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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวจิัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการป่าชุมชน ต าบลเวนิพระบาท อ าเภอท่าอุเทน 
จงัหวดันครพนม มวีตัถุประสงค์ของการวจิยั เพื่อศกึษาการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดัการป่าชุมชน และเพื่อ
ศกึษาวธิกีารจดัการป่าชมุชน ต าบลเวนิพระบาท อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม โดยใชก้ารวจิยัเชงิปรมิาณและใชส้ถิติ
พรรณนาในการวเิคราะห์หาคา่ความถี ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ใชส้ถติอิา้งองิ คอื t – test และOne 
way Anova เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล                     
โดยกลุ่มตวัอย่างจ านวน 186 คน และใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์ขอ้มลูส าเรจ็รปูทางสงัคมศาสตร ์มผีลวจิยัดงัต่อไปนี้ 
  1. การมสีว่นรว่มของประชาชนในการจดัการป่าชมุชน ต าบลเวนิพระบาท อ าเภอท่าอุเทน  จงัหวดันครพนม 
โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย (คา่เฉลีย่เท่ากบั 2.22 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.853) 
  2. วธิกีารจดัการป่าชมุชนของประชาชน ต าบลเวนิพระบาท อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม โดยรวมอยู่ใน
ระดบัน้อย (คา่เฉลีย่เท่ากบั 2.28 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.824) 
   3. ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั พบวา่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา มสีว่นร่วมในการจดัการป่าชุมชนที่ไม่
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยไมเ่ป็นเป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั   
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Abstracts 
 The purposes of this research were to study the participation of people in community forest management 
and to study how to manage community forests Woen Phrabat sub-district, Tha Uthen district, Nakhon Phanom 
province. The statistics used in research to t-test and One way Anova for testing hypotheses and using 
questionnaires as a tool for data collection. The sample of 186 people and using the social science data analysis 
program. The research found that as follows; 
 1. Public participation in community forest management Woen Phrabat sub-district, Tha Uthen district, 
Nakhon Phanom province overall at a low level (The average value is 2.22, the standard deviation is 0.853) 
 2. Community forest management methods Woen Phrabat sub-district, Tha Uthen district, Nakhon Phanom 
province overall at a low level (The average is 2.28, the standard deviation is 0.824) 
 3. The hypothesis testing results showed that gender, age, education level, There was no significant 
difference in participation in community forest management at the level of 0.05, not in accordance with the 
research hypothesis. 
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1. บทน า 
 ป่าชุมชน คอื พื้นที่ชุมชนที่ไดด้ าเนินการหรือ
ได้ร ับอนุญาตตามกฎหมายให้ด าเนินการร่วมกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่จ ัดการกิจการด้านป่าไม้อย่า ง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ  
ขอ้ปฏบิตัิ และแผนงานที่เกีย่วขอ้ง อาจสอดคล้องกบั
ความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นนัน้ด้วย  
ซึง่ในการจดัการดแูลนัน้กเ็พื่อการอนุรกัษ์และให้ชุมชน
ไดใ้ชป้ระโยชน์จากป่าอย่างยัง่ยืนในกลุ่มประชาชนใน
ชุมชนนัน้ไดร้่วมกนัรกัษาไวเ้พื่อประโยชน์ของชุมชน
นัน้ และประชาชนสามารถเขา้มาใชป้ระโยชน์ร่วมกนัใน
การดูแลป่าที่อยู่ในชุมชนนัน้มิใช่เพียงแค่ชุมชนจะ
จัดการดูแลป่าเพียงแต่ผู้เดียว แต่จะต้องร่วมมือกบั
หลายฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่มทีัง้เจา้หน้าทีข่องภาครฐัเขา้
มาช่วยดูแล คอยให้ค าปรึกษา คอยส่งเสริมความรู ้ 
ใหค้วามรว่มมอื ชว่ยเหลอืชมุชนในการดแูลป่า (วารสาร
มนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ, 2559) 
 ปัจจุบนัประเทศไทยมกีารจดัการนิเวศป่าไมใ้น
รปูแบบป่าชมุชนมากกวา่ 10,000 ป่าชมุชนซึง่รวมทัง้ที่
ข ึน้ทะเบยีนกบักรมป่าไมแ้ละอยู่ในพื้นที่อนุรกัษ์โดยมี
ป่าชุมชนที่ข ึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ทั ้งสิ้น 8,820 
หมู่บ้าน มเีนื้อที่ประมาณ 3,583,074 ไร่ (ขอ้มูลเดอืน
กมุภาพนัธ์ 2557) และป่าชมุชนที่ไม่ไดข้ ึ้นทะเบยีนกบั
กรมป่าไม้ และอยู่ ในเขตพื้นที่อนุ ร ักษ์ อีก 1,906                        
ป่าชมุชน ทีค่รอบคลุม 10,726 หมูบ่า้น (ศนูย์วนศาสตร์
ชมชนเพื่อคนกบัป่า, 2556) ซึง่มกีารประมาณว่าชุมชน
มกีารจัดการพื้นที่ป่าในรูปแบบของป่าชุมชนมากกว่า 
7,870,000 ไร ่หรอืประมาณรอ้ยละ 7 ของพื้นทีป่่าไมใ้น
ประเทศไทยและได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
อย่างชดัเจนผา่นแผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาติปัจจุบนั
อยู่ในชว่งของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) การพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมที่เกิดขึ้นนัน้ล้วนแล้วแต่มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ ย ังมีแนวทางการ
พฒันาการคุม้ครอง ป้องกนั รกัษา ฟ้ืนฟูป่าไมแ้ละเขต
อนุรกัษ์วางระบบเพื่อแกไ้ขปัญหาการบกุรกุสง่เสรมิการ
จดัการป่าชุมชนแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญัต่อ
การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม้เป็นอย่างมาก

นอกจากการแสดงออกให้เห็นถึงความตระหนักและ
รบัผดิชอบในความเสื่อมโทรมของทรพัยากรป่าไมย้ัง
เปิดโอกาสให้กบัประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วน
รว่มในการจดัการทรพัยากรป่าไมซ้ึง่เป็นทรพัยากรของ
ชมุชนใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการดูแลรกัษา
ทรัพย ากรของท้ องถิ่ น ด้วยตนเอ งยังนั บ เ ป็ น
กระบวนการส าคัญที่จะท าให้เกิดศักยภาพในการ
อนุรกัษ์และด ารงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชวีภาพ
นอกจากนี้ยงัท าใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ซึง่เป็นสว่นหนึ่ง
ของระบบนิเวศและมีความผูกพันกับป่าไม้มาเป็น
เวลานานมโีอกาสและมสีทิธทิีจ่ะจดัการป่าไมข้องชมุชน
ได้อย่างยัง่ยืน (ส านกงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2556) 
 จากการส ารวจพื้นที่ป่าชุมชนใน ต าบลเวิน 
พระบาท อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม ที่ผ่านมา
พบวา่ ยงัคงมกีลุ่มคนทีล่กัรอบเขา้ไปตดัไมพ้ยุงในเขต
พื้นที่ป่าชุมชนเพื่อน ามาแปรรูปแล้วจ าหน่ายเป็น
จ านวนมากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกๆ ปี และยังคงมี
ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จาก 
ป่าชุมชนที่ไม่เท่าเทียบกันร่วมถึงการได้เปรียบ
เสยีเปรยีบของคนในชุมชน ซึ่งปัญหาดงักล่าวยงัไม่มี
แนวทางหรอืวธิกีารจดัการดแูลป่าชมุชนไดอ้ย่างชดัเจน
จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการบุกรุกเข้าไปตัดไม้
ท าลายป่าในเขตพื้นทีป่่าชมุชนได ้การลกัรอบตดัไมใ้น
ป่าชุมชนก็ยังคงเกิดปัญหาอยู่ท าให้การจัดการดูแล 
ป่าชุมชนระดบัหมู่บ้านยังไม่ชดัเจน โดยปัญหาส่วน
ใหญ่ คอื การขาดการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่างๆ เช่น การดูแลร ักษา 
ป้องกนั ประชาชนในชมุชนยงัขาดความสนใจและเอาใจ
ใส่ป่าชุมชน และประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการ
จดัการดูแลป่าชุมชนร่วมกนั เป็นต้น ปัจจุบนัยงัได้มี
ชาวบ้านบางคนยังมีการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง จนท าให้สภาพป่าชุมชนเสื่อมโทรมอย่างเห็น
ไดช้ดั เชน่ ตน้ไมข้นาดเล็กขนาดใหญ่ถูกตดัโค่นมาท า
ฟืน เผาถ่าน สภาพป่าชุมชนจึงไม่สามารถฟ้ืนตัวได ้
ลักษณะการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนส่วนใหญ่ คือ  
การเขา้ไปเกบ็ของป่านานาชนิด สมนุไพร หน่อไม ้และ
ฟืนมาท าเชื้อเพลิงในการหุงข้าวภายในครัวเรือน 
โดยเฉพาะในเดอืนพฤษภาคม – เดอืนกนัยายนของ 
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ทุกปี ประชาชนในพื้นที่กจ็ะเข้าป่าหาเห็ดเพื่อมาเป็น
อาหารภายในครวัเรอืนพรอ้มทัง้ขายให้กบัผูท้ี่ต้องการ
อกีดว้ย หลงัจากเดอืนกนัยายนเป็นต้นไป ประชาชนก็
จะเขา้ไปเกบ็ผกัป่าและหาฟืนตลอดทัง้ปี ชาวบา้นทัง้ใน
ชมุชนและนอกชมุชน สว่นใหญ่ใชใ้นลกัษณะเชงิท าลาย
ป่า ไม่ไดม้กีารอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและอาหาร
ป่าใหเ้หลอืไปถงึอนาคต เชน่ การขดุมนั แทนทีข่ดุเสรจ็
จะท าการกลบตน้มนัเพื่อทีจ่ะใหไ้ดอ้อกหวัใหม ่แต่ทิ้งไว้
โดยไมส่นใจทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจะเกดิ
ความเสยีหาย แต่กลบัสนแค่ว่าจะหาของป่าอย่างไรให้
ไดม้ากทีส่ดุ หากยงัปล่อยใหม้กีารบุกรุกป่าชุมชน และ
การใชป้ระโยชน์ในเชงิท าลายอกีต่อไป อาหารธรรมชาติ
จากป่าชมุชนกค็งจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ การตดัต้นไม้
การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อท าการเกษตรเป็นเสมือนการ
ท าลายระบบนิ เวศทาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและยังท าลายระบบห่วงโซ่ของอาหาร
ภายในป่าชมุชนนัน้เอง (องค์การบรหิารส่วนต าบลเวนิ
พระบาท, 2560)  
 ดงันัน้ ผูว้จิ ัยจึงสนใจศึกษาการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการดูแลป่าชุมชนและศึกษาถึง
วธิีการจัดการป่าชุมชนใน ต าบลเวนิพระบาท อ าเภอ 
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ว่ามีวิธีการจัดการดูแล 
ป่าชมุชนอย่างไร และให้ชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมในการ
จดัการดแูลป่าชมุชนอย่าไร เพื่อเป็นการสรา้งโอกาสให้
ประชาชนในชมุชนไดม้สี่วนร่วมในการจดัการและดูแล
รกัษาป่าเพื่อเป็นประโยชน์ในชมุชนและเป็นแนวทางใน
การวางแผนอันจะน าไปสู่การพัฒนาการป้องกัน 
ปรบัปรุงแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน
ตลอดจนองค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานที่มีความ
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปและส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนมีอ านาจหน้าที่ชดัเจนในการดูแล 
ป่าชมุชนมากขึน้ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อศกึษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัการป่าชมุชน ต าบลเวนิพระบาท อ าเภอท่าอุเทน 
จงัหวดันครพนม 
 2.2 เพื่อศึกษาวิธีการจัดการป่าชุมชน ต าบล     
เวนิพระบาท อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม 

3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 3.1.1 ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาวจิยัคร ัง้นี้ คอื 
ประชากรที่อาศัยอยู่ในต าบลเวินพระบาท อ าเภอ 
ท่าอุเทน จังหวดันครพนม จ านวน 6,670 คน 1,325 
หลงัคาเรือน และผูว้จิ ัยจ าแนกประเภทของประชากร
ตามล าดับของข้อมูล ส่ วนบุคคลที่ ก าหนดซึ่ ง
ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา(เทศบาลต าบล
เวนิพระบาท, 2560) 
 3.1.2 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ คอื 
ประชากรที่อาศยัอยู่ใน หมู่บ้านยางนกเหาะ หมู่ที่ 2 
ต าบลเวนิพระบาท อ าเภอท่าอุเทน จังหวดันครพนม 
จ านวน 360 คน ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 186 คน 
จากการค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางขนาด
ตวัอย่างของเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie and Morgan, 
1970 อา้งใน ธรีวฒุ ิเอกะกลุ, 2543) 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 1) ผู้ท าการวิจ ัยแนะน าตัวต่ อผู้ตอบ
แบบสอบถาม เพื่ อสร้างความคุ้นเคยกับผู้ตอบ
แบบสอบถามและเป็นการสรา้งมนุษย์สมัพนัธ์อนัด ีให้
ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามไวเ้นื้อเชื่อใจก่อนการตอบ
แบบสอบถาม 
 2) ผูท้ าการวจิยัชีแ้จงวตัถุประสงค์ของงานวจิยั
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ร ับทราบ เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามไดร้บัทราบถงึวตัถุประสงคท์ีผู่ท้ าการวจิยั
ต้องการเกบ็ขอ้มูลและเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อผู้ตอบ
แบบสอบถามวา่การเกบ็ขอ้มูลเป็นไปตามกระบวนการ
ข ัน้ตอนและท าการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่าง 
 3) เมื่อกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลโดยการกรอก
แบบสอบถามครบถว้นตามจ านวนทีก่ าหนดแลว้ 
 4) ผูท้ าการวจิยัเมือ่ท าการเกบ็ขอ้มูลจากผูต้อบ
แบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเก็บ
แบบสอบถามคืนจากผู้ตอบแบบสอบถาม จากนัน้
ผู้ท าการวิจ ัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของ
แบบสอบถามที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทัง้หมด 186 ชุด
จากนัน้น าข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รปูทางสงัคมศาสตร ์
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3.3 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 1) การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปจากแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 1 ชุดค าถามเกี่ยวกับส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศกึษา  
แล้วน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถี่ของ
ค าตอบและหาคา่รอ้ยละ 
 2) การวเิคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถาม ส่วนที ่
2 ชดุค าถามเกีย่วกบัการมสีว่นรว่มของประชาชนในการ
จดัการป่าชมุชน ซึ่ง การมสี่วนร่วมจ าแนกเป็น 3 ดา้น 
คอื ดา้นการมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ตดัสนิใจ ดา้นการมสีว่นรว่มในการปฏบิตัิ และดา้นการ
มสี่วนร่วมในผลประโยชน์  โดยสถิติที่ใชใ้นส่วนนี้ คือ  
และ S.D. เพื่อการวเิคราะห์ขอ้มลู 
 3) การวเิคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถาม ส่วนที ่
3 ชุดค าถามเกีย่วกบัวธิีการจดัการป่าชุมชน ซึ่งการมี
ส่วนร่วมจ าแนกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการจัดตัง้คณะ
กรรมและเวรยามควบคุมการดูแลป่าชุมชน ด้านการ
ก าหนดกฎเกณฑใ์นการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน และ
ดา้นการก าหนดบทลงโทษส าหรบัผูท้ี่ฝ่าฝืนกฎระเบยีบ 
โดยสถติทิีใ่ชใ้นสว่นนี้ คอื S.D. เพื่อการวเิคราะห์ขอ้มลู 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพรรณนา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ คอื คา่รอ้ยละ 
  2. สถติพิื้นฐาน เพื่อวเิคราะห์การมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการป่าและวิธีการจัดการป่า
ชุมชน ซึ่งการมสี่วนร่วมจ าแนกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้น
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการ

ตดัสินใจ ดา้นการมสี่วนร่วมในการปฏบิตัิ ดา้นการมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ส่วนวธิีการจดัการป่าชุมชน 
แบง่ออกเป็น 3 ดา้น คอื ดา้นการจดัตัง้คณะกรรมและ
เวรยามควบคุมการดูแลป่าชุมชน ด้านการก าหนด
กฎเกณฑใ์นการใชป้ระโยชน์จากป่าชมุชน และดา้นการ
ก าหนดบทลงโทษส าหรบัผูท้ี่ฝ่าฝืนกฎระเบยีบ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 4.1 ศกึษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการป่าชุมชน ต าบลเวินพระบาท อ าเภอท่าอุเทน 
จงัหวดันครพนม จากการศกึษาพบว่า การมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน ต าบลเวนิพระ
บาท อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม โดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.853) เมื่อจ าแนกออกเป็นรายดา้น 
พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในดา้นการมสี่วนร่วม
ในการแสดงความคดิเหน็และตดัสนิใจ อยู่ในระดบัน้อย 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.23 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.890) รองลงมาคอื ดา้นการมสีว่นร่วมในผลประโยชน์ 
อยู่ในระดบัน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.23 ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.757) รองลงมาคอื และล าดบัสดุทา้ย
คอื ดา้นการมสีว่นรว่มในผลประโยชน์ อยู่ในระดบัน้อย 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.22 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.583) (ดงัตารางที ่1) 

 
ตารางที ่1 การมสีว่นรว่มของประชาชนในการจดัการป่าชมุชน ต าบลเวนิพระบาท อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม  
  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนชุมชน  ̅ S.D แปลค่า 
1. ดา้นการมสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็และตดัสนิใจ 2.23 0.890 น้อย 
2. ดา้นการมสีว่นรว่มในการปฏบิตั ิ 2.22 0.914 น้อย 
3. ดา้นการมสีว่นรว่มในผลประโยชน์ 2.23 0.757 น้อย 

รวม 2.22 0.853 น้อย 
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 4.2  ศึกษาวิธีการจัดการป่าชุมชน ต าบลเวิน
พระบาท อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จาก
การศกึษาพบวา่ วธิีการจดัการป่าชุมชนของประชาชน 
ต าบลเวนิพระบาท อ าเภอท่าอุเทน จังหวดันครพนม 
โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.28 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.824) เมื่อจ าแนกออกเป็น
รายดา้น พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในวธิีการการ
ก าหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน  

อยู่ในระดบัน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.28 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.953) รองลงมาคอื วธิกีาการก าหนด
บทลงโทษส าหรบัผูท้ีฝ่่าฝืนกฎระเบยีบ อยู่ในระดบัน้อย 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.26 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.664) และล าดบัสดุทา้ยคอื วธิกีารการจดัตัง้คณะกรรม
และเวรยามควบคุมการดูแลป่าชุมชน อยู่ในระดบัน้อย 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.22 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.855) (ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่2 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของวธิกีารจดัการป่าชมุชนของประชาชน ต าบลเวนิพระบาท                         
              อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม 
 

วิธีการจดัการป่าชุมชน     S.D แปลค่า 
1. การจดัตัง้คณะกรรมและเวรยามควบคมุการดแูลป่าชมุชน  2.22 0.855 น้อย 
2. การก าหนดกฎเกณฑใ์นการใชป้ระโยชน์จากป่าชมุชน 2.28 0.953 น้อย 
3. การก าหนดบทลงโทษส าหรบัผูท้ีฝ่่าฝืนกฎระเบยีบ 2.26 0.664 น้อย 

รวม 2.25 0.824 น้อย 
 
5. อภิปรายผล 
 5.1 ผลการวจิยัมปีระเดน็ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัการ
มสีว่นรว่มของประชาชนในการจดัการป่าชุมชน ต าบล
เวนิพระบาท อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม จากการ
วจิยัพบว่า การมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ป่าชมุชน อยู่ในระดบัน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.22 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.853) เมื่อจ าแนกออกเป็น
ดา้นรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในดา้น
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 
อยู่ในระดบัน้อย รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ อยู่ในระดบัน้อย และดา้นการมสีว่นรว่มใน
การปฏิบัติ ในการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจัยของสุชาวลี ชูเอน (2555) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการมสีวนร่วมของประชาชนในการ
จดัการป่า ชุม่ชน : กรณีศกึษา ต าบลวงัมะปราง อ าเภอ
วงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ผลการศกึษาพบวา่ การมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษา 
ต าบลวงัมะปราง อ าเภอวงัวิเศษ จังหวดัตรงัในภาพ
รวมอยู่ในระดบัน้อย เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด พบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการในการจัดการป่าชุมชน  

ดา้นการรบัผลประโยชน์จากป่าชุมชนเป็นอนัดบัแรก 
อยู่ในระดบัน้อย รองลงมาคอืดา้นการมสี่วนร่วมในการ
ปฏบิตั ิอยู่ในระดบัน้อย และอนัดบัสดุทา้ยคอืดา้นการมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจอยู่ใน
ระดบัน้อย 
 5.2 ผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกบั
วธิีการจดัการป่าชุมชนของประชาชน ต าบลเวินพระ
บาท อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม จากการศกึษา
พบว่า ท าการศึกษาทัง้หมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ การจัดตัง้
คณะกรรมและเวรยามควบคุมการดูแลป่าชุมชน  
การก าหนดกฎเกณฑ์ในการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน 
การก าหนดบทลงโทษส าหร ับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ  
อยู่ในระดบัน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.28 ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.824) เมื่อจ าแนกออกเป็นรายดา้น 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในด้านการก าหนด
กฎเกณฑใ์นการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน อยู่ในระดบั
น้อย รองลงมาคอืการก าหนดบทลงโทษส าหรบัผูท้ี่ฝ่า
ฝืนกฎระเบยีบ อยู่ในระดบัน้อย และล าดบัสุดท้ายคือ
การจัดตัง้คณะกรรมและเวรยามควบคุมการดูแลป่า
ชุมชน อยู่ในระดบัน้อย ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
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วิทยา ภูมิพันธ์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการวาง
แผนการจัดการป่าชุมชนอย่างมสี่วนร่วมในป่าชุมชน 
หนองบนุนาก จงัหวดันครราชสมีาผลการศกึษาพบว่า 
ชาวบา้นมกีารก าหนดกฎเกณฑใ์นการใชป้ระโยชน์จาก
ป่าชุมชน เพื่อเป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งไม้ใช้สอย 
เป็นแหล่งเชือ้เพลงิ เป็นพื้นทีใ่นการเลี้ยงสตัว ์เป็นทีพ่กั 
ผ่อนหย่อนใจ อยู่ในระดบัน้อย การก าหนดบทลงโทษ
ส าหร ับผู้ที่ ฝ่ า ฝืนกฎระเบียบ อยู่ ในระดับ น้อย  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของอารมณ์ ชมขวญั (2557) 
ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องการจดัการป่าชุมชนอย่างมสี่วนร่วม 
ผลการศกึษาพบว่า วธิีการจดัการป่าชุมชนเพื่อให้การ
จัดการป่าชุมชนได้ผลดีมีประสิทธิภาพนัน้ ชุมชน
จะตอ้งก าหนดกฎระเบยีบขอ้บงัคบั ขอ้หา้มขึน้มาบงัคบั
ใช้ร่วมกนัภายในชุมชน โดยการประเมนิอยู่ในระดบั
น้อย และการจดัตัง้คณะกรรมและเวรยามควบคุมการ
ดูแลป่าชุมชน อยู่ ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของสมพร พิมสาร (2556) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน ผล
การศึกษาพบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการเข้าไปช่วย
สอดสอ่งดแูลผูท้ีเ่ขา้มาลกัลอบตดัไมแ้ละแจง้เบาะแสให้
คณะกรรมการได้ทราบและแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อ
ตระเวนเดนิส ารวจป่าชุมชน ชาวบา้นยงัมสี่วนร่วมใน
การท าฝายกัน้น ้ า ท าแนวกนัไฟป่า เป็นต้น โดยการ
ประเมนิอยู่ในระดบัน้อย 
 5.3 การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน  
โดยการทดสอบความสมัพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการป่าชุมชน ต าบลเวนิพระบาท 
อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม จากการศกึษาพบว่า 
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ไมม่คีวามแตกต่างกนัในการ

มสีว่นรว่มของประชาชนในการจดัการป่าชุมชน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานการวจิยั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสชุาวล ี
ชเูอน (2555) ไดศ้กึษาเรือ่งการมสวีนรว่มของประชาชน
ในการจดัการป่าชุมชน : กรณีศกึษา ต าบลวงัมะปราง 
อ าเภอวงัวิเศษ จงัหวดัตรงั ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ เพศ และระดบัการศกึษา ไม่มคีวามแตกต่างกนั
ในการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดัการป่าชุ่มชน 
ต าบลวงัมะปราง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานการวจิยั  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1. ควรสง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมใน
การจดัการป่าชมุชนทุกดา้นให้มากขึ้น โดยเฉพาะดา้น
การมสีว่นรว่มในการปฏบิตั ิ
 2. ควรส่งเสริมให้มีวิธีการจัดการป่าชุมชน
เพื่อใหเ้กดิการสว่นรว่มของประชาชนในการจดัการดูแล
ป่าชมุชน โดยเฉพาะมวีธิีการการจดัตัง้คณะกรรมและ
เวรยามควบคมุการดแูลป่าชมุชน 
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงการพฒันา 
 1. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรมนีโยบายส่งเสรมิ
และสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าร่วมในการจัดการ 
ดแูละป่าชมุชนใหม้ากขึน้  
 2.  ผู้น าชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน  
ควรสง่เสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนไดเ้ขา้มามสี่วน
รว่มในการดแูลป่าชมุชนใหม้ากขึน้ 
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