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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร ัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการมสี่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของประชาชนต าบลท่าจ าปา อ าเภอ 
ท่าอุเทน จงัหวดันครพนม เพื่อศกึษาปัญหาและอุปสรรคในการมสี่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของประชาชน  ต าบล 
ท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม และเพื่อศกึษาแนวทางและขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาการมสี่วนร่วม 
ในการพฒันาชุมชนของประชาชนต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั คือ 
ประชากรทีอ่าศยัอยู่ในต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม ใชส้ตูรค านวณกลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane  
ได้จ านวน 400 คน สถิติที่ ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
t-test ผลการวจิ ัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนต าบลท่าจ าปาอ าเภอท่าอุเทน จังหวดั
นครพนม โดยภาพรวม มสีว่นรว่มมากในการพฒันาชุมชน พบว่า ดา้นการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ มสี่วนร่วมอยู่ใน
ระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.50ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏบิตัิ มีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.5 0  
ดา้นการมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ การมสี่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.34 ดา้นการมสี่วนร่วมใน  
การประเมนิผล มสีว่นรว่มอยู่ในระดบัมาก คา่เฉลีย่เท่ากบั 3.73  
 
ค าส าคญั : กระบวนการมสีว่นรว่ม การพฒันาชมุชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 2(5), 2019 : 26 - 36 
ISSN 2651-0782 

 

 

Coressponding Author: Pitinach Sailabat; E-mail address: petenuts @hotmail.com 
27 

The process of participation in community development of people 
Tha Champa sub-district, Tha U-then district,  

Nakhon Phanom province 
 

Pitinach  Sailabath 1 

1 Faculty of Liberal Arts and Science, Nakhonphanom University 
Naratkhway Sub-District, Meung District, Nakhon Phanom Province 48000 

 
Pitinach Sailabat. (2019). The process of participation in community development of people Tha Champa 
sub-district, Tha U-then district, Nakhon Phanom province. Thai Journal of Environmental Studies Vol. 2(5), 
2019 : 26 - 36. 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study the participation in community development of people in 
Tha Champa sub-district Tha Uthen District Nakhon Phanom Province, to study the problems and obstacles 
in participation in community development of people in Tha Champa sub-district, Tha Uthen district Nakhon 
Phanom Province and to study the guidelines and suggestions for solving the problems of participation in 
community development of people in Tha Champa sub-district Tha Uthen District Nakhon Phanom Province. 
The sample group used in research was people in Tha Champa Sub-District, Tha U-then District Nakhon 
Phanom Province population of 400 people can be obtained from the comparison of the Tharo Yamane port. 
The statistics used in research is frequency, percentage, mean and standard deviation t-test The research 
found that participation in community development of the people in Tha Champa sub-district, Tha Uthen 
district Nakhon Phanom Province, in overall, is very involved in community development. It is found that 
participation in decision making Participation is at a high level. The average value is 3.50. The participation in 
the practice Participation is at a high level. The average value is 3.50. The participation in benefits 
Participation is moderate. The average value is 3.34. The participation in evaluation Participation is at a high 
level. The average value is 3.73. 
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1. บทน า 
 ประเทศไทยมีร ัฐธรรมนูญมาแล้ว 18 ฉบับ  
ทุกฉบบัมหีลกัการทีต่รงกนัประการหนึ่ง คอื ประชาชน
เป็นเจา้ของอ านาจสงูสดุและมพีระมหากษตัรยิ์ทรงเป็น
ประมุข ซึ่งเรยีกว่า อ านาจอธิปไตย ในอดีตที่ผ่านมา 
ประชาชนไม่มีสิทธิใ์นการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เท่าทีค่วร แต่ในปัจจุบนัการเป็นประชาธิปไตยเขา้มาสู่
ประเทศไทย ท าใหป้ระชาชนมสีทิธิและเสรภีาพในการ
มสีว่นรว่มมากขึน้ ซึง่รฐัธรรมนูญราชอาณาจกัรไทยให้
ความส าคัญถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั (เรณุมาศ รกัษาแก้ว , 2557) 
และมกีารกระจายอ านาจของรฐัไปยังประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาดังต่อไปนี้  
(1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทัง้ใน
ระดบัชาตแิละระดบัท้องถิ่น (2) ส่งเสรมิและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทาง
การเมืองการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสงัคม
รวมทัง้การจัดที่บริการสาธารณะ (3) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมกบัชุมชนในการตรวจสอบ 
การใชอ้ านาจรฐัทุกระดบัในรูปแบบองค์กรทางวชิาชพี 
หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น  
(4) ส่งเสรมิให้ประชาชนมคีวามเขม้แขง็ทางการเมอืง
เพื่อช่วยการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน
รวมทัง้สนับสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชน 
ที่รวมตัวในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความคดิและเสนอความ
ต้องการของประชาชนในพื้ นที่  ( 5) ส่ง เสริม ให้
การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกบัการพฒันาการเมือง
แล ะการปกครอง ร ะบอบประชาธิป ไตย  อัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทัง้ส่งเสริมให้
ประชาชนไดใ้ชส้ทิธิเ์ลือกตัง้โดยสุจรติและเที่ยงธรรม 
(ศูนย์ ศึกษาวิจัย การ เมือ งไทย  โดยประชาชน  
เพื่อประชาชน, 2550) 
 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผ นพัฒนาข อง อ งค์ ก รปกค ร อง ส่ วนท้ อ ง ถิ่ น  
พ.ศ. 2548 มพีระราชบญัญตัิก าหนดแผนและข ัน้ตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตอ้งเรง่ก าหนดจุดมุง่หมายหรอืทศิทางในการพฒันาให้
ชดัเจน และจุดมุ่งหมายในการพฒันาอย่างเป็นระบบ 
โดยมุง่เน้นการมสี่วนร่วมของประชาชนในการสะท้อน
ปัญหาของต าบล ซึ่งการจดัท าแผนพฒันาต้องมาจาก
ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่น โดย
มุ่งเน้นการมสี่วนร่วมของประชาชน มคีวามคล่องตัว
และสอดคล้องกับศกัยภาพของท้องถิ่น ตอบสนอง
ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกบันโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั นโยบายรฐับาล และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ อีกทัง้เป็น
กระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ (เกศณีิ พรมตนั,  2550) 
 การมสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา คือ 
การใหโ้อกาสประชาชนเป็นฝ่ายตดัสนิใจก าหนดปัญหา
ความต้องการของตนเองอย่างแท้จรงิ เป็นการเสริม
พลงัอ านาจใหแ้กป่ระชาชนและรวมถึงองค์กรชุมชนให้
สามารถระดมขดีความสามารถในการจดัการทรพัยากร 
การตดัสนิใจและควบคุมดูแลกจิกรรมต่างๆ ในชุมชน 
ซึง่สามารถพฒันาศกัยภาพของประชาชนและชุมชนใน
ดา้นภูมิปัญญา ทกัษะ ความรู้ความสามารถและการ
จดัการท้องถิ่น รวมถึงการตรวจสอบการท างานของ
องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประชาชนจะต้องเขา้มามี
ส่วนร่วมในกระบวนการอย่างเป็นอิสระกบัการท างาน 
ตอ้งเน้นในแบบรปูกลุ่มที่มวีตัถุประสงค์ในการเขา้ร่วม
อย่างชดัเจน เนื่องจากพลังกลุ่มจะเป็นปัจจัยส าคัญ 
ที่ท า ให้ ง านพัฒนาต่ า ง ๆ บร รลุ ผ ลส า เ ร็จ ต าม 
ความมุง่หมายได ้(โกวทิย์พวงงาม, 2553)  
 อ าเภอท่าอุ เทน มีพื้นที่ทัง้สิ้น 547 ตาราง
กโิลเมตรหรอืประมาณ 341,875 ไร่ แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 9 ต าบล 109 หมู่บ้าน (ส านักงานเกษตร
อ าเภอท่าอุเทน, 2557) ซึ่งองค์การบรหิารส่วนต าบล
ท่าจ าปา ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม โดยไดย้กฐานะจากสภาต าบลฯ เป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา เมื่อว ันที่  29 มีนาคม  
พ.ศ. 2539 จากการขยายอ านาจการปกครองให้กบั
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละต าบล เพื่อให้
ประชาชนสนใจในท้องถิ่นของตนเอง เนื่องประชาชน
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ขาดการเขา้ใจแนวคดิประชาธิปไตยการมสี่วนร่วมต่อ
การพฒันาทอ้งถิน่ และยงัพบว่ามกีารพฒันาแบบศูนย์
รวมอยู่ที่เจ้าหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหรือ
ผูน้ าชมุชน ทีเ่ขา้มาด าเนินการ ควบคุม ก ากบัดูแล ท า
ให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย
รวมถงึประชาชนไม่สนใจต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ในฐานะที่ประชาชนเป็นกลไกลส าคญัในการพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนก าลังเป็น
กระแสที่ได้รบัความสนใจจากหน่วยงานและองค์กร
ต่างๆ ที่ผ่านมาพบว่า อุปสรรคและปัญหาของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม หลักการกระจายอ านาจที่
ส าคญัประการหนึ่งกค็อื ประชาชนขาดความสนใจหรอื
ขาดการมีส่วนร่วม และในแต่ละ เขตจะมีปัญหา
คล้ายๆกนั คือประชาชนขาดการมสี่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่างๆ จึงมีแนวนโยบายที่เป็นปัจจัยที่เป็น
สิง่จูงใจใหป้ระชาชนในท้องถิ่นหรอืชุมชนเขา้มามสี่วน
รว่มในการบรหิารจดัการชมุชนในลกัษณะ รว่มคดิ ร่วม
ท า ร่วมรบัผดิชอบ น าไปสู่การพฒันาที่ตรงเป้าหมาย 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าจ าปา, 2557) 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง  
การมสีว่นรว่มของประชาชนในการพฒันาชุมชนต าบล
ท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม มรีะดบัการ
มสีว่นรว่มในการพฒันาชุมชนของตนในดา้นต่างๆ คอื 
1) ด้านการมสี่วนร่วมในการตดัสินใจ 2) ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 3) ด้านการมสี่วนร่วมใน
การรบัผลประโยชน์ และ 4) ดา้นการมสี่วนร่วมในการ
ประเมนิผล โดยภาพรวมและในแต่ละดา้นเป็นอย่างไร
บา้ง ผูน้ าชุมชน ผูบ้ริหารชุมชน และพฒันากรไดเ้ปิด
โอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนอย่างไรบ้าง บริหารส่วนต าบลต่างๆ       
เพื่ อน า ไปปรับปรุง และพัฒนาชุมชนโดยมุ่ ง ให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น  
จนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่ างๆ  ของ 
ชมุชนได ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของประชาชนต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน 
จงัหวดันครพนม 

 2.2 เพื่อศกึษาปัญหาและอุปสรรคในการมสี่วน
ร่วมในการพฒันาชุมชนของประชาชนต าบลท่าจ าปา 
อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม 
 2.3 เพื่อศกึษาแนวทางและขอ้เสนอแนะในการ
แก้ปัญหาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1)  ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครัง้นี้  คือ 
ประชากรที่อาศยัอยู่ในต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน 
จงัหวดันครพนม โดยมปีระชากร จ านวน 8,942 คน  
 2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่อาศยัอยู่ใน
ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม 
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก ่กระบวนการมสีว่นร่วมในการ
พฒันาชมุชนของประชาชน 
 ตัวแปรตาม  ได้แก่ ด้านการส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจในการประชุมหมู่บา้น ด้านการมสี่วนร่วมใน
การด าเนินงานจิตอาสาในหมู่บา้น ดา้นการมสี่วนร่วม
ในการรบัผลประโยชน์ในการพฒันาหมู่บา้น ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนา
หมูบ่า้น 
3.3 ระยะเวลาในการวิจยั 
 เริม่ท าการศกึษาตัง้แต่วนัที่ 7 มกราคม 2562 
ถึงว ันที่ 26 เมษายน 2562 รวมระยะเวลาที่ใช้ใน
การศกึษาทัง้สิน้ 4 เดอืน 
3.4 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก ่ เพศ  อายุ  ระดบัการศกึษา  
 2. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการป่าชมุชน ซึง่ การมสี่วนร่วมจ าแนกเป็น 3 ดา้น 
คอื ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นและ
ตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิ ดา้นการมี
สว่นรว่มในผลประโยชน์  
 3. วิธีการในการจัดการป่าชุมชน ซึ่ง วิธีการ
จัดการจ าแนกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการจัดตัง้คณะ
กรรมและเวรยามควบคุมการดูแลป่าชุมชน ด้านการ
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ก าหนดกฎเกณฑใ์นการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน และ
ดา้นการก าหนดบทลงโทษส าหรบัผูท้ีฝ่่าฝืนกฎระเบยีบ 
3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. สถิติพรรณนา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ คอื คา่รอ้ยละ 
 2. สถิติพื้นฐาน เพื่อวิเคราะห์การมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการป่าและวิธีการจัดการป่า
ชุมชน ซึ่ง การมสี่วนร่วมจ าแนกเป็น 3 ดา้น คอื ดา้น
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการ
ตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิ ดา้นการมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ส่วนวิธีการจัดการป่าชุมชน 
แบง่ออกเป็น 3 ดา้น คอื ดา้นการจดัตัง้คณะกรรมและ
เวรยามควบคุมการดูแลป่าชุมชน ด้านการก าหนด
กฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน และด้าน
การก าหนดบทลงโทษส าหรบัผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ 
สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ คอื ค่าเฉลี่ย ค่ารอ้ยละ และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 
131 คน (รอ้ยละ 65.5) มีอายุระหว่าง 31 ถึง 40 ปี 
(รอ้ยละ 42.0) สว่นใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกร (รอ้ย
ละ 71.5) ) มรีายไดต้่อเดอืน 3,001 ถึง 6,000 (รอ้ยละ 
44.0) ระดบัการศกึษาชัน้ประถมศกึษา (รอ้ยละ 61.5) 
และระยะเวลาทีอ่าศยัอยู่ในชุมชน 16 ปีขึ้นไป (รอ้ยละ 
89.5) 
 โดยภาพรวมการมสีว่นรว่มในการพฒันาชุมชน
ของประชาชนต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดั
นครพนม อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.52 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.917) เมื่อจ าแนกเป็นราย
ดา้น พบว่า ดา้นการมสี่วนร่วมในการประเมนิผล อยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.73 ส่วนเบี่ยงเบียน
มาตรฐานเท่ากบั 0.932 ) รองลงมา คอื ดา้นการมสี่วน
ร่วมในการปฏิบตัิ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ส่วนเบี่ยง
เบยีนมาตรฐานเท่ากบั 0.857) รองลงมา คอื ดา้นการ
มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.50 ส่วน
เบีย่งเบยีนมาตรฐานเท่ากบั 0.921) รองลงมา คอื ดา้น
การมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.34 
สว่นเบีย่งเบยีนมาตรฐานเท่ากบั 0.904)  

ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนที่เป็นจุดดอ้ยของชุมชนคอื ดา้นการมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ที่มี (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.34 ส่วนเบี่ยง
เบยีนมาตรฐานเท่ากบั 0.904) ที่มคี่าเฉลี่ยที่ต ่าสุดใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาในการกระจายผลประโยชน์ใน
การพฒันาชุมชนที่เท่าเทียมกนั จึงท าให้ประชาชนใน
ชุมชนขาดความสนใจในการมีส่วนร่วมต่างๆ แนว
ทางการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ คือ การเพิ่ม
ผลประโยชน์ให้ประชาชนไดร้บัมากที่สุดและกระจาย
ผลประโยชน์ใหไ้ดเ้ท่าเทยีมกนั เพื่อให้เป็นแนวทางให้
ประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาชมุชน  
 ในส่วนของการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ
ชายไดม้สีว่นรว่มในการพฒันาชุมชนมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
61.18 มีมากกว่าเพศหญิงที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 60.08 
เมือ่วเิคราะห์ดว้ยสถิติ t-Test พบว่าเพศหญิงไดม้สี่วน
รว่มในการพฒันาชมุชนทีไ่ม่แตกต่างกบัเพศชายอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 โดยไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานการวจิยั  
 
5. อภิปรายผล 
 การวิจัยในครัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ทบทวนแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน และได้ทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน 10 เรื่อง ซึ่งผู้วิจ ัยได้
น ามาใช้ในการอภิปรายปรากฏการณ์เรื่องการมสี่วน
รว่มในการพฒันาชุมชนของประชาชน ต าบลท่าจ าปา 
อ าเภอท่าอุเทน จังหวดันครพนม และไดน้ ามาใช้ใน
การอภปิรายผลการวจิยั ดงัต่อไปนี้ 
 5.1 ผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน 
ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุ เทน จังหวัดนครพนม  
โดยภาพรวม มีส่วนร่วมมากในการพัฒนาชุมชน  
ซึ่งแต่ละดา้นของงานวจิยัเรื่องนี้มีความสอดคล้องกบั
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
  5.1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
มสีว่นรว่มอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.50 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.921) ซึ่ งมีความ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศรปีระไพร คุม้ศตัรา (2558) 
ศกึษาเรือ่ง การมสีว่นรว่มของประชาชนในการอนุรกัษ์
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ป่าไมช้มุชน ศกึษากรณี ต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมอืง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัย พบว่า  
1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุร ักษ์ป่าชุมชน  
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( ̅ =2.96) 2) จาก
การเปรยีบเทียบการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุร ักษ์ ป่าชุมชน จ าแนกตาม เพศ อายุ  ระดับ
การศกึษา อาชพี และรายได ้พบวา่มคีวามแตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ ระดบั .05 3) ระดบัการ 
มสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์ป่าชุมชนมีความสมัพนัธ์กบั
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอนุร ักษ์ป่าชุมชน  
โดยภาพรวม พบว่า มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกในระดบั
น้ อ ย  ( r=0.16) ผ ลที่ ไ ด้ ย อ มรับ ส มมติ ฐ าน  
4) ขอ้เสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ของรฐั ผูน้ าชุมชน และ
สมาชิกในชุมชนควรร่วมกนัจัดท าแผน และหาแนว
ทางการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโดยการจดัท าโครงการรกัษา
ป่าต้นน ้า โครงการปลูกป่า โครงการบวชป่า โดยให้
ประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการอนุรกัษ์ป่าชุมชนและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของมีช ัย วงษ์อูบ และคณะ 
(2558) ไดศ้กึษาเรื่อง แนวทางการอนุรกัษ์ทรพัยากร
ป่าไมข้องประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอวงัเจ้า จงัหวดัตาก ผลการวจิยั พบว่า 1) การ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมข้องประชาชน ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้อ งถิ่น อ าเภอวัง เจ้า จังหวัดตาก 
ใน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ อยู่ในระดบัมาก 
จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ การปลูกป่า การดูแลรกัษาป่า 
และการป้องกนัไฟป่า ส่วนค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดบัปาน
กลางม ี1 ด้านคอื การป้องกนัรกัษาป่า 2) แนวทาง
พฒันาการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมข้องประชาชนใน
เขตองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอวงัเจ้า จงัหวดั
ตาก พบวา่ การป้องกนัรกัษาป่า ควรมกีารจดัสรรพื้นที่
ท ากนิให้แก่ ประชาชน การปลูกป่า ต้องการให้มกีาร
ปลูกป่า ทดแทนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อทดแทน
ฟ้ืนฟูป่าที่ถูกท าลาย การดูแลรกัษาป่าไม้ ควรมีการ
สนบัสนุนใหผู้น้ าชมุชนและ ประชาชนในทอ้งถิ่นเขา้มา
มสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์รกัษาป่าในพื้นที่ไม่ให้ถูกตัด
ท าลาย การป้องกนัไฟป่า ต้องการให้มีการปลูกป่า
ทดแทนใน พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อทดแทนฟ้ืนฟูป่าที่
ถูกท าลาย มี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการป้องกัน 

รกัษาป่า องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นควรขอความ
ร่วมมือกบักรมป่าไม้ให้ออกเอกสารสทิธิพ์ื้นที่ท ากิน
ใหแ้กป่ระชาชน เพื่อให้ประชาชนไดม้ทีี่ดนิท ากนิ เป็น
ของตนเอง 2) ด้านการปลูกป่าควรให้มกีารปลูกป่า
ทดแทนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อทดแทนฟ้ืนฟูป่าที่
ถูกท าลาย 3) ด้านการดูแลร ักษาป่าไม้ควรมีการ
สนบัสนุนใหผู้น้ าชมุชนและประชาชนในท้องถิ่นเขา้มา
มสีว่นรว่มในการอนุรกัษ์รกัษาป่าใน พื้นที่ไม่ให้ถูกตดั
ท าลาย 4) การป้องกนัไฟป่าควรมกีารเผยแพร่ความรู้
และประชาสมัพนัธ์แก่ประชาชนเกีย่วการการป้องกนั
ป่าไม ้การป้องกนัไฟป่า และการท าแนวกนัไฟ 
  5.1.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัต ิ 
มสี่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.5 ส่วน
เบี่ย ง เบนมาตรฐ าน เท่ ากับ  0.857) ซึ่ ง มีคว าม
สอดคล้องกบังานวิจัยของพันธุ์พงษ์ คงเดชอดิศกัดิ ์
(2557) การศกึษาเรือ่ง การมสีว่นรว่มของประชาชนใน
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในเขต
อุทยานแห่งชาตหิมูเ่กาะชา้ง จงัหวดัตราด ผลการวจิยั
กา ร มีส่ วน ร่ ว ม ข อง ป ร ะ ช าชน ใน ก าร อ นุ ร ักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะชา้ง จงัหวดัตราดโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยเมื่อ แยกเป็นรายดา้น พบว่าการมสี่วน
รว่มในการปฏบิตัมิสีว่นรว่มในระดบัมากเป็นอนัดบัแรก 
รองลงมาดา้นการมสี่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์มี
ส่วนร่วมในระดับน้อยด้านการมีส่วนร่วมใน การ
ประเมนิผลมสี่วนร่วมในระดบัน้อยและสุดท้ายดา้นการมี
ส่วนร่ วมในการตัดสินใจมีส่ วนร่ วมในระดับน้ อย 
สอดคล้องกบัแนวคดิของสุวชิาญ สุวรรณาคะ (2552) 
ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพฒันาและอนุรกัษ์ป่าชุมชนเทือกเขาทะลาย เขต
ต าบลนายายอามและต าบลวงัใหม่ อ าเภอนายายอาม 
จงัหวดัจนัทบรุ ีจากการวจิยัพบวา่ ระดบัการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาและอนุร ักษ์ป่าชุมชน
เทือกเขาทะลายโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง แยก
เป็นรายดา้น การมสี่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ
อยู่ในระดบัปานกลาง การมีส่วนร่วมด าเนินการตาม
แผนอยู่ในระดบัปานกลาง การมีส่วนร่วมลงมือหรือ
สละทรพัย์และแรงงานอยู่ในระดบัปานกลาง และการ 
มสีว่นรว่มตดิตามและตรวจสอบผลงานอยู่ในระดบัปาน
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กลาง 2) เปรยีบเทียบปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการพฒันาและอนุรกัษ์ป่าชุมชน
เทอืกเขาทะลาย ประชาชนที่มเีพศ อายุ ต าแหน่งทาง
สงัคม ความรู้ความเข้าใจ ช่องทางการ รบัรู้ข ้อมูล
ขา่วสารต่างกนัมสีว่นร่วมต่อการพฒันาและอนุรกัษ์ป่า
ชมุชนโดยรวมไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั.05 และประชาชนที่มีระดบัการศึกษา อาชีพ
หลักของครอบครวั ภูมิล าเนา ระดับการร ับรู้ข ้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชน แรงสนับสนุน
ทางสงัคม โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 
  5.1.3 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.34 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.961) ซึง่มคีวาม
สอดคล้องกับงานวิจัยของธีรเดช ชูมณี ( 2557) 
ศกึษาวจิัยเรื่อง การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมป่าชายเลนของประชาชนชุมชนบา้นเปรด็
ในต าบลห้วงน าขาว อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
ผลการวจิยั พบว่า โดยภาพรวมประชาชนชุมชนบา้น
เปรด็ มกีารอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
ป่าชายเลน อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัน้อย ด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรต้นไม้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากร
สตัว์น ้ า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และด้านการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติป่าชายเลน โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบ ปัจจัยพื้นฐาน
ส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่เป็นเพศชายมีการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมป่าชายเลน
มากกว่าเพศหญิง อายุ พบว่า ประชาชนในกลุ่มอายุ 
31-40 ปี  มีการอนุร ักษ์ทร ัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ การ
ประกอบอาชพีหลกั พบวา่ ประชาชนที่มอีาชพีหลกัท า
การประมง  ( เพาะ เลี้ ย งสัตว์น ้ า )  มีการอนุร ักษ์
ทร ัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน
มากกวา่กลุ่มอาชพีหลกัอื่นๆ การประกอบอาชพีเสรมิ 
พบว่า ประชาชน ที่ไม่มีอาชีพเสริม มีการอนุร ักษ์
ทร ัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน
มากกวา่กลุ่มอาชพีอื่นๆ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

วิทยา ภูมิพันธ์ (2555) ได้ท าการวิจ ัยเรื่อง  การ
วางแผนการจดัการป่าชมุชนอย่างมสี่วนร่วม ป่าชุมชน
ต าบลหนองบนุนาก จงัหวดันครราชสมีา ผลการศกึษา 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมากกว่าครึ่ง รอ้ยละ 62 เป็นเพศ
ชาย อายุ เ ฉลี่ ย  46 ปี  ร้อยละ  72จบการศึกษา
ประถมศกึษา สมาชกิประกอบอาชพีภาคเกษตรกรเป็น
อาชพีหลกั รอ้ยละ 60 มรีายไดเ้ฉลี่ย 45,000 บาทต่อ
ครวัเรือนต่อปี การใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรป่าไม้
ของครวัเรอืนสว่นใหญ่ใชเ้ป็นแหล่งอาหาร คดิเป็นรอ้ย
ละ  50.60  ส าห ร ับวัตถุ ประสงค์ขอ งการพึ่ งพิ ง
ทรพัยากรป่าไมใ้นป่าชุมชน พบว่ารอ้ยละ 81.80 ของ
กลุ่มตวัอย่างมกีารเกบ็หาผลผลติจากป่าเพื่อยงัชีพรอ้ย
ละ 18.20 เป็นการพึ่งพิงเพื่อการค้าป่าชุมชนต าบล
หนองบนุนาก เป็นป่าเตง็รงัมคีวามหนาแน่นของต้นไม ้
447 ต้นต่อไร่ประกอบด้วยไม้ต้น 25 ชนิดไม้หนุ่ม  
18 ชนิด และลูกไม้ 34 ชนิด จากการวเิคราะห์ระดบั
การมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรพัยากร
ป่าไม้พบว่าส่วนใหญ่อยู่ ในระดับมาก ส าหร ับการ
วางแผนดา้นป่าชุมชน ผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสยีร่วมกบัการ
ก าหนดวตัถุประสงคอ์อกเป็น 3 ขอ้ ไดแ้ก ่1) เพื่อฟ้ืนฟู 
ดแูล ป้องกนัทรพัยากรให้เป็นแหล่งรวมพนัธุ์พืช ที่อยู่
ของสตัว์ เป็นแหล่งอาหารและรายได้ของชุมชน 2) 
เพื่อพฒันาศนูย์การเรยีนรูท้างทรพัยากรธรรมชาติของ
ชุมชน 3) พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการ
บรหิารจดัการทรพัยากรป่าไมใ้นทอ้งถิน่ 
  5.1.4 ดา้นการมสี่วนร่วมในการประเมนิผล 
มสีว่นรว่มอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.73 ส่วน
เบี่ย ง เบนมาตรฐ าน เท่ ากับ  0.932) ซึ่ ง มีคว าม
สอดคล้องกบังานวิจัยของ ธเนศ แตงสาตร์ (2551) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง การอนุร ักษ์และการใช้ประโยชน์
ทรพัยากรป่าไม้ชุมชนบ้านโค้กประดู่ ต าบลมหาโพธ ิ
อ าเภอสระโบสถ์ จงัหวดัลพบรุ ีผลการวจิยัพบว่าระบบ
นิเวศเดมิของป่าชมุชนบา้นโคกประดู่มคีวามสมบูรณ์มี
ทรพัยากรสตัว์ป่าและพนัธุ์พืชหลากหลาย ผลกระทบ
จากนโยบายการเปิดสมัปทานป่าเมื่อ 30 ปีก่อน ต่อมา
ท าให้ระบบนิเวศป่าชุมชนเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ชุมชนท้องถิ่นอย่างรุนแรง ปัจจุบนัชุมชนได้รวมกนั
ฟ้ืนฟูป่าชุมชนโดยการแบ่งพื้นที่อนุร ักษ์ พื้นที่ใช้
ประโยชน์และพื้นทีเ่สือ่มโทรมมกีารออกระเบยีบการใช้
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ประโยชน์จากป่าชุมชนและการจัดการการอนุร ักษ์
ทรพัยากรชวีภาพอย่างหลากหลายและต่อเนื่องแสดง
ให้เห็นสภาพอดีตของป่าชุมชนก่อนที่จะได้ร ับการ
อนุรกัษ์เพื่อการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรป่าชุมชนอย่าง
ยัง่ยืน และสอดคล้องกบังานวจิัยของชุติมา สามารถ 
(2559) การจดัการดูแลป่าชุมชนอย่างมสี่วนร่วม ของ
ชมุชนบา้นนิคมพฒันา ที ่1 ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตั
ภูม ิจงัหวดัสงขลา ผลการวจิยัพบว่า การจดัการดูแล
ป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของป่าชุมชนบ้าน นิคม
พัฒนาที่ 1 ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา นัน้พบวา่ ผูน้ า และ สมาชกิในชุมชนมรีูปแบบ
การจัดการป่าชุมชนโดย การเริ่มจากการสรา้งจิตส า 
นึกในการ ท า ให้รูส้กึว่าป่าชุมชนเป็นของทุกคนและมี
ความรู้สึกห วงแหน ป่า  มีก าร จัดตั ้งกลุ่ มต่ า งๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใินชุมชน 
เพื่อใหทุ้กคนไดม้สีว่นรว่ม ในการจดัการดูแล มกีารตัง้
กฎระเบยีบในการเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน มี
วธิกีาร จดัการดแูลป่าผา่นทางการใชภ้มูปัิญญาท้องถิ่น 
และประเพณีวฒันธรรมของชมุชน 
 5.2 ก า ร อ ภิ ป ร า ย ส มม ติ ฐ าน  จ าก ก า ร
เปรยีบเทยีบความแตกต่างการมสีว่นร่วมในการพฒันา
ชุมชนของประชาชนต าบลท่าจ าปาอ าเภอท่าอุเทน 
จงัหวดันครพนม พบวา่ ประชาชนทีม่ ีเพศ อายุ อาชพี 
รายได้ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาที่อาศยัอยู่ใน
ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่ไม่แตกต่าง 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานการวจิยั  
  เพศ ผลวเิคราะห์พบว่า เพศชายมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาที่มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 68.93 มากกว่าเพศ
หญิงที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
68.85 เมือ่วเิคราะห์ดว้ยสถติ ิt-test พบวา่เพศชายและ
เพศหญิงมสี่วนร่วมในการพฒันาชุมชนที่ไม่แตกต่าง 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ซึ่งมีความสอดคล้องกบังานวิจัย
ของปร ะกาศิต  สิริ เม โธ  ( ฐิติปสิท ธิก ร )  ( 2556) 
ศกึษาวจิยั การมสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม ่
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม พบว่า เพศแตกต่าง
กนั มสีว่นรว่มในการพฒันา หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพียง

ของชุมชนบ้านคลอง ใหม่ ไม่แ ตกต่ างกันอย่ า ง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 ไม่เ ป็นไปตาม
สมมตฐิานการวจิยั 
 อายุ ผลวเิคราะห์พบว่า อายุที่ต่างกนักบัการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนต าบลท่า
จ าปาไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถิติการวจิยั
ที่ระดบั 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะว่า โดยผูน้ าชุมชนไม่ค่อยมคีวามรูด้า้น
การพัฒนาและการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ ซึ่ งมี
ความสอดคล้องกบังานวิจัยของประกาศิต สิริเมโธ 
(ฐิติปสิทธิกร) (2556) ศกึษาวิจยั การมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพียงของ
ชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ประชาชนในชุมชนบ้านคลองใหม่ ที่มอีายุ
แตกต่างกนั มสีว่นรว่มในการพฒันา หมู่บา้นเศรษฐกจิ
พอเพยีงของชมุชนบา้นคลองใหม ่ทัง้โดยภาพรวมและ
รายดา้นไมต่่างกนั  ทัง้นี้เป็น เพราะการพฒันาหมู่บา้น
เศรษฐกจิพอเพียงของชุมชนบา้นคลองใหม่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลไดเ้ปิด โอกาสให้ประชาชนทุกช่วง
ระดับอายุได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชน 
ดงันัน้ปัจจยัดา้ยอายุจงึไมใ่ช ่ปัจจยัที่มอีิทธิพลสมัพนัธ์
ต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง 
 อาชพี ผลวิเคราะห์พบว่า อาชพีที่แตกต่างกนั
กบัการ มีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชน
ต าบลท่าจ าปาไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติการวิจ ัยที่ระดบั 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัย ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า ในชุมชนซึ่งมีอาชีพ
เกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้เข้ามสี่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชนที่ไม่แตกต่างจากอาชพีอื่น ซึ่งมคีวามไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มารียัม เจ๊ะเต๊ะ (2556) 
ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมใน
โรง เรียนของนักเรียนชัน้ม ัธยมศึกษาตอนต้น : 
กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัยะลา  ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมกีารรบัรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุร ักษ์  สิ่งแวดล้อม จากสื่อ
โทรทัศน์ทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 75.5 รองลงมา คือ 
อินเตอร์เน็ต และคู่มอื/ หนังสอื คดิเป็นร้อยละ 25.5 
และ 25.2 ตามล าดบันักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
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เกี่ยวกับการอนุร ักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ ในระดับมาก 
มทีัศนคติในการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดบัมาก  
มพีฤตกิรรมในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรียนที่ม ี
อายุ  ระดับชัน้ เรียน ที่แตกต่างกันมีการอนุร ักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 การร ับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุร ักษ์
สิง่แวดล้อม ความรูค้วามเขา้ใจและทัศนคติเกี่ยวกบั
การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมและการได้รบัการสนับสนุน
กจิกรรมดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมจากทาง โรงเรยีน
มคีวามสมัพนัธ์กบัการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมในโรงเรยีน
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 รายได้ต่อเดือน ผลวิเคราะห์พบว่า รายไดต้่อ
เดอืนที่ต่างกนักบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนต าบลท่าจ าปาไม่แตกต่าง  อย่ างมี
นยัส าคญัทางสถติกิารวจิยัทีร่ะดบั 0.05 ไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานการวจิยั ซึง่มไีมค่วามสอดคล้องกบังานวจิยั
ของปร ะกาศิต  สิริ เม โธ  ( ฐิติปสิท ธิก ร )  ( 2556) 
ศกึษาวจิยั การมสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม ่
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ประชาชนในชุมชน
บา้นคลองใหม ่ทีม่รีายไดต้่อเดอืนแตกต่างกนั ม ีระดบั
การมสีว่นรว่มในการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพียง
ของชมุชนบา้นคลองใหม่โดยภาพรวมและรายดา้นใน
ดา้นการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ ดา้นการมสี่วนร่วม
ในการด าเนินงาน ดา้นการมสีว่นรว่มในการประเมนิผล 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั 
 ระดับการศึกษา ผลวิเคราะห์พบว่า ระดับ
การศกึษาที่ต่างกนักบัการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนต าบลท่าจ าปาไม่แตกต่าง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติกิารวจิยัทีร่ะดบั 0.05 ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ซึ่งมีความสอดคล้องกบังานวิจัย
ของ ปวีณา วรียางกูร (2554) ศกึษาวจิัย การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลอ้อมเกรด็ อ าเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบรุ ีผลการวเิคราะห์พบวา่ ระดบัการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถิ่นโดยภาพรวม
และดา้นการมสีว่นรว่มการตดัสนิใจ ดา้นการมสี่วนร่วม

ในการด าเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบประเมินผล ไม่มีความแตกต่างกนัไปตาม
ระดบัการศึกษาอย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั 
 ระยะเวลาที่อาศยัอยู่ในชุมชน ผลว่าเคราะห์
พบวา่ ระยะเวลาทีอ่าศยัอยู่ในชุมชนที่ต่างกนักบัการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนต าบลท่า
จ าปาไม่แตกต่าง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติการวจิยัที่
ระดบั 0.05 ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั ทัง้นี้อาจ
เป็นเพราะว่าความเสยีสละและจิตใจที่เป็นสาธารณะ
ไม่ได้ขึ้นอยู่ก ับว่าจะต้องอยู่ก ับพื้นที่นั ้นเป็นระยะ
เวลานานเท่าใดแต่มกัจะเป็นสิง่ทีต่ดิตวัของบคุคลไปใน
ทุกๆ ที่ ที่อยู่อาศยั ซึ่งมีความสอดคล้องกบังานวิจัย
ของ ปวีณา วรียางกูร (2554) ศกึษาวจิัย การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลอ้อมเกรด็ อ าเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบรุ ีผลการวเิคราะห์พบว่าระดบัการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถิ่นโดยภาพรวม
ทัง้รายด้านทัง้ 4 ด้านไม่มีความแตกต่างกนัไปตาม
ระยะเวลาทีอ่าศยัอยู่ในชมุชนยงัมนียัยะส าคญัทางสถิต ิ
ทีร่ะดบั 0.05  
 ดงันัน้ การเปรียบเทียบความแตกต่างการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของประชาชน ต าบลท่า
จ าปา อ าเภอท่าอุ เทน จังหวัดนครพนม พบว่า 
ประชาชนทีม่ ีเพศ อายุ อาชพี รายได ้ระดบัการศกึษา 
และระยะเวลาที่อาศยัอยู่ในชุมชน มีส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชนที่ไม่แตกต่าง อาจเป็นเพราะว่า แนวคิด
และทฤษฎทีีม่ปัีจจยัดา้นต่างๆ ของประชาชนแตกต่าง
จากพื้นทีอ่ื่น 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1. ควรส่งเสรมิให้ประชาชนในชุมชนไดม้สี่วน
รว่มในการพฒันาชมุชนโดยเฉพาะในดา้นความร่วมมอื
ในการปฏบิตัิงาน ดา้นออกความคดิเห็นและตดัสนิใจ
ในดา้นต่างๆ 
 2. ควรส่งเสรมิให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการ
ประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ชุมชน หรอื
คณะกรรมการบริหารกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 
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อย่างเป็นรูปธรรมที่ชดัเจน โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และมีการ เผยแพร่ข่าวสาร  ข้อมูลที่ เ ป็น
ประโยชน์ เพื่อท าให้การท างานดา้นการพฒันา ชุมชน
มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ 
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงการพฒันา  
 1. ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และ
สนับสนุนอาชีพ โดยมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่

ประชาชนและส่งเสริมอาชีพเสริมคนในชุมชนขาด
รายไดแ้ละอาชพี 
 2. ควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการ
ตดิตามตรวจสอบโครงการหรอืกจิกรรมของชมุชน เช่น 
ประเพณีงานบุญ กีฬาและนันทนาการต่างๆ เปิด
โอกาสใหเ้ขา้รว่มรบัฟังขา่วสาร ผลการด าเนินงาน การ
ใชจ้่ายงบประมาณในการจดักจิกรรมของชมุชน 
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