้ึนใหส้าธารณะ 
ไดรั้บรู้และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร โดยจดัท าออกเป็นส่ือสาธารณะเพื่อเผยแพร่ไดโ้ดยง่ายเขา้  
ถึงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีไม่ควรปิดบงัขอ้มูลเพื่อผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการพฒันา 
โครงการ อนัจะเป็นการสร้างความสงสัยเคลือบแคลงของฝ่ายอ่ืนๆ 

         (4) การสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ หมายถึง การประสานความร่วมมือจาก 
หน่วยงานของรัฐ เอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อใหเ้ขา้มารับรู้และร่วมกนัวางแผน 
ตดัสินใจในการก าหนดแนวทางการพฒันา หน่วยงานเหล่าน้ีอาจไม่มีอ านาจหนา้ท่ีโดยตรง 
แต่ในทางปฏิบติักเ็ป็นหน่วยงานท่ีสามารถประสานงาน สนบัสนุน และสะทอ้นผลการด าเนินงาน 
ไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีทั้งนั้นข้ึนอยูก่บัการออกแบบกระบวนการท างานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

         (5) บุคลากรในการด าเนินงาน หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน 
ของโครงการท่ีรับผดิชอบ ซ่ึงตอ้งบุคลากร / เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และทกัษะในการด าเนินงานดา้นการมีส่วนร่วมเป็นอยา่งดี มีความเขา้ใจในกระบวนการท า 
งานอยา่งเป็นขั้นตอน ทั้งการประสานงาน การวางแผนงาน การน าการประชุม การแกไ้ข 
ขอ้ขดัแยง้ และการติดตามประเมินผล ซ่ึงหากหน่วยงานยงัขาดความรู้ในเร่ืองเหล่าน้ีกค็วร 
มีการเพิ่มพูนทกัษะใหเ้พียงพอต่อการปฏิบติังาน 
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         (6) งบประมาณในการด าเนินงาน หมายถึง การสนบัสนุนปัจจยัในการบริหาร 
ใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วม งบประมาณในการด าเนินงานสัมพนัธ์กบัการออกแบบราย 
ละเอียดของกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น ระยะเวลาในการด าเนินงาน จ านวนผูท่ี้มีส่วนเก่ียว 
ขอ้งกบักระบวนการ รวมทั้งการจดัเตรียมความพร้อมดา้นสถานท่ีและคณะผูเ้ช่ียวชาญท่ี 
ตอ้งการ 

   5.4 เหตุผลท่ีท าใหป้ระชาชนไม่สนบัสนุนการมีส่วนร่วม 
         มีเหตุผลสนบัสนุนมากมายท่ีอธิบายวา่เพราะเหตุใดประชาชนถึงไม่เขา้ไปมี 

ส่วนร่วมในกระบวนการท่ีก าหนดใหมี้ข้ึน และยงัส่งผลต่อความลม้เหลวในการด าเนินงาน 
พฒันา เม่ือวเิคราะห์เหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งพอสรุปไดด้งัน้ี 

         (1) ฝ่ายท่ีจดัใหมี้กระบวนการมีส่วนร่วมขาดความเคยชินในการด าเนินงาน 
ดว้ยเหตุผลวา่ท าใหข้าดความสะดวกในการท างาน บ่อยคร้ังท่ีผูจ้ดัไม่ตอ้งการเปิดเผยลกัษณะ 
การท างานของฝ่ายตนใหฝ่้ายประชาชนไดรั้บรู้ ดงันั้นจึงไม่เห็นความส าคญัของการจดัการมี 
ส่วนร่วมในงานพฒันา 

         (2) ฝ่ายท่ีจดัใหมี้กระบวนการมีส่วนร่วม เห็นวา่ฝ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีความ 
พร้อมเพียงพอต่อการเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการท่ีจดัข้ึนอาจคิดเอาเองวา่ฝ่ายอ่ืนไม่มี 
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกระบวนการ จึงไม่อ านวยความสะดวกใหเ้กิดกระบวนการมี 
ส่วนร่วมข้ึน หรือบางคร้ังใหเ้หตุผลว่ามีการเสนอตวัแทนฝ่ายประชาชนเขา้ร่วมกระบวนการ 
มีส่วนร่วมอยูแ่ลว้ 

         (3) ประชาชนไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบังานพฒันาอยา่งเพียงพอโดยเฉพาะ 
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ประโยชนท่ี์จะไดรั้บรูปแบบ / กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นอยา่งไร 
และมีระยะเวลายาวนานแค่ไหน   ประเดน็เหล่าน้ีลว้นมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมทั้งส้ิน 
โดยฝ่ายผูจ้ดัการมีส่วนร่วมไม่ควรเพิกเฉย ตอ้งใหป้ระชาชนรับทราบขอ้มูลข่าวสารอยา่ง 
ทัว่ถึงและต่อเน่ือง 

         (4) ภูมิหลงัของความขดัแยง้ระหว่างหน่วยงาน หรือระหวา่งรัฐกบัประชาชน 
เช่น เคยเกิดความขดัแยง้และกรณีพิพาทระหวา่งเจา้หนา้ท่ีรัฐกบัประชาชนในกรณีปัญหา 
สิทธิในท่ีดินท ากินในเขตป่าอนุรักษ ์ปัญหาดงักล่าวยงัไม่สามารถคล่ีคลายไปในทางท่ีดีข้ึนได ้
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หากมีกระบวนการมีส่วนร่วมเกิดข้ึน กอ็าจท าใหฝ่้ายประชาชนหวาดระแวงการปฏิบติังาน 
ของเจา้หนา้ท่ีรัฐและไม่ตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจใดๆ ร่วมกบัรัฐ 

         (5) แรงกดดนัจากปัจจยัแวดลอ้มของประชาชน โดยเฉพาะเม่ือตอ้งจดัการมี 
ส่วนร่วมเพือ่ตดัสินใจในเร่ืองท่ีกระทบต่อผลประโยชนข์องกลุ่มอิทธิพลในทอ้งถ่ิน บางคร้ัง 
การแสดงบทบาทของประชาชนต่อเร่ืองนั้น กอ็าจถูกริดรอน หรือจ ากดัสิทธิการแสดงออก 
ส่วนบุคคล ดว้ยเกรงกลวัอิทธิพลในทอ้งถ่ินท่ีจะมีผลต่อสวสัดิภาพและความปลอดภยัใน 
ชีวติและทรัพยสิ์นของตนและครอบครัว 

         (6) เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่มีความเป็นธรรมในการ 
จดักระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การคดัเลือกผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมจะเลือกเฉพาะผูส้นบัสนุน 
โครงการมากกวา่ฝ่ายท่ีคดัคา้นโครงการ หรือการปิดบงัขอ้มูลบางส่วนท่ีฝ่ายประชาชนตอ้ง 
การทราบ หรือการใชอ้  านาจทางกฎหมายจ ากดัสิทธิบางประการในการร่วมกระบวนการ 
เป็นตน้ นอกจากน้ียงัเกิดจากความไม่โปร่งใสในกระบวนการท่ีจดัข้ึนอาทิ การก าหนดประเด็น 
ท่ีตอ้งพิจารณาฝ่ายเดียว การเนน้การรับฟังมากกวา่การร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแมก้ระทัง่ 
การรวบรัดแสวงหาฉนัทามติโดยไม่รับฟังความเห็นของทุกฝ่าย  ลว้นส่งผลต่อการไม่เขา้ 
ร่วมกระบวนการทั้งส้ิน 

         (7) มุมมองในแนวทางการแกไ้ขปัญหาต่างกนั หมายความวา่กระบวนทศันใ์น 
การพฒันา หรือการแกไ้ขปัญหาต่างๆ มีความแตกต่างกนัระหวา่งฝ่ายรัฐและฝ่ายประชาชน 
โดยเฉพาะฝ่ายรัฐมองวา่การพฒันาตอ้งอาศยัการช้ีน าและสนบัสนุนจากรัฐ เน่ืองจากมีความ 
พร้อมดา้นบุคลากร เทคนิควชิาการ งบประมาณ ประชาชนอยูใ่นฐานะเป็นผูร่้วมกระบวนการ 
และเป็นผูไ้ดรั้บประโยชนเ์ท่านั้น ขณะท่ีฝ่ายประชาชนมองว่าการพฒันายคุใหม่ควรใหป้ระชาชน 
เป็นศูนยก์ลาง (People-center Approach) โดยทุกเร่ืองควรเร่ิมตน้จากความตอ้งการของประชาชน 
เป็นหลกั จากนั้นจึงร่วมกนัวางแผนและก าหนดแนวทางการพฒันาร่วมกนั โดยท่ีรัฐควรอยู ่
ในฐานะเป็นหน่วยงานสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใหเ้กิดกระบวนการพฒันาอยา่ง 
แทจ้ริง และไม่ควรช้ีน าการพฒันาแก่ประชาชน เพราะจะท าใหป้ระชาชนไม่สามารถพึ่งพา 
ตนเองได ้

         (8) การจดัสรรเวลา และสถานท่ีไม่เหมาะสม หมายถึง การจดักระบวนการมี 
ส่วนร่วมนั้น ตอ้งค านึงถึงหว้งเวลา และสถานท่ีในการด าเนินงาน ซ่ึงตอ้งท าใหป้ระชาชน 
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ในฐานะเขา้ร่วมสะดวกทั้งต่อการเดินทางและไม่รบกวนการประกอบอาชีพมากจนเกินไป 
บางคร้ังมีการจดัประชุมบ่อยคร้ัง หรือตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางไปสถานท่ีประชุมนานจน 
เกินไป จนไม่มีเวลาประกอบอาชีพ สูญเสียรายไดป้ระจ า ซ่ึงอาจเป็นเหตุใหไ้ม่อยากเขา้ร่วม 
กระบวนการได ้

         (9) ไม่มีการใหแ้รงจูงใจแก่ประชาชนในการเขา้ร่วมกระบวนการมีส่วนร่วม 
ในท่ีน้ีหมายถึงฝ่ายผูจ้ดัควรมีการใหแ้รงจูงใจแก่ประชาชนตามสมควร เช่น ค่าเดินทาง เบ้ีย 
ประชุม การจดัอาหารและเคร่ืองมือรับรองระหวา่งการประชุม การใหร้างวลั การเชิดชูบุคคล 
หรือแรงจูงใจอ่ืนใดอนัเป็นการเพิ่มความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วม หากฝ่ายผูจ้ดัละเลยส่ิง 
เหล่าน้ีกไ็ม่อาจท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

   5.5 แนวทางการกระตุน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 
         เม่ือพบวา่การมีส่วนร่วมเร่ิมประสบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานหรือ 

ในขั้นตอนก่อนการด าเนินงานในเร่ืองน้ีฝ่ายผูจ้ดัใหเ้กิดกระบวนการควรอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ง 
วางแผนเพื่อก าหนดแนวทางการกระตุน้ประชาชนใหเ้กิดความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วม 
อยา่งแขง็ขนั โดยมีแนวทางท่ีส าคญัดงัน้ี 

(1) แนวทางดา้นการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงเป็นการกระตุน้ท่ีมุ่งเนน้ความส าคญั 
กบับทบาทของการมีส่วนร่วมต่อการพฒันาชุมชนในมิติต่างๆ ทั้งส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และ 
สังคมเขา้ใจมิติของการอยูอ่าศยัร่วมกนั  แนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยนืโดยไม่ตดัโอกาสของ 
คนรุ่นหลงั ประเด็นท่ีส าคญัคือตอ้งท าใหเ้กิดความไวเ้น้ือเช่ือใจต่อกนัระหวา่งฝ่ายผูพ้ฒันา 
และฝ่ายประชาชน ลดการแข่งขนัเพื่อความอยูร่อด แต่ตอ้งอาศยัการเก้ือกลูกนัของทุกฝ่ายใน 
สังคม ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึน ไดต้อ้งอาศยักระบวนการบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใสตรวจสอบได ้

         (2) แนวทางดา้นการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเป็นการกระตุน้ท่ีมุ่งใชก้ระบวนการ 
ส่ือสารแบบสองทางผา่นรูปแบบของส่ือท่ีหลากหลายและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ  
วธีิการท่ีเหมาะสมคือ การใหฝ่้ายผูรั้บสารมีโอกาสสะทอ้นความตอ้งการอยา่งต่อเน่ืองโดย 
ไม่ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

         (3) แนวทางดา้นการเมือง สังคมและวฒันธรรม เป็นการกระตุน้ท่ีมุ่งใหเ้กิด 
การกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ทอ้งถ่ิน โดยทอ้งถ่ินตอ้งมีบทบาทในการรับรู้และก าหนด 
แนวทางการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และอยูบ่นความพร้อมของชุมชน 



45 
 

มากกวา่การท่ีฝ่ายรัฐช่วยเหลือโดยตรง นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมควรสอดคลอ้งกบัสภาพ 
เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของสังคม / ชุมชน 

         (4) แนวทางดา้นโครงการพฒันา เป็นการกระตุน้ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาโครงการ 
ท่ีมีความโปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละเกิดความเป็นธรรม ก่อประโยชนก์บัทุกฝ่ายอยา่งเท่า 
เทียมกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่หน่วยงานพฒันาโครงการตอ้งประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนและ 
ชุมชนทอ้งถ่ินเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของโครงการพฒันาเหล่านั้นเพื่อใหมี้ความรู้สึกร่วมและ 
ยอมรับผลประโยชนอ์นัเกิดจากการพฒันาร่วมกนั 

         (5) แนวทางดา้นวิทยากรกระบวนการ เป็นการกระตุน้ท่ีใหค้วามส าคญักบัการ 
เพิ่มบทบาทของวิทยากรกระบวนการในการสนบัสนุนการท างานร่วมกบัสมาชิกในชุมชน 
ซ่ึงวทิยากรกระบวนการตอ้งมีทกัษะในการวเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของชุมชนรวม 
ถึงการคน้หาศกัยภาพผูน้  าชุมชนเพื่อใหชุ้มชนเกิดกระบวนการจดัการชุมชนดว้ยตนเองโดย 
วทิยากรกระบวนการท าหนา้ท่ีแต่เพียงเป็นผูอ้  านวยความสะดวกใหเ้กิดกระบวนการแลก 
เปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัเท่านั้น 

         (6) แนวทางดา้นผูน้  า เป็นการกระตุน้ผา่นการแสดงบทบาทของผูน้  าชุมชน  
ในท่ีน้ีบทบาทของผูน้  าชุมชนตอ้งมีความพร้อมในการประสาน โนม้นา้วและสร้างแรงจูงใจ 
ใหป้ระชาชนหรือสมาชิกในชุมชนเกิดความรู้สึกร่วมในการเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ข 
ปัญหา ผูน้  าควรเป็นนกัส่ือสารท่ีดี เขา้ใจค่านิยมและวฒันธรรมของชุมชนเป็นอยา่งดี รวมทั้ง 
ใชค้วามสมานฉนัทใ์นการท างานมากกวา่การใชอ้  านาจ / บทบาททางสังคมในการควบคุม 
การแสดงออกของสมาชิกในชุมชน 

         (7) แนวทางดา้นสังคมและจิตวทิยา เป็นการกระตุน้ท่ีมุ่งสร้างความรู้สึกร่วม 
ของสมาชิกในชุมชนท่ีมีต่อปัญหานั้นๆ พร้อมกนัน้ีกค็วรเสริมสร้างพลงัความร่วมมือให ้
เกิดข้ึน ในชุมชน ลดความเฉ่ือยชาโดยการเสริมความรู้ จิตสานึก ความตระหนกัใหเ้กิดข้ึน 
อยา่งกวา้งขวาง ปัจจยัดา้นสังคมและจิตวิทยา เป็นเร่ืองท่ีตอ้งอยา่งลึกซ้ึง และไม่ควรรีบร้อน 
การด าเนินการในแต่ละประเดน็ หากสถานการณ์ไม่สุกงอมพอ 

6.ระดบัของการมีส่วนร่วม 
   วธีิการวดัระดบัการมีส่วนร่วมเพื่อท าใหแ้น่ใจวา่ กระบวนการมีส่วนร่วมท่ีจดัท า 

ข้ึนนั้นเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการมากนอ้ยแค่ไหน   และมกัมีขอ้ถกเถียงในหมู่ 
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นกัวชิาการอยูบ่่อยคร้ังวา่กระบวนการท่ีเกิดข้ึน เป็นกระบวนการของการมีส่วนร่วมหรือไม่ 
ความสงสัยเหล่าน้ีควรใหค้วามส าคญัอยา่งมาก เพราะจะช่วยสนบัสนุนใหน้กัพฒันาหรือ 
นกัจดัการส่ิงแวดลอ้มสามารถเลือกใชกิ้จกรรม   รูปแบบของกระบวนการท่ีสามารถช้ีวดั 
ระดบัของการมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีระดบัของการมีส่วนร่วมท่ีจะกล่าวถึง 
3 ระดบัคือ 

   6.1 การมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย 
         ในกรณีน้ีหมายความถึง การมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่ไดเ้ป็นการก าหนดรูปแบบ 

ของกระบวนการโดยประชาชนอยา่งแทจ้ริง กล่าวคือการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงควรเป็นไป 
ดว้ยความสมคัรใจไม่ถูกบงัคบั หรือใชก้ลไกของอ านาจรัฐในการผูกขาดการมีส่วนร่วมแต่ 
เพียงฝ่ายเดียว รัฐจะเป็นผูจ้ดัใหมี้กระบวนการเกิดข้ึน รวมทั้งเป็นผูก้  าหนดประเดน็ของการ 
มีส่วนร่วมเองทั้งส้ิน นอกจากน้ีผลของการมีส่วนร่วมกไ็ม่สามารถผลกัดนัและสนบัสนุน 
ใหรั้ฐน าไปปฏิบติัตามในแนวทางท่ีตอ้งการไดอ้  านาจการตดัสินใจอยูท่ี่รัฐหรือหน่วยงาน 
รับผดิชอบการมีส่วนร่วมลกัษณะน้ี ถือวา่ประชาชนไม่อยูใ่นบทบาทของการเป็นผูท่ี้สามารถ 
ช้ีช่องทางการตดัสินใจไดเ้ตม็ท่ี อาจมีความส าคญัในแง่ของการสะทอ้นความคิดเห็น ความตอ้ง 
การในประเดน็ท่ีรัฐก าหนดไวเ้ท่านั้นฉะนั้น ประชาชนจึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัชุมชน สภาพ 
แวดลอ้มชุมชน ปัญหาและความตอ้งการของชุมชนต่อรัฐเท่านั้น 

   6.2 การมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 
                     การมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง อาจวดัเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณไดย้าก แต่หาก 
พิจารณาในแง่ของรูปแบบของกระบวนการ พบวา่เป็นการมีส่วนร่วมในขั้นท่ีสูงกวา่ขั้นแรก 
คือ นอกเหนือจากประชาชนเป็นผูใ้หข้อ้มูลต่อรัฐแลว้ ยงัมีบทบาทในการเขา้ร่วมกระบวนการ 
วางแผน ตดัสินใจของรัฐในบางประเดน็ท่ีรัฐตอ้งการ โดยเฉพาะการเขา้ร่วมเป็นตวัแทน 
ของชุมชน / องคก์รเพื่อท่ีจะร่วมเป็นคณะกรรมการคณะท างาน คณะท่ีปรึกษา คณะวางแผน 
เป็นตน้ ซ่ึงท าใหป้ระชาชนมีพลงัอ านาจในการเขา้ไปรับรู้ ตระหนกัและเห็นคุณค่าของการ 
ด าเนินงานในประเด็นท่ีก าหนดไวข้อ้จ ากดัของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนน้ี คือ ประชาชน 
ไม่อาจเขา้ถึงขอ้มูลท่ีส าคญับางประการท่ีรัฐมีอยู ่การเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท า 
งานอาจเป็นกลไกท่ีรัฐก าหนดข้ึน เพื่อลดขั้นตอนการมีส่วนร่วมกบัคนหมู่มากการตั้งคณะ 
กรรมการ / คณะท างานจะช่วยใหรั้ฐท างานกบัประชาชนไดง่้ายและมีประสิทธิภาพมากกวา่ 
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โดยเฉพาะการเขา้ไปรับรู้และก าหนดความตอ้งการพื้นฐานท่ีเป็นประโยชนต่์อการตดัสินใจ 
ต่างๆ ของรัฐ ถึงกระนั้น กไ็ม่อาจแน่ใจไดว้า่ตวัแทนของประชาชนท่ีเขา้ร่วมกบัรัฐสามารถ 
สะทอ้นปัญหาและความตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริงหรือไม่ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ 
ดว้ยเช่นกนั 

   6.3 การมีส่วนร่วมในระดบัมาก 
         เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีประชาชนไม่เพียงแต่ใหข้อ้มูลข่าวสาร และเขา้ 

ร่วมเป็นคณะกรรมการอนัจะเป็นการสนบัสนุนการตดัสินใจของรัฐอยา่งเดียว แต่ยงัสามารถ 
ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการหรือกลไกการท างาน ใหป้ระชาชนและรัฐสามารถพฒันา 
กระบวนการวิเคราะห์ วางแผนตดัสินใจปฏิบติัและการติดตามประเมินผลอยา่งเป็นขั้นตอน 
ประชาชนและเจา้หนา้ท่ีของรัฐอยูใ่นฐานะเป็นผูร่้วมกนัปฏิบติังานอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่มี 
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดใชอ้  านาจรัฐหรืออ านาจแฝงเขา้มามีอิทธิพลทั้งในเชิงการบงัคบั ชกัจูง โนม้นา้ว 
ใหอี้กฝ่ายหน่ึงคลอ้ยตามได ้แต่ตอ้งด าเนินกระบวนการอยา่งสร้างสรรค ์ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ทั้งการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ความตอ้งการท่ีแทจ้ริง การก าหนด 
ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด ขณะท่ีขั้นตอนการปฏิบติักค็วรมีการแบ่งบทบาทภารกิจในการ 
ปฏิบติัตามศกัยภาพท่ีมีอยู ่รวมถึงมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติัแบบ 
มีส่วนร่วม อาจอยูใ่นรูปของการตั้งคณะกรรมการร่วม หรือการใหมี้คณะท างานในระดบั 
พื้นท่ีท าหนา้ท่ีติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ เห็นไดว้า่กระบวนการมีส่วนร่วม เป็นเร่ือง 
ท่ีตอ้งกระท าอยา่งรอบคอบและพินิจพิเคราะห์ถึงปัจจยัแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง แมว้า่หน่วยงาน 
รับผดิชอบจะมีความพร้อมและมีศกัยภาพในการด าเนินงานกต็ามแต่หากฝ่ายประชาชนไม่ 
พร้อมดว้ยแลว้ กระบวนการทั้งหมดท่ีจะเกิดข้ึนกไ็ม่อาจสรุปไดว้า่เป็นกระบวนการมีส่วนร่วม 
อยา่งแทจ้ริง 

7.ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม 
   ปัจจุบนัการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประเดน็สาธารณะท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั 

กิจกรรมการพฒันาต่าง  ๆมากมาย องคป์ระกอบผลกัดนัท่ีส าคญัมีทั้งองคป์ระกอบภายในประเทศ 
และส่ิงเร้าจากต่างประเทศ โดยในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา นบัตั้งแต่การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 จนกระทัง่รัฐธรรมนูญฯ ฉบบัปี 2550 ส่งผลใหเ้กิด 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งกวา้งขวางซ่ึงเป็นไปตามบทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญ 



48 
 

โดยเฉพาะการส่งเสริมสนบัสนุนใหชุ้มชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ อนัเป็นการเปิด 
มิติของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งจริงจงัข้ึนมา นอกจากน้ียงัเกิดจากนโยบาย 
การกระจายอ านาจการปกครองสู่ทอ้งถ่ิน ซ่ึงหมายถึงนโยบายท่ีมุ่งตอ้งการใหเ้กิดการพฒันา 
ศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการปกครองทอ้งถ่ินของตน ท าใหเ้กิดการผอ่งถ่าย 
บทบาทภารกิจในกิจการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทอ้งถ่ินจากรัฐบาลกลางมาสู่รัฐบาล 
ทอ้งถ่ิน ดงันั้นเม่ือทอ้งถ่ินตอ้งพฒันาตนเอง จึงส่งผลใหเ้กิดการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันา 
ทอ้งถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและในปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
ไดจ้ดัท าการมีส่วนร่วมในรูปของการจดัท าประชาคมระดบัหมู่บา้นและต าบลแทบทั้งนั้น 
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน ้าต่างๆ โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น ้า ป่าไม ้
อนัเน่ืองจากการใชท้รัพยากรอยา่งไม่ระมดัระวงั จนเกิดความเส่ือมโทรมข้ึน ท าใหชุ้มชนเร่ิม 
ตระหนกัและเห็นความส าคญัของการอนุรักษท์รัพยากรใหเ้กิดความยัง่ยนืได ้จึงเห็นหลาย 
ชุมชนกลบัมาทบทวนวถีิการใชท้รัพยากรในชุมชน พร้อมทั้งสร้างศกัยภาพของทรัพยากร 
ท่ีหลากหลายวธีิ เช่น การท าป่าชุมชน การสร้างฝายตน้น ้า แบบผสมผสาน การท าการเกษตร 
แบบผสมผสานและระบบวนเกษตร เป็นตน้ เห็นไดช้ดัวา่วธีิปฏิบติัเหล่าน้ีเป็นแนวทางสู่ 
การจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนืดว้ยการมีส่วนร่วมของประชาชนในขณะเดียวกนัส่ิงเร้าจาก 
ภายนอกประเทศท่ีเขา้มากระทบต่อการปรับตวัของประเทศไทยในการจดัการทรัพยากรแบบ 
มีส่วนร่วมกคื็อ การสนบัสนุนความร่วมมือของประเทศพฒันาแลว้ต่อการด าเนินงานดา้นการ 
จดัการทรัพยากรของประเทศไทย เช่น การอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้า การสนบัสนุนใหชุ้มชนมี 
ส่วนร่วมในการจดัการป่าขนาดเลก็ การจดัการกลุ่มป่าเชิงระบบนิเวศ    โดยประเทศท่ีให ้
การสนบัสนุนทางการเงินส่วนใหญ่เป็นประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรป เป็นตน้ กิจกรรมต่างๆ 
ท่ีด าเนินการเหล่าน้ีลว้นตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ินในการ 
สนบัสนุนดว้ยกนัทั้งส้ินส าหรับปัจจยัท่ีควรค านึงถึงการมีส่วนร่วม และนกัการจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มควรตระหนกัและท าใหเ้กิดความโปร่งใสในการด าเนินงานมีปัจจยั 
ส าคญั 5 ประการกล่าวคือ 
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   7.1 หว้งเวลาของการมีส่วนร่วม 
         การมีส่วนร่วมตอ้งค านึงถึงหว้งเวลาวา่ควรจะท าการมีส่วนร่วมข้ึนเม่ือใด โดยมาก 

ผูบ้ริหารท่ีไม่เขา้ใจความส าคญัของการมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั มกัส่งเสริมและสนบัสนุน 
ใหผู้ป้ฏิบติัจดัท ากระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอนหลงัจากท่ีไดต้ดัสินใจในทางเลือกท่ีตน 
เองตอ้งการแลว้ จากนั้นจึงท าการมีส่วนร่วมเพื่อใหส้าธารณชนรับทราบและใหข้อ้คิดเห็น 
ต่อการพฒันาโครงการ ซ่ึงแนวทางดงักล่าวมกัก่อใหเ้กิดขอ้คลางแคลงใจวา่การพฒันาโครงการ 
ของหน่วยงานรับผดิชอบมีความโปร่งใสและชอบธรรมมากนอ้ยเพียงใด อนัท าใหเ้กิดอุปสรรค 
ต่อการสร้างความเขา้ใจในช่วงเวลาต่อมาโดยหลกัปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง กระบวนการมีส่วนร่วม 
ควรเป็นกระบวนการท่ีตอ้งกระท าตั้งแต่แรกเร่ิมของการพฒันาโครงการ ตั้งแต่การใหข้อ้มูล 
ข่าวสาร การรับฟังเสียงสะทอ้นจากประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง การประชาสัมพนัธ์โครงการ การจดัตั้ง 
กลุ่ม / คณะท างานปรึกษาหารือ การระดมความคิดเห็นแบบเปิดเผย จนน าไปสู่การก าหนด 
ทางเลือกท่ีมีความเป็นได ้และการตดัสินใจในท่ีสุด 

   7.2 กลุ่มคนท่ีจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม 
         กระบวนการมีส่วนร่วมตอ้งใหค้วามส าคญักบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ท่ีอาจ 

เป็นผูไ้ดรั้บประโยชนห์รือเสียประโยชน์จากการพฒันาโครงการนั้นๆ ในท่ีน้ีควรพิจารณา 
จากกลุ่มท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัเหตุการณ์หรือพื้นท่ีเป้าหมายโดยตรง เช่น หากจะมีการก่อสร้างบ่อ 
ฝังกลบขยะมูลฝอยของทอ้งถ่ิน ผูท่ี้จะกระทบโดยตรงคือประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณพื้นท่ี 
ท่ีจะใหมี้การก่อสร้างบ่อฝังกลบ คนกลุ่มน้ีตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมและสะทอ้นความคิดเห็น 
และความห่วงใยต่อสวสัดิภาพและคุณภาพชีวติของตนเอง เพื่อใหห้น่วยงานรับผดิชอบวาง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบอยา่งเหมาะสมส าหรับกลุ่มท่ีไดป้ระโยชน ์โดยมากจะ 
เป็นกลุ่มท่ีสนบัสนุนใหมี้การพฒันาโครงการเกิดข้ึนซ่ึงแมว้า่โครงการจะเอ้ืออ านวยประโยชน ์
ต่อคนกลุ่มน้ีกต็าม  แต่ในฐานะหน่วยงานรับผดิชอบกค็วรตระหนกัถึงศกัยภาพในการปรับตวั 
ของประชาชนในกลุ่มน้ีหลงัจากมีโครงการเกิดข้ึนแลว้ เพราะไม่อาจท าใหเ้กิดความแน่ใจ 
ไดว้า่เม่ือสภาพเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอนัเน่ืองจากประโยชนข์องโครงการจะส่ง 
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงอาชีพ ลกัษณะทางสังคม วฒันธรรม รวมถึงค่านิยมอนัดีบาง 
อยา่งของชุมชนไปดว้ยหรือไม่ ซ่ึงหากเป็นเช่นนั้นกค็วรวางมาตรการรองรับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนได ้
ทนัท่วงที 
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   7.3 กิจกรรมของการมีส่วนร่วม 
         การมีส่วนร่วมท่ีดีคือ การกระท าท่ีใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการพฒันา 

ใดๆ กต็ามท่ีเป็นประโยชนต่์อสาธารณะเขา้มาส่งเสริม สนบัสนุน ปฏิบติัการในกิจกรรม 
เหล่านั้นอยา่งเป็นกระบวนการ เพื่อใหแ้น่ใจวา่การพฒันากิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน ส่งผลดีต่อ 
เป้าหมายท่ีสาธารณชนก าหนดไวร่้วมกนั ฉะนั้นกิจกรรมของการมีส่วนร่วมควรถูกก าหนด 
ไวอ้ยา่งชดัเจนเม่ือตอ้งการใหส้าธารณชนเขา้มาร่วมในกระบวนการมีความหลากหลายของ 
รูปแบบและกิจกรรมของการเขา้มามีส่วนร่วม ตั้งแต่การเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนการรับ 
ฟังขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงในขั้นตอนน้ีประชาชนสามารถรับรู้ขอ้มูลท่ีตอ้งการหรือเป็นขอ้มูลใหม่ 
ท่ีเป็นประโยชนต่์อการพฒันาชุมชนของตน อนัจะสามารถคดักรองความตอ้งการในการ 
พฒันาชุมชนไดต้ั้งแต่เร่ิมตน้ นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมในการระดมทุนในการด าเนินกิจกรรม 
ซ่ึงบ่อยคร้ังท่ีชุมชนสามารถเช่ือมโยงกิจกรรมส าคญั  ๆของชุมชนในการระดมทุนไปพร้อม  ๆกนั 
เช่น การจดัตั้งกองผา้ป่าสามคัคีเพือ่การอนุรักษป่์าชุมชน พิธีบวชป่า การจดัตั้งกองทุนพฒันา 
เหมืองฝายชุมชน เป็นตน้ หลกัการท่ีส าคญัของการก าหนดกิจกรรมการมีส่วนร่วมตอ้งค านึง 
ถึงปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 

   7.4 รูปแบบของการมีส่วนร่วม 
         เม่ือกล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วม กต็อ้งพิจารณาถึงการท าใหก้ระบวนการ 

มีส่วนร่วมเป็นกลไกในการสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้ดว้ยเหตุน้ีรูปแบบ 
ของการมีส่วนร่วม จึงหมายรวมถึงการใหช่้องทางของการเขา้มามีบทบาทของประชาชน 
อยา่งเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย โดยปกติการมีส่วนร่วมคงเป็นไปไดย้ากท่ีจะ 
ใหส้มาชิกทุกคนในชุมชน หรือในองคก์รเขา้มามีส่วนร่วมครบทุกขั้นตอน ยิง่หากเป็นชุมชน 
ท่ีมีสมาชิกจ านวนมากและหลากหลายสาขาอาชีพ ยิง่ท าไดยุ้ง่ยากมากข้ึน เวน้แต่เป็นชุมชน 
ขนาดเลก็ มีจ  านวนสมาชิกหรือครัวเรือนไม่มาก จึงสามารถเรียกประชุมและด าเนินการอยา่ง 
หน่ึงอยา่งใดได ้แต่โดยทัว่ไปรูปแบบของการมีส่วนร่วมกส็ามารถกระท าโดยผา่นกลุ่มหรือ 
ผา่นหวัหนา้ครัวเรือน  หรือใชก้ารคดัเลือกตวัแทนกลุ่ม / องคก์ร / ชุมชนเขา้ไปมีบทบาท 
ในการมีส่วนร่วมกบัประเดน็ท่ีตอ้งการใหเ้กิดการมีส่วนร่วม ดว้ยเหตุน้ีหลายกรณีกระบวน 
การมีส่วนร่วม จึงปรากฏออกมาในรูปของการเลือกตวัแทนเพื่อใหส้มาชิกออกเสียงเลือก 
ตวัแทนของตนใหเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมแทน ซ่ึงโดยขอ้เทจ็จริงท่ีมกัประสบคือท าใหเ้กิดการแข่งขนั 
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ของสมาชิกในชุมชนเกิดข้ึนมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเพื่อแยง่ชิงบทบาทการน าดงันั้นการใชว้ธีิ 
การเลือกตวัแทนบางคร้ังอาจไม่เหมาะกบับางชุมชนท่ีมีประเดน็ของความขดัแยง้อยูก่่อนแลว้ 
แต่อาจใชว้ธีิการอ่ืน  ๆท่ีเหมาะสมกวา่ เช่น การใหห้วัหนา้ครัวเรือนเขา้มามีบทบาทในกระบวน 
การมีส่วนร่วม หรือการมีส่วนร่วมผา่นกลุ่มต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชน เป็นตน้ 

   7.5 อ านาจการตดัสินใจในการมีส่วนร่วม 
         แมว้า่การมีส่วนร่วมควรด าเนินการไปเป็นขั้นตอน แต่ในทา้ยท่ีสุดผูท่ี้เขา้มามี 

ส่วนร่วมกต็อ้งการอ านาจการตดัสินใจ เพื่อท่ีจะท าใหค้วามตอ้งการทั้งหลายน าไปสู่การปฏิบติั 
ต่อไป มีบ่อยคร้ังท่ีกระบวนการมีส่วนร่วมไม่มีผลในทางปฏิบติั ซ่ึงยอ่มเป็นการลดทอนแรง 
จูงใจท่ีจะใหป้ระชาชนสนใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วมอ านาจการตดัสินใจหมายถึง การสร้าง 
พลงัฉนัทามติ (Consensus Building) ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการมีส่วนร่วม อนัเป็นขอ้ 
ตกลง ขอ้สรุป เหตุผลสนบัสนุน แนวทางปฏิบติัหรือรายละเอียดอ่ืนใด อนัเป็นการบ่งช้ีความ 
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของคนเหล่านั้น ท่ีตอ้งการใหห้น่วยงานรับผดิชอบน าไปวางแผนพิจารณา 
หรือก าหนดแนวทางปฏิบติัต่อไป มีค  าถามมากมายวา่อ านาจการตดัสินใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ในฐานะท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงในกรณีน้ีกล่าวไดว้า่อ  านาจการตดัสินใจ 
นั้นควรอยูบ่นพื้นฐานท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมาย หรือไม่ละเมิดสิทธิของบุคคล 
ใดบุคคลหน่ึงเวน้แต่จะไดมี้การเจรจาต่อรองกนัไวก่้อน รวมถึงการตดัสินใจนั้น ตอ้งมีความ 
ชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบติัท่ีเอ้ือประโยชนต่์อกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นการเฉพาะ นอกจากน้ีตอ้ง 
มีคุณธรรม จริยธรรมในการตดัสินใจดว้ย 

2.6 เครือข่ายอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

1.อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น (ทสม.) คืออะไร  
   ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มวา่ดว้ยอาสาสมคัรพทิกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2550 ก าหนดวา่ “ ทสม.” หรือ “ อาสาสมคัรพิทกัษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น ” คือบุคคลท่ีมีความสนใจในการแสวงหาความรู้ 
และประสบการณ์ มีความเสียสละและอุทิศตวัในการท างานดา้นการอนุรักษ ์สงวน คุม้ครอง 
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินของตนเองอยา่งย ัง่ยนื “ เครือข่าย 
ทสม.” หมายถึงการเช่ือมประสานกนัของ ทสม. เพื่อการเรียนรู้ร่วมกนัสร้างความรู้ความ 
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เขา้ใจ แลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นเพื่อการอนุรักษ ์สงวน คุม้ครอง และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการท างาน เพื่อน าไปสู่คุณภาพ 
ชีวติท่ีดีในอนาคต โดยใชช่ื้อยอ่วา่ “ เครือข่าย ทสม. ” และเรียกช่ือภาษาองักฤษวา่ “Natural 
Resources and Environmental Protection Volunteer Network ” ใชช่ื้อยอ่วา่ “ NEV-Net ” 

2.ใครสมคัรเป็นอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นไดบ้า้ง 
   ผูท่ี้สามารถสมคัรเป็นอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

(ทสม.) ไดจ้ะตอ้งเป็นผูมี้สัญชาติไทย และมีอายคุรบ 15 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป และมีภูมิล าเนา 
หรือท่ีอยูป่ระจ าในจงัหวดันั้น  ๆสามารถสมคัรเป็น ทสม. ไดโ้ดยการส่งใบสมคัรพร้อมเอกสาร 
หลกัฐาน ไดแ้ก่ ส าเนาบตัรประจาตวัประชาชน 1 ฉบบั และรูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก 
ขนาด 1 - 2 น้ิว จ  านวน 1 ภาพ ไปยงัส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 
ทุกจงัหวดั  

3.วตัถุประสงคข์องการมีอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 
   (1) เพื่อสร้างศกัยภาพความเขม้แขง็กระบวนการเรียนรู้และพึ่งตนเองของชุมชนในการ 

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืในทอ้งถ่ินของตนเอง 
   (2) เพื่อเช่ือมร้อยการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระหวา่ง 

ระดบันโยบายและระดบัชุมชน  
4.ลกัษณะกิจกรรมของอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 
   (1) ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน  
   (2) เสริมสร้างจิตส านึกใหแ้ก่ประชาชนดา้นการอนุรักษ ์สงวนคุม้ครอง และฟ้ืนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินของตนเอง  
   (3) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวงัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งกระบวนการ  
   (4) ส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
5.วตัถุประสงคข์องการมีเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

หมู่บา้น 
 



53 
 

   (1) เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น ทุกระดบั  

   (2) เพื่อส่งเสริมใหอ้าสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 
มีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานดา้นการอนุรักษ ์สงวน คุม้ครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทุกระดบั  

   (3) เพื่อเป็นกลไกในการประสานระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชนอยา่งต่อเน่ือง และเป็น 
ระบบ  

   (4) เพื่อพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 
ใหเ้ขา้มีส่วนร่วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

   (5) เพื่อส่งเสริมสิทธิ หนา้ท่ีและขวญัก าลงัใจของอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น  

6.ลกัษณะกิจกรรมของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
หมู่บา้น 

   (1) เผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจเพื่อสร้างจิตส านึกดา้นการอนุรักษ ์สงวน คุม้ครอง 
และฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแก่ประชาชน  

   (2) สนบัสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ ์สงวน คุม้ครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มตามสิทธิและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญใหย้ ัง่ยนืตลอดไป  

   (3) ประสานงานกบัหน่วยทุกภาคส่วนเพื่อพฒันาความร่วมมือในการท างานร่วม 
กนัโดยใชห้ลกัการการมีส่วนร่วมอยา่งเป็นรูปธรรม  

   (4) เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น ทุกระดบั  

   (5) รักษาและเพิ่มสิทธิ หนา้ท่ีและจดัสวสัดิการใหแ้ก่อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

   (6) ด าเนินการอ่ืนตามมติของคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น  

7.สิทธิประโยชนข์องอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 
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   (1) มีสิทธิแต่งเคร่ืองแต่งกาย และประดบัเคร่ืองหมายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

   (2) ไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารและโครงการท่ีมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มจากหน่วยงานของรัฐอยา่งต่อเน่ือง  

   (3) เขา้ร่วมประชุม เพื่อรับรู้และแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ  
   (4) มีสิทธิในการคดัเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 
   (5) มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นกรรมการเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นในแต่ละดบั เพื่อท าหนา้ท่ีแทนอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

   (6) อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น ปฏิบติังานได ้
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด อาจมีสิทธิไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณ โล่ เขม็ และอ่ืน  ๆเพื่อยกยอ่ง 
ในฐานะเป็นตวัอยา่งท่ีดีของสังคมดา้นอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

   (7) มีสิทธิในการตรวจสอบการท างานของกรรมการเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น เพื่อน าเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่อการปรับปรุง 
การท างาน หรือเสนอขอ้มูลและเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่อการปรับปรุงการท างาน หรือเสนอ 
ใหมี้การลงช่ือเพื่อพิจารณาใหพ้น้ต าแหน่งจากกรรมการเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

   (8) มีสิทธิในการส่วนร่วมเสนอแนะสิทธิประโยชนอ่ื์นเพื่อประกาศตามระเบียบ 
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

   (9) สิทธิอ่ืนตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก าหนด  
8.บทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 
   (1) ช่วยเหลือและสนบัสนุนการด าเนินงานตามแผน โครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกบั 

การอนุรักษ ์สงวน คุม้ครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  
   (2) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างความตระหนกัใหภ้าคประชาชน  

รู้สภาพปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน  และสามารถก าหนด 
แผนงานเพื่อแกไ้ขปัญหาเองได ้ รวมถึงการกระตุน้ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ 
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บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้น หรือชุมชนของตนไดอ้ยา่ง 
มีประสิทธิภาพ  

   (3) เป็นผูป้ระสานงานระหวา่งองคก์รประชาชนกบัหน่วยงานของรัฐและองคก์รอ่ืน 
   (4) ท าหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ รับและแจง้ใหป้ระชาชนไดท้ราบถึงนโยบาย ข่าวสาร 

กิจกรรม ตลอดจนผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
   (5) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน  
9.บทบาทอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น กบัคณะ 

กรรมการหมู่บา้น ประธานเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
หมู่บา้นระดบัหมู่บา้น ถูกก าหนดใหเ้ป็นคณะกรรมการหมู่บา้นหรือชุมชนนั้นๆโดยต าแหน่ง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารเป็นคณะกรรมการหมู่บา้น การปฏิบติั 
หนา้ท่ีและการประชุมของคณะกรรมการหมู่บา้น พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง รายช่ือกลุ่มหรือกลุ่มกิจกรรม ท่ีผูน้  าหรือผูแ้ทนกลุ่มเป็นคณะกรรมการหมู่บา้นโดย 
ต าแหน่ง  

10.คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
หมู่บา้น ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มวา่ดว้ยอาสาสมคัรพิทกัษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น พ.ศ.2550 ก าหนดใหมี้คณะกรรมการเครือข่าย 
อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น ดงัน้ี  

     (1) คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
หมู่บา้นระดบัหมู่บา้น ประกอบดว้ยผูแ้ทนท่ีเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นคดัเลือกกนัเองใหไ้ดไ้ม่นอ้ยกวา่ 9 คน  

     (2) คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
หมู่บา้นระดบัต าบลประกอบดว้ยผูแ้ทนคณะกรรมการระดบัหมู่บา้นจากหมู่บา้นท่ีมีเครือข่าย 
อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นหมู่บา้นละไม่นอ้ยกวา่ 1 คน 

    (3) คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
หมู่บา้นระดบัอ าเภอประกอบดว้ยผูแ้ทนคณะกรรมการระดบัต าบลจากต าบลท่ีมีครือข่ายอาสา 
สมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นต าบลละไม่นอ้ยกว่า 1 คน  
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    (4) คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
หมู่บา้นระดบัจงัหวดัประกอบดว้ยผูแ้ทนคณะกรรมการระดบัอ าเภอจากอ าเภอท่ีมีเครือข่าย 
อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นอ าเภอละไม่นอ้ยกวา่ 1 คน 

    (5) คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
หมู่บา้นระดบัประเทศประกอบดว้ยผูแ้ทนคณะกรรมการระดบัจงัหวดั จงัหวดัละหน่ึงคน 
และคดัเลือกกนัเองใหด้ ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นจ านวนไม่เกิน 17 คน 

2.7 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัความรู้ 

Good (1973: 325) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง ขอ้เทจ็จริง (Facts) ความจริง (Truth) 

กฎเกณฑ ์และขอ้มูลต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บและรวบรวมสะสมไวจ้ากประสบการณ์  

ความรู้ เป็นการรับรู้เบ้ืองตน้ ซ่ึงบุคคลส่วนมากจะไดรั้บผา่นประสบการณ์โดยการ 

เรียนรู้จากการตอบสนองต่อส่ิงเร้า (S-R) แลว้จดัระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ท่ีผสมผสาน 

ระหวา่งความจ า (ขอ้มูล) กบัสภาพจิตวิทยา ดว้ยเหตุน้ีความรู้จึงเป็นความจ าท่ีเลือกสรรให ้

สอดคลอ้งกบัสภาพจิตใจของตนเอง ความรู้จึงเป็นกระบวนการภายใน อยา่งไรกต็ามความรู้ 

กอ็าจส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออกของมนุษยไ์ด ้(สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2533 : 120) 

Burgoon (1978: 64) ไดก้ล่าวถึง ความรู้ วา่เป็นลกัษณะอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพล 

ต่อผูรั้บสาร ดงันั้น คนท่ีไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีต่างกนั ในยคุสมยัท่ีต่างกนั ในระบบการ 

ศึกษาท่ีแตกต่างกนั ในสาขาวชิาท่ีต่างกนั จึงยอ่มมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์และความ 

ตอ้งการท่ีแตกต่างกนั คนท่ีมีการศึกษาสูงหรือมีความรู้ดี จะไดเ้ปรียบอยา่งมากในการท่ีจะ 

เป็นผูรั้บสารท่ีดี เพราะคนเหล่าน้ีมีความรู้กวา้งขวางในหลายเร่ือง มีความเขา้ใจศพัทม์าก  

แต่คนเหล่าน้ีมกัจะเป็นคนท่ีไม่ค่อยเช่ืออะไรง่ายๆ  

ความรู้เป็นพฤติกรรมเบ้ืองตน้ท่ีผูเ้รียนสามารถจดจ าได ้หรือระลึกได ้โดยการมองเห็น 

หรือไดย้นิ ซ่ึงความรู้ในท่ีน้ีคือ ขอ้เทจ็จริง กฎเกณฑ ์ค าจ  ากดัความ เป็นตน้ โดยทั้งน้ีความรู้ 
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จึงเป็นพฤติกรรมขั้นตน้ท่ีคนเราเพียงแต่จ าได ้อาจจะโดยการนึกได ้ความรู้ขั้นน้ี ไดแ้ก่ ความรู้ 

เก่ียวกบัค าจ  ากดัความ ความหมาย ขอ้เทจ็จริง ทฤษฎี กฎโครงสร้าง และวธีิการแกปั้ญหา  

ดงันั้น อาจกล่าวรวมๆ ไดว้า่ ความรู้ หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเนน้ความจ า  และการระลึกได ้

ของคนเราท่ีมีต่อความคิด ปรากฏการณ์ หรือวตัถุต่างๆ ความจ าน้ีอาจเร่ิมจากส่ิงท่ีง่ายไม่ 

ซบัซอ้นหลายขั้นตอน (สุตชาติ วงษหุ่์น, 2539 : 28) 

 นอกจากน้ี Engel และคณะ (Engel et al., 1995: 337-338) ใหค้วามหมายของความรู้ 

วา่หมายถึง ขอ้มูลต่างๆ ท่ีถูกเกบ็รวบรวมไวภ้ายในความทรงจ าของแต่ละคน  

2.7.1 ประเภทของความรู้ 

            Ikujiro Nonaka (อา้งโดย ทวี นาคบุตร, 2549) แบ่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภท 

         (1) ความรู้ท่ีเราสามารถรับรู้ หรือท าความเขา้ใจไดโ้ดยการอ่าน ฟัง หรือการดู 

สังเกตหรือทุกๆ วธีิประกอบกนั เช่น เราฟังครูสอนการบวก ลบ คูณ หาร เล่าเร่ืองวถีิชีวติ 

ของคนในบางประเทศใหเ้ราฟัง เราสังเกตเห็นการขยายตวัของโลหะเม่ือมนัไดรั้บความร้อน 

การจกัสาน การซ่อมเคร่ืองยนต ์เราเห็นแมลงวนัวางไข่ในเศษอาหารขยะหรือของเน่าเป่ือย 

แลว้ไข่กลายเป็นตวัหนอน เราเห็นวา่น ้ าร้อนฆ่าแมลงและสัตวต์วัเลก็ๆ ได ้เป็นตน้ ส่วนการ 

สรุปรวบรัด (assume) หรือน าหลกัการน้ีไปใชก้บัเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีใกลเ้คียงกนั (imply) เช่น 

การอุปมาอุปมยักเ็ป็นการประยกุตต่์อจากการใชค้วามรู้ประเภทน้ีนัน่เอง เราเรียกความรู้ 

ชนิดน้ีวา่ ความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ครูอาจารยเ์ป็นตวัหลกัในการใหค้วามรู้ประเภทน้ี 

         (2) ความรู้ประเภทท่ีบอกเล่า ความรู้ประเภทน้ีจะเก่ียวกบัสภาวะสถานการณ์ 

ความรู้สึกท่ีเกิดและส่งสืบเน่ืองจากการมีประสบการณ์ในสภาวะหรือสถานการณ์นั้นความรู้ 

เหล่าน้ี ไดแ้ก่  ความรู้สึกเม่ือถูก ด่า ต าหนิ ชม ถูกลงโทษ การไดร้างวลั ไฟชอ็ต ส าลกัน ้า  

ถูกรังแก ถูกเอาเปรียบ สภาวะท่ีตอ้งประสบเม่ือเป็นคนจน คนยากไร้ ไร้อ านาจต่อรอง สภาวะ 

ท่ีประสบเม่ือเป็นคนรวย การรู้ธรรมหรือรู้แจง้เห็นจริงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเราจะไม่เขา้ใจอยา่ง 

แทจ้ริงเลยโดยการฟังจากผูอ่ื้นหรืออ่านจากนิยาย เอกสารวชิาการใดๆ แต่จะเขา้ใจไดซ้าบซ้ึง 
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ใจทุกประสาทการรับรู้วา่ “ ร้อน ” คือ อะไร เม่ือเราถูกจบัน้ิวไปจ้ิมเปลวเทียน และ “ จน ” 

เป็นอยา่งไรเม่ือเราไดอ้ยูใ่นสภาวะนั้นเองจริงๆ เราเรียกความรู้ชนิดน้ีวา่  ความรู้แฝงเร้น  

(Implicit Knowledge)  

ดงันั้น สรุปไดว้า่ ความรู้แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่  ๆคือ ความรู้ชดัแจง้ และความรู้ 

แฝงเร้น  ความรู้ชดัแจง้คือความรู้ท่ีเขียนอธิบายออกมาเป็นตวัอกัษร เช่น คู่มือปฏิบติังาน 

หนงัสือ  ต ารา  ส่วนความรู้แฝงเร้นคือความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน  ไม่ไดถ้อดออกมาเป็นลาย 

ลกัษณ์อกัษร หรือบางคร้ังกไ็ม่สามารถถอดเป็นลายลกัษณ์อกัษรได ้ความรู้ท่ีส าคญัส่วนใหญ่ 

มีลกัษณะเป็นความรู้แฝงเร้นอยูใ่นคนท างาน และผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละเร่ือง จึงตอ้งอาศยักลไก 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ใหค้นไดพ้บกนั สร้างความไวว้างใจกนั และถ่ายทอดความรู้ระหวา่งกนั 

และกนัตามตวัแบบของเซกิ (SECI Model) ความรู้ทั้งแบบแฝงเร้นและแบบชดัแจง้จะมีการ 

แปรเปล่ียนถ่ายทอดไปตามกลไกต่างๆ เช่น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การถอดความรู้ การผสาน 

ความรู้ และการซึมซบั ความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นส่ิงท่ีเรามองเห็น สัมผสัจบัตอ้ง 

ไดอ่้าน หรือฟังจากแหล่งต่างๆ ได ้มนัเป็นความรู้ประเภทพื้นฐานความจริงทางวิทยาศาสตร์ 

เป็นกฎเป็นเกณฑ ์เป็นพื้นฐานท่ีสามารถเรียนรู้ส่ิงท่ีซบัซอ้นมากข้ึนๆ ไปได ้ใชไ้ดส้ะดวก 

กบัส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม มโนมติ (concept) ท่ีไม่ซบัซอ้นและไม่จ ากดัดว้ยขอ้จ ากดัต่างๆ เช่น 

วฒันธรรม วยั ภาษา เป็นตน้  

ความรู้แฝงเร้นมีความส าคญัเพราะเป็นส่ิงท่ีซุกซ่อนอยูข่า้งในตวัเรา หรือจะเกิดข้ึน 

กต่็อเม่ือมีการกระท าอะไรบางอยา่งดว้ยตวัเราเอง ตอ้งฝึกฝนดว้ยตนเอง ปะทะกบัส่ิงแวดลอ้ม 

สถานการณ์หรือเร่ืองของเขาดว้ยตนเอง การเกิดสภาวะต่างๆ เม่ือมีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง 

ความรู้ชดัแจง้กบัตวัเรา และหรือบุคคลอ่ืน บุคคลกบับุคคล ส่ิงแวดลอ้มกบัตวัเราและหรือ 

บุคคลทั้งหมดน้ีข้ึนอยูก่บับริบท และขนาดของการปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประสบการณ์ 

ต่อการรับรู้ต่างๆ  (ทวี นาคบุตร, 2549 : ก) 
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นอกจากน้ี Engel  และคณะ (Engel et al., 1995 : 337-338) ไดแ้บ่งความรู้ออกเป็น 

2 ประเภท คือ 

(1) ความรู้ซ่ึงเป็นการอธิบาย คือ ความจริงตามอตัวสิัยท่ีบุคคลแต่ละคนเขา้ใจสามารถ 

แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทยอ่ย คือ 

      (1.1) ความรู้ตามกาลเวลา คือ ขอ้มูลท่ีบุคคลมี โดยขอ้มูลน้ีจะเปล่ียนแปลงไปตาม 

กาลเวลา  

      (1.2) ความรู้ตามความหมาย คือ ความรู้โดยทัว่ๆ ไปท่ีบุคคลสามารถน ามาให ้

ความหมายกบัส่ิงต่าง  ๆได ้เช่น บุคคลสามารถใชค้วามรู้ท่ีมีมาอธิบายวา่คอมพิวเตอร์มีลกัษณะ 

อยา่งไร 

(2) ความรู้ตามล าดบัขั้น คือ ความเขา้ใจของแต่ละบุคคลวา่ความจริงตามอตัวสิัยนั้น 

สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งไร 

2.7.2 การจ าแนกพฤติกรรมดา้นความรู้ 

 Bloom (1975 อา้งโดย กฤติยา เดชทวสุิทธ์ิ, 2546 : 18-19) กล่าววา่ พฤติกรรม 

ดา้นความรู้จดัเป็นพฤติกรรมส่วนหน่ึงของมนุษย ์โดยจ าแนกพฤติกรรมไดด้งัน้ี 

 2.7.2.1 ความรู้ความจ า หมายถึง การวดัความสามารถในการจ าหรือระลึกได ้

แต่ไม่ใช่การวดัความเขา้ใจไปตีความหมายเร่ืองนั้นๆ โดยความรู้ความจ าสามารถแบ่งเป็น 

ลกัษณะยอ่ยๆ ดงัน้ี 

(1) ความรู้เก่ียวกบัเน้ือเร่ืองซ่ึงเป็นขอ้เทจ็จริง 

(2) ความรู้เก่ียวกบัวธีิด าเนินงาน 

(3) ความรู้เก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี โครงสร้างและหลกัการ 

2.7.2.2 การน าไปใช ้หมายถึง ความสามารถในการน าส่ิงท่ีไดป้ระสบมา เช่น 

แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชนห์รือน าไปใชแ้กปั้ญหาตามสภาพต่างๆ ได ้
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2.7.2.3 การวเิคราะห ์หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราวออกเป็น 

ส่วนประกอบยอ่ยเพื่อความสัมพนัธ์ และหลกัการหรือทฤษฎี เพื่อใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวต่างๆ  

ไดแ้บ่งออกเป็น 

  (1) การวเิคราะห์ความส าคญั หมายถึงการใชค้วามคิดเชิงวพิากษ ์

วจิารณ์ส่วนประกอบของส่ิงต่างๆ เพื่อหาค าตอบท่ีถูกท่ีสุด สมเหตุสมผลท่ีสุด 

  (2) การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ หมายถึง การใชค้วามสามารถวิเคราะห์ 

ความสัมพนัธ์ของส่วนประกอบต่างๆ ตั้งแต่สองส่ิงข้ึนไปเพื่อใชเ้ป็นหลกัในการแกปั้ญหา 

  (3) การวเิคราะห์หลกัการเป็นความสามารถในการมองเห็นวธีิรวม 

องคป์ระกอบต่างๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ 

2.7.2.4 การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการน าเอาเร่ืองราวหรือ 

ส่วนประกอบยอ่ยมาเป็นเร่ืองราวเดียวกนั โดยมีการดดัแปลง ริเร่ิม สร้างสรรค ์ปรับปรุง

ของเก่าใหมี้คุณค่าข้ึน โดยการสังเคราะห์แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

  (1) การสังเคราะหข์อ้ความ เป็นการพูดหรือเขียนเพื่อการส่ือความคิด 

ความรู้สึกไปยงับุคคล 

  (2) การสังเคราะห์แผนงาน เป็นการเสนอแผนการท างานของงาน 

ท่ีรับผดิชอบหรือท่ีคิดข้ึน 

  (3) การสังเคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นการสร้างชุดความสัมพนัธ์ข้ึน 

เพื่ออธิบายขอ้มูลหรือส่ิงต่างๆ 

2.7.2.5 การประเมินค่า หมายถึง การวนิิจฉยัหรือการตีราคาอยา่งมีหลกัเกณฑ ์

เป็นการตดัสินวา่อะไรดี ไม่ดีอยา่งไรโดยใชห้ลกัเกณฑท่ี์เช่ือถือได ้แบ่งเป็น 

  (1) การประเมินค่าโดยอาศยัขอ้เทจ็จริงภายใน 

  (2) การประเมินค่าโดยอาศยัขอ้เทจ็จริงภายนอก 
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2.8 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัความเข้าใจ 

Bloom และคณะ (Bloom et al., 1956 : 80) กล่าววา่ ความเขา้ใจ หมายถึง บุคคล 

สามารถท าบางส่ิงบางอยา่งไดม้ากกวา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บ สามารถจะเขียนขอ้มูลท่ีไดรั้บสามารถ 

จะเขียนขอ้ความเหล่าน้ีไดด้ว้ยถอ้ยค าสามารถแสดงใหเ้ห็นดว้ยภาพแปลความและเปรียบเทียบ 

ความคิดอ่ืน  ๆหรือคาดคะเนผลท่ีจะเกิดข้ึนได ้เป็นพฤติกรรมในขั้นท่ีต่อจากความรู้ เป็นขั้นตอน 

ท่ีตอ้งใชค้วามสามารถทางสมอง ความสามารถทางสถิติปัญญาและทกัษะท่ีสูงข้ึนท่ีเก่ียวกบั 

การส่ือสารความหมายในลกัษณะของการแปลความ การตีความหมายและการขยายความ 

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่การตดัสินใจในการน าความรู้นั้นไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

ความรู้ความเขา้ใจจึงเป็นส่ิงท่ีต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด โดยความเขา้ใจนั้นเป็นอีก 

ระดบัหน่ึงของความรู้และตอ้งเกิดจากความรู้โดยมีขอ้มูลหรือประสบการณ์ท่ีเพยีงพอ ดงันั้น 

การวดัความรู้จึงสามารถอนุโลมไดว้า่เป็นการวดัความรู้ความเขา้ใจไปในคราวเดียวกนั 

Rosenberg และ Hovland (Rosenberg and Hovland, 1960 : 4) อธิบายความหมาย 

ของความเขา้ใจวา่ ไดแ้ก่ ความรับรู้ ความนึกคิด และความเช่ือตามแนวทศันคติ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี 

สามารถแสดงออกมาไดโ้ดยค าถามท่ีอยูใ่นรูปการพิมพ ์หรือค าพูด  

อรวรรณ ปิลนัธนโ์อวาท (2549 : 40) ไดใ้หค้วามหมายของความเขา้ใจวา่ เป็นขั้นตอน 

มาจากความรู้ (Knowledge) ขั้นตอนน้ีจะตอ้งใชค้วามสามารถทางสมองและทกัษะท่ีสูงข้ึน 

จนถึงระดบัของการส่ือความหมาย ซ่ึงมกัเกิดข้ึนหลงัจากท่ีบุคคลไดรั้บข่าวสารต่างๆ  

นอกจากน้ี จกัรกริช ใจดี (2542) ยงัไดใ้หค้วามหมายของ ความเขา้ใจวา่หมายถึง 

ความสามารถจบัใจความส าคญัของเร่ืองราวต่างๆ ไดท้ั้งภาษา รหสั สัญลกัษณ์ ทั้งรูปธรรม 

และนามธรรม แบ่งเป็น การแปลความ การตีความ การขยายความ ซ่ึงสามารถแบ่งออกได ้

เป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี  

(1) การแปลความ คือ ความสามารถในการจบัใจความใหถู้กตอ้งกบัส่ิงท่ีส่ือความ 

หมายหรือความสามารถในการถ่ายเทความหมายจากภาษาหน่ึงไปสู่อีกภาษาหน่ึง หรือจาก 
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การส่ือสารรูปแบบหน่ึงไปสู่อีกรูปแบบหน่ึง 

(2) การตีความ คือ ความสามารถในการอธิบาย หรือแปลความหมายหลาย  ๆอนัมา 

เรียบเรียงโดยท าการจดัระเบียบ สรุปยอดเป็นเน้ือความใหม่ โดยยดึเน้ือความเดิมเป็นหลกั 

ไม่ตอ้งอาศยัหลกัเกณฑอ่ื์นใดมาใช ้

(3) การขยายความ คือ ความสามารถท่ีขยายเน้ือหาขอ้มูลท่ีรับรู้มาใหม้ากข้ึนหรือ 

เป็นความสามารถในการท านาย หรือคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหนา้ไดอ้ยา่งดี โดยอาศยัขอ้มูล 

อา้งอิงหรือแนวโนม้ท่ีเกินเลยจากขอ้มูล 

 กล่าวโดยสรุป ความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ท่ีเกบ็รวบรวมมา 
ใชด้ดัแปลง อธิบาย เปรียบเทียบในเร่ืองนั้นๆไดอ้ยา่งมีเหตุผล ความเขา้ใจเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยตรงรวมถึงการน าความเขา้ใจไปใชใ้นสถานการณ์จริงไดต้ามขั้นตอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั 
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นส าคญั  

2.9 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคติ 

ทศันคติ เป็นแนวความคิดท่ีมีความส าคญัมากทางจิตวทิยาสังคมและการส่ือสาร มีการ 

ใชค้  าน้ีกนัอยา่งแพร่หลาย ส าหรับการนิยามค าวา่ทศันคตินั้น ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านให ้

ความหมายไว ้ดงัน้ี 

ศกัด์ิ สุนทรเสณี (2531 : 2) กล่าวถึง ทศันคติท่ีเช่ือมโยงไปถึงพฤติกรรมของบุคคล 

วา่ทศันคติ หมายถึง 

(1) ความสลบัซบัซอ้นของความรู้สึก หรือการมีอคติของบุคคลในการท่ีจะสร้าง 

ความพร้อมท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามประสบการณ์ของบุคคลนั้นท่ีไดรั้บมา 

(2) ความโนม้เอียงท่ีจะมีปฏิกิริยาต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทางท่ีดีหรือต่อตา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ีจะมาถึงทางหน่ึงทางใด 
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(3) การเตรียมตวัหรือความพร้อมท่ีจะตอบสนอง  

จากค าจ  ากดัความต่างๆ เหล่าน้ีจะเห็นไดว้า่มีประเดน็ร่วมท่ีส าคญั คือ ความรู้สึก 

ภายใน ความพร้อม หรือแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมในทางใดทางหน่ึง 

Schiffman และ Kanuk (Schiffman and Kanuk, 2000 : 200) ไดใ้หค้วามหมาย 

ของทศันคติวา่เป็นความโนม้เอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ท าใหมี้พฤติกรรมลกัษณะท่ีชอบหรือ 

ไม่ชอบท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง 

ทศันคติ (Attitude) เป็นความรู้สึก และความคิดโดยรวมของบุคคล ซ่ึงอาจเป็น 

ทางบวกหรือทางลบ เช่น ความชอบ ความมีอคติ ขอ้คิดเห็น ความกลวั ความเช่ืออยา่งมัน่คง 

ท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยทศันคติจะแสดงออกมาทางความคิดเห็น ดงันั้นจึงถือไดว้า่ความ 

คิดเห็นของบุคคล เป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงทศันคติของบุคคลนัน่เอง (L.L Thurstone and  

E.J. Chave, 1966: 6–7) 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ทศันคติเป็นเร่ืองของจิตใจและสภาวะของบุคคลท่ีพร้อมจะ 

แสดงออก หรือพฤติกรรมตอบสนองในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมายของทศันคตินั้น เป็นความ 

โนม้เอียงของบุคคลท่ีมีต่อขอ้มูลข่าวสารและการเปิดรับ ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

จะเห็นไดว้่าทศันคติประกอบดว้ยความคิดท่ีมีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกนั้นแสดงออกมา 

โดยทางพฤติกรรม 

2.9.1 องคป์ระกอบของทศันคติ 

  Henry (1995: 267) ไดเ้สนอแนวคิดวา่ องคป์ระกอบของทศันคติประกอบ 

ดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 

 2.9.1.1 องคป์ระกอบทางความคิด หรือการรับรู้ เป็นความเช่ือ ความรู้หรือ 

ความเขา้ใจ เก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น ตราสินคา้ ซ่ึงความเช่ือในวตัถุเดียวกนัอาจจะแตกต่าง 

กนัไดใ้นแต่ละบุคคล 
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 2.9.1.2 องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก คือ ความรู้สึกโดยรวมในเร่ืองของความ 

ชอบและอารมณ์ท่ีมีต่อวตัถุนั้นๆ เช่น อาจเกิดจากผลของการประเมินในคุณสมบติัหลายๆ 

คุณสมบติัของสินคา้กไ็ด ้เร่ืองของความรู้สึกนั้นข้ึนอยูก่บับุคคลและสถานการณ์ดว้ย 

 2.9.1.3 องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม คือ แนวโนม้ในการกระท าหรือการ 

แสดงออก ความโนม้เอียงท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ ์

2.9.2 ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดทศันคติ 

  ธงชยั สันติวงษ ์(2539 : 166 - 167) กล่าววา่ ทศันคติก่อตวัเกิดข้ึนมาและ 

เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากปัจจยัหลายประการดว้ยกนั คือ 

  2.9.2.1 การจูงใจทางร่างกาย (Biological Motivation) ทศันคติ จะเกิดข้ึน 

เม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงก าลงัด าเนินการตอบสนองตามความตอ้งการ หรือแรงผลกัดนัทาง 

ร่างกาย ตวับุคคลจะสร้างทศันคติท่ีดีต่อบุคคลหรือส่ิงของ ท่ีสามารถช่วยใหเ้ขามีโอกาส 

ตอบสนองความตอ้งการของตนได ้

  2.9.2.2 ข่าวสารขอ้มูล (Information) ทศันคติจะมีพื้นฐานมาจากชนิดและ 

ขนาดของข่าวสารท่ีไดรั้บรวมทั้งลกัษณะของแหล่งท่ีมาของข่าวสาร ดว้ยกลไกของการเลือกเฟ้น 

ในการมองเห็นและเขา้ใจปัญหาต่างๆ (Selective Perception) ข่าวสารขอ้มูลบางส่วนท่ีเขา้ 

มาสู่บุคคลนั้น จะท าใหบุ้คคลนั้นเกบ็ไปคิดและสร้างเป็นทศันคติข้ึนมาได ้

  2.9.2.3 การเขา้เก่ียวขอ้งกบักลุ่ม (Group Affiliation) ทศันคติบางอยา่งอาจ 

มาจากกลุ่มต่าง  ๆท่ีบุคคลเก่ียวขอ้งอยูท่ ั้งโดยทางตรงและทางออ้ม เช่น ครอบครัว วดั กลุ่มเพื่อน 

ร่วมงาน กลุ่มกีฬา กลุ่มสังคมต่างๆ โดยกลุ่มเหล่าน้ีไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรวมของค่านิยมต่าง  ๆ

แต่ยงัมีการถ่ายทอดขอ้มูลใหแ้ก่บุคคลในกลุ่ม ซ่ึงท าใหส้ามารถสร้างทศันคติข้ึนได ้โดยเฉพาะ 

ครอบครัวและกลุ่มเพือ่นร่วมงานเป็นกลุ่มท่ีส าคญัท่ีสุด (Primary Group)ท่ีจะเป็นแหล่งสร้าง 

ทศันคติใหแ้ก่บุคคลได ้
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  2.9.2.4 ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ของคนท่ีมีต่อวตัถุส่ิงของ 

ยอ่มเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าใหบุ้คคลต่างๆ ตีค่าส่ิงท่ีเขาไดมี้ประสบการณ์มาจนกลายเป็น 

ทศันคติได ้

  2.9.2.5 ลกัษณะท่าทาง (Personality) ลกัษณะท่าทางหลายประการต่างก ็

มีส่วนทางออ้มท่ีส าคญัในการสร้างทศันคติใหก้บัตวับุคคล ปัจจยัต่างๆ ของการก่อตวัของ 

ทศันคติเท่าท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ในความเป็นจริงจะมิไดมี้การเรียงล าดบัตามความส าคญั 

แต่อยา่งใดเลย ทั้งน้ีเพราะปัจจยัแต่ละท่าทางเหล่าน้ี ตวัไหนจะมีความส าคญัต่อการก่อใหเ้กิด 

ของทศันคติมากหรือนอ้ยยอ่มสุดแลว้แต่วา่การพิจารณาสร้างทศันคติต่อส่ิงดงักล่าว 

    2.9.3 ประเภทของทศันคติ 

2.9.3.1 ทศันคติทางเชิงบวก เป็นทศันคติท่ีชกัน าใหบุ้คคลแสดงออก มีความ 

รู้สึกหรืออารมณ์จากสภาพจิตใจโตต้อบในดา้นดีต่อบุคคลอ่ืน หรือเร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึง 

รวมทั้งหน่วยงานองคก์ร สถาบนั และการด าเนินกิจการขององคก์ารอ่ืนๆ  เช่น  กลุ่มชาว 

เกษตรกรยอ่มมีทศันคติทางบวกหรือมีความรู้สึกท่ีดีต่อสหกรณ์การเกษตรและใหค้วามสนบั 

สนุนร่วมมือดว้ยการเขา้เป็นสมาชิกและร่วมในกิจกรรมต่างๆ อยูเ่สมอ เป็นตน้ 

2.9.3.2 ทศันคติทางลบ หรือไม่ดี คือ ทศันคติท่ีสร้างความรู้สึกเป็นไปใน 

ทางเส่ือมเสียไม่ไดรั้บความเช่ือถือหรือไวว้างใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้ง 

เกลียดชงัต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง เร่ืองราว หรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง หรือหน่วยงาน องคก์าร 

สถาบนั และการด าเนินกิจการขององคก์ารและอ่ืนๆ เช่น พนกังานเจา้หนา้ท่ีบางคนอาจมี 

ทศันคติเชิงลบต่อบริษทั ก่อใหเ้กิด อคติข้ึนในจิตใจจนพยายามประพฤติและปฏิบติัต่อตา้น 

กฎระเบียบของบริษทัอยูเ่สมอ 

2.9.3.3 ทศันคติท่ีบุคคลไม่แสดงความคิดเห็นในเร่ืองราว หรือปัญหาใด 

ปัญหาหน่ึงหรือต่อบุคคล หน่วยงาน สถาบนั องคก์าร และอ่ืนๆ เช่น นกัศึกษาบางคนอาจ 

มีทศันคติน่ิงเฉยอยา่งไม่มีความคิดเห็นต่อปัญหาโตเ้ถียงเร่ืองกฎระเบียบวา่ดว้ยเคร่ืองแบบ 
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ของนกัศึกษา ทศันคติทั้ง 3 ประเภทน้ีบุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการ 

กไ็ดข้ึ้นอยูก่บัความมัน่คงในความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือหรือค่านิยมอ่ืน  ๆท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ 

การกระท า หรือสถานการณ์หนา้ท่ีหรือกลไกของทศันคติ (ดารณี ธนภูมิ, 2542: 43) 

2.9.4 หนา้ท่ีของทศันคติ 

Danial Ketz (อา้งโดย ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550 : 105) นกัจิตวิทยาอธิบายวา่ 

ทศันคติเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาเพื่อช่วยในการอ านวยความสะดวกในการแสดงพฤติกรรม 

ต่าง  ๆโดยอาศยัทศันคติในการประเมินทางเลือกของตน ซ่ึงทศันคติมีหนา้ท่ีส าคญั 4 ประการ 

2.9.4.1 หนา้ท่ีในการปรับตวั (Adjustment function) ทศันคติจะช่วยใหเ้รา 

ปรับตวัเขา้หาวตัถุ (ส่ิงต่างๆ รอบตวัเรา) ท่ีจะช่วยใหไ้ดรั้บความพึงพอใจหรือไดรั้บรางวลั 

และจะหลีกเล่ียงต่อวตัถุท่ีคิดวา่จะใหโ้ทษหรือเป็นส่ิงท่ีไม่พึงประสงค ์กล่าวคือยดึถือแนวคิด 

เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อตนเองมากท่ีสุดและหลีกเล่ียงส่ิงท่ีจะใหโ้ทษใหเ้กิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด 

เน่ืองจากผูบ้ริโภคไดรั้บประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์บริการ หรือร้านคา้ ทั้งท่ีไดรั้บ 

ความพอใจและไม่ไดรั้บความพอใจ ดงันั้นทศันคติของผูบ้ริโภคต่อส่ิงเหล่าน้ีจึงมีลกัษณะ 

แปรผนัข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ท่ีไดรั้บมา 

2.9.4.2 หนา้ท่ีในการป้องกนัตนเอง (Ego–defensive function) ทศันคติจะ 

ช่วยปกป้องภาพลกัษณ์แห่งตน (Ego or self-image) ต่อความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ 

หรืออนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากภายนอก ซ่ึงจุดมุ่งหมายของทศันคติในลกัษณะน้ีกเ็พื่อท่ีจะป้องกนั 

ส่วนขาดหรือส่วนเสียของตนเองใหเ้กิดความสบายใจ เช่น นกัศึกษาท่ีสอบตกในวชิาหน่ึง 

อาจเลือกท่ีจะต าหนิอาจารยผ์ูส้อนวา่สอนไม่ดีหรือใหเ้กรดไม่ยติุธรรมแทนท่ีจะยอมรับวา่ 

เพราะตวัเองข้ีเกียจไม่ขยนัเรียน ในทางการตลาดผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์ดิพลาด 

มกัจะไม่ตอ้งการท่ีจะยอมรับวา่เป็นเพราะตนเองตดัสินใจผดิ แต่อาจเลือกท่ีจะปกป้องตนเอง 

โดยการต าหนิพนกังานขายวา่ใหค้  าแนะน าผดิและผูผ้ลิตควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑน้ี์ไม่ดี  
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2.9.4.3 หนา้ท่ีในการแสดงออกค่านิยม (Value - expressive function) ในขณะ 

ท่ีทศันคติเพื่อป้องกนัตนเองไดส้ร้างข้ึนเพื่อปกป้องภาพลกัษณ์ของตนเองเพื่อปิดบงัลกัษณะ 

ท่ีแทจ้ริงไม่ใหป้รากฏ ในทางตรงกนัขา้มทศันคติท่ีท าหนา้ท่ีในการแสดงออกค่านิยมจะ 

พยายามแสดงลกัษณะท่ีแทจ้ริงของตนเองใหป้รากฏแทน  เช่น  นกัอนุรักษนิ์ยมอาจจะมี 

ทศันคติท่ีไม่ดีต่อเส้ือผา้สีสดใสฉูดฉาดจะแสดงออกดว้ยการสวมใส่เส้ือผา้โทนสีมืดๆ ลาย 

เรียบๆ แทน หรือผูท่ี้มีทศันคติมองตนเองเป็นคนสมยัใหม่ ทนัสมยัจะนิยมสวมใส่เส้ือผา้ 

ท่ีมีตราราคาแพงๆ  หรือเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีแบบสไตลส์มยัใหม่  เพื่อแสดงค่านิยมของเขา 

ออกมาใหป้รากฏ เป็นตน้ 

2.9.4.4 หนา้ท่ีในการแสดงออกถึงความรู้ (Knowledge function) หนา้ท่ี 

ของทศันคติขอ้สุดทา้ยน้ีบางคร้ังเรียกวา่ “ หนา้ท่ีในการประเมินวตัถุ ” (Object appraisal) 

เพราะวา่บุคคลจ าเป็นจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัวตัถุต่างๆ ในส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งจึงจ าเป็นตอ้ง 

มีความรู้ ความเขา้ใจ วา่วตัถุเหล่าน้ีเก่ียวกบัเร่ืองอะไร และเป็นลกัษณะพื้นฐานของมนุษย ์

ท่ีจะแสวงหาความรู้ความชดัเจน เพื่อความเขา้ใจและเพื่อใหเ้กิดความสามารถท านายการ 

กระท าของตนเองและผูอ่ื้นได ้และเม่ือบุคคลไดท้ าความเขา้ใจในวตัถุท่ีมีปัญหาคร้ังหน่ึง 

แลว้กจ็ะพฒันาเป็นความรู้และรวมกบัประสบการณ์ท่ีมีอยูเ่ดิม และดว้ยวธีิดงักล่าวจะช่วย 

ใหส้ามารถเขา้ใจโลกและส่ิงแวดลอ้มไดง่้ายเขา้ เพราะความรู้ความเขา้ใจอนัเกิดจากประสบการณ์ 

ท่ีสั่งสมจะช่วยสร้างทศันคติในการมองโลกวา่ส่ิงใดควรรับรู้ใหค้วามสนใจส่ิงใดควรหลีกเล่ียง 

 



 

บทที่ 3 
วธีิการศึกษา 

 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น จงัหวดัศรีสะเกษ  มีรายละเอียดของวธีิด าเนิน 

การศึกษา  ดงัน้ี 

3.1 วตัถุประสงค์การศึกษา 

1.ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

2.เพื่อเสนอแนะแนวทางการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

3.2 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ของความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติ และการ 

มีส่วนร่วมของอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นเก่ียวกบัการ 

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่าย 

อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น โดยมีประชากรในการศึกษา 

เป็นอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นในพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ 

จ านวน 3,539 คน และมีขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 359 คน 
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3.3 กรอบแนวคดิของการศึกษา 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น มีการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ 

ทศันคติ และการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเช่ือมโยงวา่ความรู้ความเขา้ใจ 

ทศันคติ และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

หมู่บา้นท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นหรือไม่ 

 กรอบแนวคิดในการศึกษาจึงประกอบดว้ย กรอบตวัแปรอิสระและกรอบตวัแปรตาม 

ภายใตท้ฤษฎีต่างๆ  ท่ีกล่าวมาแลว้ ตวัแปรอิสระประกอบดว้ยกรอบหลกัๆ  3  กรอบ  คือ 

ความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติ และการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น และกรอบตวัแปรตาม คือ การขบัเคล่ือนการท างานของอาสาสมคัร 

พิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

ตามกรอบแนวคิดของการศึกษาไดศึ้กษาวา่ตวัแปรอิสระ 3 ตวั คือ ความรู้ความเขา้ใจ 

ทศันคติ และการมีส่วนร่วมฯ มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ และศึกษาวา่ตวัแปรอิสระแต่ละ 

ตวัมีผลหรือมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามหรือไม่อยา่งไร  

ภาพ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

ความรู้ความเข้าใจของ ทสม. เกีย่วกบัการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ทัศนคติของ ทสม. เกีย่วกบัการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

การมีส่วนร่วมของ ทสม. เกีย่วกบัการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

การขับเคล่ือนการท างานของเครือข่าย ทสม. 
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3.4 รูปแบบการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ  ซ่ึงอาศยัวธีิการวจิยัเชิงส ารวจ มีวธีิการเกบ็ 

รวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี  

(1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ 

อนัไดแ้ก่  ความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติ และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม  

            (2) ขอ้มูลทุติยภูมิ  มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ แนวคิด ทฤษฎี งานวจิยั 

บทความวจิยั วทิยานิพนธ ์จากหนงัสือ ต ารา วารสารวชิาการ และเอกสารวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยศึกษาคน้ควา้จากหอ้งสมุด และอินเทอร์เน็ต นอกจากน้ียงัไดมี้การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

จากสถานท่ีราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.5 ประชากรทีท่ าการศึกษา 

ประชากรในการศึกษา ไดแ้ก่ เครือข่ายอาสาสมคัรพทิกัษท์รัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีสามารถแสดงความคิดเห็น 

เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จากขอ้มูลของส านกังานทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัศรีสะเกษ  (ขอ้มูล ณ เดือนกนัยายน 2556) มีอาสาสมคัร 

พิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นจ านวน 3,539 คน 

การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา  (Sample Size)  เพื่อใหเ้กิดความ 

เช่ือมัน่วา่ทุกหน่วยประชากรของอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

หมู่บา้นในพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษไดมี้โอกาสรับเลือกเป็นตวัแทนของอาสาสมคัรพิทกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นส าหรับงานศึกษาท่ีทราบจ านวนประชากรท่ี 

แน่นอน นิยมก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามวธีิของทาโร ยามาเน่ (Taro Yaman, 1973 : 125)  
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            n    = 

 

 

n  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

N แทน  ขนาดของประชากร 

e  แทน  ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งก าหนดไว ้(0.05)  

               n = 2 05)(3,539)(0.   1
3,539


     

         n = 
0025)(3,539)(0.  1

3,539


    

                n = 359.38 คน ฉะนั้น จะใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 359 คน 

จากการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นท่ีใชใ้นการศึกษา โดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ ไดข้นาดของกลุ่ม 

ตวัอยา่งจ านวน 359 คน จากจ านวนอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

หมู่บา้นทั้งหมดของจงัหวดัศรีสะเกษ 3,539 คน สามารถเลือกสุ่มตวัอยา่งของอาสาสมคัรพิทกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นโดยใชว้ธีิแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 

ของอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นในแต่ละอ าเภอตามสัดส่วน 

ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

2Ne  1
 N
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ตาราง 3.1  

จ ำนวนอำสำสมคัรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมหมู่ บ้ำน จังหวดัศรีสะเกษ  

จ ำแนกรำยอ ำเภอ (ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัศรีสะเกษ, 2556) 

ล าดับที ่ อ าเภอ 
จ านวนอาสาสมัครพทิกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (คน) 

1 เมือง 149 

2 กนัทรารมย ์ 480 

3 กนัทรลกัษ ์ 46 

4 ขขุนัธ์ 60 

5 ราศีไศล 27 

6 อุทุมพรพิสัย 184 

7 ขนุหาญ 41 

8 ปรางคก์ู่ 397 

9 ไพรบึง 600 

10 ยางชุมนอ้ย 27 

11 หว้ยทบัทนั 49 

12 บึงบูรณ์ 79 

13 โนนคูณ 105 

14 ศรีรัตนะ 18 

15 น ้าเกล้ียง 160 

16 วงัหิน 9 

17 ภูสิงห์ 395 

18 เบญจลกัษ ์ 3 

19 เมืองจนัทร์ 202 
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ตาราง 3.1 (ต่อ)  

จ ำนวนอำสำสมคัรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้ำน จังหวดัศรีสะเกษ  

จ ำแนกรำยอ ำเภอ (ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัศรีสะเกษ, 2556)  

ล าดับที ่ อ าเภอ 
จ านวนอาสาสมัครพทิกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (คน) 

20 พยห์ุ 46 

21 โพธ์ิศรีสุวรรณ 254 

22 ศิลาลาด 208 

รวม 22  อ าเภอ 3,539 คน 

(1) อ  าเภอเมือง  มี ทสม. จ  านวน 149 คน   

                   n = 
3,539

359 * 149
    

n = 15 คน    

(2) อ  าเภอกนัทรารมย ์ มี ทสม. จ  านวน 480 คน   

         n = 3,539
359 * 480

    

n = 48 คน    

(3) อ  าเภอกนัทรลกัษ ์ มี ทสม. จ  านวน 46 คน   

         n = 3,539
359 * 46

    

n = 5 คน    
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(4) อ  าเภอขขุนัธ์  มี ทสม. จ  านวน 60 คน   

         n = 
3,539

359 * 60
    

n = 6 คน    

(5) อ  าเภอราษีไศล  มี ทสม. จ  านวน 27 คน   

         n = 
3,539

359 * 27
    

n = 3 คน    

(6) อ  าเภออุทุมพิสัย  มี ทสม. จ  านวน 184 คน   

         n = 
3,539

359 *184 
    

n = 19 คน    

(7) อ  าเภอขนุหาญ  มี ทสม. จ  านวน 41 คน   

         n = 
3,539

359 * 41
    

n = 4 คน    

(8) อ  าเภอปรางคก์ู่  มี ทสม. จ  านวน 397 คน   

         n = 3,539
359 * 397

    

n = 40 คน    
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(9) อ  าเภอไพรบึง  มี ทสม. จ  านวน 600 คน   

         n = 
3,539

359 * 600
    

n = 61 คน    

(10) อ  าเภอยางชุมนอ้ย  มี ทสม. จ  านวน 27 คน   

         n = 
3,539

359 * 27
    

n = 3 คน    

(11) อ  าเภอหว้ยทบัทนั  มี ทสม. จ  านวน 49 คน   

         n = 
3,539

359 * 49
    

n = 5 คน    

(12) อ  าเภอบึงบูรณ์  มี ทสม. จ  านวน 79 คน   

         n = 
3,539

359 * 79
    

n = 8 คน    

(13) อ  าเภอโนนคูณ  มี ทสม. จ  านวน 105 คน   

         n = 3,539
359 * 105

    

n = 11 คน    
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(14) อ  าเภอศรีรัตนะ  มี ทสม. จ  านวน 18 คน   

         n = 
3,539

359 * 18
    

n = 2 คน    

(15) อ  าเภอน ้าเกล้ียง  มี ทสม. จ  านวน 160 คน   

         n = 
3,539

359 * 160
    

n = 16 คน    

(16) อ  าเภอวงัหิน  มี ทสม. จ  านวน 9 คน   

         n = 
3,539

359 * 9
    

n = 1 คน    

(17) อ  าเภอภูสิงห์  มี ทสม. จ  านวน 395 คน   

         n = 
3,539

359 * 395
    

n = 40 คน    

(18) อ  าเภอเบญจลกัษ ์ มี ทสม. จ  านวน 3 คน   

         n = 3,539
359 * 3

    

n = 0.30 คน (ไม่ตอ้งเกบ็ขอ้มูล)    
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(19) อ  าเภอเมืองจนัทร์  มี ทสม. จ  านวน 202 คน   

         n = 
3,539

359 * 202
    

n = 20 คน    

(20) อ  าเภอพยหุ์  มี ทสม. จ  านวน 46 คน   

         n = 
3,539

359 * 46
    

n = 5 คน    

(21) อ  าเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ  มี ทสม. จ  านวน 254 คน   

         n = 
3,539

359 *254 
    

n = 26 คน    

(22) อ  าเภอศิลาลาด  มี ทสม. จ  านวน 208 คน   

         n = 3,539
359 *  208

    

n = 21 คน    
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ตาราง 3.2  

จ ำนวนตัวอย่ำงของอำสำสมคัรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้ำน 

จังหวดัศรีสะเกษ จ ำแนกรำยอ ำเภอ  

ล าดับที ่ อ าเภอ 
จ านวนตัวอย่างอาสาสมัครพิทกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (คน) 

1 เมือง 15 

2 กนัทรารมย ์ 48 

3 กนัทรลกัษ ์ 5 

4 ขขุนัธ์ 6 

5 ราศีไศล 3 

6 อุทุมพรพิสัย 19 

7 ขนุหาญ 4 

8 ปรางคก์ู่ 40 

9 ไพรบึง 61 

10 ยางชุมนอ้ย 3 

11 หว้ยทบัทนั 5 

12 บึงบูรณ์ 8 

13 โนนคูณ 11 

14 ศรีรัตนะ 2 

15 น ้าเกล้ียง 16 

16 วงัหิน 1 

17 ภูสิงห์ 40 

18 เบญจลกัษ ์ 0.3 

19 เมืองจนัทร์ 20 

20 พยห์ุ 5 
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ตาราง 3.2 (ต่อ) 

จ ำนวนตัวอย่ำงของอำสำสมคัรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้ำน 

จังหวดัศรีสะเกษ จ ำแนกรำยอ ำเภอ  

ล าดับที ่ อ าเภอ 
จ านวนตัวอย่างอาสาสมัครพิทกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (คน) 

21 โพธ์ิศรีสุวรรณ 26 

22 ศิลาลาด 21 

รวม 22  อ าเภอ 359 คน 

3.6 ตัวแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  ความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติ และการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัร 

พิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม   

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

การบอกระดบัหรือขนาดของความสัมพนัธ์ (Correlation) ระหวา่งตวัแปรอิสระและ 

ตวัแปรตาม จะใชต้วัเลขของค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ หากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่า 

เขา้ใกล ้-1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง แต่หากมีค่าเขา้ใกล ้0 หรือเท่ากบั 0 

แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์กนัในระดบันอ้ย หรือไม่มีเลย ส าหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพนัธ์ ใชเ้กณฑด์งัน้ี (Hinkle D. E. 1998: 118) 
 

ค่า r ระดบัของความสัมพนัธ์ 
0.90 - 1.00   มีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก 

0.70 - 0.90   มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 

0.50 - 0.70   มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 

0.30 - 0.50   มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 

0.00 - 0.30   มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก 
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เคร่ืองหมาย +,- หนา้ตวัเลขสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ จะบอกถึงทิศทางของความสมัพนัธ์ ดงัน้ี 

r มีเคร่ืองหมาย + หมายถึง การมีความสมัพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั  

(ตวัแปรหน่ึงมีค่าสูง อีกตวัหน่ึงจะมีค่าสูงไปดว้ย) 

r มีเคร่ืองหมาย - หมายถึง การมีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางตรงกนัขา้ม (ตวัแปร

หน่ึงมีค่าสูง ตวัแปรอีกตวัหน่ึงจะมีค่าต ่า) 

3.7 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นในพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ   ใชแ้บบสอบถาม  

(Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล ผูว้จิยัสร้างแบบสอบถามดว้ยตนเองจาก 

การศึกษาคน้ควา้ต ารา เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม 

ดว้ยตนเอง มีทั้งค  าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิดประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัรายละเอียด 

ต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจยัทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้ระดบั 

การศึกษา  อาชีพ  มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จ านวนทั้งหมด 5 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความรู้ความเขา้ใจของอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นแบบ 

สอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ  านวนทั้งหมด 20 ขอ้ มีขอ้ความทางบวก 

10 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 2, 3, 6, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20 และขอ้ความทางลบ 10 ขอ้ ไดแ้ก่ขอ้ 1, 

4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 19 ซ่ึงแบ่งระดบัความรู้ความเขา้ใจไดด้งัน้ี 

     เชิงบวก      เชิงลบ 

  ใช่   ให ้ 1  คะแนน       0  คะแนน 

 ไม่ใช่   ให ้ 0  คะแนน       1  คะแนน 
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 การแปลความหมายของค่าเฉล่ียคะแนนใชเ้กณฑก์ารวเิคราะห์ระดบัความรู้ความ 
เขา้ใจของกลุ่มตวัอยา่งตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2535 : 100) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 แปลความหมาย มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 แปลความหมาย มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 แปลความหมาย มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 แปลความหมาย มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบันอ้ย    

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 แปลความหมาย มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามทศันคติของอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นแบบสอบถาม 

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวนทั้งหมด 10 ขอ้ มีขอ้ความทางบวก 8 ขอ้ ไดแ้ก่ 

ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 และขอ้ความทางลบ 2 ขอ้ ไดแ้ก่ขอ้ 6, 10 ซ่ึงแบ่งระดบัทศันคติไดด้งัน้ี 

      เชิงบวก       เชิงลบ 

  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ให ้ 5  คะแนน       1  คะแนน 

 เห็นดว้ย  ให ้ 4  คะแนน       2  คะแนน 

 ไม่แน่ใจ  ให ้ 3  คะแนน       3  คะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย    ให ้ 2  คะแนน       4  คะแนน 

 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ให ้ 1  คะแนน       5  คะแนน 

 การแปลความหมายของค่าเฉล่ียคะแนนใชเ้กณฑก์ารวเิคราะห์ระดบัทศันคติของ 
กลุ่มตวัอยา่งตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2535 : 100) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 แปลความหมาย มีทศันคติอยูใ่นระดบัดีมาก 

ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 แปลความหมาย มีทศันคติอยูใ่นระดบัดี 

ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 แปลความหมาย มีทศันคติอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 แปลความหมาย มีทศันคติอยูใ่นระดบัไม่ดี 

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 แปลความหมาย มีทศันคติอยูใ่นระดบัไม่ดีมาก 
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ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นแบบ 

สอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ  านวนทั้งหมด 10 ขอ้ เป็นขอ้ความทางบวก 

10  ขอ้ ซ่ึงแบ่งระดบัการมีส่วนร่วม ไดด้งัน้ี 

 ทุกคร้ัง   ให ้ 5  คะแนน        

 บ่อยคร้ัง  ให ้ 4  คะแนน        

 ปานกลาง  ให ้ 3  คะแนน        

 นอ้ยคร้ัง    ให ้ 2  คะแนน        

 ไม่เคย   ให ้ 1  คะแนน        

การแปลความหมายของค่าเฉล่ียคะแนนใชเ้กณฑก์ารวเิคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วม 

ของกลุ่มตวัอยา่งตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2535 : 100) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 แปลความหมาย มีส่วนร่วมทุกคร้ัง 

ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 แปลความหมาย มีส่วนร่วมบ่อยคร้ัง 

ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 แปลความหมาย มีส่วนร่วมปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 แปลความหมาย มีส่วนร่วมนอ้ยคร้ัง   

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 แปลความหมาย ไม่มีส่วนร่วม 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามการขบัเคล่ือนการท างานของครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ  านวนทั้งหมด  

10 ขอ้ เป็นขอ้ความทางบวก 10 ขอ้ ซ่ึงแบ่งระดบัการขบัเคล่ือน ไดด้งัน้ี 

 มีการปฏิบติัมากท่ีสุด ให ้ 5  คะแนน        

 มีการปฏิบติัมาก ให ้ 4  คะแนน        

 มีการปฏิบติัปานกลาง ให ้ 3  คะแนน        
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 มีการปฏิบติันอ้ย ให ้ 2  คะแนน        

 ไม่มีการปฏิบติั  ให ้ 1  คะแนน        

การแปลความหมายของค่าเฉล่ียคะแนนใชเ้กณฑก์ารวเิคราะห์ระดบัการขบัเคล่ือน 

การท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น

เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่งตามแนวคิดของ

บุญชม ศรีสะอาด (2535 : 100) ดงัน้ี 

                ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 แปลความหมาย มีการขบัเคล่ือนมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 แปลความหมาย มีการขบัเคล่ือนมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 แปลความหมาย มีการขบัเคล่ือนปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 แปลความหมาย มีการขบัเคล่ือนนอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 แปลความหมาย ไม่มีการขบัเคล่ือน 

3.8 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาท าการทดสอบ 

(Pre-Test) กบัประชาชนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา จ านวน 30 ชุด 

และน าขอ้มูลท่ีไดม้าทดสอบความเช่ือมัน่โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (-coefficient) 

โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

ปรากฏวา่ แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.82 แสดงวา่ค่า 

ความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจากค่าท่ีไดเ้ป็นบวกและมีค่าเขา้ ใกล ้ 1  ซ่ึงหมายความ 

วา่แบบสอบถามน้ีสามารถน ามาใชใ้นงานศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 
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3.9 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูศึ้กษาท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล   โดยแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งตามเขต 

พื้นท่ีท่ีก  าหนดไวใ้นการสุ่มตวัอยา่ง   ซ่ึงการเกบ็ขอ้มูลเป็นการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่ม 

ตวัอยา่งอ่านและกรอกดว้ยตนเอง แลว้รอรับแบบสอบถามคืนหลงัจากกลุ่มตวัอยา่งกรอก 

ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ีในการเกบ็ขอ้มูลดงักล่าวไดจ้ดัใหมี้ผูช่้วยแจกแบบสอบถามจ านวน 

5 คน เพื่อใหก้ารเกบ็ขอ้มูลอยูใ่นช่วงระยะเวลาเดียวกนั 

3.10 การวเิคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากตรวจสอบความถูกตอ้ง และครบถว้นของขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ได ้

มีการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสังคมศาสตร์บนัทึกขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการ 

วเิคราะห์ขอ้มูลมีการใชส้ถิติ  ดงัต่อไปน้ี 

1.สถิติเชิงพรรณนา  ไดแ้ก่  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จ  านวน  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ใชใ้น 

การอธิบายขอ้มูลปัจจยัทัว่ไป ระดบัความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติ การมีส่วนร่วมและการขบั 

เคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

2.วเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ใชใ้นการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ 

ระหวา่ง ความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติและการมีส่วนร่วมของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการจดัการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3.วเิคราะห์ถดถอยพหุเชิงเส้น  ใชใ้นการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ของความรู้ 

ความเขา้ใจ  ทศันคติ  และการมีส่วนร่วมของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัร 

พิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น  
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น กรณีศึกษาอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นในเขตพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ซ่ึงอาศยัวธีิการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) 

เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน  359  คน มีการวเิคราะห์ 

ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson,s 

Correlation Analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติ และการมี 

ส่วนร่วมของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและการ 

วเิคราะห์ถดถอยพหุเชิงเส้น (Multiple Linear Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์ 

ของความรู้ความเขา้ใจ  ทศันคติ   และการมีส่วนร่วมของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการจดัการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสา 

สมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น ซ่ึงการศึกษาปรากฏผลเรียงตาม 

ล าดบัดงัน้ี 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ตาราง 4.1 

คุณลกัษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง แสดงผลในรูปของจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 

ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  (n = 359) ร้อยละ 

เพศ 

                            - หญิง 

                            - ชาย 

รวม 

 

186 

173 

359 

 

51.80 

48.20 

     100.00 

อายุ (ปี) 

                           - อาย ุ  20 - 29  ปี 

                           - อาย ุ  30 - 39  ปี 

                           - อาย ุ  40 - 49  ปี 

                           - อาย ุ  50 - 59  ปี 

                           - อาย ุ  60  ปี  ข้ึนไป 

รวม 

 

71 

69 

95 

            101 

 23 

           359 

 

19.80 

19.20 

26.50 

28.10 

6.40 

     100.00 

รายได้ (ต่อเดือน) 

                          - นอ้ยกวา่  10,000  บาท 

                          -  10,001 - 20,000  บาท 

                          -  20,001 - 30,000  บาท 

                          -  30,001 - 40,000  บาท 

                          -  40,001 - 50,000  บาท 

                          -  50,001 บาท ข้ึนไป 

รวม 

 

           207 

71 

 54 

 13 

 11 

  3 

           359 

 

57.70 

19.80 

15.00 

 3.60 

  3.10 

 0.80 

     100.00 
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ตาราง 4.1 (ต่อ)  

คุณลกัษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง แสดงผลในรูปของจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 

ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  (n = 359) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 

-  ไม่ไดเ้รียน     

-  ประถมศึกษา     

-  มธัยมศึกษา     

-  ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า          

-  ปริญญาตรี  

-  สูงกวา่ปริญญาตรี         

                                         รวม 

              

              31 

147 

105 

 32 

 41 

  3 

           359 

 

 8.60 

40.90 

29.20 

  8.90 

 11.40 

  0.80 

     100.00 

อาชีพ 

                          - เกษตรกร 

                          - รับราชการ 

                          - พนกังานบริษทัเอกชน 

                          - ธุรกิจ / คา้ขาย 

                          - รับจา้ง 

                          - แม่บา้น 

                          - พนกังานของรัฐ  

                          - อ่ืนๆ  

                                         รวม 

 

197 

  15 

  12 

  21 

  58 

  19 

  22 

  15 

359 

 

54.90 

   4.20 

   3.30 

   5.80 

 16.20 

   5.30 

   5.30 

   5.30 

      100.00 

การรับรู้ข่าวสารด้านส่ิงแวดล้อม 

                          - เพื่อนบา้น 

                          - คนในครอบครัว 

                          - ผูน้ าชุมชน 

                          - โทรทศัน์ 

 

26 

  4 

81 

           116   

 

7.20 

1.10 

       22.60 

32.30 
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ตาราง 4.1 (ต่อ)  

คุณลกัษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง แสดงผลในรูปของจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 

ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  (n = 359) ร้อยละ 

การรับรู้ข่าวสารด้านส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

                          - วทิย ุ

                          - อินเทอร์เน็ต 

                          - หนงัสือพิมพ ์

                          - หน่วยงานราชการ 

                          - เครือข่าย ทสม. 

                                        รวม 

 

  8 

23 

  3 

16 

  82 

            359 

 

  2.20 

  6.40 

 0.80 

4.50 

      22.80 

    100.00 

จากตาราง 4.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจ านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 10.14 

ของจ านวนอาสาสมคัรพทิกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น    ในเขตพื้นท่ี 

จงัหวดัศรีสะเกษจ านวน 3,539 คน  มีการจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งตามลกัษณะทัว่ไปดา้นเพศ 

อาย ุ รายได ้ ระดบัการศึกษา  และอาชีพ โดยใชค่้าร้อยละ ดงัต่อไปน้ี 

จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.80  เพศหญิงจ านวน 173 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.20  ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 50 - 59 ปี  

จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท 

ต่อเดือนจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 57.70 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบั 

ประถมศึกษาจ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 40.90 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร 

จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 54.90 และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ผา่นส่ือโทรทศันม์ากท่ีสุดจ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30  
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4.2 ผลการวเิคราะห์ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ตาราง 4.2 

ระดับความรู้ความเข้าใจรายข้อเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

แสดงผลในรูปของจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 359) 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดล้อม 

ใช่ 

(ร้อยละ) 

ไม่ใช่ 

(ร้อยละ) 
x  

(SD) 
แปลผล 

1.การปล่อยใหดิ้นวา่งเวน้จากการเกษตรกรรมเป็นการ 

อนุรักษดิ์น * 

252 

(70.20) 

107 

(29.80) 

3.50 

(0.458) 

ปาน

กลาง 

2.การปลูกพืชหมุนเวยีนต่างๆ จะท าใหดิ้นไม่เสีย  คงความ 

อุดมสมบูรณ์และช่วยรักษาใหดิ้นมีคุณภาพดี   

320 

(89.10) 

39 

(10.90) 

4.45 

(0.312) 
ดี 

3.การใชปุ๋้ยหมกั หรือปุ๋ยพืชสดท าใหดิ้นอดุมสมบูรณ์และ 

ไดผ้ลผลิตมากข้ึน 

340 

(94.70) 

19 

(5.30) 

4.75 

(0.224) 

มาก

ท่ีสุด 

4.การไหลของหนา้ดินเวลาฝนตกไม่ท าใหดิ้นเส่ือมสภาพ 

และขาดความอุดมสมบูรณ์ * 

215 

(59.90) 

144 

(40.10) 

3.00 

(0.491) 

ปาน

กลาง 

5.การท าเกษตรกรรมติดริมฝ่ังแม่น ้ าไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบ 

ต่อแม่น ้ า * 

202 

(56.30) 

157 

(43.70) 

2.80 

(0.497) 

ปาน

กลาง 

6.พ้ืนท่ีตน้น ้ าล าธารควรตอ้งมีพ้ืนท่ีป่าปกคลุมอยูเ่สมอ 319 

(88.90) 

40 

(11.10) 

4.45 

(0.315) 
มาก 

7.การสร้างเข่ือนเก็บกกัน ้ าเป็นการท าใหคุ้ณภาพน ้ าดีข้ึน * 141 

(39.30) 

218 

(60.70) 

1.95 

(0.489) 
นอ้ย 

8.การดูแลรักษาแหล่งน ้ าสาธารณะเป็นหนา้ท่ีของทางราชการ

เท่านั้น * 

300 

(83.60) 

59 

(16.40) 

4.20 

(0.371) 
มาก 

9.ในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ ามีทรัพยากรหลากหลายชุมชนสามารถใช ้

ประโยชน์ไดโ้ดยไม่ตอ้งค านึงถึงอะไร * 

250 

(69.60) 

109 

(30.40) 

3.50 

(0.460) 

ปาน

กลาง 
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ตาราง 4.2 (ต่อ)  

ระดับความรู้ความเข้าใจรายข้อเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

แสดงผลในรูปของจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 359) 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดล้อม 

ใช่ 

(ร้อยละ) 

ไม่ใช่ 

(ร้อยละ) 
x  

(SD) 
แปลผล 

10.ตน้ไมมี้ส่วนท าใหเ้กิดแหล่งน ้า 330 

(91.90) 

29 

(8.10) 

4.60 

(0.273) 

มาก

ท่ีสุด 

11.การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจท าใหค้วามสมบูรณ์ของป่า

ธรรมชาติเพ่ิมข้ึน * 
121 

(33.70) 

238 

(66.30) 

1.70 

(0.473) 
น้อย 

12.การเผาป่าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของป่า เช่น เห็ด ท าใหพ้นัธ์ุไม้

จ านวนลดลง 
254 

(70.80) 

105 

(29.20) 

3.55 

(0.456) 
มาก 

13.การน าพืชต่างถ่ินเขา้มาปลูก เช่น ไมยราพยกัษ ์สะบา้ยกัษ ์ 

ท าใหพื้ชทอ้งถ่ินเพ่ิมข้ึน * 

255 

(71.00) 

104 

(29.00) 

3.55 

(0.454) 
มาก 

14.การเขา้ไปเก็บของป่ามากเกินไป ท าใหเ้กิดความสมบูรณ์ของ

ป่าลดลง 

231 

(64.30) 

128 

(35.70) 

3.20 

(0.480) 

ปาน

กลาง 

15.การมีป่าชุมชนหรือดอนปู่ตาท าใหเ้กิดการอนุรักษพ้ื์นท่ีป่า

ชุมชน 

319 

(88.90) 

40 

(11.10) 

4.45 

(0.315) 
มาก 

16.การใชย้าฆ่าหอยเชอร่ีในนาขา้วไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ

แหล่งน ้ า * 

239 

(66.60) 

120 

(33.40) 

3.35 

(0.472) 

ปาน

กลาง 

17.การใชย้าฆ่าหญา้หรือแมลงก่อใหเ้กิดการท าลายสตัวห์นา้ดิน 

เช่น ปลา กุง้ ไสดิ้น 

315 

(87.70) 

44 

(12.30) 

4.40 

(0.328) 
มาก 

18.การคดัแยกขยะในครัวเรือนเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีช่วยลดปริมาณ

ขยะของชุมชน 

328 

(91.40) 

31 

(8.60) 

4.55 

(0.281) 

มาก

ท่ีสุด 

19.การเทกองขยะบริเวณใกลแ้หล่งน ้ าไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ

แหล่งน ้ า *   

267 

(74.40) 

92 

(25.60) 

3.70 

(0.437) 
มาก 
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ตาราง 4.2 (ต่อ)  

ระดับความรู้ความเข้าใจรายข้อเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

แสดงผลในรูปของจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 359) 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดล้อม 

ใช่ 

(ร้อยละ) 

ไม่ใช่ 

(ร้อยละ) 
x  

(SD) 
แปลผล 

20.น ้ าใชจ้ากการซกัลา้ง การเกษตรกรรม ก่อใหเ้กิดน ้ าเน่าเสีย 

มีกล่ินเหมน็ และเพาะพนัธ์ุเช้ือโรค 

271 

(75.50) 

88 

(24.50) 

3.75 

(0.431) 
มาก 

ความรู้ความเข้าใจโดยรวม 
3.65 

(0.174) 
มาก 

หมายเหตุ  *  ค  าถามเชิงลบ 

จากตาราง 4.2 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้มในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียในภาพ 

รวมเท่ากบั 3.65  และเม่ือพจิารณาในรายขอ้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในระดบั 

มีความรู้มากท่ีสุดในประเดน็การใชปุ๋้ยหมกัหรือปุ๋ยพืชสดท าใหดิ้นอุดมสมบูรณ์  และได ้

ผลผลิตมากข้ึน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 รองลงมาคือ  ประเด็นท่ีพิจารณาวา่ตน้ไมมี้ส่วน 

ท าใหเ้กิดแหล่งน ้าโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 รองลงมาคือ  ประเดน็ท่ีพิจารณาวา่การคดัแยก 

ขยะในครัวเรือนเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีช่วยลดปริมาณขยะของชุมชนโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55  

ส่วนกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจในระดบันอ้ยในประเดน็ท่ีวา่การสร้างเข่ือน

เกบ็กกัน ้าเป็นการท าใหคุ้ณภาพน ้าดีข้ึนโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.95 และประเด็นท่ีวา่การเพิ่ม 

พื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท าใหค้วามสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติเพิ่มข้ึนโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.70 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ทศันคติของกลุ่มตัวอย่างเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม 

ตาราง 4.3  

ระดับทัศนคติรายข้อเกี่ยวกบัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแสดงผลใน 

รูปของจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 359) 

ทศันคตเิกีย่วกบัการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

เห็นด้วย

อย่างยิง่ 

(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น

ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น

ด้วย

อย่างยิง่ 

(ร้อยละ) 

x  

(SD) 
แปลผล 

1.ท่านคิดวา่ท่ีดิน  แหล่งน ้า  เป็นส่ิงส าคญั 

ท่ีควรรักษาให้อยูสื่บทอดต่อไปส าหรับ 

ลูกหลานในอนาคต 

250 

(69.60) 

100 

(27.90) 

7 

(1.90) 

1 

(0.30) 

1 

(0.30) 

4.66 

(0.560) 

ทศันคติ

ดีมาก 

2.ท่านคิดวา่ท่ีดิน  แหล่งน ้า  และส่ิงแวดลอ้ม

ต่างๆ เป็นตน้ทุนทางสงัคมของชุมชน   

185 

(51.50) 

136 

(37.90) 

27 

(7.50) 

8 

(2.20) 

3 

(0.80) 

4.37 

(0.787) 

ทศันคติ

ดี 

3.การใชท่ี้ดิน  แหล่งน ้า  และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 

ในชุมชนอยา่งถูกวิธีท าให้สามารถใชป้ระโยชน์ 

ต่อไปไดเ้ป็นระยะเวลานาน 

212 

(59.10) 

128 

(35.70) 

13 

(3.60) 

5 

(1.40) 

1 

(0.30) 

4.52 

(0.664) 

ทศันคติ

ดีมาก 

4.การป้องกนัและรักษาท่ีดิน  แหล่งน ้า  และ

ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ในชุมชนของท่านเป็น 

หนา้ท่ีของทางราชการ 

36 

(10.00) 

77 

(21.40) 

53 

(14.80) 

123 

(34.30) 

70 

(19.50) 

2.68 

(1.281) 

ทศันคติ

ปานกลาง 

5.ถา้ท่านพบเห็นชาวบา้นในหมู่บา้นของท่าน 

ตดัไมใ้นบริเวณป่าสงวนแห่งชาติเพื่อน ามา 

สร้างบา้นท่านจะคิดวา่เป็นเร่ืองของเขา  

เราไม่ควรเขา้ไปยุง่เก่ียว 

16 

(4.50) 

34 

(9.50) 

49 

(13.60) 

164 

(45.70) 

96 

(26.70) 

2.19 

(1.072) 

ทศันคติ

ไม่ดี 

6.การทิ้งขยะมูลฝอยลงแม่น ้าล  าคลองไม่มีส่วน 

เก่ียวขอ้งกบัการท่ีน ้าเน่าเสีย  * 

145 

(40.40) 

132 

(36.80) 

36 

(10.00) 

29 

(8.10) 

17 

(4.70) 

4.00 

(1.121) 

ทศันคติ

ดี 

7.การคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งมีส่วนช่วยลด

ปริมาณขยะ 

169 

(47.10) 

153 

(42.60) 

28 

(7.80) 

7 

(1.90) 

2 

(0.60) 

4.34 

(0.752) 

ทศันคติ

ดี 

8.การใชส้ารเคมีในชีวิตประจ าวนัและ

การเกษตรเป็นสาเหตุให้เกิดน ้าเสีย 

110 

(30.60) 

150 

(41.80) 

46 

(1.80) 

24 

(6.70) 

29 

(8.10) 

3.80 

(1.181) 

ทศันคติ

ดี 

9.ชาวบา้นส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจในการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   

93 

(25.90) 

137 

(38.20) 

105 

(29.20) 

23 

(6.40) 

1 

(0.30) 

3.83 

(0.898) 

ทศันคติ

ดี 
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ตาราง 4.3 (ต่อ)  

ระดับทัศนคติรายข้อเกี่ยวกบัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแสดงผลใน 

รูปของจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 359) 

ทศันคตเิกีย่วกบัการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

เห็นด้วย

อย่างยิง่ 

(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น

ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น

ด้วย

อย่างยิง่ 

(ร้อยละ) 

x  

(SD) 
แปลผล 

10.การอบรมสัง่สอนและปลูกฝังลูกหลานของ

ท่านให้เห็นความส าคญัของการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีเฉพาะ 

ในโรงเรียนเท่านั้น * 

73 

(20.30) 

124 

(34.50) 

50 

(13.90) 

52 

(14.50) 

60 

(16.70) 

3.27 

(1.379) 

ทศันคติ

ปาน

กลาง 

ทศันคตโิดยรวม 
3.77 

(0.294) 

ทศันคติ

ด ี

หมายเหตุ  *  ค  าถามเชิงลบ 

จากตาราง 4.3 ระดบัทศันคติเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติในระดบัทศันคติดี โดยมีค่าเฉล่ียในภาพรวมเท่ากบั 3.77 

และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติในระดบัดีมาก ในประเด็นท่านคิดวา่ 

ท่ีดิน แหล่งน ้า เป็นส่ิงส าคญัท่ีควรรักษาใหอ้ยูสื่บทอดต่อไปส าหรับลูกหลานในอนาคตโดย 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66 รองลงมา คือ ประเดน็ท่ีพิจารณาวา่การใชท่ี้ดิน แหล่งน ้า และส่ิงแวดลอ้ม 

ต่างๆ ในชุมชนอยา่งถูกวธีิท าใหส้ามารถใชป้ระโยชนต่์อไปไดเ้ป็นระยะเวลานาน โดยมี 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37   

ประเดน็ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียทศันคตินอ้ย คือ ประเดน็ท่ีพิจารณาวา่ถา้ท่าน 

พบเห็นชาวบา้นในหมู่บา้นของท่านตดัไมใ้นบริเวณป่าสงวนแห่งชาติเพื่อน ามาสร้างบา้น 

ท่านจะคิดวา่เป็นเร่ืองของเขา  เราไม่ควรเขา้ไปยุง่เก่ียว โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.19  
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4.4 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม 

ตาราง 4.4  

การมส่ีวนร่วมของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

แสดงผลในรูปของจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 359) 

การมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ทุกคร้ัง

(ร้อยละ) 

บ่อยคร้ัง

(ร้อยละ) 

ปาน

กลาง

(ร้อยละ) 

น้อยคร้ัง  

(ร้อยละ) 

ไม่เคย 

(ร้อยละ) 
x  

(SD) 
แปลผล 

1.ท่านเคยเขา้ร่วมการประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้มหรือไม ่

57 

(15.90) 

87 

(24.20) 

115 

(32.00) 

75 

(20.90) 

25 

(7.00) 

3.21 

(1.151) 

ปาน

กลาง 

2.ท่านเคยร่วมแสดงความคิดเห็นหรือใหข้อ้ 

เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มชุมชนหรือไม ่

53 

(14.80) 

87 

(24.20) 

118 

(32.90) 

70 

(19.50) 

31 

(8.60) 

3.17 

(1.161) 

ปาน

กลาง 

3.ท่านเคยเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มชุมชนหรือไม่  

35 

(9.70) 

99 

(27.60) 

102 

(28.40) 

96 

(26.70) 

27 

(7.50) 

3.05 

(1.111) 

ปาน

กลาง 

4.ท่านเคยเขา้ร่วมประชาสมัพนัธ์โครงการจดัการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มชุมชนหรือไม ่

31 

(8.60) 

79 

(22.00) 

123 

(34.30) 

57 

(15.90) 

69 

(19.20) 

2.85 

(1.214) 

ปาน

กลาง 

5.ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานกบัคนใน

หมู่บา้นเพื่อแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของหมู่บา้น

หรือไม ่

32 

(8.90) 

112 

(31.20) 

99 

(27.60) 

51 

(14.20) 

65 

(18.10) 

2.99 

(1.241) 

ปาน

กลาง 

6.ท่านมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดา้นการจดัสรร 

งบประมาณการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มหรือไม ่

27 

(7.50) 

52 

(14.50) 

88 

(24.50) 

68 

(18.90) 

124 

(34.50) 

2.42 

(1.296) 
นอ้ยคร้ัง 

7.ท่านเคยเขา้ร่วมในการรณรงครั์กษาความสะอาด 

หมู่บา้นหรือไม ่

80 

(22.30) 

121 

(33.70) 

98 

(27.30) 

43 

(12.00) 

17 

(4.70) 

3.57 

(1.104) 
บ่อยคร้ัง 

8.ท่านเคยเขา้ร่วมในการบ ารุงรักษาดิน และแหล่งน ้า 

ในหมู่บา้นของท่านหรือไม ่

49 

(13.60) 

103 

(28.70) 

124 

(34.50) 

60 

(16.70) 

23 

(6.40) 

3.26 

(1.091) 

ปาน

กลาง 

9.ท่านเคยร่วมแกไ้ขปัญหา  และร่วมติดตามและ

ประเมินผลโครงการการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้นของท่านหรือไม ่

33 

(9.20) 

71 

(19.80) 

125 

(34.80) 

66 

(18.40) 

64 

(17.80) 

2.84 

(1.201) 

ปาน

กลาง 
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ตาราง 4.4 (ต่อ)  

การมส่ีวนร่วมของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

แสดงผลในรูปของจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 359) 

การมส่ีวนร่วมของกลุ่มตวัอย่างเกีย่วกบัการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

ทุกคร้ัง

(ร้อยละ) 

บ่อยคร้ัง

(ร้อยละ) 

ปาน

กลาง

(ร้อยละ) 

น้อยคร้ัง  

(ร้อยละ) 

ไม่เคย 

(ร้อยละ) 
x  

(SD) 
แปลผล 

10.ท่านเคยร่วมการประชุมคดัคา้นการใชป้ระโยชน ์

ของการใชป้ระโยชนจ์ากท่ีดิน  แหล่งน ้า  อยา่ง 

ไม่ถูกตอ้งหรือไม่  

41 

(11.40) 

58 

(16.20) 

94 

(26.20) 

62 

(17.30) 

104 

(29.00) 

2.64 

(1.350) 

ปาน

กลาง 

การมส่ีวนร่วมโดยรวม 
3.00 

(0.901) 

ปาน

กลาง 

จากตาราง 4.4 การมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั 

ปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียในภาพรวมเท่ากบั 3.00 และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 

มีส่วนร่วมในระดบับ่อยคร้ัง ในประเดน็การเขา้ร่วมในการรณรงครั์กษาความสะอาดหมู่บา้น 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 รองลงมา คือ ประเด็นท่ีพิจารณาการเขา้ร่วมในการบ ารุงรักษาดิน 

และแหล่งน ้าในหมู่บา้น โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 

ประเดน็ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดคือ ประเด็นท่ีพิจารณาวา่การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดา้นการ 

จดัสรรงบประมาณการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.42 

 

 

 

 

 

 



96 
 

4.5 ผลการวเิคราะห์การขับเคล่ือนการท างานของกลุ่มตัวอย่างเกีย่วกบัการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ตาราง 4.5  

การขบัเคล่ือนการท างานของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม แสดงผลในรูปของจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 359)      
การขับเคล่ือนการท างานของกลุ่มตัวอย่าง

เกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

ทุกคร้ัง

(ร้อยละ) 

บ่อยคร้ัง

(ร้อยละ) 

ปาน

กลาง

(ร้อยละ) 

น้อยคร้ัง  

(ร้อยละ) 

ไม่เคย 

(ร้อยละ) 
x  

(SD) 
แปลผล 

1.แผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของท่านมีการน าไปใช้

สงัเคราะห์เป็นแผนชุมชนในระดบัต าบล  

(น าแผนชุมชนไปบรรจุเป็นแผนงานของ อบต.  

หรือ เทศบาล) 

88 

(24.50) 

82 

(22.80) 

75 

(20.90) 

74 

(20.60) 

40 

(11.10) 

3.29 

(1.335) 

ปาน

กลาง 

2.แผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของท่านมีการน าไปใช้

สงัเคราะห์เป็นแผนชุมชนในระดบัอ าเภอ  

(น าแผนชุมชนไปบรรจุเป็นแผนงานของอ าเภอ) 

60 

(16.70) 

75 

(20.90) 

109 

(30.40) 

68 

(18.90) 

47 

(13.10) 

3.09 

(1.260) 

ปาน

กลาง 

3.แผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของท่านมีการน าไปใช้

สงัเคราะห์เป็นแผนชุมชนในระดบัจงัหวดั  

(น าแผนชุมชนไปบรรจุเป็นแผนงานของจงัหวดั) 

56 

(15.60) 

54 

(15.00) 

103 

(28.70) 

73 

(20.30) 

73 

(20.30) 

2.85 

(1.332) 

ปาน

กลาง 

4.ท่านหรือสมาชิกชุมชนของท่านไดรั้บเลือกเป็น 

วิทยากรใหค้วามรู้แก่ชุมชนอ่ืนในการจดัการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

37 

(10.30) 

69 

(19.20) 

90 

(25.10) 

61 

(17.00) 

102 

(28.40) 

2.66 

(1.342) 

ปาน

กลาง 

5.มีกิจกรรมใหค้วามรู้ในการจดัท าแผนการจดัการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนอยา่ง 

ต่อเน่ือง 

30 

(8.40) 

79 

(22.00) 

109 

(30.40) 

85 

(23.70) 

56 

(15.60) 

2.84 

(1.180) 

ปาน

กลาง 

6.หลงัจากท่านไดจ้ดัท าแผนการจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสร็จแลว้  หน่วยงาน

ภาครัฐไดจ้ดัโครงการหรือกิจกรรมเวทีแลกเปล่ียน

ประสบการณ์การจดัท าแผนการจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกบัชุมชนอ่ืนๆ 

27 

(7.50) 

60 

(16.70) 

118 

(32.90) 

74 

(20.60) 

80 

(22.30) 

2.67 

(1.207) 

ปาน

กลาง 
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ตาราง 4.5 (ต่อ)  

การขบัเคล่ือนการท างานของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม แสดงผลในรูปของจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 359)                       
การขับเคล่ือนการท างานของกลุ่มตัวอย่าง

เกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

ทุกคร้ัง

(ร้อยละ) 

บ่อยคร้ัง

(ร้อยละ) 

ปาน

กลาง

(ร้อยละ) 

น้อยคร้ัง  

(ร้อยละ) 

ไม่เคย 

(ร้อยละ) 
x  

(SD) 
แปลผล 

7.ชุมชนของท่านมีศูนยเ์รียนรู้ดา้นแผนการจดัการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

40 

(11.10) 

53 

(14.80) 

108 

(30.10) 

67 

(18.70) 

91 

(25.30) 

2.68 

(1.302) 

ปาน

กลาง 

8.ชุมชนของท่านมีการติดตามการจดัท าแผนชุมชน 

ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

39 

(10.90) 

64 

(17.80) 

122 

(34.00) 

94 

(26.20) 

40 

(11.10) 

2.91 

(1.147) 

ปาน

กลาง 

9.โครงการหรือปัญหาดา้นการจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ไดรั้บการสนบัสนุน 

งบประมาณในการแกไ้ขจากหน่วยงานรัฐ 

44 

(12.30) 

55 

(15.30) 

107 

(29.80) 

90 

(25.10) 

63 

(17.50) 

2.80 

(1.249) 

ปาน

กลาง 

10.ชุมชนของท่านไดรั้บการพฒันาตามแผนการ 

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   

40 

(11.10) 

68 

(18.90) 

114 

(31.80) 

80 

(22.30) 

57 

(15.90) 

2.87 

(1.217) 

ปาน

กลาง 

การขับเคล่ือนการท างานในภาพรวม 
2.87 

(0.972) 

ปาน

กลาง 

จากตาราง 4.5 การขบัเคล่ือนการท างานของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการจดัการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีการขบัเคล่ือนการท างานเก่ียวกบั 

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียในภาพรวม 

เท่ากบั 2.87 และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการขบัเคล่ือนการท างานเก่ียวกบั 

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลางทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียเรียง 

จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ประเดน็แผนการจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของท่านมีการน าไปใชส้ังเคราะห์เป็นแผนชุมชนในระดบั 

ต าบล (น าแผนชุมชนไปบรรจุเป็นแผนงานของ อบต. หรือ เทศบาล)โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.29 รองลงมา คือ ประเด็นแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน

ของท่านมีการน าไปใชส้ังเคราะห์เป็นแผนชุมชนในระดบัอ าเภอ (น าแผนชุมชนไปบรรจุ

เป็นแผนงานของอ าเภอ)โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09  
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ประเดน็ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียการขบัเคล่ือนการท างานเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดคือ ประเดน็ท่านหรือสมาชิกชุมชนของท่านไดรั้บเลือก 

เป็นวิทยากรใหค้วามรู้แก่ชุมชนอ่ืนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมี 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.66  

4.6 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจ ทศันคติและการมส่ีวนร่วม 

ของกลุ่มตัวอย่างเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยใช้วธิีวเิคราะห์ 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เพยีร์สัน (Pearson,s Correlation) 

ตาราง 4.6  

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่าง (* P < .05, ** P < .01) 

ตวัแปร 

ความรู้ความเข้าใจ ทศันคต ิ การมส่ีวนร่วม 

r r r 

(p - value) (p - value) (p - value) 

ความรู้ความเข้าใจ   0.181 ** (0.001) - 0.77(0.145) 

ทศันคต ิ   0.113* (0.033) 

การมส่ีวนร่วม    

  จากตาราง 4.6 ความรู้ความเขา้ใจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัทศันคติ (r = 0.181, 
p-value = 0.001) และทศันคติมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการมีส่วนร่วม (r = 0.113, p-value 
= 0.033) ส่วนความรู้ความเขา้ใจไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม (r = - 0.077, p-value 
= 0.145) 
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4.7 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของความรู้ความเข้าใจ ทศันคติ และการมส่ีวนร่วมของ 
กลุ่มตัวอย่างเกีย่วกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทีม่ผีลต่อการขบัเคล่ือน 

การท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 

โดยใช้วธีิวเิคราะห์ถดถอยพหุเชิงเส้น (Stepwise Multiple Linear Regression Analysis) 

ตาราง 4.7  

ค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงเส้นของการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่าย

อาสาสมคัรพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้านในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ตัวแปร β SE (β) 

Standardized 

(β) 
t-value p-value 

ค่าคงที ่* 0.441 0.118 - 3.723 < 0.001 

การมีส่วนร่วม * 0.808 0.038 0.750 21.395 < 0.001 

หมายเหตุ * ตวัแปรในสมการ มีผล R2= 0.562, R2
adj= 0.561 

 จากตาราง 47 การวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงเส้นของการขบัเคล่ือนการท างานของเครือ 
ข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น พบวา่ การมีส่วนร่วม 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น ไดค่้า R2= 0.562 นั้นหมายถึง สมการท่ีไดส้ามารถอธิบาย 
ความผนัแปรไดร้้อยละ 56.2 เขียนเป็นสมการท านาย ไดด้งัน้ี คือ การขบัเคล่ือนการท างาน 
ของเครือข่ายอาสาสมคัรฯ = 0.441 + 0.808 (การมีส่วนร่วม) +  
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บทที่ 5 
สรุปผลศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น กรณีศึกษาอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นในเขตพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ โดยสุ่มตวัอยา่งเครือข่ายอาสาสมคัร 

พิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นในเขตพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 

359 คน ดว้ยวธีิแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนของจ านวนอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นในแต่ละอ าเภอ ซ่ึงจากผลการศึกษาสามารถสรุปและอภิปรายผล 

ไดด้งัน้ี 

    5.1.1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

        กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจ านวน  359  คน เป็นเพศชายจ านวน 186  คน 

คิดเป็นร้อยละ 51.80 เพศหญิงจ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ48.20 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 

50 - 59 ปี  จ  านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดน้อ้ยกวา่  

10,000 บาทต่อเดือน จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 57.70 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการ 

ศึกษาในระดบัประถมศึกษาจ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 40.90 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 

มีอาชีพเกษตรกรจ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 54.90 และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับรู้ข่าว 

สารดา้นส่ิงแวดลอ้มผา่นส่ือโทรทศันม์ากท่ีสุดจ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30 

5.1.2 ความรู้ความเขา้ใจของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่ง 
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         ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน

ภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียความรู้ความเขา้ใจใน 

ภาพรวมเท่ากบั 3.65 และเม่ือพิจารณาในรายขอ้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ 

ในระดบัมีความรู้มากท่ีสุดในประเดน็การใชปุ๋้ยหมกัหรือปุ๋ยพืชสดท าใหดิ้นอุดมสมบูรณ์ 

และไดผ้ลผลิตมากข้ึน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 รองลงมาคือ ประเดน็ท่ีพิจารณาวา่ตน้ไม ้

มีส่วนท าใหเ้กิดแหล่งน ้าโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 ล าดบัต่อมาคือ ประเดน็ท่ีพิจารณาวา่การ 

คดัแยกขยะในครัวเรือนเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีช่วยลดปริมาณขยะของชุมชนโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.55 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ระดบันอ้ย ในประเด็นท่ีวา่การสร้างเข่ือนเกบ็กกัน ้าเป็นการ 

ท าใหคุ้ณภาพน ้าดีข้ึน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.95 และประเดน็ท่ีวา่การเพิ่มพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ 

ท าใหค้วามสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติเพิ่มข้ึน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.70 

5.1.3 ทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ของกลุ่มตวัอยา่ง 

        ทศันคติเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในภาพรวม 

กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียทศันคติในภาพรวมเท่ากบั  3.77  และเม่ือ 

พิจารณารายขอ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติในระดบัดีมาก     ในประเดน็ท่านคิดวา่ท่ีดิน  

แหล่งน ้า เป็นส่ิงส าคญัท่ีควรรักษาใหอ้ยูสื่บทอดต่อไปส าหรับลูกหลานในอนาคต โดยมี 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66 รองลงมา คือ ประเดน็ท่ีพิจารณาวา่การใชท่ี้ดิน แหล่งน ้า และส่ิงแวดลอ้ม 

ต่างๆ ในชุมชนอยา่งถูกวธีิท าใหส้ามารถใชป้ระโยชนต่์อไปไดเ้ป็นระยะเวลานาน โดยมีค่า 

เฉล่ียเท่ากบั 4.37  

ประเดน็ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียทศันคติระดบันอ้ย คือ ประเดน็ท่ีพิจารณาวา่ถา้ท่าน 

พบเห็นชาวบา้นในหมู่บา้นของท่านตดัไมใ้นบริเวณป่าสงวนแห่งชาติเพื่อน ามาสร้างบา้น 

ท่านจะคิดวา่เป็นเร่ืองของเขา เราไม่ควรเขา้ไปยุง่เก่ียว โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.19 
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5.1.4 การมีส่วนร่วมของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้ม 

          การมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในภาพ 

รวมกลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลาง  

โดยมีค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมในภาพรวมเท่ากบั 3.00  และเม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่กลุ่ม 

ตวัอยา่งมีส่วนร่วมในระดบับ่อยคร้ัง ในประเดน็การเขา้ร่วมรณรงครั์กษาความสะอาดหมู่บา้น 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.57  รองลงมา  คือ  การเขา้ร่วมการประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 

ประเดน็ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดคือ ประเด็นท่ีพิจารณาวา่การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดา้นการ 

จดัสรรงบประมาณการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.42 

5.1.5 กระบวนการขบัเคล่ือนเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ของกลุ่มตวัอยา่ง 

                     การขบัเคล่ือนการท างานของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีการขบัเคล่ือนการท างานเก่ียวกบัการ 

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียในภาพรวมเท่ากบั 

2.87 และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการขบัเคล่ือนการท างานเก่ียวกบัการจดั 

การทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลางทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียเรียงจาก 

มากไปหานอ้ย ดงัน้ี ประเดน็ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ   ประเดน็แผนการจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของท่านมีการน าไปใชส้ังเคราะห์เป็นแผนชุมชนใน 

ระดบัต าบล (น าแผนชุมชนไปบรรจุเป็นแผนงานของ อบต. หรือ เทศบาล) โดยมีค่าเฉล่ีย 

เท่ากบั 3.29 รองลงมา คือ ประเดน็แผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน 
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ชุมชนของท่านมีการน าไปใชส้ังเคราะห์เป็นแผนชุมชนในระดบัอ าเภอ (น าแผนชุมชน

ไปบรรจุเป็นแผนงานของอ าเภอ)โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09  

ประเดน็ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียการขบัเคล่ือนการท างานเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดคือ ประเดน็ท่านหรือสมาชิกชุมชนของท่านไดรั้บเลือก 

เป็นวทิยากรใหค้วามรู้แก่ชุมชนอ่ืนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยมีค่า  

เฉล่ียเท่ากบั 2.66  

5.1.6 ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติ และการมีส่วนร่วมของ

กลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

  ความรู้ความเขา้ใจ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ทศันคติ (r = 0.181, p-value =  
0.001) และทศันคติมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการมีส่วนร่วม (r = 0.113, p- value = 0.033) 
ส่วนความรู้ความเขา้ใจ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม (r = - 0.077, p-value = 0.145) 

ดงันั้นสามารถอธิบายไดว้่าการใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแก่เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

หมู่บา้นมากข้ึน ส่งผลใหเ้ครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

หมู่บา้นมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการท่ีเครือข่าย 

อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นมีทศันคติท่ีดีจะส่งผลใหเ้ครือข่าย 

อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เช่นกนัแต่ถา้หากมีการใหค้วามรู้ความเขา้ใจ 

เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแก่เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นเพียงอยา่งเดียวจะไม่มีผลต่อการเขา้มามีส่วนร่วมในการ 

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น เพราะฉะนั้นจะตอ้งสร้างทศันคติท่ีดีแก่เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นก่อน  จึงจะท าใหเ้ครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึนตามไปดว้ย 
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5.1.7 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติ และการมีส่วนร่วมของ

กลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือน 

การท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

          การวเิคราะห์ถดถอยพหุเชิงเส้นของความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจ  

ทศันคติ  และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

หมู่บา้นท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น พบวา่  การมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการขบัเคล่ือนท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดค่้า R2= 0.562 นั้นหมายถึงสมการท่ีไดส้ามารถอธิบายความ 

ผนัแปรไดร้้อยละ 56.2 เขียนเป็นสมการท านาย ไดด้งัน้ี คือ การขบัเคล่ือนการท างานของ

เครือข่ายอาสาสมคัรฯ  = 0.441 + 0.808 (การมีส่วนร่วม) +    

ดงันั้นสามารถอธิบายไดว้า่การขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางกนักบัการมีส่วน 

ร่วมเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น    หากเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นมีส่วนร่วมมากกจ็ะส่งผลใหใ้หเ้ครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นมีการขบัการท างานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มมากตามไปดว้ยเช่นกนั 

5.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่าย ทสม. 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัร

พิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น กรณีศึกษาอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 
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ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยั

ส าคญัในการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายฯ คือ ความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติ และการ 

มีส่วนร่วมของเคร่ือข่ายฯ เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ดงันั้น    การด าเนินงานการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น ใหมี้ประสิทธิภาพตอ้งเร่ิมจากการใหค้วามรู้ 
ความเขา้ใจ  จนเกิดทศันคติท่ีดี  จะส่งผลใหเ้ครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นเขา้มามีส่วนร่วมขบัเคล่ือนการท างานจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัศรีสะเกษ ไดม้อบหมายให้
ผูข้อรับการประเมิน (นายเกษมพล  วรรณพงศ)์ เป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนินงานขบัเคล่ือน 
การท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

โดยมีขั้นตอนในด าเนินงาน  3  กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ 
5.2.1 กิจกรรมท่ี 1 เตรียมความพร้อมในการด าเนินงานฯ  

         เป็นขั้นตอนการวางแผนและก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานสนบัสนุนเครือ 

ข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นในการการขบัเคล่ือน

การท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น  เพื่อ   

สร้าง / ขยายเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น มีผล 

การด าเนินงาน  ดงัน้ี 

         (1) ร่วมประประชุมเพื่อรับนโยบาย / แนวทางการด าเนินงานการขบัเคล่ือน 

การท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

โดยส านกัอาสาสมคัรและเครือข่าย กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

                     (2) น าคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมคัรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

หมู่บา้นจงัหวดัศรีสะเกษเขา้พบผูว้า่ราชการจงัหวดัศรีสะเกษ      เพื่อรายงานสถานการณ์  
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ประเดน็ปัญหา  เช่น  ฐานขอ้มูลเครือข่ายอาสาสมคัรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

หมู่บา้นจงัหวดัศรีสะเกษ, การประสานจดัการประชุมหน่วยงานราชการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง, 

การประชาสัมพนัธ์แนวคิดเก่ียวกบัอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

หมู่บา้น, พร้อมทั้งการก าหนดเป้าหมายรวมทั้งกรอบแนวทางการขบัเคล่ือนการท างานของ 

เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

         (3) ศึกษารายละเอียดขอ้มูลจ านวนสมาชิก / สถานะ และความครอบคลุมของ 

เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น ในพื้นท่ีจงัหวดั

ศรีสะเกษ  ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม วา่ดว้ยอาสาสมคัร 

พิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น พ.ศ.2550  

         (4) วเิคราะห์และจดัท ารายละเอียดขอ้มูลสถานการณ์ประเดน็ปัญหาการ 

ด าเนินงานการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นในพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ เพื่อก าหนดเป้าหมายรวมทั้งกรอบแนว 

ทางในการสร้าง / ขยายเครือข่ายฯ 

         (5) สรุปและรายงานสถานการณ์ / ประเด็นปัญหาพร้อมกรอบแนวทางในการ 

สร้าง / ขยายเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นในพื้นท่ี

จงัหวดัศรีสะเกษ เพื่อเสนอผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

         (6) ประสานจดัการประชุมหน่วยงานราชการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในพื้นท่ีจงัหวดั 

ศรีสะเกษ  เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค ์ แผนการปฏิบติั   แนวทางและสร้างความเขา้ใจในการ 

ด าเนินงาน  

         (7) เตรียมความพร้อมของหมู่บา้น / ชุมชน 

                           - ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเพื่อสร้างความตระหนกัแก่คนในหมู่บา้น / ชุมชน 

ใหเ้ห็นคุณค่าและสภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
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                           - ประชาสัมพนัธ์แนวคิดเก่ียวกบัอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น เพื่อวางเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานร่วมกนั 

         (8) ยกร่างค าสั่งและประสานการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการด าเนินงาน 

การขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

หมู่บา้น  เพื่อสร้าง / ขยายเครือข่ายฯ ในพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ  

                      (9) จดัท าแผนการปฏิบติังานด าเนินการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่าย 

พิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น  เพื่อสร้าง / ขยายเครือข่ายฯ ในพื้นท่ี 

จงัหวดัศรีสะเกษ 

 

 

ภาพ 2 น าประธานเครือข่ายอาสาสมคัรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

            เขา้พบผูว้า่ราชการจงัหวดัศรีสะเกษ 
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ภาพ 3 ประชุมจดัท าแผนและช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานกบัคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมคัร 

            ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นจงัหวดัศรีสะเกษและหน่วยงานราชการ 

5.2.2 กิจกรรมท่ี 2 สนบัสนุนการด าเนินงานฯ 

         สนบัสนุนเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

หมู่บา้นในการด าเนินงานสร้างเครือข่าย / ขยายเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น และการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัร 

พิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

                    (1) ด าเนินการสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่คณะกรรมการด าเนิน 

งานฯ หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการคดัเลือกคณะกรรมการเครือข่ายฯ / ขยาย 

เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น  ในพื้นท่ีจงัหวดั 

ศรีสะเกษ  

          (2) ด าเนินการจดัการประชุมเพื่อคดัเลือกคณะกรรมการเครือข่ายฯ / ขยาย 

เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น  
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          (3) สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายอาสาสมคัรอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น ในพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ  

                 - สนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกลุ่มอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นในหมู่บา้นและพฒันาเป็นเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

     - พฒันากลุ่มอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

ใหมี้การบริหารจดัการในรูปแบบของคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

     - พฒันากลุ่มอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

ในพื้นจงัหวดัศรีสะเกษ มีการประสานและเช่ือมโยง แลกเปล่ียนเรียนรู้ในลกัษณะเครือข่าย 

          (4) เสริมสร้างศกัยภาพความเขม้แขง็ของหมู่บา้น / ชุมชน เพื่อการอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดว้ยตวัเอง 

                    - พฒันาใหชุ้มชนเรียนรู้สภาพชุมชนและคน้หาสภาพทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มและความตอ้งการของชุมชน  

                               (ก) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชน / ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่ 

เร่ิมตน้ในการด าเนินการ 

                               (ข) ส่งเสริมใหชุ้มชนเรียนรู้สภาพ / วเิคราะห์ศกัยภาพและความตอ้ง 

การของชุมชน  และจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาและความตอ้งการของชุมชนในการ 

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

                            - เสริมศกัยภาพดา้นองคค์วามรู้ใหแ้ก่ชุมชน 

      (ก) ส่งเสริมใหค้วามรู้แก่อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น และชุมชน  
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                - พฒันาใหชุ้มชนสามารถก าหนด กฎระเบียบของหมู่บา้น / ชุมชนในการ 

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเอง 

                               (ก) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนมีกฎระเบียบในการบริหารจดัการ 

ตนเอง 

                            - พฒันาใหชุ้มชนวางแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้มของตนเอง 

    (ก) ส่งเสริม / สนบัสนุนใหชุ้มชนวางแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีส่วนร่วม 

                               (ข) มีการวางแผนแบบบูรณาการทั้งในดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้ม และเช่ือมโยงกบับริบทของสังคม 

                                (ค) พฒันาใหเ้ป็นตน้แบบของการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มโดยภาคประชาชน 

                - พฒันาบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบั 

การพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
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ภาพ 4 สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกจดัประชุมเพื่อคดัเลือกคณะกรรมการเครือข่าย /  

            ขยายเครือข่าย ทสม. 
 

 

ภาพ 5 สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกจดัประชุมเพื่อคดัเลือกคณะกรรมการเครือข่าย /  

            ขยายเครือข่าย ทสม. 
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ภาพ 6 สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกจดัประชุมเพื่อคดัเลือกคณะกรรมการเครือข่าย /  

           ขยายเครือข่าย ทสม. 

 

 

ภาพ 7 สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกจดัประชุมเพื่อคดัเลือกคณะกรรมการเครือข่าย /  

            ขยายเครือข่าย ทสม. 
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ภาพ 8 สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกจดัประชุมเพื่อคดัเลือกคณะกรรมการเครือข่าย /  

            ขยายเครือข่าย ทสม. 
 

 

ภาพ 9 สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกจดัประชุมเพื่อคดัเลือกคณะกรรมการเครือข่าย /  

            ขยายเครือข่าย ทสม. 
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ภาพ 10 สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกจดัประชุมเพื่อคดัเลือกคณะกรรมการเครือข่าย /  

             ขยายเครือข่าย ทสม. 

 

 

ภาพ 11 สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกจดัประชุมเพื่อคดัเลือกคณะกรรมการเครือข่าย /  

             ขยายเครือข่าย ทสม. 
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ภาพ 12 สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกจดัประชุมเพื่อคดัเลือกคณะกรรมการเครือข่าย /  

             ขยายเครือข่าย ทสม. 

 

ภาพ 13 สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกจดัประชุมเพื่อคดัเลือกคณะกรรมการเครือข่าย /  

             ขยายเครือข่าย ทสม. 
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ภาพ 14 สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกจดัประชุมเพื่อคดัเลือกคณะกรรมการเครือข่าย /  

             ขยายเครือข่าย ทสม. 

 

ภาพ 15 สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกจดัประชุมเพื่อคดัเลือกคณะกรรมการเครือข่าย /  

             ขยายเครือข่าย ทสม. 
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5.2.3 กิจกรรมท่ี 3 การขบัเคล่ือนการด าเนินงานฯ 

         การขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น  ในพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ   มียทุธวธีิในการขบัเคล่ือนอยา่งเป็น 
ขั้นตอนโดยมีขอบเขตการด าเนินงาน  4  กิจกรรมควบคู่กนัไป มีผลการด าเนินงานดงัน้ี 

         (1) เตรียมความพร้อมของชุมชน โดยการประชาสัมพนัธ์และใหค้วามรู้ความ 

เขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น  เพื่อสร้างความตระหนกัแก่คนในชุมชนใหเ้ห็นคุณค่า

และสภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน / ชุมชน 
 

 

ภาพ 16 ประชาสัมพนัธ์ / ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดการขบัเคล่ือนการท างานของ ทสม. 
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ภาพ 17 ประชาสัมพนัธ์ / ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดการขบัเคล่ือนการท างานของ ทสม. 
 

 

ภาพ 18 ประชาสัมพนัธ์ / ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดการขบัเคล่ือนการท างานของ ทสม. 
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ภาพ 19 ประชาสัมพนัธ์ / ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดการขบัเคล่ือนการท างานของ ทสม. 
 

 

ภาพ 20 ประชาสัมพนัธ์ / ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดการขบัเคล่ือนการท างานของ ทสม. 
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ภาพ 21 ประชาสัมพนัธ์ / ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดการขบัเคล่ือนการท างานของ ทสม. 
 

 

ภาพ 22 ประชาสัมพนัธ์ / ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดการขบัเคล่ือนการท างานของ ทสม. 
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ภาพ 23 ประชาสัมพนัธ์ / ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดการขบัเคล่ือนการท างานของ ทสม. 
 

 

ภาพ 24 ประชาสัมพนัธ์ / ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดการขบัเคล่ือนการท างานของ ทสม. 



122 
 

         (2) กระบวนการสร้างแนวความคิด โดยการอบรมพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร

พิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น โดยการใชฐ้านเรียนรู้ร่วมกบักระบวน 

การอบรมท าหนา้ท่ี “บ่มเพาะ” เพื่อทบทวนบทบาทภารกิจของอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น  ในการอนุรักษ ์ สงวน  คุม้ครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ตามสภาพปัญหาท่ีเปล่ียนไป  เพื่อปลูกจิตส านึกใหอ้าสาสมคัร 

พิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม    และเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์และ

ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 
 

 

ภาพ 25 การอบรมพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 
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ภาพ 26 การอบรมพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 
 

 

ภาพ 27 การอบรมพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 
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ภาพ 28 การอบรมพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 
 

 

ภาพ 29 การอบรมพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 
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ภาพ 30 การอบรมพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

         (3) จดักิจกรรมการรณรงค ์/ ประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุน้ให้ 

เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น เกิดความตระหนกั 

ถึงปัญหาและมีการขบัเคล่ือนกิจกรรมการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ในหมู่บา้น / ชุมชนอยา่งต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยการมีส่วนร่วม ซ่ึงมีกิจกรรมด าเนินการ ดงัน้ี   

               - กิจกรรมรณรงคโ์ครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ลา้นกลา้ 80 พรรษา 

มหาราชินี  

               - กิจกรรมงานวนัส่ิงแวดลอ้มไทยและวนัอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  
                   - กิจกรรมสนบัสนุนการผลิตและเผยแพร่รายการสารคดีโทรทศันเ์ชิง 

ข่าวเครือข่าย ทสม. ชุด “ภารกิจ  จิตอาสา” 

                - กิจกรรมการรับการประเมินคณะกรรมการรางวลัลูกโลกสีเขียว 
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ภาพ 31 กิจกรรมรณรงคโ์ครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ลา้นกลา้ 80 พรรษา มหาราชินี 
 

 

ภาพ 32 กิจกรรมรณรงคโ์ครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ลา้นกลา้ 80 พรรษา มหาราชินี 
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ภาพ 33 กิจกรรมงานวนัส่ิงแวดลอ้มไทยและวนั ทสม.แห่งชาติ 

 

ภาพ 34 กิจกรรมสนบัสนุนการผลิตและเผยแพร่รายการสารคดีโทรทศัน์เชิงข่าว “ ภารกิจ จิตอาสา ”  
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 ภาพ 35 กิจกรรมสนบัสนุนการผลิตและเผยแพร่รายการสารคดีโทรทศัน์เชิงข่าว “ ภารกิจ จิตอาสา ”  

 

 ภาพ 36 กิจกรรมสนบัสนุนการผลิตและเผยแพร่รายการสารคดีโทรทศัน์เชิงข่าว “ ภารกิจ จิตอาสา ”  
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ภาพ 37 กิจกรรมการรับการประเมินเบ้ืองตน้จากคณะกรรมการรางวลัลูกโลกสีเขียว 

 

ภาพ 38 กิจกรรมการรับการประเมินเบ้ืองตน้จากคณะกรรมการรางวลัลูกโลกสีเขียว 
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         (4) จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ พื้นท่ีตน้แบบการเรียนรู้ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อพฒันาใหเ้กิดตน้แบบความส าเร็จดา้นการฟ้ืนฟู ดิน น ้า ป่า 
และเพื่อการเรียนรู้ตามแนวทางพึ่งตนเองทั้งดา้นอาหาร ดา้นท่ีอยูอ่าศยั  ยารักษาโรค  พลงังาน 
ภายใตแ้นวคิด “ คน ” สามารถพึ่งตนเองไดใ้นทุกดา้น  เกิดการเปล่ียนความคิดท่ีเนน้การ 
พึ่งพิงเป็นการเนน้การพึ่งตนเอง 

 

ภาพ 39 กิจกรรมการประชาคมพฒันาพื้นท่ีตน้แบบการเรียนรู้ดา้นการบริหารจดัการ 
              ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

5.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพฒันางานกจิกรรมเครือข่ายอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 

1.การพฒันาเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 
เป็นส่ิงจ าเป็น  และเป็นปัจจยัส าคญัของความส าเร็จในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรมในระดบัพื้นท่ี  โดยส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
จงัหวดั เพื่อกระตุน้ใหเ้ครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 
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มองเห็นความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
ท่ีค  านึงถึงศกัยภาพ / ขอ้จ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีเพื่อน าไปสู่ 
ความยัง่ยนื   ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 
นอกจากน้ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงานระดบักรม หน่วยงาน
ส่วนกลางท่ีตั้งอยูใ่นภูมิภาคและส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ควรมี
การพฒันากลไกในการสนบัสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีสอดรับและเช่ือมโยงกนั เพื่อใหเ้กิดการด าเนินงานในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มระดบัพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ืองยิง่ข้ึน 

2.ควรสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้การด าเนินงานจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยเฉพาะการน าแผนการจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนน าไปใชส้ังเคราะห์เป็นแผนชุมชนในระดบัต าบล /  
อ าเภอ และจงัหวดั โดยส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัควรด าเนินการ 
ส ารวจพื้นท่ีและใหแ้นะน าทางเทคนิควชิาการดา้นการพฒันาปรับปรุงเสนอโครงการเพื่อ 
ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ในระดบัจงัหวดัอยา่งต่อเน่ือง 

3.ควรด าเนินการส ารวจ  รวบรวม  ปรับปรุง  และจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการ 
วางแผนด าเนินงานสร้างเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
หมู่บา้นและการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง รวมถึงใหมี้การพฒันาระบบบูรณาการ 
ขอ้มูลเพื่อการวางแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี โดยส านกังาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัเป็นแหล่งขอ้มูลหลกัในเร่ืองแผนการด าเนินงาน 
สร้างเครือข่าย / และการขบัเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น เช่น การจดัการขยะมูลฝอย การจดัการน ้าเสีย พื้นท่ีสีเขียว เป็นตน้ 

4.การติดตามและประเมินผล  การด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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หมู่บา้นโดยส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั เพื่อรวบรวมและจดัท า 
เป็นฐานขอ้มูลการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของเครือข่ายอาสาสมคัร 
พิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นในพื้นท่ีจงัหวดั และใหค้  าปรึกษาดา้น 
วชิาการเพื่อใหเ้กิดการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ีควร 
จดัใหมี้การจดัประกวดเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
หมู่บา้นในพื้นท่ีจงัหวดั ระดบัภาค และระดบัประเทศ ท่ีมีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มดีเด่น เพือ่กระตุน้ใหเ้ครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นเกิดการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง และสามารถ 
เป็นพื้นท่ีตวัอยา่งในการศึกษาดูงานรวบถึงการพฒันารูปแบบและกระบวนการมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระดบัทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิ 
ชีวติและวฒันธรรมชุมชนทอ้งถ่ิน 

5.ควรจดัตั้งศูนยป์ระสานงานเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นในระดบัอ าเภอใหค้รอบคลุมพื้นท่ีทุกอ าเภอ      เพื่อเป็นช่องทางการ 
ประสานงานกบัสมาชิกเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
หมู่บา้นในพื้นท่ีต่างๆ  

6.ควรสนบัสนุนใหศู้นยป์ระสานงานเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นในระดบัอ าเภอ ด าเนินกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิการด ารงชีวติของ 
ประชาชน และเป็นกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชนห์รือสามารถสร้างแรงจูงใจใหส้มาชิกเครือข่าย 
อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นสามารถด าเนินกิจกรรมดา้น 
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

7.ควรสนบัสนุนใหมี้การจดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้   และประสบการณ์การด าเนิน 
กิจกรรมดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นเพื่อใหเ้กิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ 
ผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาแนวทางอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

8.ควรสนบัสนุนกิจกรรมการศึกษาดูงานการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มของอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น เพื่อพฒันา 
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ความรู้ความสามารถของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

หมู่บา้นใหส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินกิจกรรมดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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วนั  เดือน  ปีเกดิ            31  มกราคม  2512  ท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี 
ทีอ่ยู่   155  ถนนอุปลีสาน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  
    จงัหวดัอุบลราชธานี   
ประวตัิการศึกษา            พ.ศ. 2536 
   วทิยาศาสตรบณัฑิต   

  สาขาสุขศึกษา                                                               
สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี  

   พ.ศ. 2541 
   วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต   

  สาขาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพื่อการพฒันาทรัพยากร 
  คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์

มหาวทิยาลยัมหิดล  
   พ.ศ. 2549 
   วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต   

  สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  

ต าแหน่งหน้าที ่ นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการ 
การท างานปัจจุบัน ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  ส่วนส่ิงแวดลอ้ม 

 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
                                                จงัหวดัศรีสะเกษ 

   
 

       



170 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพื่อการศึกษาวจิยั 
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แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาวจัิย 
เร่ือง ปัจจัยทีส่่งผลต่อการขับเคล่ือนการท างานของเครือข่ายอาสาสมัครพทิกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน  

กรณีศึกษา : เครือข่ายอาสาสมัครพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ค าช้ีแจง  
 

1) แบบสอบถามน้ีใชส้อบถามกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัในเขตพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ 

2) แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 

 ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 ส่วนที่ 2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 ส่วนที ่3 ทศันคติเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 ส่วนที ่4 การมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 ส่วนที ่5 การขบัเคล่ือนการท างานเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 ส่วนที ่6 ขอ้เสนอแนะ  

3)โปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้โดยกาเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่องระดบัความคิดเห็นท่ี

ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ขอ้มูลน้ีไม่มีผลหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อตวัท่านแต่ประการใด 

และจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวจิยัและทางวชิาการ ขอขอบคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ   (1) ชาย    (2) หญิง  

2. อาย.ุ..............ปี  

3. รายได ้ (1) นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  (2) 10,001 – 20,000 บาท 

     (3) 20,001 – 30,000 บาท  (4) 30,001 – 40,000 บาท  

     (5) 40,001 – 50,000 บาท  (6) 50,001 บาท ข้ึนไป  

4. ระดบัการศึกษา  (1) ไม่ไดเ้รียน    (2) ประถมศึกษา  (3) มธัยมศึกษา   

   (4) ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า   (5) ปริญญาตรี   (6) สูงกวา่ปริญญาตรี   

5. อาชีพ   (1) เกษตรกร  (2) ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ  (3) พนกังานบริษทัเอกชน 

       (4) เจา้ของกิจการ (มีลูกจา้ง)  (5) รับจา้ง / อาชีพอิสระ (ไม่มีลูกจา้ง)   

       (6) แม่บา้น    (7) อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................  

6. ท่านรับรู้ข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มจากส่ือใดมากท่ีสุด (ตอบไดเ้พียง 1 ขอ้)  

 (1) เพื่อนบา้น       (2) คนในครอบครัว   (3) ผูน้ าชุมชน  

     (4) โทรทศัน์        (5) นิตยสาร               (6) วทิย ุ 

     (7) อินเทอร์เน็ต   (8) หนงัสือพิมพ ์       (9) อ่ืนๆ (ระบุ) .....  
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ส่วนที ่2 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ใช่ ไม่ใช่ 

1.การปล่อยใหดิ้นวา่งเวน้จากการเกษตรกรรมเป็นการอนุรักษดิ์น * …… …… 

2.การปลูกพืชหมุนเวยีนต่างๆ จะท าใหดิ้นไม่เสีย คงความอุดมสมบูรณ์และช่วยรักษาใหดิ้น

มีคุณภาพดี   

…… …… 

3.การใชปุ๋้ยหมกัหรือปุ๋ยพืชสดท าใหดิ้นอุดมสมบูรณ์และไดผ้ลผลิตมากข้ึน …… …… 

4.การไหลของหนา้ดินเวลาฝนตกไม่ท าใหดิ้นเส่ือมสภาพและขาดความอุดมสมบูรณ์ * …… …… 

5.การท าเกษตรกรรมติดริมฝ่ังแม่น ้ าไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อแม่น ้ า * …… …… 

6.พ้ืนท่ีตน้น ้ าล าธารควรตอ้งมีพ้ืนท่ีป่าปกคลุมอยูเ่สมอ …… …… 

7.การสร้างเข่ือนเก็บกกัน ้ าเป็นการท าใหคุ้ณภาพน ้ าดีข้ึน * …… …… 

8.การดูแลรักษาแหล่งน ้ าสาธารณะเป็นหนา้ท่ีของทางราชการเท่านั้น * …… …… 

9.ในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ ามีทรัพยากรหลากหลายชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยไม่ตอ้งค านึงถึง

อะไร * 

…… …… 

10.ตน้ไมมี้ส่วนท าใหเ้กิดแหล่งน ้า …… …… 

11.การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจท าใหค้วามสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติเพ่ิมข้ึน * …… …… 

12.การเผาป่าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของป่า เช่น เห็ด ท าใหพ้นัธ์ุไมจ้ านวนลดลง …… …… 

13.การน าพืชต่างถ่ินเขา้มาปลูก เช่น ไมยราพยกัษ ์สะบา้ยกัษ ์ท าใหพื้ชทอ้งถ่ินเพ่ิมข้ึน * …… …… 

14.การเขา้ไปเก็บของป่ามากเกินไป ท าใหเ้กิดความสมบูรณ์ของป่าลดลง …… …… 

15.การมีป่าชุมชนหรือดอนปู่ตาท าใหเ้กิดการอนุรักษพ้ื์นท่ีป่าชุมชน …… …… 

16.การใชย้าฆ่าหอยเชอร่ีในนาขา้วไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อแหล่งน ้ า * …… …… 

17.การใชย้าฆ่าหญา้หรือแมลงก่อใหเ้กิดการท าลายสตัวห์นา้ดิน เช่น ปลา กุง้ ไสดิ้น …… …… 

18.การคดัแยกขยะในครัวเรือนเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีช่วยลดปริมาณขยะของชุมชน …… …… 

19.การเทกองขยะบริเวณใกลแ้หล่งน ้ าไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อแหล่งน ้ า *   …… …… 

20.น ้ าใชจ้ากการซกัลา้ง การเกษตรกรรม ก่อใหเ้กิดน ้ าเน่าเสีย มีกล่ินเหมน็ และเพาะพนัธ์ุ 

เช้ือโรค 

…… …… 
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ส่วนที ่3 ทศันคติเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ทัศนคติเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วยอย่าง

ยิง่ 

1.ท่านคิดวา่ท่ีดิน  แหล่งน ้า  เป็นส่ิงส าคญัท่ีควร รักษาให้อยู่

สืบทอดต่อไปส าหรับลูกหลานในอนาคต 
     

2.ท่านคิดวา่ท่ีดิน  แหล่งน ้า  และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เป็นตน้ทุน

ทางสงัคมของชุมชน   
     

3.การใชท่ี้ดิน  แหล่งน ้า  และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ในชุมชนอยา่ง

ถูกวิธี  ท  าให้สามารถใชป้ระโยชน์ต่อไปไดเ้ป็นระยะเวลานาน 
     

4.การป้องกนัและรักษาท่ีดิน  แหล่งน ้า  และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 

ในชุมชนของท่านเป็นหนา้ท่ีของทางราชการ 
     

5.ถา้ท่านพบเห็นชาวบา้นในหมู่บา้นของท่านตดัไมใ้นบริเวณ

ป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือน ามาสร้างบา้นท่านจะคิดวา่เป็นเร่ืองของ

เขาเราไม่ควรเขา้ไปยุง่เก่ียว 

     

6.การทิ้งขยะมูลฝอยลงแม่น ้าล  าคลอง  ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การท่ีน ้าเน่าเสีย  * 
     

7.การคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง  มีส่วนช่วยลดปริมาณขยะ      

8.การใชส้ารเคมีในชีวิตประจ าวนัและการเกษตรเป็นสาเหตุ

ให้เกิดน ้าเสีย 
     

9.ชาวบา้นส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
     

10.การอบรมสัง่สอนและปลูกฝังลูกหลานของท่านให้เห็น

ความส าคญัของการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มมีเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น * 
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ส่วนที ่4 การมส่ีวนร่วมเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

การมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ทุกคร้ัง บ่อยคร้ัง ปานกลาง น้อยคร้ัง   ไม่เคย  

1.ท่านเคยร่วมการประชุมวางแผนการด าเนินงานเก่ียวกบัการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
     

2.ท่านเคยร่วมแสดงความคิดเห็นหรือให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มชุมชนหรือไม่ 
     

3.ท่านเคยร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มชุมชนหรือไม่  
     

4.ท่านเคยร่วมประชาสมัพนัธ์โครงการการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มชุมชนหรือไม่ 
     

5.ท่านเคยร่วมในการประสานงานกบัคนในหมู่บา้นเพ่ือแกไ้ข

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มของหมู่บา้นหรือไม่ 
     

6.ท่านเคยร่วมในการตดัสินใจดา้นการจดัสรรงบประมาณการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
     

7.ท่านเคยร่วมในการรณรงครั์กษาความสะอาดหมู่บา้น

หรือไม่ 
     

8.ท่านเคยร่วมในการบ ารุงรักษาดิน  และแหล่งน ้าในหมู่บา้น

ของท่านหรือไม่ 
     

9.ท่านเคยร่วมแกไ้ขปัญหา  และร่วมติดตามและประเมินผล

โครงการการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน

หมู่บา้นของท่านหรือไม่ 

     

10.ท่านเคยร่วมการประชุมคดัคา้นการใชป้ระโยชน์ของการ 

ใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน  แหล่งน ้าอยา่งไม่ถูกตอ้งหรือไม่  
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ส่วนที ่5 การขับเคล่ือนการท างานเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

การขับเคล่ือนการท างานเกีย่วกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม 

ทุกคร้ัง บ่อยคร้ัง ปานกลาง น้อยคร้ัง   ไม่เคย  

1.แผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน

ของท่านมีการน าไปใชส้งัเคราะห์เป็นแผนชุมชนในระดบั

ต าบล (น าแผนชุมชนไปบรรจุเป็นแผนงานของ อบต. หรือ  

เทศบาล) 

     

2.แผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน

ของท่านมีการน าไปใชส้งัเคราะห์เป็นแผนชุมชนในระดบั

อ าเภอ (น าแผนชุมชนไปบรรจุเป็นแผนงานของอ าเภอ) 

     

3.แผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน

ของท่านมีการน าไปใชส้งัเคราะห์เป็นแผนชุมชนในระดบั

จงัหวดั (น าแผนชุมชนไปบรรจุเป็นแผนงานของจงัหวดั) 

     

4.ท่านหรือสมาชิกชุมชนของท่านไดรั้บเลือกเป็นวิทยากรให้

ความรู้แก่ชุมชนอ่ืนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

     

5.หลงัจากท่านไดจ้ดัท าแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มเสร็จแลว้  หน่วยงานภาครัฐ  ไดจ้ดัโครงการ

หรือกิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์การจดัท าแผนการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกบัชุมชนอ่ืนๆ 

     

6.มีกิจกรรมให้ความรู้ในการจดัท าแผนการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
     

7.ชุมชนของท่านมีศูนยเ์รียนรู้ดา้นแผนการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     

8.ชุมชนของท่านมีการติดตามการจดัท าแผนชุมชนดา้นการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     

9.โครงการหรือปัญหาดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม  ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณในการแกไ้ขจาก

หน่วยงานรัฐ 

     

10.ชุมชนของท่านไดรั้บการพฒันาตามแผนการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
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ส่วนที ่6 ข้อเสนอแนะ 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มวา่ดว้ยอาสาสมคัรพิทกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ว่าด้วยอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ.2550 

.................................................... 
เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษาและใช ้

ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุล รวมทั้งมี 
ส่วนร่วมในการส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ตามหลกัการพฒันา 
ท่ีย ัง่ยนื ตลอดจนควบคุมและการจดัภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพและ 
คุณภาพชีวติของประชาชน ประกอบกบัเพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน 
การแกไ้ขปัญหาและสร้างสรรคส่ิ์งท่ีเป็นประโยชนใ์นดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ชุมชนอนัเป็นนโยบายส าคญัของรัฐ จึงเห็นสมควรใหมี้อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นข้ึน  

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ 
แผน่ดิน พ.ศ.2534 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2555 ประกอบกบัแนวนโยบายของรัฐบาล 
ท่ีแถลงไวต่้อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 ในการสร้างความ 
เขม้แขง็ของทุกชุมชนทอ้งถ่ินและประชาชนสังคมใหส้ามารถจดัการตนเองเก่ียวกบัความ 
เป็นอยูท่ั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การปกครองและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสิทธิชุมชน  โดยส่งเสริมบทบาทของครอบครัว  ชุมชน องคก์ร 
อาสาสมคัร ภาคธุรกิจ สถาบนัการศึกษา อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มจึงออกระเบียบ ดงัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
วา่ดว้ยอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น พ.ศ. 2550 ”  

ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น 
ตน้ไป  

ขอ้ 3 บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบัและค าสั่งอ่ืนใดท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี หรือ 
ซ่ึงขดั หรือแยง้กบัระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน  
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ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี “อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น” 
หมายความวา่ บุคคลท่ีมีความสนใจ มีการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ มีความเสียสละ 
และอุทิศตวัในการท างานดา้นการอนุรักษ ์ สงวน คุม้ครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินของตนเองอยา่งย ัง่ยนื  โดยใชช่ื้อยอ่วา่ “ ทสม. ” และเรียกช่ือ 
ภาษาองักฤษวา่ “Natural Resources and Environmental Protection Volunteer” ใชช่ื้อยอ่ 
วา่ “NEV”   

“เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น” หมายความวา่  
การเช่ือมประสานกนั ของ ทสม. เพื่อการเรียนรู้ร่วมกนั สร้างความรู้ความเขา้ใจแลกเปล่ียน 
ประสบการณ์และความคิดเห็นเพื่อการอนุรักษ ์สงวน คุม้ครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการท างาน เพื่อน าไปสู่คุณภาพชีวติท่ีดีในอนาคต 
โดยใชช่ื้อยอ่วา่ “เครือข่าย ทสม.” และเรียกช่ือภาษาองักฤษวา่ “ Natural Resources  and 
Environmental Protection Volunteer Network ” ใชช่ื้อยอ่วา่ “NEV-Net”   

“กรรมการเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น”  
หมายความวา่ ผูแ้ทนอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นท่ีได ้ 
รับคดัเลือกจากอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นเพื่อใหไ้ป 
ปฏิบติังานในฐานะกรรมการเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
หมู่บา้นในระดบัต่างๆ 

ขอ้ 5 ใหป้ลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี  
และใหมี้อ านาจตีความวนิิจฉยัปัญหา ออกกฎ ระเบียบบงัคบั และอ่ืนๆ เก่ียวกบัการปฏิบติั 
เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี  

ขอ้ 6 เคร่ืองหมายของเครือข่ายอาสาสมคัรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น  
เป็นวงกลมพื้นสีน ้าเงิน มีรูปใบไมสี้เขียวและล าตน้สีน ้าตาลอยูก่ลางวงกลมดา้นบนลอ้มรอบ 
ดว้ยทอ้งฟ้าและเมฆสีขาว ดา้นล่างเป็นรูปคน จบัมือกนัมีตวัอกัษรภาษาไทย เขียนวา่เครือข่าย 
อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นและภาษาองักฤษ เขียนวา่  
“Natural Resources and Environmental Protection Volunteer Network”  
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ขอ้ 7 ใหมี้ส านกังานส่วนกลาง ตั้งอยูท่ี่กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เลขท่ี 49 
ซอย 30 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 และให ้
จดัตั้งส านกังานระดบัจงัหวดั อ าเภอ ต าบลและหมู่บา้น ตามความเหมาะสม  

หมวดที ่1 
วตัถุประสงค์ และกจิกรรม 

...................................... 
ขอ้ 8 วตัถุประสงคข์องการมี ทสม. มีดงัน้ี  
          (1) เพื่อสร้างศกัยภาพความเขม้แขง็กระบวนการเรียนรู้และพึ่งตนเองของชุมชน 

ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืในทอ้งถ่ินของตนเอง  
          (2) เพื่อเช่ือมร้อยการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระหว่าง 

ระดบันโยบาย และระดบัชุมชน  
ขอ้ 9 กิจกรรมของ ทสม. มีดงัน้ี  

                     (1) ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน  

         (2) เสริมสร้างจิตส านึกใหแ้ก่ประชาชนดา้นการอนุรักษ ์สงวนคุม้ครอง และ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินของตนเอง  

         (3) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวงัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งกระบวนการ  

         (4) กรมส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
ขอ้ 10 วตัถุประสงคข์องการมีเครือข่าย ทสม. มีดงัน้ี  
            (1) เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้มของเครือข่าย ทสม. ทุกระดบั  
            (2) เพื่อส่งเสริมใหอ้าสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

หมู่บา้น มีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานดา้นการอนุรักษ ์สงวน คุม้ครอง และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทุกระดบั  
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            (3) เพื่อเป็นกลไกในการประสานระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชนอยา่งต่อเน่ือง 
และเป็นระบบ  

(4) เพื่อพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
หมู่บา้นใหเ้ขา้มีส่วนร่วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

(5) เพื่อส่งเสริมสิทธิ หนา้ท่ีและขวญัก าลงัใจของอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น  

ขอ้ 11 กิจกรรมของเครือข่าย ทสม. มีดงัน้ี  
           (1) เผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจเพื่อสร้างจิตส านึกดา้นการอนุรักษ ์สงวน  

คุม้ครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแก่ประชาชน  
           (2) สนบัสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ ์สงวน คุม้ครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามสิทธิและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญใหย้ ัง่ยนืตลอดไป  
(3) ประสานงานกบัหน่วยทุกภาคส่วนเพื่อพฒันาความร่วมมือในการท า 

งานร่วมกนั โดยใชห้ลกัการการมีส่วนร่วมอยา่งเป็นรูปธรรม  
(4) เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่เครือข่าย ทสม. ทุกระดบั  
(5) รักษาและเพิ่มสิทธิ หนา้ท่ี และจดัสวสัดิการใหแ้ก่ ทสม.  
(6) ด าเนินการอ่ืนตามมติของคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.  

หมวดที ่2 
อาสาสมคัรพทิกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 

............................................ 
ขอ้ 12 ผูท่ี้จะสมคัรเป็น ทสม. ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี  
           (1) มีสัญชาติไทย  
           (2) มีอายไุม่ต ่ากวา่ 15 ปีบริบรูณ์  
           (3) เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธ์ิใจ  
                       (4) มีภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูป่ระจ าจงัหวดันั้น  
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           (5) เป็นผูส้มคัรใจท่ีจะอาสาด าเนินกิจกรรมทางดา้นการอนุรักษ ์สงวน  
คุม้ครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

           (6) เป็นบุคคลท่ีมีความเสียสละและอุทิศตวัในการท างานเพื่อส่วนรวม  
           (7) เป็นบุคคลท่ีเปิดโอกาสใหก้บัตนเองและผูอ่ื้นในการแสวงหา เรียนรู้ 

และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์  
           (8) เป็นบุคคลท่ีตระหนกัถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมท่ีจะใชเ้ป็น 

แนวทางในการท างานร่วมกนั  
ขอ้ 13 วธีิการรับสมคัร ทสม. มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
           (1) กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม หรือคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.หรือ 

หน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายประสานและประชาสัมพนัธ์แจง้ข่าว เพื่อใหป้ระชาชนใน
ทอ้งถ่ินสมคัรเป็นสมาชิก  

           (2) ผูส้นใจสมคัรเป็น ทสม. และคุณสมบติัตามขอ้ 12 ให ้ยืน่ใบสมคัรตาม
แบบท่ีก าหนดต่อหน่วยงานผูมี้อ  านาจออกบตัรตามขอ้ 18  

ขอ้ 14 ทสม. มีหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  
           (1) ช่วยเหลือและสนบัสนุนการด าเนินงานตามแผน โครงการหรือกิจกรรม 

เก่ียวกบัการอนุรักษ ์สงวน คุม้ครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
           (2) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างความตระหนกัใหภ้าคประชาชน 

รู้สภาพปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน  และสามารถก าหนด
แผนงานเพื่อแกไ้ขปัญหาเองได ้ รวมถึงการกระตุน้ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้น หรือชุมชนของตนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ  

           (3) เป็นผูป้ระสานงานระหวา่งองคก์รประชาชนกบัหน่วยงานของรัฐและ 
องคก์รอ่ืน  

           (4) ท าหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์รับและแจง้ใหป้ระชาชนไดท้ราบถึงนโยบาย 
ข่าวสาร กิจกรรม ตลอดจนผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

           (5) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน  
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ขอ้ 15 ทสม. จะพน้สภาพเป็น ทสม. เม่ือ  
           (1) ตาย  
           (2) ลาออก  

                       (3) คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ลงมติใหพ้น้สภาพ  
ขอ้ 16 ใหห้น่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทุกระดบัด าเนินการ 

ดงัน้ี  
           (1) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีโอกาสเป็น ทสม. โดยสมคัรใจ  
           (2) จดัปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือประชุมสัมมนา ทสม. เพื่อเขา้ใจบทบาท

หนา้ท่ีของตนและสามารถไปปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
           (3) เผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบั ทสม. และ ประสานการด าเนินงานกบัหน่วยงาน 

ของรัฐ หรือองคก์รเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
           (4) สนบัสนุนแผนงาน และงบประมาณของเครือข่าย ทสม.  
           (5) ในการด าเนินกิจกรรมดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี  

ควรแจง้เครือข่าย ทสม.ทราบ  

หมวดที ่3 
สิทธิประโยชน์ของอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 

………………………………. 
ขอ้ 17 สมาชิก ทสม. มีสิทธิดงัต่อไปน้ี  
           (1) มีสิทธิแต่งเคร่ืองแต่งกาย และประดบัเคร่ืองหมาย ทสม.  
           (2) ไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารและโครงการท่ีมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มจากหน่วยงานของรัฐอยา่งต่อเน่ือง  
           (3) เขา้ร่วมประชุม เพื่อรับรู้และแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ  
           (4) มีสิทธิในการคดัเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.  
           (5) มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นกรรมการเครือข่าย ทสม. ในแต่ละดบั 

เพื่อท าหนา้ท่ีแทน ทสม.  
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           (6) ทสม. ปฏิบติังานไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด อาจมีสิทธิ ไดรั้บใบประกาศ 
เกียรติคุณ  โล่  เขม็  และอ่ืนๆ  เพื่อยกยอ่งในฐานะเป็นตวัอยา่งท่ีดีของสังคมดา้นอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

           (7) มีสิทธิในการตรวจสอบการท างานของกรรมการเครือข่าย ทสม. เพื่อน า 
เสนอแนะขอ้คิดเห็นต่อการปรับปรุงการท างาน หรือเสนอขอ้มูลและเสนอแนะขอ้คิดเห็น 
ต่อการปรับปรุงการท างาน หรือเสนอใหมี้การลงช่ือเพือ่พิจารณาใหพ้น้ต าแหน่งจากกรรมการ 
เครือข่าย ทสม.  

           (8) มีสิทธิในการส่วนร่วมเสนอแนะสิทธิประโยชนอ่ื์น เพื่อประกาศตาม
ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

           (9) สิทธิอ่ืนตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก าหนด  
ขอ้ 18 การออกบตัรประจ าตวั ทสม. ตามระเอียด ดงัน้ี  
           (1) ส่วนกลาง ใหป้ลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรือ 

ผูไ้ดรั้บมอบหมายมีอ านาจออกบตัร  
           (2) ส่วนภูมิภาค ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั หรือ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายมีอ านาจ 

ออกบตัร  
ขอ้ 19 บตัรประจ าตวั ทสม. มีอายหุา้ปี เม่ือบตัรประจ าตวัชารุด สูญหาย หมดอาย ุ 

หรือมีการเปล่ียนแปลงในสาระส าคญั เช่น ช่ือ สกลุ ให ้ทสม. ยืน่ค  าร้องตามแบบท่ีก าหนด 
เพื่อพิจารณาด าเนินการออกบตัรประจาตวัใหม่ใหต่้อไป  

หมวดที ่๔ 
คณะกรรมการอ านวยการอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 

.......................................... 
ขอ้ 20 ใหมี้คณะกรรมการอ านวยการ ทสม. ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นประธานกรรมการ รองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม เป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า อธิบดีกรม 
ทรัพยากรน ้าบาดาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมป่าไม ้อธิบดีกรมทรัพยากรทาง 
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ทะเลและชายฝ่ัง อธิบดีกรมอุทยาน-แห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพชื และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไม่เกิน 6 คน ในจ านวนน้ีจะตอ้งมีผูแ้ทนเครือข่าย 
ทสม.ร่วมดว้ย ใหอ้ธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เป็นกรรมการและเลขานุการและ 
ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

ขอ้ 21 ใหค้ณะกรรมการอ านวยการ ทสม. มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี  
           (1) เสนอแนะนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื่อพฒันาการด าเนินงาน ทสม.  

ใหเ้กิดประสิทธิภาพ  
           (2) อ านวยการและประสานงานการด าเนินงาน ทสม.  
           (3) ใหค้  าปรึกษาและสนบัสนุนการด าเนินงาน ทสม.  
           (4) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก าหนด 
ขอ้ 22 ใหจ้ดัตั้งส านกังานอ านวยการคณะกรรมการ  ทสม. เป็นหน่วยงานในของ 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มมีหนา้ท่ีปฏิบติัเก่ียวกบังานวชิาการและธุรการใหแ้ก่คณะ 
กรรมการอ านวยการ ทสม.คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ทสม. และด าเนินการอ่ืนใดตาม 
ท่ีคณะกรรมการอ านวยการ ทสม. คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ทสม. มอบหมายใหอ้ธิบดี 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแต่งตั้งขา้ราชการในกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือ 
จดัจา้งพนกังานราชการคนหน่ึงเป็นผูอ้  านวยการ เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผดิชอบในการ 
สั่งการ และปฏิบติัการของส านกัอ านวยการ  

หมวดที ่5 
คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 

.......................................... 
ขอ้ 23 ใหมี้คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ดงัน้ี  
           (1) คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดบัหมู่บา้นประกอบดว้ยผูแ้ทนท่ี ทสม.  

คดัเลือกกนัเองใหไ้ดไ้ม่นอ้ยกวา่ 9 คน  
           (2) คณะกรรมการเครือข่าย ทสม.ระดบั ต าบล ประกอบดว้ย ผูแ้ทนคณะ 

กรรมการระดบัหมู่บา้นจากหมู่บา้นท่ีมีเครือข่าย ทสม. หมู่บา้นและไม่นอ้ยกวา่ 1 คน  
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           (3) คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดบัอ าเภอ ประกอบดว้ยผูแ้ทนคณะ 
กรรมการระดบัต าบลจากต าบลท่ีมีเครือข่าย ทสม. ต าบลละไม่นอ้ยกวา่ 1 คน  

           (4) คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดบัจงัหวดั ประกอบดว้ย ผูแ้ทนคณะ 
กรรมการระดบัอ าเภอจากอ าเภอท่ีมีเครือข่าย ทสม. อ าเภอละไม่นอ้ยกวา่ 1 คน  

           (5) คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดบัประเทศประกอบดว้ย ผูแ้ทนคณะ 
กรรมการระดบัจงัหวดั จงัหวดัละ 1 คน และคดัเลือกกนัเองใหด้ ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการ 
บริหารเครือข่าย ทสม. จ านวนไม่เกิน 17 คน  คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. แต่ละระดบั  
ประกอบดว้ย ประธาน รองประธาน และคณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆเช่น ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายทะเบียน  
ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายเหรัญญิก ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพนัธ ์หรือฝ่ายอ่ืน  ๆตามความ 
เหมาะสม โดยใหค้ณะกรรมการแต่ระดบัเป็นผูค้ดัเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. แต่ละ 
ระดบัสามารถแต่งตั้งท่ีปรึกษาเพื่อขอค าปรึกษาไดห้รือตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน 
เพื่อสนบัสนุนช่วยเหลือในการท างานไดต้ามความเหมาะสม  

ขอ้ 24 หนา้ท่ีของคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.  
คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดบัประเทศ มีหนา้ท่ีปฏิบติัดงัน้ี  
           (1) เป็นผูป้ระสานงานต่อหน่วยงานอ่ืน  
           (2) จดัท าแผนปฏิบติังานเพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานของเครือข่าย ทสม.

ระดบัประเทศ  
           (3) ด าเนินการตามแผนหรือนโยบายท่ีก าหนดไว ้ 
           (4) จดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อตรวจสอบ  
           (5) สรุปผลงานและแถลงต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปี อยา่งนอ้ยปีละ ๑ คร้ัง  
           (6) หนา้ท่ีอ่ืนตามมติของคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.  
คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ทสม. ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเครือข่าย ทสม. ระดบัประเทศ 

ตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดบัอ่ืน มีหนา้ท่ีปฏิบติัดงัน้ี  
           (1) เป็นผูป้ระสานงานต่อหน่วยงานอ่ืน  
           (2) จดัท าแผนปฏิบติังานเพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานของเครือข่าย ทสม.  

                       (3) ด าเนินการตามแผนหรือนโยบายท่ีก าหนดไว ้ 
                       (4) จดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อตรวจสอบ  
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                       (5) รวบรวมขอ้มูลการปฏิบติังานของเครือข่าย ทสม. ระดบัจงัหวดั อ าเภอ 
ต าบล และหมู่บา้นเพื่อน ามาแถลงต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปี  
                       (6) หนา้ท่ีอ่ืนตามมติของคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.  

ขอ้ 25 ใหก้รรมการแต่ละระดบัอยูใ่นต าแหน่งคราวละส่ีปี เม่ือพน้วาระใหด้ าเนินการ 

จดัประชุม เพื่อคดัเลือกกรรมการใหม่ 

ขอ้ 26 นอกเหนือจาการพน้จากต าแหน่งตามวาระขอ้ ๒๕ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
           (1) ตาย  
           (2) ยา้ยท่ีอยู ่ 

                       (3) ลาออก  
                       (4) คณะกรรมการสองในสามหรือสมาชิกไม่ต ่ากวา่ก่ึงหน่ึงของสมาชิกทั้งหมด 
ลงมติใหพ้น้จากต าแหน่งเม่ือกรรมการพน้จากต าแหน่ง ตามขอ้ 26 ใหมี้การคดัเลือก ทสม.  
ผูอ่ื้นเป็นกรรมการแทนภายในก าหนด 60 วนันบัแต่วนัท่ีต าแหน่งนั้นวา่งลง เวน้แต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยหา้สิบวนั ใหผู้ไ้ดรั้บการคดัเลือกเป็นกรรมการแทน
อยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน  

หมวดที ่๖ 
การประชุม 

..................................... 
ขอ้ 27 การประชุม ทสม. ท าไดด้งัน้ี  
           (1) ใหค้ณะกรรมการอ านวยการ ทสม. หรือหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

ร่วมกบัคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดบัประเทศ จดัประชุมสามญัประจ าปีอยา่งนอ้ย 
ปีละคร้ัง โดยใหป้ระธานกรรมการแต่ละระดบัแจง้ตวัแทน ทสม. เขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 
เจด็วนั  

           (2) กรรมการสามารถเขา้ช่ือกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามารถของจ านวนกรรมการ 
ทุกระดบั เพื่อเสนอใหมี้การประชุมวสิามญัได ้ 

ขอ้ 28 การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ท าไดด้งัน้ี  
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                       (1) ประธานกรรมการแต่ละระดบั แจง้กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมอยา่ง 
นอ้ยปีละสองคร้ัง  
                       (2) ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดจึงจะ 
เป็นองคป์ระชุม ในการประชุมคราวใดถา้กรรมการมาประชุมนอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงใหป้ระธานแจง้
ใหมี้การประชุมคร้ังท่ีสองภายในเวลาไม่เกินหา้วนั และใหถื้อวา่เป็นองคป์ระชุมส าหรับ
การประชุมคราวนั้น  
                       (3) กรรมการแต่ละระดบั สามารถเขา้ช่ือกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของกรรมการ 
ระดบัชั้น เพื่อเสนอใหมี้การประชุมคณะกรรมการได ้ 

ขอ้ 29 วธีิการประชุมการด าเนินการประชุม และกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการประชุม 
ของคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการ 
เครือข่าย ทสม. ก าหนด  

หมวดที ่๗ 
การเงิน 

.................................... 
ขอ้ 30 เงินรายไดข้องเครือข่าย ทสม. แต่ละระดบัอาจมาจาก  
           (1) เงินอุดหนุนจากองคก์รปกครองส่วนบุคคล  
           (2) เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยไม่มีของเครือข่าย  

                       (3) กิจกรรมหารายไดดี้  
                       (4) เงินหรือทรัพยสิ์นจากการบริจาค  
                       (5) ดอกผลท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสิ์นของเครือข่าย  
                       (6) เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยไม่มีภาระผกูพนั  

ขอ้ 31 บญัชีรายรับ-รายจ่ายของเครือข่าย ทสม. ทุกระดบั ใหจ้ดัท าตามวธีิปฏิบติั 
ทัว่ไปและสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งเปิดเผย ดงัน้ี  

           (1) การเงินของเครือข่าย ทสม. อยูใ่นความรับผดิชอบร่วมกนัของประธาน 
กรรมการ รองประธานกรรมการ และเหรัญญิก โดยใหเ้ปิดบญัชีเงินฝากไวก้บัสถาบนัการ 
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เงินท่ีเป็นนิติบุคคลในนาม “เครือข่าย ทสม.”โดยมีบุคคลดงักล่าวลงนามร่วมกนัไม่นอ้ย 
กวา่สองในสาม  

           (2) ประธานกรรมการเครือข่าย ทสม. มีอ านาจสั่งจ่ายเงินไดไ้ม่เกินหา้หม่ืนบาท 
ถว้นในหน่ึงวนัถา้เกินกว่าท่ีก าหนดใหค้ณะกรรมการเครือข่าย ทสม. พิจารณาใหค้วามเห็น 
ชอบและอนุมติัโดยคณะกรรมการเครือข่าย  

           (3) บญัชีการเงินและทรัพยสิ์นใหเ้หรัญญิกจดัท าและเกบ็ใหมี้บญัชีการเงิน 
และทรัพยสิ์นของคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. พร้อมดว้ยใบท าสัญญาและหลกัฐานให ้
ถูกตอ้ง มีหลกัฐานการรับเงิน การจ่ายเงินทุกรายการตอ้งมีใบส าคญัอนัมีรายการและจ านวน 
ท่ีถูกตอ้งท่ีไดรั้บอนุมติัจากประธานกรรมการหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการ 
เกบ็หลกัฐานเพื่อการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่หกปี  

           (4) ใหป้ระธานคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. และเหรัญญิกมีอ านาจเกบ็รักษา 
เงินสดไวเ้พื่อจ่ายหมุนเวยีนในกิจกรรมของคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. เป็นเงินไม่เกิน 
สองหม่ืนบาทถว้น และคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.วางระเบียบการเงินและทรัพยสิ์นของ 
คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ใหเ้หมาะสมและรัดกมุ  

           (5) การแสดงบญัชีใหแ้สดงในการประชุมสามญัประจ าปี  
 

หมวดที ่8 
บทเฉพาะกาล 

…………………………….. 
ขอ้ 32 ใหค้ณะกรรมการ ทสม. ทุกระดบัท่ีมีอยูก่่อนมีระเบียบน้ีรักษาการแทนจน 

กวา่จะมีคณะกรรมการใหม่ทั้งน้ีไม่ตอ้งเกินหน่ึงร้อยหา้สิบวนั  
ขอ้ 33 บตัรประจ าตวั ทสม. ท่ีมีอยูใ่หใ้ชไ้ดจ้นกวา่จะมีการออกบตัรประจ าตวั ทสม. 

ใหม่มาทดแทน  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2550 
(นายเกษม สนิทวงศ ์ณ อยธุยา) 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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การแปลผลเม่ือใชเ้คร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
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การแปลผลเม่ือใช้เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล  

แบบมาตราส่วนประมาณค่า  

รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด  

ในการศึกษางานวจิยัทางการศึกษา พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะพบวา่มี

งานวจิยัจ  านวนมากท่ีใชเ้คร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้จะท าการวเิคราะห์และแปลผล

โดยใชส้ถิติและเกณฑใ์นการแปลผลหลายลกัษณะ ดงัน้ี  

1.การแปลผลโดยใชร้้อยละ วธีิน้ีจะหาความถ่ี (จ านวน) ในแต่ละค าตอบ แลว้แปล 

ความถ่ีเหล่านั้นใหเ้ป็นร้อยละดงัตวัอยา่ง ผลการสอบถามเจตคติท่ีมีต่อการเรียนวชิาวจิยั 

การศึกษาของนิสิต 50 คน เม่ือหาความถ่ีของแต่ละค าตอบ (แต่ละระดบั) และแปลงใหเ้ป็น 

ร้อยละ (แสดงไวใ้นวงเลบ็) ผลปรากฏ ดงัตาราง 1  

ตาราง 1 ผลการสอบถามเจตคติท่ีมีต่อการเรียนวชิาวจิยัการศึกษาของนิสิต 50 คน 
 

พิจารณาเก่ียวกบั 

ระดบัความคิดเห็น 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปาน

กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

วชิาวจิยัการศึกษาให้

ประโยชนเ์พียงใด 

0 

(0) 

1 

(2) 

9 

(18) 

30 

(60) 

10 

(20) 
 

จากตาราง 1 ผูท่ี้เห็นวา่วชิาวจิยัการศึกษาใหป้ระโยชนใ์นระดบัมากท่ีสุดมีร้อยละ 20 

ระดบัมากมีร้อยละ 60 ระดบัปานกลางมีร้อยละ 18 ระดบันอ้ยมีร้อยละ 2 ผูส้อนอาจถึงเกณฑ ์

ความพอใจในผลการสอนของตนโดยพิจารณาจากจ านวนร้อยละในระดบัมากกบัระดบั

มากท่ีสุด นัน่คือ 60 + 20 เท่ากบัร้อยละ 80 ซ่ึงสามารถท าใหส้รุปไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
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อยา่งไรกต็ามผูส้อนหรือผูว้จิยับางคนอาจตอ้งการทราบวา่ โดยสรุปแลว้ความคิด 

เห็นของของกลุ่มตวัอยา่งหรือแมก้ระทัง่ของประชากรอยูท่ี่ระดบัใด ซ่ึงถา้ทราบไดก้จ็ะท า 

ใหมี้ความชดัเจนกระชบัมากข้ึน การแปลผลโดยใชร้้อยละจะไม่สามารถตอบสนองความ 

ตอ้งการดงักล่าวน้ีไดจ้ะตอ้งใชว้ธีิการในลกัษณะอ่ืน เช่น ใชค่้าเฉล่ีย เป็นตน้  

 2.การแปลผลโดยใชค่้าเฉล่ีย วธีิจะก าหนดใหค้ะแนนประจ าแต่ละระดบัตามระดบั 

ของความเขม้ขน้แลว้หาค่าเฉล่ียและน าค่าเฉล่ียไปเทียบเกณฑก์ารแปลความหมาย การหา 

ค่าเฉล่ียมกัใชว้ธีิน าความถ่ี (จ านวน) ของแต่ละระดบัคูณกบัคะแนนประจ าของระดบันั้น 

ไดผ้ลเท่าใดรวมกนัแลว้หารดว้ยจ านวนคนทั้งหมดกจ็ะไดค่้าเฉล่ียตามตอ้งการ ดงัในตวัอยา่ง 

จากตาราง 1 ระดบันอ้ยท่ีสุดมีคะแนนประจ าเท่ากบั 1 ระดบันอ้ยมีคะแนนประจ าเท่ากบั 2  

ระดบัปานกลางมีคะแนนประจ าเท่ากบั 3 ระดบัมากมีคะแนนประจ าเท่ากบั 4 และระดบั 

มากท่ีสุดมีคะแนนประจ าเท่ากบั 5 น าความถ่ีคูณคะแนนประจ า น ามารวมกนัจะได ้ดงัน้ี 

(0 x 1) + (1 x 2) + (9 x 3) + (30 x 4) +(10 x 5) = 199  

 เม่ือหารดว้นจ านวนคน (ในกรณีน้ีเท่ากบั 50) กจ็ะไดค่้าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ี  

 = 
50

199  = 3.98 

น าค่าเฉล่ีย 3.98 ไปแปลงใหเ้ป็นระดบัความเห็นโดยเทียบกบัเกณฑแ์ปลความหมายซ่ึงจะ 

พบวา่ตรงกบัระดบัมาก   ดงันั้นสรุปไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ีเห็นวา่วชิาวจิยัการศึกษาให ้

ประโยชนใ์นระดบัมาก วิธีการน้ีนบัวา่เป็นวธีิท่ีช่วยใหส้รุปไดช้ดัเจน เป็นประโยชนต่์อการ 

วจิยัในลกัษณะน้ีมาก อยา่งไรกต็าม ไดมี้การก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายแตกต่าง 

กนัหลายแบบ ท าใหก้ารแปลผลแตกต่างกนัไปบา้งในบางค่า ดงัน้ี  
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เกณฑแ์ปลความหมายค่าเฉล่ีย แบบท่ี 1  

     ค่าเฉล่ีย     ความหมาย 

           4.21 - 5.00       มากท่ีสุด  

           3.41 - 4.20      มาก  

           2.61 - 3.40      ปานกลาง  

           1.81 - 2.60      นอ้ย  

           1.00 - 1.80      นอ้ยท่ีสุด  

 การก าหนดเกณฑอ์ยา่งน้ี ถือหลกัว่าจะตอ้งใหทุ้กระดบัมีช่วงคะแนนเท่ากนั จะเห็น 

ไดว้า่คะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนนต ่าสุดคือ 1 ช่วงห่าง (พิสัย) ของคะแนนทั้งหมด = 5 - 1 = 4 

มี 5 ระดบั ดงันั้นแต่ละระดบัจะมีช่วงห่าง = 
4

5  = 0.8 

 การใชเ้กณฑแ์ปลความหมายแบบน้ีจะมีปัญหาในความถูกตอ้งของการแปลความหมาย 

ค่าเฉล่ียบางค่า อธิบายไดด้งัน้ี  

 ในการหาค่าเฉล่ีย ผูว้จิยัก  าหนดไวว้า่ 1 แทน นอ้ยท่ีสุด 2 แทน นอ้ย 3 แทน ปานกลาง 

4 แทน มาก 5 แทน มากท่ีสุด เม่ือหาค่าเฉล่ียออกมาไดค่้าเป็นจ านวนเตม็ จะไม่มีปัญหาอะไร 

กแ็ปลผลไปตามนั้น เช่น ถา้ไดค่้าเฉล่ีย 4 หมายถึง กลุ่มนั้นอยูใ่นระดบัมาก เป็นตน้ แต่ถา้ 

ไม่เป็นจ านวนเตม็ ค่าเฉล่ียเป็นเลขทศนิยม กต็อ้งพิจารณาวา่ค่าเฉล่ียดงักล่าวอยูใ่กลจ้  านวน 

เตม็ใด กปั็ดใหเ้ป็นจ านวนนั้น เช่น 1.70 นบัวา่อยูใ่กล ้2 มากกวา่ 1 กปั็ดใหเ้ป็น 2 ซ่ึงหมายถึง 

อยูใ่นระดบันอ้ย เป็นตน้ นัน่คือ ใชห้ลกัการปัดทศนิยมใหเ้ป็นจ านวนเตม็นัน่เอง  

 การใชเ้กณฑใ์นแบบใหทุ้กระดบัมีช่วงคะแนนเท่ากนั (0.8) ตามแบบท่ี 1 จะขดักบั 

หลกัท่ีกล่าวมาในบางช่วง เช่น ค่าเฉล่ีย 1.80 ตามเกณฑจ์ะแปลว่าอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ทั้งท่ี 

ค่าน้ีควรจะเป็นเสมือน 2 และแปลวา่อยูใ่นระดบันอ้ย เน่ืองดว้ยมีค่าใกลก้บั 2 มากกวา่ใกลก้บั 1 

หรือค่าเฉล่ีย 4.25 ไปแปลวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นความหมายประจ าของ 5 ท่ีจริงค่า 4.25 
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ใกลก้บั 4 มากกวา่ ตามหลกัการปัดทศนิยม จะตอ้งเป็นเสมือน 4 ซ่ึงหมายถึงมาก ค่าเฉล่ียท่ีมี 

ปัญหาในการแปลความหมายโดยใชเ้กณฑต์ามแบบท่ี 1 มีดงัน้ี  

 ค่าเฉล่ีย 4.21 ถึง 4.50 หมายถึง มากท่ีสุด เป็นการแปลความหมายสูงเกินกวา่ท่ีควร

จะเป็นค่าดงักล่าวใกลเ้คียงกบั 4.00 มากกวา่ จึงควรหมายถึง มาก  

 ค่าเฉล่ีย 3.41 ถึง 3.50 หมายถึง มาก เป็นการแปลความหมายสูงเกินกวา่ท่ีควรจะ

เป็น ค่าดงักล่าวใกลเ้คียงกบั 3.00 มากกวา่ จึงควรหมายถึง ปานกลาง  

 ค่าเฉล่ีย 2.51 ถึง 2.60 หมายถึง นอ้ย เป็นการแปลความหมายต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

ค่าดงักล่าวใกลเ้คียงกบั 3.00 มากกวา่ จึงควรหมายถึง ปานกลาง  

 ค่าเฉล่ีย 1.51 ถึง 1.80 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด เป็นการแปลความหมายต ่ากวา่ท่ีควรจะ

เป็น ค่าดงักล่าวใกลเ้คียงกบั 2.00 มากกวา่ จึงควรหมายถึง นอ้ย  

 จากการยดึเง่ือนไขของการก าหนดคะแนนประจ าแต่ละระดบัร่วมกบัหลกัของการ

ปัดทศนิยมใหเ้ป็นจ านวนเตม็ จึงมีผูใ้ชเ้กณฑแ์ปลความหมาย ดงัน้ี  

เกณฑแ์ปลความหมายค่าเฉล่ีย แบบท่ี 2  

           ค่าเฉล่ีย                 ความหมาย 

  4.50 - 5.00      มากท่ีสุด  

  3.50 - 4.49      มาก  

  2.50 - 3.49      ปานกลาง  

  1.50 - 2.49      นอ้ย  

  1.00 - 1.49      นอ้ยท่ีสุด  

 เกณฑแ์ปลความหมายแบบท่ี 2 น้ี ช่วงของคะแนนมากท่ีสุดกบันอ้ยท่ีสุดจะมีนอ้ย 

กวา่ระดบัอ่ืน โดยช่วงของคะแนนมากท่ีสุดกบันอ้ยท่ีสุดมีคร่ึงคะแนน (.50) หรือประมาณ 

คร่ึงคะแนนขณะท่ีระดบัอ่ืนๆ มี 1 คะแนนหรือประมาณ 1 คะแนน ตามเกณฑใ์นแบบท่ี 2 น้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.25 แปลความหมายวา่อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 1.80 จะแปลความหมายวา่อยูใ่น 
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ระดบันอ้ย แมว้า่การใชเ้กณฑแ์บบน้ีจะมีความเหมาะสมถูกตอ้งมากกวา่แบบใชช่้วงคะแนน 

ท่ีเท่ากนัแบบท่ี 1 แต่กย็งัไม่สมบูรณ์  เน่ืองจากในการใชเ้กณฑแ์บบน้ีมี 4 ค่าท่ีปัดทศนิยม 

อยา่งไม่เหมาะสม คือค่า 4.50 , 3.50 , 2.50 และ 1.50 ค่า 4.50 ถูกปัดเป็น 5.00 ทั้งๆ ท่ีไม่ได ้

อยูใ่กล ้5.00 มากกวา่ 4.00 ค่าท่ีจะปัดเป็น 5.00 ไดน่้าจะเป็น 4.51 ถึง 4.99 ซ่ึงมีค่าใกลก้บั  

5.00 มากกวา่ 4.00 ท านองเดียวกนักบั 3.51 ถึง 3.99 ปัดเป็น 4.00 , 2.51 ถึง 2.99 ปัดเป็น 

3.00 และ 1.51 ถึง 1.99 ปัดเป็น 2.00 ดงันั้นเกณฑก์ารแปลความหมายท่ีเหมาะสมท่ีสุดน่าจะเป็น  

ดงัน้ี 

เกณฑแ์ปลความหมายค่าเฉล่ีย แบบท่ี 3  

     ค่าเฉล่ีย      ความหมาย 

    4.51 - 5.00      มากท่ีสุด  

           3.51 - 4.50      มาก  

           2.51 - 3.50      ปานกลาง  

          1.51 - 2.50      นอ้ย  

          1.00 - 1.50      นอ้ยท่ีสุด  

การแปลผลโดยน าค่าเฉล่ียมาเทียบกบัเกณฑท่ี์กล่าวมาน้ี ถา้ค่าเฉล่ียท่ีน ามาเทียบ 

กบัเกณฑไ์ดม้าจากประชากร (เรียกค่าเฉล่ียนั้นว่า μ) การแปลผลจะมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ 

แต่ถา้เป็นค่าเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนจากกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัตอ้งการอา้งผล หรือวางนยัทัว่ไป (Generalized)  

ไปยงัประชากร กต็อ้งเพิ่มกระบวนการอา้งอิงตามหลกัวชิาอีก โดยใชส้ถิติประเภทอา้งอิง 

(Inferential Statistics) เช่น ใช ้t-test กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียวเขา้มาช่วย ซ่ึงไดก้ล่าวถึงวธีิการ 

โดยละเอียดในบทความเร่ือง “การอา้งอิงประชากรเม่ือใชเ้คร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณ 

ค่ากบักลุ่มตวัอยา่ง”  ในวารสารการวดัผลการศึกษา มศว. มหาสารคาม  ปีท่ี  3  ฉบบัท่ี 1  

กรกฎาคม 2535 ทั้งน้ีขอยกตวัอยา่งการอา้งผลไปยงัประชากร ดงัน้ี 
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ผูเ้ขียนไดพ้ฒันารูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยก าหนดใหนิ้สิตท่ีท าวิทยานิพนธ์ 

ท ากิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การท าแผนปฏิบติังานวจิยั การตรวจสอบความถูกตอ้งของการอา้งอิง 

การท าแผนผงัแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความมุ่งหมาย สมมุติฐานในการวจิยั สถิติท่ีใช ้

ในการวเิคราะห ์และงานวิจยัท่ีใชผ้ลสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานในการวจิยัน้ี 

การจ าลองลกัษณะของการเสนอผลการวจิยั และการตรวจสอบความพร้อมของการเสนอ 

เคา้โครงวิทยานิพนธ์กิจกรรมทั้ง 5 น้ี เป็นกิจกรรมท่ีกระท าก่อนเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์ 

ต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมติัการจดัท า และในการเขียนรายงานการวจิยัใหนิ้สิตท ากิจกรรม 2 

กิจกรรม คือ การตรวจสอบความถูกตอ้งของการอา้งอิง และการท าสรุปสาระส าคญัของ 

ผลการวจิยั  

จากการใหนิ้สิตกลุ่มตวัอยา่ง 15 คน พิจารณาประโยชนใ์นดา้นต่างๆ จากการ 

ท ากิจกรรมทั้ง 7 โดยพิจารณาวา่ใหป้ระโยชนใ์นระดบัใดจากมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด ก าหนดใหค้ะแนนในแต่ละระดบัเป็น  5 4 3 2 1  ตามล าดบั (กรณีเป็นขอ้ความ 

เชิงนิเสธ (Negative)  จะเป็นคะแนนกลบักนั)  น าผลการตอบมาหาค่าเฉล่ีย (x) และส่วน 

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) น าค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารแปลความหมายกจ็ะไดร้ะดบั 

ความคิดเห็นกรณีกลุ่มตวัอยา่ง จากนั้นไดท้ าการทดสอบโดยใช ้ t-test  เพื่อวางนยัทัว่ไป  

(Generalized) ไปยงัประชากร โดยใชร้ะดบันยัส าคญัท่ีระดบั .05 ผลพบวา่มี 4 ขอ้ท่ีค่าเฉล่ีย 

ของกลุ่มตวัอยา่ง (x) อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด และทดสอบดว้ย t-test แลว้พบวา่ ค่า t มีนยัส าคญั 

ซ่ึงหมายถึงวา่ความคิดเห็นของประชากรอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั มี  9  ขอ้ มีค่าเฉล่ีย 

ของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แต่เม่ือทดสอบดว้ย t-test แลว้พบวา่ ค่า t ไม่มีนยัส าคญั 

หมายถึงวา่ความคิดเห็นของประชากรอยูใ่นระดบัมากไม่ถึงระดบัมากท่ีสุด มี 4 ขอ้ท่ีมีค่า 

เฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัมาก และทดสอบดว้ย t-test แลว้พบวา่ค่า t มีนยัส าคญั  

หมายถึงวา่ ความคิดเห็นของประชากรอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั มี 2 ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียของกลุ่ม 

ตวัอยา่งอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด และเม่ือทดสอบดว้ย t-test แลว้พบวา่ t มีนยัส าคญั หมายถึงวา่ 
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ความคิดเห็นของประชากรอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  มี 1 ขอ้  ท่ีค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่น 

ระดบันอ้ยท่ีสุด แต่เม่ือทดสอบดว้ย t-test แลว้พบวา่ค่า t ไม่มีนยัส าคญั หมายถึงวา่ความคิด 

เห็นของประชากรอยูใ่นระดบันอ้ย สามดา้นหลงัเป็นขอ้ความท่ีมีลกัษณะเป็นแบบนิเสธ  

(Negative) เน่ืองจากผูเ้ขียนเห็นวา่การสรุปงานวจิยัควรเป็นการสรุปคุณลกัษณะของประชากร 

ซ่ึงเป็นผลท่ีมีความกวา้งขวางสามารถอา้งอิงไดค้รอบคลุมประชากรมิใช่เฉพาะกลุ่มตวัอยา่ง 

ซ่ึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของประชากรผลท่ีพบจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอาจจะแตกต่างจากกลุ่ม 

ตวัอยา่งท่ีไม่ไดศึ้กษากไ็ด ้จากแนวคิดดงักล่าวจึงท าการแปลผลโดยพิจารณากรณีประชากร 

เป็นหลกั ดงันั้น จากตวัอยา่งน้ีสรุปไดว้า่มีขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ขอ้ ระดบัมาก 13 ขอ้ 

(9 ขอ้รวมกบั 4 ขอ้) ระดบันอ้ยท่ีสุด 2 ขอ้ และระดบันอ้ย มี 1 ขอ้ ตวัอยา่งวธีิทดสอบดว้ย  

t-test  

ตวัอยา่งท่ี 1 จากประโยชน์ของการท ากิจกรรมทั้ง 7 ในดา้นช่วยใหเ้กิดความรอบคอบ 

ละเอียดละออ ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง (x) เท่ากบั 4.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) เท่ากบั 

0.248 หา t-test จากสูตร  t  =     - μ      เม่ือ μ เท่ากบั 4.51 ซ่ึงเป็นค่าต ่าสุดของระดบัมากท่ีสุด 

         S / n 

ไดค่้า t = 6.573 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้น สามารถอา้งอิงไปยงัประชากรได้

วา่ มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด  

ตวัอยา่งท่ี 2 จากประโยชนข์องการท ากิจกรรมทั้ง 7 ดา้นช่วยใหส้ามารถจบการ 

ศึกษาไดเ้ร็วค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง (x) เท่ากบั 4.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) เท่ากบั  

0.618 หา t-test ไดt้ = 0.164 ค่า t น้ี ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้น ความคิดเห็นของประชากร 

จึงอยูใ่นระดบัมาก ไม่ถึงระดบัมากท่ีสุด  
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 การแปลผลมาตราส่วนประมาณค่าโดยใชค่้าเฉล่ีย มีขอ้สังเกต ดงัน้ี  

 1.ภาษาท่ีใชใ้นเกณฑแ์ปลความหมายค่าเฉล่ียอาจแตกต่างออกไป ข้ึนกบัผูว้จิยัก  าหนด 

ในมาตราส่วนประมาณค่าไวเ้ช่นไร เช่น อาจก าหนดเป็น เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  

 2.การก าหนดคะแนนประจ าแต่ละค าตอบ (แต่ละระดบั) ข้ึนกบัวา่เป็นขอ้ความเชิง 

นิมาน (Positive) หรือเชิงนิเสธ (Negative) ตวัอยา่งในบทความน้ีเป็นขอ้ความเชิงนิมานซ่ึง 

ใหค้ะแนนประจ าค  าตอบ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด เป็น 5 4 3 2 1 ตามล าดบั 

ถา้เป็นประโยคนิเสธจะใหค้ะแนนกลบักนั คือ 1 2 3 4 5 ตามล าดบั  

3.ระบบใหค้ะแนนอาจเปล่ียนไป เช่น ค่าต ่าสุดเร่ิมจาก ศูนย ์(0) ซ่ึงจะท าใหก้าร 

ใหค้ะแนนขอ้ความเชิงนิมานส าหรับค าตอบ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด เป็น 

4 3 2 1 0 ตามล าดบั กรณีดงักล่าวน้ี ค่าเกณฑแ์ปลความหมายกต็อ้งปรับเปล่ียนใหเ้ป็นระบบ 

เดียวกนั นัน่คือ ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.00 หมายถึงระดบัมากท่ีสุด 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดบัมาก 

1.51 - 2.50 หมายถึงระดบัปานกลาง 0.51 - 1.50 หมายถึงระดบันอ้ย 0.00 - 0.50 หมายถึง 

ระดบันอ้ยท่ีสุด เป็นตน้  

4.กรณีท่ีระดบัมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ 5 ระดบั กใ็ชเ้กณฑก์ารเดียวกนั เกณฑก์าร 

แปลความหมายค่าเฉล่ียควรใชแ้นวเดียวกนักบัแบบท่ี 3 ในการก าหนดช่วงค่าเฉล่ียของ 

แต่ละระดบั 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งจงัหวดัศรีสะเกษ : แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการคดัเลือกคณะกรรมการ 

เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น (ทสม.) 

จงัหวดัศรีสะเกษ  ปีงบประมาณ 2555  
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ค ำรับรองผู้บังคบับัญชำ 

ขอรับรองวา่   ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเอกสารผลงานทางวชิาการ
ฉบบัน้ีแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม  และเป็นผลงานของผูป้ระเมินโดยแทจ้ริง 
 
        
           ลงช่ือ............................................................... 
        (............................................................) 
     ต าแหน่ง................................................................ 
        .................../..................../......................
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