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This research combined the usage of both qualitative and quantitative methods. 

It aimed to study the level of participation in the sufficiency economy conceptual 
framework project which affecting the conscious level and behavioral level of 
upstream forest conservation and restoration, as well as to study the conscious level of 
upstream forest conservation and restoration which affecting the behavioral level. And 
also studied the personal factors of the Karen Hill Tribe who had participated on the 
sufficiency economy conceptual framework project which affected to the level of 
participation in the project and the conscious level and behavioral level of upstream 
forest conservation and restoration. The data were collected from semi – interview 
questionnaire, in – depth interview questionnaire, the behavioral and environmental 
observation issues, including with documents from the relevant authorities and 
Geographic Information System (GIS) data. The statistical analysis for description were 
frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation, and used the Statistical 
Package for the Social Science (SPSS) for the Windows to analyze the statistical 
significance at 0.05, while the inferential statistics to test the hypotheses were 
independent samples compare means (t – test) and one – way analysis of variance (F – 
test) and if found differences statistically significant, analyzed pairs of means by Least 
– Significant Different test. The summary was as follows: 

The mean score level of total samples for participation in the project was in 
good level, for conscious level and behavioral level of upstream forest conservation 
and restoration was in medium and high levels, respectively. The hypothesis testing 
concluded that the levels of participation in the project affected both conscious levels 

Title of Thesis Consciousness and Behavior on Upstream Forest Conservation 
and Restoration Arising from the Participation in the Sufficiency 
Economy Conceptual Framework Project: A Case Study of 
Karen Hill Tribe in Palau Village under the Royal Initiated Huai  
Sat – Yai Cooperative Village Project 
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and behavioral levels. As well as the conscious levels affected to behavioral levels. In 
addition, the study found that the samples who were classified as good and very good 
levels of participation in the project were having high level of consciousness on 
upstream forest conservation and restoration, while who were classified as medium and 
bad levels of participation were having medium level of consciousness, and all of them 
having high level of behavior on upstream forest conservation and restoration. The 
samples who were classified as medium and high levels of consciousness were having 
high level of behavior. At the same time the samples who were classified as low level 
of consciousness were having medium level of behavior. Moreover, the study found 
that personal income affected the levels of participation in the project and the 
conscious levels of upstream forest conservation and restoration, while number of land 
for livelihood affected levels of participation in the project and behavioral levels and 
the rights on land for livelihood affected the levels of participation. The results of 
qualitative data study on upstream forest in target area changes, since 1998 – 2006 
comparison, concluded that the upstream forests were less destroyed and the 
deteriorated forest areas were rehabilitated and most of the upstream forests were more 
fertile.   

In conclusion, the participation in the sufficiency economy conceptual 
framework project caused the consciousness and behavior on upstream forest 
conservation and restoration, as a result, the upstream forest areas had changed into a 
better condition. 
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2.5  พ้ืนที่เกิดไฟปา ป พ.ศ. 2549 − 2550 13 

2.6  ผลการจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 14 

4.1  ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 67 

4.2  ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการมีที่ดินทํากินของกลุมตัวอยาง 68 

4.3  ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับที่ดินทํากินของกลุมตัวอยาง 69 

4.4  รอยละของจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการมีสวนรวมฯ        69 

4.5  ระดับการมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเด็นชี้วัดของการมีสวนรวม 

70 

4.6  รอยละของจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับจิตสํานึกฯ 71 

4.7  ระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเด็นชี้วัด  72 

4.8  รอยละของจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับพฤติกรรมฯ 72 

4.9  ระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาของกลุมตัวอยาง  

จําแนกตามประเด็นชี้วัด 

73 

4.10  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   74 

4.11  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 75 

4.12  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ของอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 81 

4.13  คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามเพศ 

84 

4.14  คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามอายุ 

85 

4.15  การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการมีสวนรวมของชาวไทย    

ภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

พิจารณาตามกลุมอายุ 

85 
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4.16  คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ  86 

 ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามการนับถือศาสนา 

4.17  คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ  86 

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามสถานภาพสมรส 

4.18  คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ  87 

 ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามระดับการศึกษา 

4.19  การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขา  87 

 เผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณา 

 ตามระดับการศึกษา 

4.20  คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ  88 

 ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

4.21  การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขา  88 

 เผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณา 

 ตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

4.22  คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ  89 

 ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามอาชีพหลัก 

4.23  การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขา  89 

 เผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณา 

 ตามอาชีพหลัก 

4.24  คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ  90 

  ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามอาชีพเสริม 

4.25  การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขา   90 

 เผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณา 

 ตามอาชีพเสริม 

4.26  คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ  91 

 ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามรายไดสวนบุคคล 

4.27  การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขา  91 

เผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณา 

ตามรายไดสวนบุคคล 

4.28  การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ีย (M.D.) ของระดับการมีสวนรวม       92 

       ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ 

       พอเพียงเปนรายคู พิจารณาตามกลุมรายไดสวนบุคคล 
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4.29  คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ  93 

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามรายไดครอบครัว 

4.30  การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขา  93 

 เผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณา 

 ตามรายไดครอบครัว 

4.31  คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ  94 

  ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามการมีที่ดินทํากิน 

4.32  คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ  94 

 ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามจํานวนที่ดินทํากิน 

4.33   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขา  95 

เผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณา     

ตามจํานวนที่ดินทํากิน 

4.34  การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ีย (M.D.) ของระดับการมีสวนรวม       95 

       ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ 

       พอเพียงเปนรายคู พิจารณาตามกลุมผูมีจํานวนที่ดินทํากิน 

4.35  คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ  96 

 ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามสิทธิบนที่ดินทํากิน 

4.36  คาเฉล่ียระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ  96 

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามเพศ 

4.37  คาเฉล่ียระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ  97 

 ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามอายุ 

4.38   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทย  97 

ภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

พิจารณาตามกลุมอายุ 

4.39  คาเฉล่ียระดับจิตสํานกึฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ  98 

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามการนับถือศาสนา 

4.40  คาเฉล่ียระดับจิตสํานกึฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ  99 

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามสถานภาพสมรส 

4.41  คาเฉล่ียระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ  99 

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามระดับการศึกษา 

4.42  การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทย 100 

ภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
พิจารณาตามระดับการศึกษา 
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4.43  คาเฉล่ียระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ 100 

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

4.44  การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทย 101 

ภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

พิจารณาตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

4.45  คาเฉล่ียระดับจิตสํานกึฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ 101 

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามอาชีพหลัก 

4.46   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทย 102 

  ภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

                  พิจารณาตามอาชีพหลัก 

4.47  คาเฉล่ียระดับจิตสํานกึฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ 102 

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามอาชีพเสริม 

4.48  การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทย 103 

 ภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

 พิจารณาตามอาชีพเสริม 

4.49  คาเฉล่ียระดับจิตสํานกึฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ 103 

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามรายไดสวนบุคคล 

4.50   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทย 104 

  ภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

 พิจารณาตามรายไดสวนบุคคล 

4.51  การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ีย (M.D.) ของระดับจิตสํานึกฯ           104 

       ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ 

       พอเพียงเปนรายคู พิจารณาตามกลุมรายไดสวนบุคคล 

4.52  คาเฉล่ียระดับจิตสํานกึฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ 105 

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามรายไดครอบครัว 

4.53  การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทย 105 

 ภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

 พิจารณาตามรายไดครอบครัว 

4.54  คาเฉล่ียระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ 106 

 ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามการมีที่ดินทํากิน 

4.55  คาเฉล่ียระดับจิตสํานกึฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ 106 

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามจํานวนที่ดินทํากิน 
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4.56  การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทย 107 

 ภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

 พิจารณาตามจํานวนที่ดินทํากิน 

4.57  คาเฉล่ียระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ 107 

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามสิทธิบนที่ดินทํากิน 

4.58  คาเฉล่ียระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ 108 

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามเพศ 

4.59  คาเฉล่ียระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ 109 

 ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามอายุ 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

  
1.1   ความสําคัญและท่ีมาของปญหา  

 

 “ปา” เปนทรัพยากรท่ีสําคัญและมีคา ในฐานะระบบนิเวศขนาดใหญ อันเปนตนกําเนิด

ของแหลงน้ําจืดในธรรมชาติ นับแตอดีตจนถึงปจจุบัน มนุษยตองอาศัยผืนปาเปนแหลงทํามาหา

กิน แหลงอาหาร และแหลงพลังงานโดยตรง ย่ิงไปกวานั้นปายังทําหนาที่รักษาสมดุลของสภาวะ

แวดลอมโลก ถาปราศจากปา สภาพภูมิอากาศจะเกิดการเปลี่ยนแปลง (Climate Change) นํา 

ไปสูภาวะโลกรอน (Global Warming) และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รายแรง (Crisis Natural 

Disaster) ตลอดจนการสูญพันธุของสัตวปาและพันธุพืช (Wildlife Extinction) ดังนั้น แมโลกจะ

มีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีมากเพียงใด มนุษยยังคงจําเปนตองอนุรักษปาใหคงสภาพ เพ่ือ

ความอยูรอดของมวลมนุษยชาติและโลกของเรา     
 ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รวมถึงการสูญเสียพ้ืนที่ปาที่ทั่ว

โลกประสบอยู เปนผลสืบเนื่องมาจากการขยายตัวของประชากร และการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาย 

ใตระบบทุนนิยม (Capitalism) ซึ่งใหความสําคัญกับการแขงขันดานการคาและการผลิต

ประชากรโลกถูกกระตุนใหบริโภคเกินความจําเปน สงผลใหทรัพยากรถูกใชอยางไมเหมาะสม 

และขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับประเทศยากจนที่ถูกใชเปนฐานการผลิตผลิตภัณฑพ้ืนฐาน 

(Primary Product)   

 สําหรับประเทศไทย ในอดีตเคยมีปาไมอุดมสมบูรณ จากขอมูลของกรมปาไม ชี้ใหเห็น

วา เมื่อประมาณรอยปที่ผานมา ประเทศไทยมีปารอยละ 72.0 ของพ้ืนที่ประเทศ หรือประมาณ 

230 ลานไร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับชวง 40 ปที่ผานมา คือ ป พ.ศ. 2504 จํานวนปาลดลงเหลือ 

171 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 53.0 ของพ้ืนที่ และขอมูลเมื่อป พ.ศ. 2541 พ้ืนที่ปาลดลงเหลือ

เพียงหนึ่งในสี่ของพ้ืนที่ประเทศ หรือประมาณ 81 ลานไร จะเห็นไดวา ภายในระยะเวลาสามสิบ

เจ็ดป นับตั้งแตป พ.ศ. 2504 − 2541 ประเทศไทยตองสูญเสียปาไมไปเปนจํานวนมาก เฉลี่ยป

ละไมต่ํากวา 1.40 ลานไร ปจจุบันพ้ืนที่ปาของไทยเหลือเพียง 56,443,200 ไร หรือคิดเปนรอย

ละ 17.20 ของพ้ืนที่ประเทศ (กรมปาไม, 2551) ซึ่งอนาคตอันใกลมีแนวโนมวาประเทศไทยจะ 

ตองประสบผลกระทบรายแรง โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาดานทรัพยากรนํ้า ดังนั้นการอนุรักษพ้ืน 

ที่ปาจึงเปนเรื่องที่ตองกระทําอยางเรงดวนและจริงจัง  
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  จากกระแสพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 11 

สิงหาคม พ.ศ. 2551 ทรงกลาวถึงแนวโนมปญหาที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต หากยังมีการใช

ทรัพยากรอยางไมรูคุณคาและผิดวิธี ปลอยใหมีการตัดไมทําลายปา โดยไมหาทางปองกันแกไข 

และฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็ว จะนําไปสูการขาดแคลนและการแยงชิงน้ํา กอใหเกิดความ

วุนวายในสังคมในที่สุด ดังนั้น คนไทยทุกคนควรตระหนัก และรวมมือกันปองกันแกไขกอนที่

สถานการณเลวรายจะเกิดข้ึน 

  แนวทางสําคัญในการรักษาแหลงน้ําจืดใหคงความอุดมสมบูรณคือ ตองอนุรักษพ้ืนที่

ปาตนน้ําไปพรอมๆ กับฟนฟูสภาพปาที่ถูกทําลาย โดยปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จนั้น

จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่ ดวยการสรางความรูความเขาใจ ปลูกจิต 

สํานึก และปรับเปลี่ยนทัศนคติใหเขามามีสวนรวมและมีบทบาทในการอนุรักษ การปฏิบัติใน

แนวทางดังกลาว จําเปนตองเชื่อมโยงกับมิติทางเศรษฐกิจ ซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เปนหนทางที่สอดคลอง ดังนั้น การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอ 

เพียงไปประยุกตใชจะสงผลใหเกิดการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กอใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการใชที่ดิน อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติ   

 หมูบานปาละอู ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนพ้ืนที่

หนึ่งที่มีความสําคัญในฐานะเปนปาตนน้ําของแมน้ําปราณบุรี และลําหวยสําคัญๆ ที่หลอเลี้ยง

ภาคเกษตรกรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ และพ้ืนที่ใกลเคียง พ้ืนที่นี้เคยเสี่ยงตอความเสื่อม

โทรมจากการบุกรุกเพ่ือทํากินของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงที่ขายที่ดินที่รัฐจัดสรรเดิมใหแก

นายทุน หากไมดําเนินการปองกัน การบุกรุกอาจขยายตัวจนกอใหเกิดความสูญเสียผืนปาเปน

บริเวณกวางในอนาคต พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จึงมีพระราชดําริใหจัดทําโครงการหมู 

บานสหกรณหวยสัตวใหญ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรใหอยูดีกินดี 

ไมบุรุกและเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนโครงการที่มีกรอบแนวคิดตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง อันจะสงผลใหเกิดการอนุรักษทรัพยากรปาไมไมใหถูกบุกรุกเพ่ิมข้ึน   

 ดวยเหตุผลที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา โครงการที่มีกรอบแนวคิดตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะมีผลตอการสรางจิตสํานึกอันจะนําไปสูการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของประชาชนใหเกิดการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาตนน้ําไดจริงหรือไม และกอ 

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไรตอสภาพพ้ืนที่ปาตนน้ํา โดยมีจุดมุงหมายวา ผลการวิจัยจะ

สามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรปาไม ตลอดจน

กระบวนการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของประเทศ อันจะนําไปสูความม่ันคงของชาติ และการ

พัฒนาที่ย่ังยืนตอไป 
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1.2  คําถามการวิจัย 
 

1.2.1  ชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มี

ระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ระดับจิตสํานึกและระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตน

น้ํา อยางไร 
 

 1.2.2 ปจจัยสวนบุคคลของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนว 

คิดเศรษฐกิจพอเพียงประการใดบาง ที่มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ระดับจิตสํานึก

และระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 
 

1.2.3  ระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงที่รวมโครงการ

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีผลตอระดับจิตสํานึกและระดับพฤติกรรมการอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ํา หรือไม อยางไร 

 

 1.2.4  ระดับจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง 

ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีผลตอระดับพฤติกรรมในการอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ํา หรือไม อยางไร 

   

1.3  วัตถุประสงคในการวิจัย 

  

 1.3.1  เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ  ระดับจิตสํานึกและระดับพฤติกรรม

การอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงที่เขารวมโครงการตามกรอบแนว 

คิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 1.3.2  เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่เขารวมโครงการ

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วามีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ระดับจิตสํานึก

และระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา หรือไม อยางไร 
 

 1.3.3 เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง วามีผลตอระดับจิตสํานึกและระดับพฤติกรรมการอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ํา หรือไม อยางไร 
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 1.3.4 เพ่ือศึกษาระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา  ของชาวไทยภูเขาเผากะ    

เหรี่ยงที่รวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วามีผลตอระดับพฤติกรรมการ

อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา หรือไม อยางไร 
 

 1.3.5  เพ่ือศึกษาแนวทางในการกําหนดนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรปาไม และการ

อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา โดยใชโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ 
 

1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

 1.4.1  ไดทราบถึงระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ระดับจิตสํานึกและระดับพฤติกรรม

การอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่เขารวมโครงการตามกรอบแนว 

คิดเศรษฐกิจพอเพียง  
 

  1.4.2  ไดทราบถึงปจจัยสวนบุคคลของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง  ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ระดับจิตสํานึกและ

ระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 
 

 1.4.3  ไดทราบถึงระดับการมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่มีผลตอระดับจิตสํานึกและระดับพฤติกรรมการอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ํา 
 

 1.4.4  ไดทราบถึงระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา ของชาวไทยภูเขาเผากะ   

เหรี่ยง ที่มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 
 

 1.4.5  สามารถนําผลการศึกษามาประยุกตใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย

บริหารจัดการทรัพยากรปาไม และการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําตอไป 

  

1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
 

 1.5.1  ขอบเขตดานเน้ือหา  
 ศึกษาจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา อันเกิดจากการมีสวนรวม

ในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง รวมถึงศึกษา

ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอระดับการมีสวนรวมฯ ระดับจิตสํานึกและระดับพฤติกรรมการอนุรักษ

และฟนฟูปาตนน้ํา ตลอดจนศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาเปาหมาย 
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  1.5.2  ขอบเขตดานประชากร 

 ศึกษาหัวหนาครอบครัวเฉพาะที่เปนชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงทั้งหมด ที่ลงหลักปก

ฐานตั้งบานเรือนอยูในพ้ืนที่หมูบานปาละอู ซึ่งมีจํานวน 121 ราย ใน 121 ครัวเรือน จากจํานวน

ครัวเรือนทั้งสิ้น 231 ครัวเรือน 
  

 1.5.3  ขอบเขตดานพื้นที่ 

 1.5.3.1  หมูบานปาละอู หมูที่ 3 ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประ 

จวบคีรีขันธ อันประกอบดวย 2 กลุมบาน ไดแก บานปาละอู และบานปาละอูบน ซึ่งอยูภายใต

โครงการหมูบานสหกรณหวยสัตวใหญ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 1.5.3.2 พ้ืนที่ปาในเขตอนุรักษโดยรอบหมูบานปาละอู ซึ่งอยูในความรับผิดชอบ

ของอุทยานแหงชาติน้ําตกปาละอู และหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ กจ. 3 (หวยปาเลา)  
  

 1.5.4  ขอบเขตดานเวลา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชระยะเวลา 10 เดือน โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552   
 

1.6  นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 

 การมีสวนรวมฯ หมายถึง การมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอ 

เพียงทุกโครงการ ที่ดําเนินงานภายใตโครงการหมูบานสหกรณหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

การหมายแนวเขต หมายถึง การกําหนดขอบเขต หรือเสนแบงเขตระหวางพ้ืนที่ใน

เขตอนุรักษกับพ้ืนที่นอกเขตอนุรักษ 

 โครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง โครงการที่จัดทําและดําเนิน 

งานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบแนวคิด ไดแก โครงการอยูดีมีสุข 

โครงการสหกรณการเกษตร โครงการสหกรณโคนม และโครงการหัตถกรรมทอผา 

 จิตสํานึกฯ  หมายถึง จิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 

 เจาหนาที่รัฐ หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางราชการ ที่เก่ียวของกับ

โครงการฯ รวมถึงเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด 

 ที่ดินทํากิน หมายถึง ที่ดินที่ใชประโยชนเพ่ือการเกษตร หรือการสรางผลผลิตใดๆ อัน

กอใหเกิดรายได โดยไมจํากัดวาผูครอบครองมีสิทธิบนที่ดินนั้นอยางถูกตองหรือไม  
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 ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ การนับถือศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการ 

ศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพหลัก อาชีพเสริม รายไดสวนบุคคลตอเดือน รายได

ครอบครัวตอเดือน การมีที่ดินทํากิน จํานวนที่ดินทํากิน และสิทธิบนที่ดินทํากิน 

 ผูนําชุมชน หมายถึง ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ประธานหรือหัวหนากลุมบาน กลุม

อาชีพ หรือกลุมกิจกรรมตางๆ  

 ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง บุคคลที่มีสวนเก่ียวของ และไดรับผลกระทบทั้งทางบวก

และทางลบจากโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทุกโครงการ ที่ดําเนินงานอยูใน

หมูบานปาละอู อันประกอบไปดวย เจาหนาที่รัฐ ผูนําชุมชน และชาวบาน 

 พฤติกรรมฯ หมายถึง พฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา   



 

บทท่ี 2 

 

ทบทวนวรรณกรรม หลักการ  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   
 

 ในการศึกษาจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปา อันเกิดจากการมีสวนรวมใน
โครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง หมูบานปา

ละอู ในโครงการหมูบานสหกรณหวยสัตวใหญ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลหวยสัตวใหญ 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เก่ียวของ เพ่ือนํามาวิเคราะหเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการศึกษา มีหัวขอตามลําดับดังนี้ คือ  

2.1  ทรัพยากรปาไมกับการพัฒนาอยางย่ังยืน 

2.2  สถานการณปาไม – ปาตนน้ํา และปญหาดานการจัดการปาตนน้ําของประเทศไทย 

2.3  แนวพระราชดําริในทฤษฎีการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 

2.4  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5  เศรษฐกิจพอเพียงกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนา 
      ที่ย่ังยืน 

  2.6  พ้ืนที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน  

2.7  หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ กจ. 3 (หวยปาเลา) – น้ําตกปาละอู  

2.8  หมูบานปาละอู ชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง และโครงการหลักที่ดําเนินงานในหมูบาน 

2.9  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม 

2.10  กระบวนการบริหารโครงการ แบบ Deming Cycle  

2.11  ทฤษฎีและแนวคิดเรื่องจิตสํานึก 

2.12  ทฤษฎีและแนวคิดเรื่องพฤติกรรมมนุษย 

2.13  ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 

          โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

2.1  ทรัพยากรปาไมกับการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 

 ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากจะมีมูลคาและคุณคาในทางเศรษฐกิจแลว ยังมีมูลคาและ

คุณคาในแงของการเปนแหลงอาหาร ที่อยูอาศัยและยารักษาโรค โดยมูลคาของทรัพยากรนั้นไม

อาจตีคาไดเพียงตัวเงิน แตยังมีมูลคาเปนกลไกในการนําพาประเทศไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนอีกดวย       
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จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีวิธีการจัดการทรัพยากรอยางถูกตองและเหมาะสม เพ่ือไมใหเ กิด

ปญหาตามมาในภายหลัง  

ในชวง 25 ปที่ผานมา ประเทศไทยพัฒนาดานการผลิตเชิงอุตสาหกรรม จนกลายเปน

หนึ่งในประเทศผูนําทางการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค แตความเจริญดังกลาวมิไดไดมาโดย

ปราศจากตนทุน การพัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว กอใหเกิดการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร สงผลกระทบอยางรุนแรงตอความเปนอยูของประชาชนและ

ระบบนิเวศ พ้ืนที่ปาตองสูญหายไปเนื่องจากการบุกรุกเพ่ือการทําเกษตรเชิงเด่ียวปอนใหกับ

ภาคอุตสาหกรรม การใชทรัพยากรดินและน้ําขาดประสิทธิภาพ ปราศจากการวางแผนที่ดี 

สงผลใหทรัพยากรปาอยูในภาวะเสื่อมโทรม การพัฒนาในลักษณะดังกลาว เปนการพัฒนาที่ไม

ย่ังยืน เพราะดําเนินไปพรอมกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และนํามาซึ่งปญหาสิ่งแวดลอม 

จากขอมูลฐานทรัพยากรแสดงใหเห็นวา ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง

มาก เนื่องจากมีทําเลที่ตั้งอยูทางซีกโลกเหนือ ในเขตรอน และใกลเสนศูนยสูตร ซึ่งมีสภาพภูมิ

ประเทศและสภาพภูมิอากาศที่เอ้ือตอการเกิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ทั้งยังเปนจุดทับซอน

ของเขตวนภูมิศาสตรและสัตวภูมิศาสตร ตั้งอยูใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงเปนเสมือน

จุดบรรจบของสรรพชีวิต เชื่อมตอความหลากหลายของนิเวศสิ่งมีชีวิตจากซีกโลกเหนือแถบ

เทือกเขาหิมาลัยและตอนใตของจีน กับปาดิบชื้นแถบมาเลเซีย รวมทั้งปารอนแลงของกัมพูชา

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีชนิดพืชพันธุปาจํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบ

กับพืชพันธุปาของโลก ดังตารางที่ 2.1 โดยมีชนิดพันธุที่สูญพันธุไปจากประเทศไทยแลวหลาย

ชนิด (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2551)  

 

ตารางที่ 2.1  ชนิดพันธุที่จําแนกแลวในโลกและในประเทศไทย 

 

ชนิดพันธุ จํานวนชนิดพันธุในโลก 

(ชนิด) 

จํานวนชนิดพันธุในประเทศไทย 

(ชนิด) 

สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 5,416 302 

นก 9,917 982 

สัตวเลื้อยคลาน 8,163                       350 (366 ฟอรม) 
สัตวสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบก 5,743                       137 (138 ฟอรม) 
ปลา 28,500 2,820 

แมลง 9,600,000 9,860 

พืช 287,655 11,625 

 

แหลงที่มา:  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2551. 
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ทั้งนี้ การใชตนทุนธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนนั้น ไมไดหมายถึงเฉพาะการพัฒนา

และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเทานั้น แตตองมองธรรมชาติในแงที่เปนฐานการพัฒนาที่จะ

สรางความม่ังค่ังใหกับประเทศโดยสวนรวมดวย ไมใชเพียงมองวาเปนการอนุรักษหรือการ

พัฒนาอยางย่ังยืนในเชิงลบหรือตั้งรับเทานั้น แตอาจจัดการหรือใชประโยชนจากทรัพยากร 

ธรรมชาติทั้งอยางย่ังยืน และในขณะเดียวกันก็กระตุนใหเกิดโอกาสที่จะสรางความมั่งค่ังใหกับ

ประเทศดวย ดังนั้น สิ่งที่ตองทบทวนประการแรก คือ การปรับเปลี่ยนองคความรูเศรษฐศาสตร

เสียใหม (เสนห จามริก, 2546: 4 − 5) ควรพิจารณาวาระบบเศรษฐกิจแบบใดที่จะนําพาให                     

เศรษฐกิจของชาติ จนถึงของโลกพัฒนาไดอยางย่ังยืน 

 

2.2  สถานการณปาไม  − ปาตนนํ้า และปญหาดานการจัดการปาตนนํ้าของ        

ประเทศไทย 
 

การพัฒนาประเทศไทยดวยนโยบายการบริหารแบบรวมศูนยขาดการมีสวนรวมของ

ประชาชน และวิธีจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกอใหเกิดความไมสมดุลของการ

พัฒนา ชุมชนขาดความสามารถพ่ึงพาตนเอง การใชประโยชนที่ดินที่ไมเหมาะสม นําไปสูความ

เสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิต จากขอมูลทางสถิติประเทศไทยมีเนื้อที่ประ 

มาณ 321 ลานไร โดยประชากรสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตรเปนหลัก 

(สํานักประชาสัมพันธเขต 3 จังหวัดเชียงใหม, 2551) ที่ดินจึงมีความสําคัญตอชีวิตความเปนอยู

ของประชาชน เมื่อเริ่มมีการพัฒนาไปสูระบบเกษตรอุตสาหกรรม เกษตรกรตองขยายพ้ืนที่ทํา

การเกษตรเขาไปในเขตปาสงวน เพ่ือนําที่ดินมาใชในการเพาะปลูกมากข้ึนโดยไมมีการอนุรักษ

และการปรับปรุงบํารุงดิน ทําใหคุณภาพของดินเสื่อมโทรม สงผลกระทบตอระบบนิเวศในแหลง

ตนน้ําลําธาร และกระทบตอศักยภาพทรัพยากรนํ้าของประเทศ นําไปสูขอจํากัดของการพัฒนา

สินคาเกษตรที่ใชน้ํามาก ซึ่งประสิทธิภาพของการบริหารจัดการปาตนน้ําและลุมน้ํา จะเปน

กุญแจสําคัญในการรักษาความสามารถในการแขงขันดานการสงออกผลิตผลทางการเกษตรของ

ไทยใหย่ังยืน ไปพรอมๆ กับการรักษาสมดุลของทรัพยากรสิ่งแวดลอม  
 

2.2.1  ทรัพยากรปาไม  

         ยอนหลังไปเมื่อหลายทศวรรษที่ผานมา พ้ืนที่ปาไมในประเทศไทยยังคงมีความอุดม

สมบูรณ กลาวคือ นับตั้งแตป พ.ศ. 2504 จากพ้ืนที่ปาไมจํานวน 171 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 

53.3 ลดลงอยางตอเนื่องไปจนถึงป พ.ศ. 2541 เหลือพ้ืนที่ปาไมประมาณ 81.0 ลานไร หรือคิด

เปนรอยละ 25.3 ของพ้ืนที่ประเทศ ซึ่งขอมูลดังกลาวไดจากการตีความดวยสายตา (Visual 

Interpretation) บนฐานขอมูลจากภาพถายดาวเทียม มาตราสวน 1 : 250,000 และคํานวณพ้ืน 

ที่โดยใชตารางกริด (Dot Grid)  จากนั้นตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา ไดมีการเปลี่ยนแปลง
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การประเมินทรัพยากรปาไมใหมีความละเอียดย่ิงข้ึน โดยใชมาตราสวน 1 : 50,000 และนําเขาสู

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการคํานวณพ้ืนที่ปา พบวา พ้ืนที่ปาในป พ.ศ. 2543 เทากับ 

106 ลานไร หรือรอยละ 33.2 ของพ้ืนที่ประเทศ และคงเหลือ 99.0 ลานไร หรือรอยละ 30.9 

ของพ้ืนที่ประเทศ ในป พ.ศ. 2549 ดังตารางที่ 2.2 (กรมปาไม, 2551) 
 

ตารางที่ 2.2  พ้ืนที่ปาของประเทศไทย ป พ.ศ. 2504 − 2549 

 

ป พ.ศ. พ้ืนท่ีปาของประเทศไทย 

 ตร.กม ไร รอยละ 

2504 273,629.00 171,018,125.00 53.3 

2516 221,707.00 138,566,875.00 43.2 

2519 198,417.00 124,010,625.00 38.7 

2521 175,224.00 109,515,000.00 34.2 

2525 156,600.00 97,875,000.00 30.5 

2528 150,866.00 94,291,250.00 29.4 

2531 143,803.00 89,876,875.00 28.0 

2532 143,417.00 89,635,625.00 28.0 

2534 136,698.00 85,436,250.00 26.6 

2536 133,554.00 83,471,250.00 26.0 

2538 131,485.00 82,178,125.00 25.6 

2541 129,722.00 81,076,250.00 25.3 

2543 170,110.78 106,319,239.47 33.2 

2547 167,590.98 104,744,360.00 32.7 

2548 161,001.30 100,625,812.50 31.4 

2549 158,652.59 99,157,868.75 30.9 

 

แหลงที่มา: กรมปาไม, 2551. 

 

            2.2.2  การสูญเสียพื้นที่ปาไม  

การสูญเสียพ้ืนที่ปาไม เปนผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ 

สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งกอใหเกิดปญหาตางๆ ที่มีผลตอการทําลายปาไม สรุปไดดังนี้ คือ การ

ใหสัมปทานปาไมโดยขาดการควบคุม การเพ่ิมจํานวนของประชากร การพัฒนาระบบโครงสราง
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พ้ืนฐาน การประกาศเขตอนุรักษปาไม การแพรหลายของเทคโนโลยีเลื่อยไฟฟาและรถไถ 

การเกษตรเชิงพาณิชย การเก็งกําไรที่ดิน (สํานักประชาสัมพันธเขต 3 จังหวัดเชียงใหม, 2550) 

ตามรายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งแตป พ.ศ. 2504 เปนตนมา พ้ืนที่ปาถูกบุกรุก

และทําลายโดยเฉลี่ยปละ 2 ลาน 7 แสน ไรเศษ ตอมา ในป พ.ศ. 2532 รัฐบาลออกกฎหมาย

ยกเลิกสัมปทานทําไมในปาทั่วประเทศ แตตัวเลขการบุกรุกทําลายปาก็ยังสูงถึงปละ 2.00 ลาน

ไร ใน ชวงป พ.ศ. 2534 − 2536 ตัวเลขลดลงเหลือประมาณปละ 1.00 ลานไร ในทางกลับกัน

กรมปาไมมีขีดความสามารถในการปลูกปาจนถึงป พ.ศ. 2537 ไดเพียง 4 ลาน 5 แสนไร และ

พ้ืนที่ปาผืนใหมนี้ยังถูกบุกรุกทําลายไปมากแลวดวย (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549) 

ขอมูลของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) แสดงใหเห็นวา ในชวงสี่

ทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยสูญเสียพ้ืนที่ปาไปแลวประมาณ 67.0 ลานไร หรือเฉลี่ยประมาณ 

1.60 ลานไรตอป กลาวคือ ป พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปาอยูถึงรอยละ 53.3 ของพ้ืนที่

ประเทศ หรือประมาณ 171 ลานไร และลดลงมาโดยตลอด จนในป พ.ศ. 2532 ประเทศไทย

เหลือพ้ืนที่ปาเพียงรอยละ 28.0 ของพ้ืนที่ทั้งหมด หรือประมาณ 90.0 ลานไร รัฐบาลในขณะนั้น

ไดพยายามจะรักษาพ้ืนที่ปาโดยประกาศยกเลิกสัมปทานการทําไมในปาบกทั้งหมด ในป พ.ศ. 

2532 แตหลังจากยกเลิกสัมปทานปาไม สถานการณดีข้ึนในระยะแรกเทานั้น ตอมาการทําลายก็

ยังคงเกิดข้ึนไมแตกตางจากสถานการณกอนยกเลิกสัมปทานปาไมเทาใดนัก โดยพ้ืนที่ปาที่ถูก

บุกรุกกอนการยกเลิกสัมปทาน (ป พ.ศ. 2525 − 2532) เฉลี่ยตอปเทากับ 1.20 ลานไร และพ้ืนที่

ปาที่ถูกบุกรุกหลังการยกเลิกสัมปทาน (ป พ.ศ. 2532 − 2541) เฉลี่ย 1.10 ลานไรตอป ดัง

ตารางที่ 2.3 (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2550)   
 

ตารางที่ 2.3  พ้ืนที่ปากอนและหลังการยกเลิกสัมปทานปาไม 

 

รายการ 

(พ.ศ.) 

พื้นที่ปา 

(ลานไร) 

พื้นที่ถูกทําลายเฉลี่ยตอป 

(ลานไร) 

2504                 171 - 

2525 97.8 3.50 

2532 

(ประกาศยกเลิกสัมปทานปาไม) 
89.6 1.20 

2541 81.1 1.10 

 

แหลงที่มา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2550.   

 

อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2543 มีการประเมินพ้ืนที่ปาโดยแปลความจากขอมูลดาว 

เทียมมาตราสวน 1 : 50,000 พบวา มีพ้ืนที่ประมาณ 107 ลานไร หรือรอยละ 33.4 ซึ่งขอมูลดัง 
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กลาวเปนผลการประเมินข้ันตนที่ยังไมไดตรวจสอบความถูกตอง ภาคพ้ืนดินจากพ้ืนที่ปาที่

เหลืออยูจะมีพ้ืนที่ที่มีสภาพทางระบบนิเวศที่สมบูรณอยูไมมากนัก สวนใหญจะอยูในรูปแบบ

ของอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา ที่ไดทําการประกาศกอนการยกเลิกสัมปทานปา

ไม และจากการนําขอมูลดาวเทียมป พ.ศ. 2547 ไปทับซอนลงบนขอมูลดาวเทียมป พ.ศ. 2543 

พบวา นับจากป พ.ศ. 2543 จนถึง พ.ศ. 2547 มีพ้ืนที่ปาไมถูกบุกรุกรวม 1,476 แปลง รวม

พ้ืนที่ 3,852,821 ไร (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2550)   

สาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดการสูญเสียพ้ืนที่ปา คือการเกิดไฟปา จากการเก็บสถิติไฟปา

ตั้งแตป พ.ศ. 2541 − พ.ศ. 2548 พบวา มีการเกิดไฟปารวมทั้งสิ้น 75,527 ครั้ง การเกิดไฟปา

สวนใหญมาจากการกระทําของมนุษย โดยกิจกรรมที่กอใหเกิดไฟปามากที่สุด คือ การเก็บของ

ปา รองลงมา คือ การลาสัตวโดยใชวิธีจุดไฟไลใหสัตวหนีจากที่ซอน หรือจุดไฟเผาทุงหญา

เพ่ือใหเกิดหญาระบัดลอใหสัตวตางๆ เขามากิน และการเผาไรเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ในการเพาะปลูก 

จากขอมูลการเกิดไฟปาในประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2538 − 2548 พบวา มีแนวโนมลดลง

จากป พ.ศ. 2538 มีพ้ืนที่เกิดไฟปา 4.00 ลานไร ลดลงเหลือ 0.200 ลานไร ในป พ.ศ. 2548 อัน

เปนผลเนื่องมาจากประสิทธิภาพในการดูแลและควบคุมไฟปาของหนวยงานภาครัฐ และความ

รวมมือของประชาชนในการปองกันไฟปา ดังตารางที่ 2.4 

 

ตารางที ่2.4  พ้ืนที่ปาถูกไฟไหม ป พ.ศ. 2538 − 2548 

หนวย: ลานไร 

ป พ.ศ. พ้ืนท่ีปาถูกไฟไหม พ้ืนท่ีรับผิดชอบในการดับไฟปา 

2538 4.02 15.8 

2539 4.13 17.1 

2540 3.06 17.9 

2541 7.16 17.1 

2542 1.84 29.5 

2543 0.580 33.8 

2544 0.480 36.2 

2545 0.870 36.7 

2546 0.100 37.1 

2547 0.200 37.4 

2548 0.190 20.1 

 

แหลงที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2551. 
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สําหรับความถี่ที่เกิดไฟปาและพ้ืนที่เสียหายจากการเกิดไฟปาในชวงป พ.ศ. 2549 − 

2550 ที่ผานมา ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 เกิดไฟปารวม 

7,575 ครั้ง มีพ้ืนที่เสียหาย 115,261 ไร สวนใหญเกิดข้ึนในภาคเหนือ ดังตารางที่ 2.5 

(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2551) 
 

ตารางที่ 2.5  พ้ืนที่เกิดไฟปา ป พ.ศ. 2549 − 2550 

 
1 ต.ค. 2548 – 30 ก.ย. 2549 1 ต.ค. 2549 – 22 เม.ย. 2550  พ้ืนท่ีภาค 

ความถี่ (ครั้ง) พ้ืนท่ีเสียหาย (ไร) ความถี่ (ครั้ง) พ้ืนท่ีเสียหาย (ไร) 

เหนือ 3,129 23,408 4,771 54,580. 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,187 20,882 1,897 38,008 

กลาง 330 7,668 815 18,769 

ใต 65 1,927 92 3,904 

รวม 4,711 53,885 7,575 115,261 

  

แหลงที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2551. 
 

2.2.3  การจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในการคํานวณมูลคาความเสียหายอันเกิดจากการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเกินระดับของการพัฒนาที่ย่ังยืน พบวา ในชวง 5 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2542 − 2546) 

พบวา ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับประเทศในลําดับตนๆ เปนปญหาดาน

ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

สวนการจัดลําดับความสําคัญปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยทัศนคติ

ของประชาชน พบวา ประชาชนใหความสําคัญกับทรัพยากรน้ํา ที่เปนปจจัยสําคัญในการดํารง 

ชีวิตเปนอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ประชาชนยังใหความสําคัญกับปญหาทรัพยากรปาไมและ

ทรัพยากรพลังงาน สําหรับปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอม ประชาชนเห็นความสําคัญของปญหาใกล

ตัวและเปนปญหาที่เห็นไดชัด ไดแก ขยะ และมลพิษทางน้ํา  

ผลการจัดลําดับ โดยการหาคาเฉล่ียของลําดับความสําคัญจากการจัดลําดับ ดวยมูลคา

ความเสียหายและทัศนคติของประชาชน พบวา ปญหาสําคัญ 5 ลําดับแรกมีดัง นี้ ลําดับที่ 1 

การสูญเสียทรัพยากรปาไม ลําดับที่ 2 ทรัพยากรนํ้า ลําดับที่ 3 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร

ดินและการใชที่ดิน ลําดับที่ 4 มลพิษจากขยะ และลําดับที่ 5 มลพิษทางอากาศ ดังตารางที่ 2.6 
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ตารางที่ 2.6  ผลการจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

ลําดับความสําคัญ  (จําแนกตามวิธีการจัดลําดับ) ผลการ

จัดลําดับ  

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม ตามมูลคาความเสียหาย ตามทัศนคติประชาชน 

1 ทรัพยากรปาไม 1 2 

2 ทรัพยากรน้ํา 3 1 

3 ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน 2 6 

4 มลพิษจากขยะ 7 4 

5 มลพิษทางอากาศ 5 7 

6 มลพิษทางน้ํา 8 5 

7 ทรัพยากรพลังงาน 11 3 

8 ทรัพยากรทะเลและชายฝง 4 10 

9 มลพิษจากสารอันตราย 9 8 

10 มลพิษจากของเสียอันตรายจากชุมชน 6 12 

11 ทรัพยากรและแร 10 9 

12 มลพิษทางเสียง 12 11 

 

แหลงที่มา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2549ก.   

 

จากผลการจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย

การหาคาเฉล่ียของลําดับความสําคัญจากการจัดลําดับดวยมูลคาความเสียหายและทัศนคติของ

ประชาชน จะเห็นไดวา ปญหาทรัพยากรปาไม และทรัพยากรนํ้า เปนปญหาที่มาเปนลําดับที่ 1 

และ 2 ของประเทศ (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2549ข) 
 

2.2.4  มูลคาความเสียหายของปาไม  

ในการประเมินการสูญเสียทรัพยากรปาไมจะประเมินจากมูลคาประโยชนของปาที่คํานึง 

ถึงประโยชนทั้งในปจจุบันและอนาคต จากรายงานของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

(TDRI) รวมกับ Harvard Institute for International Development (HIID) ซึ่งทําการประเมิน

มูลคารวม (Total Economic Value) ของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ทั้งที่เปนมูลคาจากการใช 

(Use Value) ในสวนของมูลคาดานนันทนาการ (Recreational Value) และมูลคาจากการมิได

ใช (Non – Use Value) ในสวนของมูลคาของการดํารงอยู (Existence Value) มูลคาเพ่ือ

ลูกหลานในอนาคต (Bequest Value) และมูลคาเผื่อจะใช (Option Value) มูลคารวมของ

อุทยานแหงชาติเขาใหญที่ประเมินไดจากงานวิจัยครั้งนี้เทากับ 3,080 ลานบาทตอป (ราคาป 
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พ.ศ. 2537) หรือประมาณ 2,272 บาทตอไรตอป และเมื่อปรับราคาเปนราคาป พ.ศ. 2547 จะมี

มูลคาประมาณ 3,168 บาทตอไรตอป (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2550) 

ในการคํานวณมูลคาการสูญเสียพ้ืนที่ปาไมจะประเมินโดยพิจารณาจากเปาหมายของ

ประเทศที่รอยละ 40.0 ของพ้ืนที่ประเทศ ซึ่งประเมินจากสวนตางของพ้ืนที่ปาไมเปาหมาย โดย

ใชมูลคาปาตอไร จากงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ Harvard 

Institute for International Development (HIID) คิดเปนมูลคาตั้งแตป พ.ศ. 2518 เพราะในป

ดังกลาวพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทยมีประมาณรอยละ 40.0 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ ซึ่งเทากับเปา 

หมายที่ภาครัฐไดตั้งไว ทั้งนี้ขอมูลพ้ืนที่ปาจะใชขอมูลจากสถิติการเกษตรรายป ซึ่งรวบรวมโดย

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดังนั้น ในการคํานวณหาตนทุนจากการสูญเสียพ้ืนที่ปาจึง

คํานวณมูลคารายป มีมูลคาเฉล่ียเทากับ 80,813 ลานบาทตอป (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา

ประเทศไทย, 2549ก) 
 

2.2.5  ปญหาดานการจัดการปาตนนํ้า 

       ในการจัดการปาตนน้ําเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน รัฐควรแกปญหาการบุกรุกตัดไมทําลาย

ปา โดยใชยุทธศาสตร “คนอยูกับปา” โดยใหราษฎรถือครองที่ดินจํานวนที่พอเหมาะ และใชประ 

โยชนจากที่ดินเพียงเพ่ือทํากินเลี้ยงชีพเทานั้น หรือเปดโอกาสใหราษฎรที่ไรที่ดินทํากิน และไม

มีงานทําไดเขาไปปลูกปาและดูแลรักษาปา หรือเขตพ้ืนที่วางเปลา หรือพ้ืนที่ปาเสื่อมโทรม ใน

ลักษณะการจางหรือการแบงปนผลประโยชนระหวางราษฎรกับรัฐ ทั้งนี้ รัฐควรมีการจํากัดการ

ทําการเกษตรบนพื้นที่สูง เชน ไมสนับสนุนการเกษตรเชิงพาณิชยในพ้ืนที่ปาตนน้ําที่ตองการใช

น้ําปริมาณมาก หรือการใชปุยเคมีและการใชสารเคมีฆาวัชพืช ควรสงเสริมใหราษฎรใชภูมิ

ปญญาชาวบาน เชน การผลิตปุยหมักชีวภาพทดแทนปุยเคมี จากเศษไม ซากอินทรีย และมูล

สัตว ซึ่งจะชวยเพ่ิมผลผลิต ลดคาใชจายการทําเกษตรกรรม อีกทั้งยังเปนการรักษาสภาพพ้ืน 

ดินและสิ่งแวดลอม รัฐไมควรใหเอกสารสิทธิในลักษณะที่ผูถือครองสามารถจะจําหนายหรือถาย

โอนใหแกประชาชนที่ทํากินในเขตอุทยานแหงชาติ หรือเขตพ้ืนที่อนุรักษปาตนน้ํา ควรใหเอก 

สารที่ใชสิทธิครอบครองเพ่ือทํากินเทานั้น ซึ่งหากผูไดรับสิทธิไมไดใชประโยชน หรือตายและไม

มีทายาทสืบทอด ก็ใหกลับคืนเปนของรัฐ  

นอกจากนี้ รัฐควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการการกําหนดนโยบายการ

บริหารจัดการ การควบคุม การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการใชประโยชนจาก

ปา สรางจิตสํานึกใหประชาชนเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของปาและรวมพิทักษปกปองรักษา

ปาเพ่ือเปนพ้ืนฐานของการขับเคล่ือนใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ, 2547)   
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2.2.6  การจัดการระบบนิเวศตนนํ้าในประเทศไทย 

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในแถบเอเชียดวยกัน สถิติขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ

ของไทย แสดงวา ประเทศไทยมีที่ดินที่อุดมสมบูรณ แตมีปริมาณน้ําตอหัวต่ํากวาคาเฉล่ียของ

ทวีป และเพ่ือนบานใกลเคียงที่เปนคูแขงในดานการสงออกสินคาเกษตร นับตั้งแตป พ.ศ. 2536 

ประเทศไทยประสบปญหาภัยแลงมาโดยตลอด และเริ่มคลี่คลายภาวะวิกฤติในป พ.ศ. 2540 

จากนั้นเปนตนมา ดวยกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระ

นางเจาพระบรมราชินีนาถ การเชื่อมโยงปากับน้ํากลายเปนกลยุทธที่สําคัญในการอนุรักษปาไม 

โดยยึดหลักการวาเมื่อมีปามากก็จะมีน้ํามาก และสิ่งที่สําคัญคือ หลักการการจัดการระบบนิเวศ

ตนน้ํา นอกจากจะตองคํานึงถึงบทบาททางอุทกนิเวศของปาตนน้ําแลว ยังตองคํานึงถึงการ

รักษาความหลากหลายทางชีวภาพดวย  

การจัดการระบบนิเวศตนน้ํา หมายถึง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในพ้ืนที่สูง โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ การอนุรักษและพัฒนาพ้ืนที่ตนน้ํา หรืออีกนัยหนึ่งคือ 

การ “ยึดพ้ืนที่ปาเสื่อมโทรมใหไดมากที่สุด แลวฟนฟูใหเปนปาอีกครั้ง” (มิ่งสรรพ ขาวสะอาด, 

2544: 11)  
 

2.3  แนวพระราชดําริในทฤษฎีการอนุรักษและฟนฟูปาตนนํ้า 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถทรงใหความสน

พระทัยในเรื่อง “ปา” และ ”น้ํา” เปนอยางมาก ดังจะไดเห็นจากกระแสพระราชดํารัสของทั้งสอง

พระองคที่พระราชทานแกปวงชนชาวไทยในหลายวโรกาส อาทิเชน 

 

การท่ีจะมีตนไมไปชั่วกาลนานนั้น สําคัญอยูที่การรักษาปา และปลูกปาบริเวณ

ตนไมซึ่งเปนยอดเขา และเนินสูงนั้น ตองมีการปลูกปาโดยไมยืนตน และปลูก

ไมฟน ซึ่งไมฟนนั้น ราษฎรสามารถนําไปใชได แตตองมีการปลูกทดแทนเปน

ระยะ สวนไมยืนตนจะชวยใหอากาศมีความชุมชื้นเปนข้ันตอนหนึ่งของระบบ

การใหฝนตกแบบธรรมชาติ ทั้งยังชวยยึดดินบนเขาไมใหพังทลายเมื่อเกิดฝน

ตกอีกดวย ซึ่งถารักษาสภาพปาไมไวดีแลวทองถิ่นก็จะมีน้ําชั่วกาลนาน 
 

พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2520 เก่ียวกับ

การอนุรักษปาตนน้ําลําธาร ดวยพระองคทรงเขาพระราชหฤทัยอยางลึกซึ้งถึงระบบความ 

สัมพันธของทรัพยากรปาไม ดิน น้ํา ที่ตางเก้ือกูลซึ่งกันและกัน ภายใตความสมดุลของระบบ

นเิวศตามธรรมชาติ จึงทรงพระราชทานพระราชดําริเรื่องการปลูกปาเสริมธรรมชาติและปลูกปา
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เพ่ือใหราษฎรมีรายไดเพ่ิมข้ึน ทรงเนนเรื่องการปลูกปา 3 อยาง คือ ไมฟน ไมผล และไมสราง

บาน ซึ่งเปนไมที่ใหประโยชนทั้งแกราษฎรและยังชวยอนุรักษดินและตนน้ําลําธาร 

สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถทรงสนองพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ดวยการสงเสริมการพัฒนาในภูมิภาคตางๆ เพ่ือใหเกิดตนน้ําลําธารที่อุดมสมบูรณ ดัง

กระแสพระราชเสาวนียในเรื่องการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาและน้ํา เชน “..การปลูกปาให

ฟนฟูข้ึนมาอีก น้ําคงจะมีมากข้ึน...” และ “...เชื่อวาการฟนฟูปา ไมใหโลน น้ําจะมีมากข้ึน ...”  

ทั้งสองพระองคทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมากมายเพ่ือการ

อนุรักษและฟนฟูปาไมและปาตนน้ํา โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานแนว 

คิดและทฤษฎีอันเหมาะสมกับพ้ืนที่ตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศดวย (มูลนิธิชัยพัฒนา, 

2549) 
  

2.3.1   แนวพระราชดําริดานปาไม  

จําแนกออกเปนหมวดหมูตามงาน ดังนี้  

2.3.1.1  การอนุรักษปาและสิ่งแวดลอม   

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานแนวพระราชดําริในการจัดการ

อนุรักษปาและสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้  

1)  รักษาปาตนน้ํา  

2)  จัดการเรื่องน้ําและการสรางความชุมชื้นในบริเวณพ้ืนที่อนุรักษ  

3)  จายปนน้ํา  เพ่ือแผขยายความชุมชื้นแกสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ เพ่ือ

การอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเพาะปลูก  

4)  รักษาปาชายเลน  

2.3.1.2  การฟนฟูสภาพปาและการปลูกปา  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวพระราชดําริที่เปนแนวคิด 

และวิธีการซ่ึงจําแนกออกเปนหัวขอไดดังนี ้ 

1)  ฟนฟูตามหลักธรรมชาติ คือ หลักการใหธรรมชาติฟนตัวเอง  

2) ปลูกปาทดแทน  ทรงใหความสําคัญกับพืชพันธุไมทองถิ่น  ทรง

เตือนใหระวังการนําพันธุไมตางถิ่นเขาไปปลูก โดยไมไดศึกษาอยางดีพอมากอน  

2.3.1.3  การพัฒนาเพ่ือใหชุมชนอยูรวมกับปาอยางย่ังยืน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริใหคนอยูรวมกับปาได โดย

พยายามเปลี่ยนราษฎรจากสภาพผูบุกรุกทําลายปาใหกลายมาเปนผูอนุรักษทรัพยากรปา ดวย

ทรงตระหนักถึงการพ่ึงพาของคนและปา ในการที่คนจะอยูรวมกับปาอยางย่ังยืน ทรงมีแนวพระ 

ราชดําริ ดังนี้ 
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1)  จัดจําแนกความเหมาะสมการใชที่ดินตามลักษณะโครงสรางของ

ดิน การพัฒนาชุมชนตองคํานึงถึงการจัดพ้ืนที่อยางเหมาะสมแกราษฎร ซึ่งประกอบดวย พ้ืนที่

อยูอาศัยของชุมชน พ้ืนที่ทํากินหรือพ้ืนที่เพาะปลูก และพ้ืนที่อนุรักษ  

2)  สงเสริมและพัฒนาอาชีพ เพ่ือใหราษฎรพ่ึงตนเองได โดยใหปลูก

พืชเศรษฐกิจควบคูไปดวย  

3)  สงเสริมใหราษฎรมีสวนรวมในการปลูกปา และจัดการทรัพยากร

ดวยตนเอง โดยทรงเสนอแนะใหตั้ง "ปาไมหมูบาน" ข้ึนมา เพ่ือใหราษฎรเพาะตนกลาใหแกราช 

การเปนการเอ้ือประโยชนตอกัน 

4) สงเสริมการศึกษาใหราษฎรมีความรู ทรงพระราชทานเครื่อง

เขียนแบบเรียน อุปกรณการศึกษา รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช แกครูผูทํางานในถิ่นทุรกันดาร และ

ทรงพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคสรางโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพ่ือใหชาวบานได 

รับการศึกษา มีความรู ก็ยอมเกิดความเขาใจ เกิดสํานึกทางสังคม และสํานึกในทางอนุรักษสิ่ง 

แวดลอมเปนผลตอเนื่องตามมา  

5)  เสริมสรางคุณธรรม และจิตสํานึกแกชาวบาน เพราะแมจะมีการ

ปลูกปา ปลูกตนไมมากมายเพียงไร ทุมงบประมาณสักเทาใด มีวิทยาการมีระบบทันสมัย

เพียงไร หากชาวบานในพ้ืนที่ไมรวมใจ ไมเห็นดวย งานในพ้ืนที่นั้นก็ยอมยากที่จะประสบความ 

สําเร็จ (สํานักประชาสัมพันธเขต 3 จังหวัดเชียงใหม, 2551) 
 

2.3.2  พระราชเสาวนียที่ไดพระราชทาน ในวันที่ 11 สิงหาคม พุทธศักราช 2551  

มีใจความหลายตอนที่เก่ียวกับการอนุรักษปาและนํ้า ดังนี้ 

 

มีเรื่องสําคัญอยางหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยรวมกันทําเพ่ือเปนของขวัญใหกับ

ขาพเจา คือ การปลูกปา หลังจากที่ขาพเจาไดเรียกรองใหประชาชนเห็นความ 

สําคัญของปาไม ตอเนื่องกันมาเปนสิบๆ ป บัดนี้เปนที่นาชื่นใจมากวา ประชาชน

ก็เขาใจ ขาพเจาพยายามอานหนังสือตางประเทศอยูตลอดเวลา ไดทราบวา

ปญหาตอไปของชาวโลก เห็นเขาวาประมาณอีก 15 ป น้ําจืดที่พวกเรารับประ 

ทานกันนี่ จะเปนของที่จะหายากมาก บานเรานี่ไมมีแหลงน้ําใหญๆ มีแตปา ปา

ไมก็คือที่สะสมน้ําไวใตดินนี่เอง ที่ฤดูฝนแทนที่น้ําฝนจะไหลหลากลงไปที่ทะเล 

ถามีปา ตนไมใหญๆ เหลานั้นจะดูดน้ําไวใตดิน ใตตนของเขาเปนจํานวนมาก 

แลวตามก่ิง กาน ทั้งหลาย เขาจะดูดไว เรียกวาเปนแหลงน้ําที่ดี แลวก็ออกมา

เปนลําธารนอยใหญ อันนี้ที่อยากใหราษฎรทั้งหลายเขาใจ ไมใชไปนึกแตวา มีปา

นี่ ไมสัก ไมอะไรตางๆ นี่สําหรับตัดไปคาขายอยางเดียว มันมีประโยชนอยางอ่ืน

ดวยที่เรานาจะคํานึงถึง เพราะฉะนั้น ประเทศไทยนี่ก็มีประชากรจํานวนมาก 
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ไมใชนอย ถาน้ําจืดตอไปใน 15 ป เปนของที่หายาก ที่เรียกวาแพง เพราะฉะนั้น

ทําไมเราจะไมรูจักเก็บปาไม ซึ่งเปนแหลงที่สะสมน้ําไวใหดี ความจริงปาไมนี่ก็

เปนของคนไทยทั้งชาติ เปนผลประโยชนของคนไทยทั้งชาติ ไมมีสิทธิ์ที่ฝายหนึ่ง

ฝายใดจะแอบเขาไปตัดแลวก็ทําการคาแตลําพัง แลวตอไปถาประเทศไทยขาด

น้ํา จะทํายังไง เพราะเราก็ไมใชประเทศที่วาร่ํารวย 
 

ถาเราชวยกันพิทักษรักษาปา คิดวาเราคงไมถึงกับตองเอาน้ําทะเลมากลั่น ซึ่งคน

ยากคนจนก็จะลําบาก เขาบอกวาอีก 15 ป น้ําจืดนี่อาจจะเปนชนวนที่ทําใหเกิด

สงครามโลกได เพราะฉะนั้น ก็อยากจะตักเตือนคนไทยวา อยางนอยเรามีปา 

ธรรมชาติของเราก็ถูกทําลายไปเยอะ เพ่ือผลประโยชนตางๆ ของบุคคล 
 

ขอใหพวกเราชวยกันดูแลรักษาปา อยาไปนึกวาไมสักแพงอยางโนน ไมอะไรตอ

อะไรคิดเปนเงินเปนทอง นึกถึงน้ํา ถาเราขาดน้ําจืดเราจะแย ทั้งอุตสาหกรรมก็ไป

ไมไหว ทั้งชีวิตทั่วๆ ไปของคนไทยก็แย ถาเราตองซื้อน้ําจากประเทศตางๆ มัน

จะแพงมาก เปนภาระใหญและหนักของประเทศชาติอีก เพราะฉะนั้นเขาใจกัน

งายๆ วา ปาไมคือแหลงน้ํา ถาเราปลูกปาก็อาจจะพอทันนะ เราปลูกปาเพ่ิมแลว

ระมัด ระวังไมใหคนที่ไมรูเรื่องรูราวนึกถึงแตเงินทองอยางเดียว ใหรูวาปาคือน้ํา

ของประเทศ ตอไปจะไดหายหวงไปสักที เขาใหเวลา 15 ป แตขาพเจาไมทราบ

วาจะถึง 15 ปไหมที่จะเกิดภาวะน้ําจืดขาดแคลนทั่วโลก ตั้งแตนี้ตอไปขอใหทหาร

มาเปนกําลังดวยชวยดูแลปาตามภาคตางๆ ไมใชวาใครอยากตัดอะไรไปคาขายก็

ตัดไปตามเรื่องตามราว บางทีกลัวกฎหมายก็เลี่ยงคว่ันตรงโคนตนไม ขาพเจา

เห็นเอง คว่ันใหมันลม คอยๆ คว่ันใหมันลึกเขาๆ แลวมันก็จะลมไปเองไมใช

ความผิดของใคร อันนี้ก็ไมฉลาด เพราะผลสุดทายผูที่ไดรับทุกขรอนก็คือประชา 

ชนชาวไทย ถาน้ําจืดขาดเขาจริงๆ แลวเราไมมีแหลงน้ําอยางเขมรที่มีทะเลสาบท่ี

กวางใหญ หรืออยางพมาที่มีแมน้ําเยอะแยะ เราไมมีอยางนั้น เมืองไทยทุกสิ่งทุก

อยางเวลานี้ตองพ่ึงปาไม สําหรับน้ําด่ืม และนํ้าทําเกษตรกรรม อุตสาหกรรมอะไร 

เราตองรูอยางนั้นจะไดไมปลอยผูคนที่คิดแตประโยชนสวนตัวใหตักตวงอะไรทุก

อยางของบานเมืองก็เพ่ือประโยชนสวนตัว นาจะหยุดกันที นาจะเขาใจ 
 

ขาพเจาขอเอาใจชวย และจะไดเฝารอดูความเจริญเติบโตของปาไมในเมืองไทย

ตอไป ขาพเจาทราบดีวากลาไมตนหนึ่งๆ จะใชเวลาเปนสิบๆ ป กวาจะกลายเปน

ไมใหญ หลายปมานี่มีการปลูกกลาไมไปแลวหลายลานตนทั่วประเทศ แมวาสวน

หนึ่งจะเติบโตไดเองตามธรรมชาติ อีกสวนหนึ่งจะเติบโตไดก็ดวยความเอาใจใสดู 
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แลของผูปลูกและผูคนในพ้ืนที่นั้นๆ ดังนั้น กวาตนไมหลายลานตนเหลานี้จะเติบ 

โตเปนปาไมได จึงตองถึงพรอมกันดวยความสามัคคี ความเพียร ความอดทน 

ความเขาใจ ของประชาชนชาวไทยหลายลานคนในชาติ ทุกครั้งที่ไดทราบขาววา

มีการลักลอบตัดปา ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และขาพเจาจะรูสึกไมสบาย

ใจ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงสอนและแนะนําขาพเจามาโดยตลอดถึง

ความสําคัญของปาไม วาปาไมของไทยมีความ สําคัญหลายประการ คือ เปนตน

น้ําลําธารของแมน้ําทุกสายในประเทศ และชวยดูดซับน้ําไวในรากและใตดิน 

กลายเปนน้ําใตดินใหเราใช ชวยสรางความชุมชื้น ดึงดูดใหมีฝนมาตกในพ้ืนที่ 

และชวยตานความแรงของน้ําปาเวลาฝนตกหนัก อยางเมื่อคราวที่แลวไมนานมา

นี่ที่แถวทางภาคเหนือ ที่บนปาทางเหนือขาดตนไมมาก แตก็ยังไมหยุดการตัดปา 

เพราะฉะน้ันเวลาที่เกิดมีพายุฝนรุนแรงน้ําปาก็ถลมลงมา เอาดินลงมาอยางแรง 

แลวก็มาเปนอันตรายแกหมูบานของประชาชน อันนี้ก็นาจะเปนตัวอยางที่เห็น

แลวเศรา เศราใจที่เราไมรูจนทําใหเกิดเหตุการณเชนนี้ ทางภาคเหนือมีปาไมบน

เขาแลวไปลักลอบตัดซะหมด เวลาเกิดพายุรายแรงนี่เปนภัยอันตรายมาก ดิน

ถลม ชีวิตคนแย (สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ, 2551) 
 

ทั้งนี้ การเสด็จพระราชดําเนินเย่ียมเยียนราษฎร ตลอดจนหนวยงานตางๆ อยางเอา

พระราชหฤทัยใสของทั้งสองพระองค อีกทั้งยังทรงพระราชทานการสนับสนุนอยางจริงจัง ทรง

รับรูถึงสภาพการทํางาน สภาพความเปนอยู ทุกขสุขของผูปฏิบัติงาน รวมถึงแนวพระราชดําริที่

ทรงพระราชทานแกทั้งชาวบานและเจาหนาที่ของรัฐ ตลอดจนภาคเอกชนทุกหนวยงานนั้น เปน

พระมหากรุณาธิคุณแกประชาชนชาวไทย สรางขวัญ กําลังใจ และพลังสามัคคี กอใหเกิดความ

รวมมือในการประกอบกิจการงาน อันเปนประโยชนตอสวนรวม สังคม และประเทศชาติสืบไป  
 

2.4  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแกปวงชน

ชาวไทยมาเปนเวลากวา 25 ป ซึ่งพระองคทรงมีกระแสพระราชดํารัสในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

เปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ความวา 

 

การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับข้ันตอน ตองสรางพ้ืนฐาน คือความ

พอมี พอกิน พอใช ของประชาชนสวนใหญเปนเบ้ืองตนกอน โดยใชวิธีการและ

ใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อไดพ้ืนฐานมั่นคงพอควรและ
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ปฏิบัติไดแลว จึงคอยเสริมสรางความเจริญข้ึนสูงข้ึนโดยลําดับตอไป หากจะมุง

แตเสริมสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจข้ึนใหรวดเร็วแตประการเดียว โดยไมให

แผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะของประเทศและของประชาชน โดย

สอดคลองกัน ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตางๆ ข้ึน ซึ่งอาจกลายเปนความ

ยุงยากลม เหลวไดในที่สุด 
 

 ในปตอๆ มา พระองคก็ทรงเนนยํ้าในเรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนประจํา

ทุกป ในวโรกาสตางๆ แตที่สําคัญ คือ พระราชดํารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 หลังจากที่

ประเทศไดประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ พระองคทรงมีพระราชดํารัสเพ่ือใหพสกนิกรสามารถ

ดําเนินชีวิตในชวงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจไดอยางมีความสุข โดยมีประเด็นสําคัญที่พระองคตรัส

ถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ, 2542: 35) ดังนี้ 
 

เศรษฐกิจพอเพียง (Self − Sufficient Economy) คือ เศรษฐกิจแบบพอมี พอ

กิน แบบพอมีพอกิน หมายความวา อุมชูตัวเองไดใหมีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้

ก็เคยบอกวา ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิต

อาหารของตัว จะตองทอผาใสเองอยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอํา 

เภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความ

ตองการก็ขายได แตขายในที่ไมหางไกลเทาไหรไมตองเสียคาขนสงมากนัก 
 

 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราช 

ทานขยายความเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมเติม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ, 2542: 35) ดังนี้ 
 

เมื่อปที่แลวตอนที่พูด พอเพียง แปลในใจแลวก็ไดพูดออกมาดวยวาจะแปลเปน 

Self − Sufficiency (พ่ึงตนเอง) ถึงไดบอกวาพอเพียงแกตนเอง แตความจริง

เศรษฐกิจพอเพียงนั้นกวางขวางกวา Self − Sufficiency หมายความวา ผลิต

อะไรที่มีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอ่ืน อยูไดดวยตนเอง (พ่ึงตนเอง) แตพอ 

เพียงนี้ มีความหมายกวางขวางย่ิงกวานี้อีก คือ คนเราถาพอในความตองการก็

มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย ถาทุกประเทศมี

ความคิดวาทําอะไรตองทําอะไรพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโตง 

ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรู 

หราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอ่ืน ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ 

พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง ถาหากตองการเบียด 
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เบียนก็เดือดรอนกันแน เพราะวาจะอึดอัด จะทําใหทะเลาะกัน เมื่อมีการ

ทะเลาะเบาะแวงกันก็ไมเกิดประโยชนอะไรเลย จากการทะเลาะดวยวาจาก็

กลายเปนการทะเลาะดวยกายซึ่งในที่สุดก็นํามาสูความเสียหายทั้งสองคน ถา

เปนหมูก็เลยเปนการตีกันอยางรุนแรงได ซึ่งจะทําใหคนอ่ืนอีกมากเดือดรอน 

ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลวา ความพอประมาณและความมีเหตุผล   
 

จากการประมวลกลั่นกรองพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเรื่องเศรษฐ 

กิจพอเพียงที่ไดพระราชทานในวโรกาสตางๆ ของนักวิชาการและสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไปเผย 

แพร เมื่อวัน ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติแกทุกฝาย (สํานักงานคณะ 

กรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544: 4 - 5) มีใจความวา 
 

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้แนะถึงการดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชา 

ชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ

พัฒนาและการบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ

พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง หมายถึง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุม 

กันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้ง

ภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระ 

มัดระวังอยางย่ิงในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนิน 

การทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 

โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกใน

คุณธรรมอยางดี  
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนการเสนอแนะแนวทางและการกระทําที่เหมาะสม ซึ่ง

เปนกรอบแนวคิด เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายในการดําเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียง และ

เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (ภาพที่ 2.1) 
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ภาพที่ 2.1  องคประกอบของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ความสัมพันธขององคประกอบทั้ง 3 สวน และเงื่อนไข 2 ประการ มีดังนี ้

1)  องคประกอบทั้งสามสวนมีความสัมพันธระหวางกันอยางเปนระบบ คือ ความ

มีเหตุผลถือไดวาเปนกระบวนการเสริมสรางใหความพอใจเปนไปอยางพอประมาณ ระดับของ

ความพอประมาณก็จําเปนตองพอเพียงในเชิงการสรางภูมิคุมกันในตัว และการมีภูมิคุมกันในตัว

ก็เปนปจจัยเสริมสรางในการดําเนินกิจกรรมตางๆ มีลักษณะเปนการเคลื่อนไหวไปอยางมีเหตุ 

ผลในระยะยาว 

2)  เงื่อนไข ความรูคูคุณธรรม จะตองอยูคูกันอยางสมดุล หากขาดปจจัยใดปจจัย

หนึ่งแลวจะทําใหกระบวนการตัดสินใจผิดพลาด และไมกอใหเกิดประโยชนสูงสุดและย่ังยืนได 

เชน หากมีความรู แตไมมีคุณธรรม อาจนําความรูไปในทางมิชอบ ผลแหงการกระทําการนั้นก็

สามารถนําความเสียหายได หากมีคุณธรรม แตไมมีความรู อาจทําใหกระบวนการตัดสินใจ

เปนไปอยางรูเทาไมถึงการณ  (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2549) 
 

2.5 เศรษฐกิจพอเพียงกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 

การพัฒนาที่ย่ังยืน คือ การตอบสนองความจําเปนพ้ืนฐานของคนยุคปจจุบัน โดยไมบ่ัน

ทอนความสามารถในการตอบสนองความจําเปนพ้ืนฐานของคนในยุคอนาคต  

 จากรายงาน Our Common Future ในการประชุมสุดยอดวาดวยสิ่งแวดลอมของมนุษย 

ของคณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (WCED: World Commission on 

Environment and Development) องคการสหประชาชาติ ชี้ใหเห็นวา ความยากจนของผูคน

เปนสาเหตุสําคัญของการทําลายสิ่งแวดลอม โดยคณะกรรมการชุดนี้ไดทําการศึกษาเรื่องการ



 

24 

สรางความสมดุลระหวางสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา ซึ่งที่ประชุมไดสรุปแนวคิดเปน 2 ประเด็น 

ดังนี้ 1) สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาเปนของคูกันไมสามารถแยกจากกันได และ 2) ปญหาความ

ยากจน ความเสมอภาค และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่เก่ียวของ

กัน กลาวคือ ประเทศยากจนตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติอยางมาก จึงทําใหทรัพยากรและสิ่ง 

แวดลอมเสื่อมโทรม ในขณะเดียวกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็

ทําใหเกิดความยากจนย่ิงข้ึน และทางคณะกรรมการฯ ไดจัดทํารายงาน Our Common Future 

เสนอแนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยใหนิยามวา การพัฒนาที่ย่ังยืน คือ การพัฒนาที่สนอง 

ตอบความตองการของมนุษยในปจจุบัน โดยไมกระทบตอการตอบสนองความตองการของคน

ในอนาคต เพ่ือเรียกรองใหประชาชนในโลกคํานึงถึงการที่พวกเขาใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย

จนเกินขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเรียกรองใหทั่วโลกเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนิน

ชีวิตที่ฟุมเฟอย ไปสูการพัฒนาที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม สอดคลองกับการดําเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรายงานในสวนที่เก่ียวของกับยุทธศาสตรการขจัดความ

ยากจน ดวยการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตอยางฟุมเฟอย ไปสูความพอเพียง เพ่ือการ

พัฒนาที่ย่ังยืนของโลกที่บัญญัติไวใน วาระที่ 21 บทที่ 3 การตอสูกับความยากจน (Agenda 21, 

Chapter 3: Combating Poverty) (United Nations Environment Programme, 2001) มี

ใจความโดยสรุป ดังนี้ 

 

 การพัฒนาที่ย่ังยืนประกอบดวยตัวแปรที่สําคัญ 3 สวน คือ เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่ง แวดลอม โดยที่ตัวแปรทั้ง 3 สวนนี้ จะตองขับเคลื่อนไปใน

ทิศทางที่สอดคลองและสมดุล หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกขับเคล่ือนอยางสุดโตงยอม

สงผลกระทบตอตัวแปรอีก 2 สวนอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได เชน การมุงเนนการ

พัฒนาเศรษฐกิจอยางสุดข้ัว ยอมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม อีกทั้งการกระจุกตัวของผลประโยชนจากการพัฒนา และความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยอมสงผลใหเกิดปญหา

ทางสังคมในที่สุด  

 

ขณะเดียวกัน หากมุงเนนการพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางสุด โตง ยอมไมสงผลดีตอเศรษฐกิจและสังคมเชนกัน กลาวคือ การ

เติบโตทางเศรษฐกิจมีความจํา เปนอยางย่ิงที่ตองใชทุนทางธรรมชาติเปนตัว

ขับเคลื่อน หากเราสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยไมนํามาใชประโยชน 

เศรษฐกิจก็ไมสามารถเติบโตได อีกทั้ง ปญหาความยากจนจะไดรับการแกไข

ไดยังตองพ่ึงพาการเติบโตทางเศรษฐกิจ เมื่อปญหาความยากจนไมลดลง ยอม

สงผลใหเกิดปญหาทางสังคมตามมา 
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 คําวา “ย่ังยืน” มีความหมายในเชิงคุณภาพมากกวาการมุงเนนเชิงประมาณ เมื่อนําคํา

วา การพัฒนา + ความย่ังยืน จึงมีความหมายโดยรวม คือ การเจริญเติบโตที่มีคุณภาพ และเมื่อ

ไดพิเคราะหใหถองแทถึงแนวคิดในการพัฒนาที่ย่ังยืน จะเห็นไดวาเปนการสวนกระแสกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเปนหลัก แตเปนแนวคิดที่สอดคลองกับการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น การดําเนินชีวิตอยางพอเพียงจึงเปนการเติบโตที่ย่ังยืน 

โดยการกําหนดนโยบายในเสนทางการพัฒนาที่ย่ังยืน ดวยการทิ้งระยะหางจากการสงเสริมการ 

คาในระดับสุดข้ัวกลับไปในทิศทาง “อยูไดดวยตัวเอง” 

การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะนําไปสูการพัฒนาอยาง

ย่ังยืนทั้งในดาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
 

2.5.1  ดานเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจตองเติบโต เพ่ือแกไขปญหาความยากจน การเติบโตทางเศรษฐกิจตองเนน

คุณภาพ เนนการกระจายรายได  

  จากจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืนดานเศรษฐกิจ จะเห็นไดวา การเติบโตทาง

เศรษฐกิจยังมีความจําเปน แตตองปรับเปลี่ยนเปนการเติบโตที่มีคุณภาพ (ไมมุงเนนการเติบโต 

หรือการขยายเศรษฐกิจเชงิปริมาณ) หมายถึง การเติบทางเศรษฐกิจตองมีเสถียรภาพ ภายใต

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ มีภูมิคุมกันความ

ผันผวนจากภายนอก มีแนวทางดังนี้ 

2.5.1.1 การขยายตัวทางเศรษฐกิจตองตั้งอยูบนองคประกอบของความมีเหตุ 

ผล และความพอประมาณ ภายใตเงื่อนไขดานความรูและคุณธรรม หมายถึง การวางแผนการ

สงเสริมการขยายตัว/เพ่ิมการเติบโตทางเศรษฐกิจตองพิจารณาถึงศักยภาพของตนเอง และไม

โลภ การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ไมคํานึงถึงศักยภาพ ความสามารถของตน มีความโลภ และ

ปราศจากคุณธรรม จะทําใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เกินขนาด มีความออนไหว และไมมี

คุณภาพ เชน การมุงขยายตัวทางเศรษฐกิจมากจนเกินไป (ไมพอประมาณ) สงเสริมการลงทุน

มากเกินไป (ทําใหไมมีเงินออม) หากมีแรงกระทบจากภายนอก ยอมสรางความเสียหายได ดัง

ปรากฏการณวิกฤติการเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2540 ที่มุงเนนการขยายตัวในเชิงปริมาณ ปราศจาก

เหตุผล และความพอประมาณ 

2.5.1.2  การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ สามารถกระทําไดโดยการกระจาย

ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรม โดยการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดเล็ก วิสาหกิจชุมชน 

ซึ่งเปนการกระจายรายไดเพ่ือใหประชาชน และชุมชนสามารถอยูไดดวยตนเอง ไมตองพ่ึงพิง

ทุนขนาดใหญ การพัฒนาเศรษฐกิจกอนป พ.ศ. 2540 ทําใหเกิดการพ่ึงพิงเศรษฐกิจเฉพาะสวน 

มากเกินไป เมื่อเศรษฐกิจสวนนั้นไดรับความกระทบกระเทือนจากความผันผวนภายนอก ผล 
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กระทบที่เกิดข้ึนจึงสงผลรุนแรงตอประเทศชาติ ดังนั้น การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจจึงตอง

เสริมสรางความแข็งแรงใหกับเศรษฐกิจฐานราก กระจายผลประโยชน ซึ่งเทากับเปนลดความ

เสี่ยงทางเศรษฐกิจ 
 

2.5.2  ดานสังคม 

ตองสามารถตอบสนองความจําเปนที่สําคัญของมนุษย เนนความจําเปนของมนุษยและ

ความเปนอยูที่ดี ซึ่งอาจจะไมใชปจจัยทางเศรษฐกิจ เชน การศึกษา การสาธารณสุข อากาศ 

และนํ้าสะอาด ความสวยงามของธรรมชาติ และปลดความทุพพลภาพจากกลุมผูเสียเปรียบทาง

สังคม เปนตน   

จุดมุงหมายเบ้ืองตนของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การอยูไดดวยตนเอง ดังนั้น การท่ี

ประชาชนจะสามารถอยูไดดวยตนเองไดนั้น ประชาชนจะตองไดรับการตอบสนองความจําเปนที่

สําคัญกอน นั่นคือ ปจจัย 4 จากนั้น คือ การทําใหประชาชนหลุดพนจากวงจรอุบาศก (โง จน 

เจ็บ) ดวยการสงเสริมการศึกษา และการเสริมสรางระบบสาธารณสุข เมื่อประชาชนมีการศึกษา 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยอมทําใหประชาชนสามารถนําความรูและศักยภาพของตนมาใชในการ

พัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศ ประชาชนก็จะหลุดพนจากความยากจนได 
 

2.5.3  ดานสิ่งแวดลอม 

 อนุรักษและสงเสริมทรัพยากร การสนับสนุนเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 

รักษาระดับประชากรที่ย่ังยืน โดยใหจํานวนประชากรใหสอดคลองกับขีดความสามารถในการ

ผลิตของระบบนิเวศ   

การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการสิ่งแวดลอม จะนําไปสูกระบวนการใช

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ การวางแผน

ดําเนินงาน ติดตามประเมินผลและปรับปรุงแกไขพัฒนาใหดีข้ึน จะเปนไปอยางมีเหตุผล โดย

คํานึงถึงการใชอยางประหยัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ใหใชไดย่ังยืนตลอดไป และเอ้ืออํานวย

ประโยชนตอมวลมนุษยและธรรมชาติใหมากที่สุด    

ความมีเหตุผลในการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือตอบสนองความตอง 

การ และใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยอมสงเสริมใหเกิดความพอประมาณในการใชทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไข ความรู คู คุณธรรม ซึ่งจะทําใหไมเกิดการเบียดเบียน

ผูอ่ืนและไมเบียดเบียนธรรมชาติ อีกทั้ง การกระจายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจากสวนกลางสูทองถิ่นและชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ ทั้งนี้

การสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นในเชิงอนุรักษ ก็เปนการสรางภูมิคุมกันในการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอีกดวย (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2549)   
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2.6  พื้นท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน   
  

2.6.1  ขอมูลทั่วไป 

อุทยานแหงชาติแกงกระจาน มีพ้ืนที่ครอบคลุมทองที่อําเภอหนองหญาปลอง อําเภอ

แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนอุทยานแหงชาติที่มี

พ้ืนที่มากที่สุดในประเทศไทย มีสภาพปาที่อุดมสมบูรณ เปนปาตนน้ําของแมน้ําเพชรบุรีและแม 

น้ําปราณบุรี และมีลักษณะเดนทางธรรมชาติที่สําคัญหลายแหง เชน ทะเลสาบ น้ําตก ถ้ํา หนา

ผาที่สวยงาม มีเนื้อที่ประมาณ 1,821,688 ไร หรือ 2,915 ตารางกิโลเมตร 
 

2.6.2  ความเปนมา  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีกระแสพระราชดํารัส เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2522 

ขอใหเจาหนาที่ดูแลรักษาอยาใหมีการลักลอบตัดไม ถางปา ทําไรในปาตนน้ําของแมน้ําเพชรบุรี 

เพราะจะทําใหเกิดความแหงแลง แมจะไดมีการใหสัมปทานปาแปลงนี้ไปบางแลว ก็ขอให

เจาหนาที่ตรวจดูแลการทําไม อยาใหมีการทําลายปา จากพระราชดํารัสดังกลาว คณะรัฐมนตรี

จึงมีมติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2522 ประกาศใหเปนเขตอุทยานแหงชาติ นับเปนอุทยาน

แหงชาติลําดับที่ 28 ของประเทศ 

ตอมา ไดมีการขยายเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจานออกไปครอบคลุมพ้ืนที่ปาหวยแร

หวยไคร ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2527 และไดมีพระราช

กฤษฎีกาขยายเขตอุทยานแหงชาติปายางน้ํากลัดเหนือ และปายางน้ํากลัดใต ในทองที่ตําบล

แกงกระจาน ตําบลสองพ่ีนอง ตําบลกลัดหลวง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี และตําบลหนอง

พลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ครอบคลุมเนื้อที่ 273,125 ไร หรือ 437 ตารางกิโล 

เมตร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2527 รวมเนื้อที่ 1,821,875 ไร หรือ 2,915 ตารางกิโลเมตร 

ตอมา ไดมีการขอเพิกถอนพ้ืนที่เพ่ือสรางอางเก็บน้ําหวยแมเพรียง เนื้อที่ 28 ไร 2 งาน และอาง

เก็บน้ําหวยปาแดง เนื้อที่ 158 ไร 2 งาน 64 ตารางวา ซึ่งไดมีพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยาน

แหงชาติปายางน้ํากลัดเหนือ และปายางน้ํากลดัใต บางสวนในทองที่ตําบลหวยแมเพรียง และ

ตําบลปาเต็ง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 187 ไร หรือ 0.300 ตารางกิโลเมตร ลง

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2541 ทําใหในปจจุบันอุทยานแหงชาติแกงกระจานคงเหลือพ้ืนที่ 

1,821,688 ไร หรือ 2,915 ตารางกิโลเมตร 
 

2.6.3  ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ 

ลักษณะภูมิประเทศมีทั้งสวนที่เปนพ้ืนดินและสวนที่เปนอางเก็บน้ํา มีเนื้อที่ประมาณ 

45.0 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ปาเหนืออางเก็บน้ําแกงกระจาน ประกอบดวยเทือกเขาสลับซับซอน

ของเทือกเขาตะนาวศร ีซึ่งเปนเขตแดนระหวางประเทศไทยและประเทศพมา ยอดสูงสุด ไดแก 

เขางะงันนิกยวกตอง สูงประมาณ 1,513 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง พ้ืนที่โดยเฉลี่ยสูง
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ประมาณ 500 เมตร ปกคลุมดวยปาดิบชื้นเปนสวนใหญ เปนตนกําเนิดของแมน้ําเพชรบุรี แม 

น้ําปราณบุรี และลําหวยสําคัญของแมน้ําทั้งสอง 

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเปนปาดิบชื้น มีความชื้นสูง มีฝนตกชุก อากาศเย็นสบาย

ตลอดป ปริมาณนํ้าฝนรวมรายปอยูระหวาง 986.0 – 1,140 มิลลิเมตร  

ระบบนิเวศของอุทยานแหงชาติแกงกระจานประกอบดวยชนิดปาที่สําคัญ 4 ชนิด ไดแก  

 2.6.3.1  ปาดิบชื้น พบเปนบริเวณกวางในระดับความสูงประมาณ 400 เมตร 

จากระดับน้ําทะเลปานกลาง พันธุไมที่สําคัญ ไดแก กระลอขน ตะแบก เสลา มะคาโมง เขมา 

สาย ยางโอน เสม็ดฟอง พญารากดํา มะกอกแบน นกนอย ผมหอม ตาเสือ เสม็ดเขา หนามข้ี 

แรด ชมพูปา เปนตน สวนพืชพ้ืนลางโดยทั่วไปเปนลูกไม กลาไมของไมชั้นบน รวมทั้งไมเถา 

เชน เถากระไดลิง เปนตน  

2.6.3.2 ปาดิบแลง พบข้ึนกระจายอยูทั่วพ้ืนที่ โดยเฉพาะตามที่ลุมริมฝงน้ําในหุบ

เขา ไหลเขา และที่ราบต่ําระหวางภูเขา ที่ระดับความสูงประมาณ 400 − 500 เมตร เหนือระดับ 

น้ําทะเลปานกลาง พันธุไมที่สําคัญ ไดแก ดําดง สมอ จัน ขอยหนาม กระเบากลัก หมากเล็ก

หมากนอย ถอบแถบ ดีหมี กระเบากลัก กระชิด หงอนไกดง เปนตน สวนพืชพ้ืนลางโดยทั่วไป

เปนลูกไม กลาไม ของไมชั้นบน รวมทั้งไมเถา เชน กําลังหนุมาน สะแกวัลย หวายลิง เปนตน  

2.6.3.3 ปาเบญจพรรณ ข้ึนอยูทางตอนกลางและสวนเหนือของอุทยานแหงชาติ 

พันธุไมที่สําคัญ ไดแก ตีนนก แดง ตะคร้ํา มะกอก ประดู ตะแบก ออยชาง ตะโก ตีนเปด งิ้วปา 

โมกมัน ติ้ว เปนตน สวนพืชพ้ืนลางโดยทั่วไปเปนลูกไม กลาไม ของไมชั้นบน รวมทั้งไผ หญา

คา หญาปลอง และไมเถา เปนตน  

2.6.3.4  ปาเต็งรัง พบข้ึนอยูทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของอุทยานแหงชาติ

ในระดับความสูง 200 − 400 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง พันธุไมที่สําคัญ ไดแก เต็ง 

พลวง พะยอม ประดู ตะแบก เปลาหลวง แดง เปนตน สําหรับพืชพ้ืนลางประกอบดวย หญา ลูก 

ไม ของไมชั้นบน และไมเถา เปนตน  

เนื่องจากอุทยานแหงชาติแกงกระจานอยูในเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งเชื่อมตอกับเทือกเขา

ภูเก็ตของภาคใต และตอนเหนือเขาไปในประเทศพมา สัตวปาจากประเทศอินเดียและพมาจะ

แพรกระจายลงมาทางทิศตะวันตกของประเทศลงมาถึงบริเวณนี้ และพวกสัตวปาจากประเทศ

มาเลเซียก็จะแพรกระจายข้ึนมาตามเทือกเขาภูเก็ตมาถึงบริเวณนี้เชนเดียวกัน ทําใหอุทยาน

แหงชาติแกงกระจานเปนแหลงชุมนุมของสัตวปาทั้งจากทิศเหนือและทิศใต (ภาพที่ 2.2) (กรม

อุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช, 2551) 
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ภาพที่ 2.2   แผนที่ทางภูมิศาสตรแสดงขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษและพ้ืนที่ปาของอุทยานแหงชาติ

แกงกระจาน และตําแหนงที่ตั้งหมูบานปาละอู ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ป พ.ศ. 2547) 

แหลงที่มา: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2552. 

หมายเหตุ: มาตราสวน 1 : 100,000 
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2.7  หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติท่ี กจ. 3 (หวยปาเลา) – นํ้าตกปาละอ ู 

 

 หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ กจ. 3 (หวยปาเลา) น้ําตกหวยปาเลา และอุทยานแหง 

ชาติน้ําตกปาละอู ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ในทองที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประ 

จวบคีรีขันธ หางจากตัวอําเภอประมาณ 65.0 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบเปนปาดิบชื้น มีผีเสื้อ

ชุกชุม และมีพันธุพืชที่หายากจํานวนมาก  

 หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ กจ. 3 (หวยปาเลา) ดูแลพ้ืนที่ปาละอูทั้งหมด 273,125 

ไร ซึ่งเปนปาตนน้ําของแมน้ําปราณบุรี โดยลําน้ําตางๆ จะไหลผานพ้ืนที่หมูบานปาละอู และ

พ้ืนที่ตอเนื่อง มารวมกันเปนแมน้ําปราณบุรี ไหลไปลงเข่ือนปราณบุรี และไหลลงอาวไทยที่ปาก

แมน้ําปราณบุรี ปริมาณนํ้าจะมากใน ชวงเดือนสิงหาคม − มีนาคม (กรมอุทยานแหงชาติ สัตว

ปา และพันธุพืช, 2551)   

 จากแผนที่ระวาง L7018 (ภาพที่ 2.3) จะเห็นพิกัดที่ตั้งหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ

หวยปาเลา อางเก็บน้ําหวยปาเลา ซึ่งอยูใกลกับอุทยานแหงชาติน้ําตกปาละอู บริเวณโดยรอบ

ทั้งหมด คือ พ้ืนที่ปาตนน้ําของแมน้ําปราณบุรี ถัดออกมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต คือ หมูบาน

ปาละอู ในแผนที่จะเห็นรายละเอียดเสนชั้นความสูง (Contour) และเสนทางน้ํา และจากภาพ 

ถายเสมือนจริงทางภูมิศาสตร บริเวณพ้ืนที่ปาตนน้ําที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยพิทักษ

อุทยานแหงชาติที่ กจ . 3 (หวยปาเลา) และอุทยานแหงชาติน้ําตกปาละอู โดยดาวเทียม 

Landsat ในป พ.ศ. 2549 (ภาพที่ 2.4) แสดงใหเห็นถึงสภาพภูมิประเทศอันประกอบไปดวยภู 

เขาสลับซับซอน ที่ปกคลุมดวยผืนปาและรองน้ํา ซึ่งเปนแหลงรองรับน้ํา ไหลลงสูอางเก็บน้ํา

หวยปาเลา ตลอดจนพ้ืนที่ในเขตอนุรักษบางสวนซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงสภาพเปนหมูบาน และพ้ืน 

ที่ทําการเกษตร ทางดานขวาของภาพ (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2551)    
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ภาพที่ 2.3    แผนที่ระวาง L7018  แสดงพิกัดที่ตั้งหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ กจ . 3

(หวยปาเลา) หมูบานปาละอู และพ้ืนที่ปาตนน้ํา ซึ่งแสดงรายละเอียดเสนชั้น 

ความสูง (Contour)  และเสนทางน้ํา (มาตราสวน 1 : 50,000) 

แหลงที่มา:  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2552. 
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ภาพที่ 2.4    ภาพถายดาวเทียม Landsat แสดงพ้ืนที่ปาตนน้ําบริเวณหนวยพิทักษอุทยาน 

แหงชาติที่ กจ. 3 (หวยปาเลา) อุทยานแหงชาติน้ําตกปาละอู และหมูบานปาละอู 

ป พ.ศ. 2549 (มาตราสวน 1 : 50,000) 

แหลงที่มา:  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2552. 
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2.8  หมูบานปาละอู  ชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง และโครงการหลักท่ีดําเนินงาน 

ในหมูบาน 
 

2.8.1  หมูบานปาละอู   

หมูบานปาละอู หมู 3 ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีผูอยู

อาศัยทั้งหมด 231 ครัวเรือน เปนชาวไทยพ้ืนราบ 110 ครัวเรือน เปนชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง − กะหราง 121 ครัวเรือน แยกออกเปน 2 กลุมบาน คือ บานปาละอู และบานปาละอู

บนหรือปาละอูนอย ซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนที่เหนือข้ึนไป มีชาวกะเหรี่ยง  − กะหราง อาศัยอยูประมาณ 

34 ครัวเรือน (องคการบริหารสวนตําบลหวยสัตวใหญ, 2551)  

เสนทางคมนาคมเขาออกหมูบานมี 1 เสนทาง ระยะทางจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

135 กิโลเมตร ระยะทางจากอําเภอหัวหินถึงหมูบาน 69.0 กิโลเมตร หมูบานปาละอูอุดมไปดวย

ปาไม สมุนไพรนานาชนิด และยังเปนพ้ืนที่ตนน้ําลําธาร เหนือข้ึนไป คือ ปาตนน้ําของแมน้ํา

ปราณบุรี ซึ่งไหลผานลงมากลางหมูบานตลอดป ความเปนอยูของคนในหมูบานมีลักษณะเรียบ

งาย ยังคงมีการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ ทั้งของชาวกะเหรี่ยงและกะหราง  

ชาวกะเหรี่ยงมีวิถีชีวิตผูกติดกับปา ไมนิยมโคนไมใหญ ชอบที่จะใหมีปาอยูรอบหมูบาน 

การทําไรเปนแบบหมุนเวียน ไมใชไรเลื่อนลอย ดวยวิถีเกษตรแบบด้ังเดิมที่เปนลักษณะเฉพาะ 

มีการปลูกพืชผสมผสานในพ้ืนที่ และปลอยใหที่ดินไดพักฟนตัว ถือไดวาชาวกะเหร่ียงใชพ้ืนที่

ไดอยางมีประสิทธิภาพสูง เปนการอนุรักษทรัพยากรท้ังดิน น้ํา และปาไม นอกจากนี้ชาว

กะเหรี่ยงมักตั้งถิ่นที่อยูเปนหลักแหลง ไมอพยพยายถิ่น ทิ้งใหที่ดินรกรางเสื่อมโทรม บางชุมชน

อยูนานกวาสองรอยป จึงกลาวไดวาชาวกะเหรี่ยงมีวิถีชีวิตที่สอดคลองกับการอนุรักษปา (ศูนย

ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา, 2552) 

หมูบานปาละอูมีสถานศึกษาแหงเดียว คือ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนเรศวรปา

ละอู สังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สํานักงาน

โครงการสวนพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2551) 
 

 2.8.2  โครงการหมูบานสหกรณหวยสัตวใหญ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

ในป พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงรับสั่งใหพลรมคายนเรศวรหัวหิน 

ใหการชวยเหลือแกชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่ตั้งบานเรือนกระจัดกระจายกันอยูทั่วไป ตาม

แนวเทือกเขาตะนาวศร ีชายแดนติดตอระหวางประเทศไทยกับประเทศพมา ซึ่งประกอบอาชีพ

ทําไรเลื่อนลอย และลาสัตวหาของปา โดยจัดตั้งชุดพัฒนาการข้ึน 2 ชุด คือ ชุดพัฒนาการ 712 

ที่บานปาละอู เขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และชุดพัฒนาการ 713 ที่บานปาเต็ง 

อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือปองกันไมใหมีการตัดไมทําลายปา อันเปนแหลงตนน้ํา

ลําธาร ตลอดจนการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค และสงเสริมอาชีพการเกษตรทั้งในดานการผลิต
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และการตลาด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติใหจัดตั้งโครงการหมูบาน

สหกรณหวยสัตวใหญข้ึน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 และมอบหมายใหกระ ทรวง

มหาดไทย โดยสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทเปนผูบริหารโครงการในเขตแตละจังหวัด การ

ดําเนินงานตามโครงการไดเริ่มตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เปนตนมาจนกระทั่งถึง

ปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการรวมกลุมชาวไทยเผากะเหรี่ยงที่กระจัดกระจายในเขต

พ้ืนที่โครงการใหอยูแหลงเดียวกัน และเพ่ือสงเสริมอาชีพของชาวไทยเผากะเหรี่ยง โดยการจัด 

หาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการตั้งบานเรือนรวมทั้งการทําเกษตรมาจัดสรรให และสงเสริมทั้งในดาน

การผลิตและการจัดจําหนาย เพ่ือใหมีอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคง เปนการปองกันการตัดไม 

ทําลายปา โดยเฉพาะอยางย่ิงปาไมอันเปนแหลงตนน้ําลําธาร รวมถึงปองกันภัยคุกคามจาก

ลัทธิการเมืองที่อาจจะเปนบอนทําลายอธิปไตย และความมั่นคงของชาติ ตลอดจนเพ่ือสงเสริม

และจรรโลงไวซึ่งวัฒนธรรม และจารีตธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 

สหกรณที่อยูในความสงเสริมของหนวยสาธิตสหกรณหวยสัตวใหญ มีอยูดวยกัน 2 

สหกรณ คือ สหกรณการเกษตรหวยสัตวใหญ จํากัด และสหกรณโคนมไทย − เดนมารก หวย

สัตวใหญ จํากัด ผลการดําเนินงานของสหกรณฯ ตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมามีความกาวหนา

เปนลําดับ (โครงการเกษตรศาสตรเฉลิมพระเกียรติมหาราชภูมิพล พระชนมพรรษา 6 รอบ, 

2526) 

 

 2.8.3  โครงการอยูดีมีสุข  

โครงการอยูดีมีสุข เกิดข้ึนจากนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

โดยคํานึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ ดวยการยึดแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดําริเปนพ้ืนฐานในการดําเนินงาน ซึ่งมีนโยบายและ

แผนปฏิบัติงานในระดับจังหวัด กลาวโดยสรุป ดังนี้    

2.8.3.1 ดานเศรษฐกิจพอเพียง มีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมการสรางความ
เขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยในภาคการเกษตร ในดานโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อการเกษตร 

และการพัฒนาใหความรูและเทคนิควิธีการในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมใหมีการทํา

การเกษตรบนพ้ืนที่สูงที่ไมเกิดปญหากับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

2.8.3.2 ดานผลิตภัณฑชุมชน โดยใชนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑเขมแข็ง เพ่ือยก 

ระดับรายไดของคนในชุมชน การพัฒนาฉลากและหีบหอสินคา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

ตลอดจนเพ่ิมพูนความรูและทักษะฝมือของชาวบาน ประกอบกับนโยบายปรับแผนการผลิตของ

ชุมชน จากเครือขายผูผลิตเปนการรวมกลุม  

2.8.3.3 ดานการสงเคราะห ไดแก สงเคราะหครอบครัวผูดอยโอกาส สนับสนุน

ทุนการศึกษาแกเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชน และสงเสริม สงเคราะห และพัฒนาอาชีพที่สอด 

คลองกับตลาด  
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2.8.3.4 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนนการสนับสนุน 

สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ พัฒนา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ในทองถิ่นใหคงอยูอยางย่ังยืน รวมถึงการสรางกลไกการใชประโยชนรวม เพ่ือปองกันหรือลดขอ

ขัดแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติ และนโยบายที่สําคัญ คือ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใน

ทองถิ่นมาใชเปนฐานการผลิตทางการเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุด  

2.8.3.5 ดานการบริการประชาชน สนับสนุนการจัดบริการเพ่ืออํานวยความ

สะดวกแกประชาชน โดยสงเสริมการจัดตั้งเคานเตอรบริการของรัฐ สนับสนุนการจัดบริการโดย

ใชระบบดิจิตอลในรูปแบบหนวยบริการยอยของอําเภอ (AGO: Amphor Government Outlet) 

จัดตั้งศูนยบริการรวม ตลอดจนสรางความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน (สํานักงานคณะ 

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552) 
                       

2.9  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

 

2.9.1  ความหมายของการมีสวนรวม 

ไพรัตน  เดชะรินทร (2527: 6 − 7) ใหความหมายวา การมีสวนรวม หมายถึง กระบวน 

การท่ีรัฐทําการสงเสริม ชักนํา สนับสนุนและสรางโอกาสใหประชาชนทั้งในรูปสวนบุคคล กลุม

คน ชมรม สมาคม มูลนิธิและองคการอาสาสมัครในรูปตางๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนิน 

งานในเรื่องที่กําหนดไว 

ยุวัฒน  วุฒิเมธี (2526: 20) ใหความหมายวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง 

การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การปฏิบัติและ    

รับผิดชอบในเรื่องตางๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การท่ีสามารถทําใหประชาชนเขา

มามีสวนรวมในการพัฒนาเพ่ือแกไขปญหา และนํามาซึ่งสภาพความเปนอยูของประชาชนทีดี่ข้ึน

ไดนั้น ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองยอมรับปรัชญาที่วา มนุษยทุกคนมีความปรารถนาที่จะอยูรวม 

กับผูอ่ืนอยางมีความสุข ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเปนที่ยอมรับความบริสุทธิ์ใจดวยวา 

มนุษยนั้นสามารถพัฒนาไดถามีโอกาสและไดรับการชี้แนะที่ถูกตอง  

WHO/UNICEF (1978: 11) ใหความหมายวา การมีสวนรวม คือ การท่ีกลุมของประชา 

ชนรวมตัว เพ่ือกระทําการตัดสินใจใชทรัพยากรและรับผิดชอบในกิจกรรมที่กระทําโดยกลุม 

 

2.9.2  ขั้นตอนของการมีสวนรวม 

ไพรัตน  เดชะรินทร (2527: 6 − 7) ข้ันตอนของการดําเนินงานตางๆ ตองใหประชาชนเขา

มามีสวนรวมตั้งแตตน กลาวคือ รวมหาขอมูล รวมหาสาเหตุ ปญหา รวมปรึกษาหารือ หาแนวทาง

ในการแกไขปญหา รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมปฏิบัติงาน รวมประเมินผล รวมถึงรวมบํารุง 

รักษาในระยะยาว ซึ่งข้ันตอนของการมีสวนรวมนั้นมี ดังนี้ 
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2.9.2.1  รวมทําการศึกษา คนควาปญหาและสาเหตุที่เกิดข้ึนในชุมชน ตลอด 

จนความตองการของชุมชน 

2.9.2.2  รวมคิด สรางแบบ และวิธีการพัฒนา เพ่ือแกหรือลดปญหาของชุมชน 

หรือเพ่ือสรางสรรคสิ่งใหมที่เปนประโยชน 

2.9.2.3  รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือกิจกรรมเพ่ือขจัดและแกไขปญหา 

2.9.2.4  รวมในการตัดสินใจเพ่ือใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเปนประ 

โยชนตอสวนรวม 

2.9.2.5  รวมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงาน พัฒนาใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

2.9.2.6  รวมการลงทุนในกิจกรรม โครงการ ชุมชนตามขีดความสามารถ

ของตนเองและของหนวยงาน 

2.9.2.7  รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบรรลุเปา 

หมาย 

2.9.2.8  รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผลและรวมบํารุงรักษาโครงการ 
 

2.9.3  รูปแบบของการมีสวนรวม 

กรรณิกา ชมดี (2524: 10) สรุปการมีสวนรวมออกเปน 10 รูปแบบ คือ การมีสวนรวม

ประชุม (Attendance at Meetings) การมีสวนรวมสนับสนุนการเงิน (Financial Contribution) 

การมีสวนรวมเปนกรรมการ (Membership on Committees) การมีสวนรวมเปนผูนํา (Position 

of Leadership) การมีสวนรวมสัมภาษณ (Interviewer) การมีสวนรวมเปนผูชักชวน (Solicitors) 

การมีสวนรวมเปนผูบริโภค (Customers) การมีสวนรวมเปนผูริเริ่ม (Entrepreneur) การมีสวน

รวมเปนผูใชแรงงานหรือเปนลูกจาง (Employee) การมีสวนรวมออกวัสดุอุปกรณ (Material 

Contribution) 
 

2.9.4  เงื่อนไขของการมีสวนรวม 

Chaturvedi H. R. และ Subrata K. M. (1982: 5) ไดนําเสนอเงื่อนไขของการมีสวน

รวมที่กอใหเกิดการพัฒนาวามี ดังนี้ 

2.9.4.1 ความชวยเหลือจากภายนอก ซึ่งอาจเปนองคกรการพัฒนาของรัฐ   

องคกรเอกชน นักวิชาการและนักพัฒนา ในรูปของการชวยเหลือทางดานการเงิน การเมือง 

และความรูเทคนิค 

2.9.4.2  ความพรอมภายใน เชน ผูนําสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและกาย 

ภาพ โอกาสการเขารวม วัฒนธรรม และประเพณี 
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2.9.4.3  การบํารุงรักษา เชน ในรูปของสิ่งจูงใจ การบริหาร การจัดการ องคกร

และกิจกรรม ตลอดจนการแทรกแซงจากภายนอก 
 

2.10  กระบวนการบริหารโครงการ แบบ Deming Cycle  
 

Deming Cycle หรือ Plan − Do − Check − Act Cycle (PDCA) เปนวงจรพัฒนาคุณ 

ภาพงานที่ใชกันแพรหลาย และมีประสิทธิภาพ เปนวงจรพัฒนาพื้นฐานหลักของการพัฒนา

คุณภาพทั้งระบบ (Total Quality Management: TQM) ถูกนํามาเปนตนแบบแนวคิดการ

บริหารจัดการโครงการการดําเนินงานและประกอบกิจกรรมตางๆ ขององคกร รวมทั้งในการจัด 

การสิ่งแวดลอม  

Plan − Do − Check − Act Cycle คิดคนข้ึนโดย Shewhart, Walter Andrew นักวิทยา 

ศาสตรชาวอเมริกัน ในป ค.ศ. 1939 ตอมา ในป ค.ศ. 1986 Deming, W. Edwards  ไดนํามา

ปรับปรุง และเผยแพรที่ประเทศญี่ปุน ซึ่งประสบผลสําเร็จ เปนกระบวนการพัฒนาแผนงานที่

ผลักดันใหญี่ปุนเปนประเทศมหาอํานาจของโลก วงจรนี้จึงมีชื่อเรียกทั้ง Shewhart Cycle และ 

Deming Cycle นอกจากนี้ยังถูกเรียกวา Plan − Do − Study − Act Cycle หรือ PDSA ดวย  

วงจร PDCA นับเปนวงจรที่ไดรับความเชื่อถือ กลายเปนวงจรหลักในการบริหาร 

งาน มีการนําไปใชอยางแพรหลายทั่วโลก ซึ่งวงจร Plan − Do − Check − Act มีลักษณะ กระ 

บวนการ และแนวทาง ดังนี้ 

 

2.10.1  รูปแบบของวงจร (Description)  

วงจร Plan − Do − Check − Act (ภาพที่ 2.9) เปนตัวแบบสี่ข้ันตอน ที่ตองกระทําตอกัน

ไปอยางตอเนื่อง ประกอบดวย ข้ันตอนการวางแผน ข้ันตอนการปฏิบัติ ข้ันตอนการตรวจสอบ 

และข้ันตอนการดําเนินการใหเหมาะสม (ในระยะเริ่มแรกหมายถึงการปรับปรุงแกไข) ซึ่งเมื่อพบ

ปญหา หรือความไมเหมาะสม จะตองนําแผนการดําเนินงานนั้นเขาสูข้ันตอนที่ 1 อีกครั้ง และ

ดําเนินตามวงจรตอไป จนกวาจะไดผลลัพธที่ดีที่สุด หรือเหมาะสมที่สุด วิธีการปฏิบัติใดมีประ 

สิทธิผลที่สุด ก็จะจัดใหเปนมาตรฐาน หากไมสามารถบรรลุเปาหมายได ก็ตองมองหาวิธีการ

ปฏิบัติใหม หรือใชความพยายามใหมากข้ึนกวาเดิม 
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ภาพที่ 2.5  Plan − Do − Check − Act Cycle  

แหลงที่มา: RevClick, 2009.   

วงจร Plan − Do − Check − Act ใชเพ่ือการปรับปรุงแผน และการดําเนินงานอยางตอ 

เนื่อง ทุกครั้งที่วงจรหมุนครบรอบก็จะเปนแรงสงใหหมุนในรอบตอไป วิธีการใหมๆ ที่ทําใหเกิด

การปรับปรุงก็จะถูกจัดทําเปนมาตรฐานการทํางาน ซึ่งจะทําใหการทํางานมีการพัฒนาอยางไม

สิ้นสุด อาจเริ่มดวยการปรับปรุงเล็กๆ นอยๆ กอน จึงกาวไปสูการปรับปรุงที่มีความซับซอน

มากย่ิงข้ึน จึงสรุปไดวาสามารถนําไปใชในสถานการณ ดังนี้คือ เมื่อใชเปนตนแบบการปรับปรุง

การดําเนินงานอยางตอเนื่อง เมื่อเริ่มโครงการปรับปรุงแผนการดําเนินงานครั้งใหม เมื่อกําหนด

กระบวนการดําเนินงานซ้ํา เมื่อตองการพัฒนารูปแบบของกระบวนการผลิตหรือบริการ เมื่อ

วางโครงการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพ่ือตรวจสอบและจัดลําดับความสําคัญของปญหา 

หรือสาเหตุหลักของปญหา และเมื่อตองการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงาน 

2.10.2  กระบวนการ Plan − Do − Check − Act  

2.10.2.1 Plan คือ การศึกษาสิ่งที่ตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แลวนํามาวาง 

แผนหรือกําหนดกรอบการพัฒนา พรอมกับพิจารณาวามีความจําเปนตองใชขอมูลใดบาง โดย 

ทั่วไปการวางแผนมีอยูดวยกัน 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้คือ การวางแผนเพ่ืออนาคต และการวาง 

แผนเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  

2.10.2.2 Do คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามวิธีการท่ีไดกําหนดไวใน

ข้ันตอนการวางแผน และทดลองปฏิบัติจริงในขอบขายงานเล็กๆ กอน เพ่ือใหแนใจวาโครงการ

ปรับปรุงเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด 

2.10.2.3 Check คือ การตรวจสอบ ทบทวน และวิเคราะหผลการปฏิบัติ และ

ระบุถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เพ่ือใหทราบวาแผนงานสามารถบรรลุเปาหมายหรือ

วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวหรือไม ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบจะเปนประโยชนสําหรับข้ันตอน

ถัดไป 
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 2.10.2.4 Act คือ การนําไปปฏิบัติตามแนวทางที่ไดศึกษาและตรวจสอบความ

เหมาะสมแลว หากผลที่เกิดข้ึนเปนไปตามแผนที่วางไว ก็ใหนําแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติ

นั้นมาจัดทําใหเปนมาตรฐาน พรอมทั้งหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึนไปอีก ซึ่งอาจหมายถึง

สามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วกวาเดิม หรือเสียคาใชจายนอยกวาเดิม หรือทําใหคุณภาพดีย่ิง 

ข้ึน แตหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ควรนําขอมูลที่รวบรวมไวมาวิเคราะห และพิจารณาวา

ควรจะดําเนินการอยางไรตอไป โดยเริ่มตนเขาสูวงจรใหมอีกครั้ง (Nancy, 2004: 390 − 392)  
 

 
 

ภาพที่ 2.6  วงจร Plan − Do − Check − Act กับการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

แหลงที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2552.   
 

 2.11  ทฤษฎีและแนวคิดเรื่องจิตสํานึก 
   

2.11.1  ความหมายของจิตสํานึก 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองหรือมารกซิสต ไดใหความหมายวา จิตสํานึก หมายถึง 

สภาวะทางจิตที่รูตัววาความคิด ความรูสึก และการกระทําของตนเองกําลังรับใชผลประโยชน

ของชนชั้นตนเองหรือชนชั้นอ่ืน (กาญจนา แกวเทพ, 2527: 210) และในทางสังคมวิทยาหมาย 

ถึง การรูตัววาตนเองมีตัวตน (Self Consciousness) หรือมีคนอ่ืนอยูดวยและตนเองเปนสวน

หนึ่งของกลุมนั้น (Social or Group Consciousness) 

ชัชชัย  ศิลปะสุนทร (2540: 32) ใหความหมายของ จิตสํานึก ไววา ภาวะของจิตใจของ

บุคคลที่เกิดจากความสํานึกรับผิดชอบ และเห็นความสําคัญตอสถานการณปญหาตางๆ ที่เกิด 

ข้ึน โดยวัดไดจากการรับรูและเขาใจในสถานการณ ความรูสึกรับผิดชอบ และการแสดงความสน 

ใจที่จะมีสวนรวม 
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สุนัฏฐา  สุขเวช (2542: 6 − 7) กลาววา จิตสํานึก หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ความเขา 

ใจถึงผลดีและผลเสียของการปฏิบัติ และความผิดพลาดจากการปฏิบัติ เปนการรูสํานึกซึ่งเกิด 

ข้ึนจากการอบรมเลี้ยงดู การศึกษา ประสบการณทางสังคม ประสบการณการทํางาน การขัด

เกลาทางสังคม ซึ่งจะเห็นเปนรูปธรรมไดจากพฤติกรรมที่แสดงออก 

ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร (2543: 5) กลาววา สํานึก เปนสิ่งที่อยูลึกในจิต 

ใจของคน เปนตัวชี้นํา กํากับ กล่ันกรองพฤติกรรมของคน ตลอดจนองคประกอบทั้งหลายใน

สังคม ไมวาจะเปนครอบครัว กลุมคน องคกร ชุมชน หรือสังคมโดยรวม ลวนไดรับอิทธิพลจาก

สํานึกของคนไมทางตรงก็ทางออม 

อรวรรณ  จิตตวานิช (2543: 11) กลาววา จิตสํานึก เปนสภาวะจิตใจที่เก่ียวกับความรู 

สึก ความคิด และความปรารถนาตางๆ โดยเกิดจากการประเมินคาและตระหนักถึงความสําคัญ

ที่ตนมีตอสิ่งนั้น ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดจากความสนใจ ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม และความเห็น  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 312) จิตสํานึก คือ 

ภาวะที่จิตตื่นตัว รูตัว สามารถตอบสนองตอสิ่งเราจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กล่ิน 

เสียง และการสัมผัสดวยกาย 

Nelson (1967: 122) กลาวไววา จิตสํานึก เปนสภาวะที่บุคคลไดรับความรู หรือประสบ 

การณตางๆ แลวมีการประเมินคาและตระหนักถึงความสําคัญที่ตนเองมีตอสิ่งนั้นๆ ซึ่งเปนเรื่อง

ของสภาวะตื่นตัวทางจิตใจ 

Good (1973: 54) ใหความหมาย จิตสํานึก ไววา คือ พฤติกรรมที่แสดงถึงการเกิดการ

รับรูของบุคคล หรือการที่บุคคลแสดงความรูสึกรับผิดชอบตอปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Hornby, 2001: 33) ใหความหมายไววา 

จิตสํานึก (Consciousness) คือ ความตระหนักหรือความเอาใจใสตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปนความรูสึก

ที่แทจริงเปนพิเศษตอสิ่งที่บุคคลนั้นสนใจ โดยความคิดหรือความรูสึกตางๆ เหลานั้นถูกควบคุม

ดวยตนเอง  

 

2.11.2  องคประกอบของจิตสํานึก 

2.11.2.1 หลวงวิเชียร แพทยาคม (2505: 9) กลาวไววา จิตสํานึกมีองคประ 

กอบสําคัญ ดังนี้  

1) องคประกอบดานความคิด (Cognition) เปนสวนที่เก่ียวของกับ

ความคิด เปนสวนรับรูหรือเกิดการรับรูของสํานึกเปนหลัก เชน การรับรู (Perception) ความ

ทรงจํา (Memory) ความมีเหตุผล (Reasoning) และการใชปญญา (Intellect) เปนตน 

2)  องคประกอบดานความรูสึก (Affection) เปนสวนประกอบทาง 

ดานอารมณ ความรูสึก ซึ่งจะเปนสิ่งกระตุน “ความคิด” อีกตอหนึ่ง เปนสวนของความรูสึกทาง

ใจของความสํานึกที่รวมเอาความรูสึกของบุคคลในดานบวกหรือดานลบ เปนตน 
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3)  องคประกอบดานการปฏิบัติหรือการกระทํา (Psychomotor) เปน

องคประกอบที่กอใหเกิดแนวโนมทางปฏิบัติหรือปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อมีสิ่งเราที่เหมาะสม ซึ่ง

สวนนี้ตองอาศัยความเขาใจ หรือความคิดรวบยอด (Concept) เก่ียวกับสิ่งนั้นเปนพ้ืนฐาน 

2.11.2.2  Brachler (1986 อางถึงใน เรืองชัย อิทธิพล, 2540: 29) กลาววา จิต 

สํานึก เกิดจากทัศนคติที่มีตอสิ่งเรา อันไดแก สถานการณบุคคล สถานการณกลุมสังคม และสิ่ง

ตางๆ ที่โนมเอียงหรือพรอมที่จะตอบสนองในทางบวกหรือทางลบ เปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู

และประสบการณ องคประกอบสําคัญที่กอใหเกิดจิตสํานึก 3 ประการ คือ 

1)  ความรูความเขาใจ (Cognitive or Belief Component) ความรู

ความเขาใจจะเริ่มตนจากระดับงาน และมีพัฒนาการข้ึนเปนลําดับ 

2) อารมณความรูสึก (Affective Component) เปนความรูสึกดาน

ทัศนคติ คานิยม ความตระหนัก ชอบหรือไมชอบ ดีหรือไมดี เปนองคประกอบในการประเมินสิ่ง

เราตางๆ  

3) พฤติกรรม (Behavioral Component) เปนการแสดงออกทาง

วาจา ทาทาง ที่มีตอสิ่งเราหรือแนวโนมที่บุคคลจะตองกระทํา ดังนั้น บุคคล สถานการณ กลุม

สังคม การเรียนรู และประสบการณ จึงเปนปจจัยที่มีผลตอจิตสํานึก โดยมีความรู ความเขาใจ 

ความรูสึก และพฤติกรรม เปนองคประกอบที่กอใหเกิดจิตสํานึก  

2.11.2.3  Coser และ Coser (1990:15 − 16) ยังไดแบงองคประกอบของจิต 

สํานึกออกเปน 3 สวน ในลักษณะที่คลายคลึงกัน คือ 

1)  องคประกอบดานความรู (Cognitive Component) หมายถึง สวน

ที่เก็บสะสมความรู ความเชื่อจากสิ่งตางๆ ที่เก่ียวกับพฤติกรรมทางจริยธรรม และเปนสวนที่จะ

ประเมินหรือตัดสินวา พฤติกรรมใด ดี ถูก ควรทํา และพฤติกรรมใดไมควรทํามโนทัศนที่ใชเรียก

องคประกอบ ไดแก ความคิด (Thought) คานิยม (Value) และความเชื่อ (Belief) 

2) องคประกอบดานอารมณ (Affective Component) หมายถึง ความ 

รูสึก หรือปฏิกิริยาที่มีตอพฤติกรรม วามีความพอใจหรือไมพอใจ ชอบหรือไมชอบ มโนทัศนที่

ใชเรียกองคประกอบนี้ ไดแก ทัศนคติ (Attitude) ความรูสึก (Feeling) และปฏิกิริยา (Reaction) 

3) องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavior Component) หมายถึง

การกระทําที่บุคคลแสดงออกมา ทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสิ่งแวดลอม เปนพฤติกรรมที่

สามารถตัดสินไดวาดีหรือไมดี เหมาะสมหรือไมเหมาะสม มโนทัศนที่ใชเรียกองคประกอบนี้ 

ไดแก ความประพฤติ (Conduct) การกระทํา (Act) และพฤติกรรม (Behavior)  

สรุปไดวา องคประกอบของจิตสํานึกปะกอบดวย 3 สวนใหญๆ คือ ความรูความเขาใจ 

(Cognition) อารมณความรูสึก (Affection) และ พฤติกรรม (Behavior) 
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2.11.3  กระบวนการเกิดจิตสํานึก  

เมธี  ปลันธนานนท (2546: 42 − 48) อธิบายกระบวนการเกิดจิตสํานึกวามี 5 ลําดับ คือ 

2.11.3.1  ความรูสึก เปนความรูสึกสะดุดใจจากสิ่งที่ตนกระทําอยูหรือเคยมีประ 

สบการณ กอใหเกิดการคิดคํานึงถึงคานิยมที่ตนมีอยู 

2.11.3.2  ความคิดเห็น แบงออกเปนหลายประเภท ไดแก 

1)  ความคิดเห็นที่มีระดับ ประกอบดวย 7 ระดับ คือ ความจํา การ

แปลความ การประยุกตใช การตีความ การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมิน   

2)  ความคิดเห็นแบบวิพากษวิจารณ ซึ่งแยกแยะขอเท็จจริงจาก

ความคิดเห็นสวนตัวที่มีอคติ แยกเอาความลําเอียงและความขัดแยงออกจากสิ่งที่เปนสัจจะหรือ

ขอเท็จจริง รวมถึงการวิพากษวิจารณ การโฆษณาชวนเชื่อ และพฤติกรรมที่ทําตามๆ กันมา 

เปนตน 

3)  ความคิดเห็นตามหลักตรรกวิทยา ความคิดแบบสรางสรรค 

ความคิดเห็นจากทักษะและความรูความเขาใจ เชน การใชภาษา การคํานวณ และการวิจัย  

สวนที่เปนลําดับของความคิดเห็นนี้จะปรากฏออกมาเนื่องจากการที่เราเกิด

สะดุดใจ ซึ่งเกิดจากความรูสึกและความคิดเห็นประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือบูรณาการกันก็ได 

2.11.3.3  การติดตอสื่อสารและการถายทอด สามารถทําไดทั้งโดยคําพูด และ

ทางอ่ืนๆ เชน การสงขาวดวยถอยคําที่เขียน การฟง การวาดรูป การถาม การรับขอมูล การสง

ขอมูลปอนกลับ และการถกปญหาขอขัดแยง เปนตน 

2.11.3.4 การเลือกเชื่อและการเกิดศรัทธา ในลําดับนี้เปนการพิจารณาหาขอ 

สรุปจากทางเลือกตางๆ มีการพิจารณาสิ่งที่เก่ียวของตางๆ ทั้งที่ชอบ และไมชอบ เลือกการ

กําหนดเปาหมาย การรวบรวมขอมูล การแกปญหา การวางแผน และการเลือกอยางอิสระ 

สําหรับข้ันตอนนี้ เมื่อไดมีการติดตอสื่อสารและถายทอดกันแลว การเห็นพองตองกัน การ

สนับสนุนกัน การนิยมชมชอบรวมกัน จะทําใหคนเลือกเชื่อ และเกิดศรัทธาในการพ่ึงตนเองวา

เปนสิ่งที่ดี และยึดม่ันไวในใจ 

2.11.3.5  เปนลําดับข้ันตอนที่ทําตามซ้ํากับที่เคยทํามา หรือจากที่เลือกใหม 

เมื่อมาถึงข้ันตอนนี้ จะเกิดความเชื่อถือศรัทธาในพฤติกรรม และพยายามถายทอดความเชื่อนี้

ออกมาเปนการประพฤติปฏิบัติดวยตนเองบาง เปนพฤติกรรมที่สังเกตไดของบุคคลนั้นๆ 
 

  2.11.4  ประเภทของจิตสํานึกในการแกปญหาสิ่งแวดลอม 

ในการศึกษาถึงการสรางจิตสํานึกเพ่ือแกปญหาสิ่งแวดลอม บุญสม หรรษาศิริพจน 

(2539: 27) ไดแบงประเภทของจิตสํานึกออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

  2.11.4.1  จิตสํานึกของรัฐ รัฐควรสรางศรัทธาและสรางความรวมมือจากประชา 

ชน ตลอดจนประสานงานในดานตางๆ กับหนวยงานภาคเอกชนและประชาชน ควรรับฟงเสียง
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ของประชาชน เมื่อเกิดมีการรองเรียน รองทุกขเรื่องปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึน ไมวาจะเกิดจาก

ภาคการผลิต อุตสาหกรรม ภาคเอกชน หรือจากชุมชน รัฐควรรับฟงและหาแนวทางแกไข

ปญหาที่จะเกิดข้ึนและเรงขจัดปญหาแตละเรื่องใหหมดไป และควรเรงขจัดปญหาใหเกิดผลเปน

รูปธรรมอยางทันทวงที เพ่ือใหประชาชนไดเห็นถึงความเอาใจใสของรัฐ และหันมาสนใจ ใสใจ

ในปญหาสิ่งแวดลอมมากข้ึน ใหความรวมมือมากข้ึนอันจะกอใหเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาใน

การทํางานของรัฐ และเกิดจิตสํานึกรวมในสังคม 

การแกปญหาของรัฐ ควรมีการศึกษาถึงสาเหตุและความสําคัญของปญหาท่ี

เกิดข้ึนจากหนวยงานเล็กๆ (Macro) เชน ชุมชน ทองถิ่น จังหวัด โดยยึดผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 

กับประชาชนผูมีสวนรวมเปนประการแรก เมื่อหนวยเล็กมีความสมบูรณและมีปญหานอยแลว 

จะทําใหสังคมใหญมีปญหานอยลงตามไปดวย 

  รัฐควรสรางความรูและความเขาใจ ตลอดจนศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการ

ดําเนินโครงการตางๆ ที่รัฐจัดทําข้ึนเพ่ือประโยชนของประชาชน โดยการใหประชาชนแสดง

ความคิดเห็นตางๆ ที่ประชาชนมีสวนไดรับผลประโยชนหรือไดรับผลกระทบโดยตรง 

  2.11.4.2  จิตสํานึกสวนเอกชน ภาคเอกชนควรมีจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม โดย 

  1)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายที่มีผลบังคับใชตอการดําเนิน

กิจการนั้นๆ 

2)  มีความรับผิดชอบตอสังคมโดยสวนรวม ควรคํานึงถึงมลพิษที่จะ

เกิดข้ึนจากกิจกรรมของตน ไมวาจะเปนมลพิษทางน้ํา ขยะ อากาศ หรือเสียง และหามาตรการ

บรรเทา หรือขจัดปญหาตางๆ ที่จะกอใหเกิดมลพิษ ตองมุงเนนการปรับปรุงขีดความสามารถ

และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือลดปญหามลพิษที่เกิดข้ึนใหมีนอยที่สุด  

2.11.4.3  จิตสํานึกสวนประชาชน การสรางจิตสํานึกสวนประชาชนตองเริ่มตั้ง 

แตความรับผิดชอบ ความเปนผูมีระเบียบวินัยในตนเอง รูจักรักษาและไมทําลายสิ่งแวดลอม ทั้ง

บริเวณบานของตนและภายในชุมชน พึงระลึกวาตนเปนผูหนึ่งที่จะรวมสรางสังคม บทบาทหนา 

ที่ที่พึงปฏิบัติใหเกิดผลดีแกสวนรวมและสังคม ไดแก  

  1)  รูจักบทบาทหนาที่ของตน 

     2)  ซื่อสัตยตอตนเองและหนาที่รับผิดชอบที่ตนมี 

     3)  เขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาและรับรูถึงปญหาสิ่งแวดลอมที่

เกิดข้ึน 

     4) ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการที่จะไมทําลายหรือกอให 

เกิดปญหาสิ่งแวดลอมตอครอบครัวและตอชุมชนของตนเอง 

     5)  ชวยกันรักษากฎระเบียบของสังคม รักษาสาธารณะสมบัติซึ่งเปน

สาธารณะประโยชนตอสวนรวมใหเปรียบเสมือนบานของตน ไมทําลาย แตคอยเปนหูเปนตาให 

กับบานเมือง 
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     6)  รูจักเสียสละกําลังสมอง กําลังกาย และกําลังทรัพย เพ่ือสังคม

สวนรวมตามความสามารถของตน 
 

2.12  ทฤษฎีและแนวคิดเรื่องพฤติกรรมมนุษย 
  

2.12.1  ความหมายของพฤติกรรมมนุษย (Human Behavior) 

พฤติกรรม (Behavior) คือ กริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโตตอบเมื่อเผชิญกับ

สิ่งเรา (Stimulus) หรือสถานการณตางๆ อาการแสดงออกตางๆ เหลานั้น อาจเปนการเคลื่อน 

ไหวที่สังเกตไดหรือวัดได เชน การเดิน การพูด การเขียน การคิด การเตนของหัวใจ เปนตน 

สวนสิ่งเราที่มากระทบแลว กอใหเกิดพฤติกรรมก็อาจจะเปนสิ่งเราภายใน (Internal Stimulus) 

และสิ่งเราภายนอก (External Stimulus)  

ชัยพร  วิชชาวุธ (2523: 1) กลาววา พฤติกรรม หมายถึง การกระทําของมนุษย ไมวา

การกระทํานั้นผูกระทําจะทําโดยรูตัวหรือไมรูตัว และไมวาคนอ่ืนจะสังเกตการณกระทํานั้นหรือ 

ไมก็ตาม การพูด การเดิน การกระพริบตา การไดยิน การเขาใจ การรูสึกโกรธ การคิด ตางก็

เปนพฤติกรรมทั้งสิ้น 

ชุดา  จิตพิทักษ (2525: 2) กลาววา พฤติกรรม หรือ การกระทํา ของบุคคลนั้นไมรวม

เฉพาะสิ่งที่แสดงปรากฏออกมาขางนอกเทานั้น แตยังรวมถึงสิ่งที่อยูภายในบุคคล ซึ่งคนภาย 

นอกไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง โดยมีเหตุปจจัยตางๆ อันไดแก คุณคาที่ยึดถือเปนหลัก

ในการประเมินสิ่งตางๆ ทัศนคติหรือเจตคติที่มีตอสิ่งตางๆ  ความคิดเห็น ความเชื่อ รสนิยม 

และสภาพจิตใจ เปนเหตุกําหนดพฤติกรรม หรือการกระทําของบุคคล   

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526: 15) ใหความหมายของพฤติกรรมไววา หมายถึง กิจกรรม

ทุกประเภทที่มนุษยกระทํา ไมวาสิ่งนั้นจะสังเกตเห็นไดหรือไมก็ตาม เชน การเดิน การพูด การ

คิด ความรูสึก ความสนใจ เปนตน 

  

2.12.2  ประเภทของพฤติกรรม 

2.12.2.1  การกระทํา หรือการแสดงออกของมนุษย ทั้งทางความรูสึกนึกคิด คํา 

พูด การแสดงทาทางตางๆ มีความสําคัญเพราะเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการอยูรวมกันในสังคม  

พฤติกรรมของบุคคลอาจจําแนกไดหลายลักษณะ สมจิตต สุพรรณทัศน (2526: 98) จําแนก

พฤติกรรมมนุษยโดยอาศัยการสังเกตเปนหลักสําคัญ และแบงพฤติกรรมออกเปน 2 ประเภท 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปรียาพร  วงศบุตรโรจน (2521: 7) ดังนี้คือ 

 1)  พฤติกรรมภายใน หรือพฤติกรรมปกปด (Convert Behavior) 

คือ การกระทําหรือกิจกรรมที่เกิดข้ึนในตัวบุคคล ซึ่งสมองจะทําหนาที่รวบรวมและสั่งการ มีทั้งที่
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เปนรูปธรรม ไดแก การเตนของหัวใจ การบีบตัวของลําไส และที่เปนนามธรรม ไดแก ความคิด 

ความรูสึก ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม ซึ่งอยูในสมองของคน ไมสามารถมองเห็นได     

 2)  พฤติกรรมภายนอก หรือพฤติกรรมเปดเผย (Overt Behavior) 

คือ ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมของบุคคลที่ปรากฏออกมาใหบุคคลอ่ืนเห็นไดทั้ง วาจา การกระทํา ทา 

ทางตางๆ เชน การพูด การหัวเราะ การกินอาหาร การรักษาความสะอาด การปลูกตนไม กลาว

ไดวา พฤติกรรมภายนอกเปนปจจัยสําคัญที่สุดของมนุษยในการอยูรวมกันกับบุคคลอ่ืนๆ 

 2.12.2.2  สมจิตต สุพรรณทัศน (2526: 101 − 105) ไดแบงพฤติกรรมตาม

การยอมรับของสังคมออกเปน 2 ประเภท คือ  

 1)  พฤติกรรมปกติ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในสังคมใดตอง
เปนไปตามข้ันตอนของพัฒนาการ ตองสอดคลองกับวัฒนธรรมที่ตนเองอาศัยอยู และตองเปน 

ไปตามกฎของสังคมนั้น ซึ่งมีเกณฑการพิจารณา คือ ตองเปนไปตามข้ันตอนของพัฒนาการ

ตามวุฒิภาวะของบุคคล ตองสอดคลองกลมกลืนกับวัฒนธรรมทางสังคม ที่ตนเองเปนสมาชิก 

และตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ของสังคมที่กําหนดไว 

 2)  พฤติกรรมผิดปกติ หรือ พฤติกรรมอปกติ หมายถึง พฤติกรรม

ใดที่ไมเปนไปตามกฎเกณฑพิจารณาพฤติกรรม ตองเรียกวา พฤติกรรมผิดปกติ เชน เด็กอายุ 

3 ขวบ สามารถเลนดนตรีคลาสสิกได หรือคนอายุ 20 ป รองไหเมื่อหิวแลวไมไดรับประทาน

อาหาร เปนตน นักพฤติกรรมศาสตรบางคนเรียกพฤติกรรมอปกติวาพฤติกรรมเบ่ียงเบน  

พฤติกรรมเบ่ียงเบนอาจเบ่ียงเบนไปในทางดานบวกหรือดานลบก็ได ซึ่งพฤติกรรมผิดปกติใน

วัฒนธรรมหน่ึงอาจถือเปนปกติในวัฒนธรรมอ่ืน ทั้งนี้เพราะในแตละวัฒนธรรมตางก็มีระบบการ

ใหคุณคาพฤติกรรมแตกตางกันออกไป     

 

2.12.3  ปจจัยกําหนดพฤติกรรม  

พัฒน  สุจํานงค (2522: 80 – 82) กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย 

ดังนี้ 

  2.12.3.1  กลุมสังคม (Social Group) ไดแก กลุมเพ่ือนบาน กลุมเพ่ือนโรงเรียน 

กลุมเพ่ือนสถาบันเดียวกัน เปนตน  

  2.12.3.2  บุคคลที่เปนแบบอยาง (Identification Figure) ไดแก พอ แม พ่ี นอง 

ครู ผูที่มีชื่อเสียงในสังคม เปนตน 

2.12.3.3  สถานภาพ (Status) อาจเปนสถานภาพที่สังคมเปนตัวกําหนด เชน 

เพศ อายุ ศาสนา เปนตน หรืออาจเปนสถานภาพที่บุคคลนั้นหามาไดดวยตนเอง เชน ยศ 

ตําแหนง เปนตน เมื่อบุคคลมีสถานภาพที่แตกตางกันไป พฤติกรรมก็ยอมแตกตางกันดวย 
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  2.12.3.4  ความกาวหนาทางเทคโนโลยี เชน ในปจจุบันมนุษยนิยมใชเครื่องมือ

ทุนแรงตางๆ ในการทํางานแทนการใชแรงงานเหมือนอยางแตกอน ทําใหพฤติกรรมของมนุษย

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

  2.12.3.5  กฎหมาย พฤติกรรมบางสวนของมนุษยถูกควบคุมโดยกฎหมาย เชน 

การสูบบุหรี่บนรถประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครถือวาผิดกฎหมาย ดังนั้น พฤติกรรมการ

สูบบุหรี่บนรถประจําทางก็นอยลงไป 

  2.12.3.6  ศาสนา แตละศาสนามีกฎเกณฑขอหามที่แตกตางกัน ดังนั้น ใน

สถานการณอยางเดียวกัน คนที่นับถือศาสนาตางกันก็อาจแสดงพฤติกรรมตางกันได ทั้งนี้

เนื่องจากอิทธิพลของศาสนานั่นเอง 

  2.12.3.7  ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อตางๆ ลวนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติ

ตนของบุคคลทั้งสิ้น เชน ประเพณีในการเลี้ยงเด็กในแตละสังคมก็แตกตางกันออกไปตามความ

เชื่อ เปนตน 

  2.12.3.8  สิ่งแวดลอม คนที่อยูในสิ่งแวดลอมตางกันออกไป พฤติกรรมก็จะตาง 

กันดวย เชน คนในชนบทกับคนในเมือง 

  2.12.3.9 ทัศนคติ มีอิทธิพลตอการแสดงออกของมนุษย เชน นักเรียนมีทัศน 

คติที่ไมดีตอครูผูสอนก็มักจะแสดงพฤติกรรมแปลกๆ ออกมา เชน ไมตั้งใจเรียนหรือขาดเรียน

เมื่อถึงชั่วโมงที่ครูคนนี้สอน เปนตน 

  2.12.3.10 การเรียนรู ในทางจิตวิทยาถือวาพฤติกรรมสวนใหญของมนุษยนั้น

เกิดจากการเรียนรู การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่องโดยตลอด ตั้งแตเด็กจนโต 

เชน เด็กเรียนรูการปฏิบัติตนจากการท่ีไดดูตัวอยางจากผูใหญ เปนตน  

 

2.12.4  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับองคประกอบอ่ืนๆ 

จากการศึกษาตัวกําหนดพฤติกรรมมนุษย ซึ่งมีทั้งความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ ตลอดจน

อิทธิพลทางดานสรีรวิทยา บุคลิกภาพ สังคม และวัฒนธรรม เพราะฉะนั้น สิ่งที่จะมี

ความสัมพันธหรืออิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษยยอมมีมากมายหลายอยาง ดังนี้ 

  2.12.4.1  อิทธิพลของคานิยมตอพฤติกรรมมนุษย 

  การแสดงพฤติกรรมของมนุษยมักเปนไปตามความรูสึกนึกคิด หรือความนิยม

ของตนเอง ดังที่ ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2523: 2) ไดกลาวไววา คานิยมมีอิทธิพลตอแรง 

จูงใจ ทัศนคติความสนใจ และมีอิทธิพลตอความตั้งใจ หรือความคาดหวัง แลวไปมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรม หรือการกระทําที่มุงตอสิ่งที่นิยมนั่นเอง และพฤติกรรมการกระทํานั้นมีผลยอนกลับ

ตอความตั้งใจ แรงจูงใจ ทัศนคติ ความสนใจ และมีอิทธิพลตอคานิยมดวย การเกิดคานิยมจะ

ดําเนินไปอยางมีข้ันตอน โดยเริ่มจากการเลือกอยางอิสระจากหลายสิ่งหลายอยาง การใชความ 

คิดพิจารณาตัวเลือกแตละชนิด และมีความชื่นชมกับสิ่งที่เลือก รวมทั้งผูเลือกไดยืนยันเหตุผล
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ในการเลือก หลังจากนั้นไดมีการปฏิบัติจริงกับสิ่งที่ไดเลือก และมีการกระทําซ้ําแลวซ้ําอีกใน

ชีวิตจริงจนกลายเปนพฤติกรรมของมนุษย 

  2.12.4.2  ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับพฤติกรรม   

  วัฒนธรรมมีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล โดยจะกําหนดเงื่อนไข

ใหปฏิบัติตามแนวทางซึ่งเปนที่ยอมรับภายในสังคมนั้นๆ พฤติกรรมทุกอยางในสังคมมนุษยได 

รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม แนวความคิดเก่ียวกับความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับพฤติกรรมนี้ 

Serpall Robert (1976 อางอิงใน อภิชาติ ณ พิกุล, 2546: 24) ไดกลาวถึงสาเหตุบางประการที่

ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับพฤติกรรม คือ วัฒนธรรมมีความสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ และสิ่งแวดลอมทางสังคม และยังมีความสัมพันธตอการจูงใจและ

ความรู ทั้งแรงจูงใจและความรูยอมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม  

  2.12.4.3  ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม กับพฤติกรรม 

  การท่ีบุคคลหรือกลุมคนเขามาในสังคม จะมีความตองการ มีแรงจูงใจและแรง

กระตุนใหบุคคลมีพฤติกรรมตางๆ กัน ดังที่ อรทัย ชื่นมนุษย (2519: 24 − 25) ไดกลาววา สิ่ง 

แวดลอมและวัฒนธรรมจะเปนตัวกอตั้งพฤติกรรมบทบาท สวนสังคมจะเปนผูกําหนดบทบาท

ของบุคคลจะเปนตัวสรางความคาดหวังถึงการกระทําของบุคคล และจะใหความหมายแกสถาน 

การณซึ่งบุคคลกําลังกระทําอยู ซึ่งวัฒนธรรมจะเปนสิ่งที่ควบคุมวิถีทางดํารงชีวิตของสังคม ลวน

เปนสิ่งที่มากําหนดแนวทางชีวิตหรือพฤติกรรมทั้งสิ้น 

กลาวโดยสรุป แนวคิดเก่ียวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม ใหความสําคัญกับตัว

แปร 3 ตัว คือ ความรู (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และการยอมรับปฏิบัติ (Practice) ของ

ผูรับสารอันอาจมีผลกระทบตอสังคมตอไปจากการรับสารนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงทั้งสามประเภท

นี้จะเกิดข้ึนในลักษณะตอเนื่อง กลาวคือ เมื่อผูรับสารไดรับสารก็จะทําใหเกิดความรู เมื่อเกิด

ความรูข้ึนก็จะไปมีผลทําใหเกิดทัศนคติ และข้ันสุดทาย คือ การกอใหเกิดการกระทํา แนวคิดนี้

อธิบายการสื่อสาร หรือ สื่อมวลชนวา เปนตัวแปรตนที่สามารถเปนตัวนําการพัฒนาเขาไปสูชุม 

ชนไดดวยการอาศัยตัวแปรตามในการวัดความสําเร็จของการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา (สุรพงษ 

โสธนะเสถียร, 2533: 118)  

 

2.13  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

อุษา เขียวรอด (2537: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาทัศนคติของประชาชนตอการ

อนุรักษทรัพยากรปาไม ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในพื้นที่โครงการการมีสวนรวมของประชา 

ชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (สปท.) จังหวัด เชียงราย” ซึ่งผลการศึกษาพบวา กลุมตัว 

อยางสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม สวนความสัมพันธระหวางปจจัยทาง 

ดานสังคมและเศรษฐกิจกับทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม ปรากฏดังนี้ คือ ผูที่มีระดับ
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การศึกษาสูงกวาชั้นประถม 4 มีทัศนคติฯ ดีที่สุด รองลงมาคือผูจบการศึกษาชั้นประถม 4 และ

ต่ํากวาชั้นประถม 4 ตามลําดับ ผูที่ไดรับขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมนอย จะมี

ทัศนคติฯ ดีกวาผูที่ไมเคยไดรับขาวสารฯ และผูที่ไดรับขาวสารฯ มาก แตไมมีความแตก 

ตางกันระหวางทัศนคติฯ ของผูที่ไดรับขาวสารมากกับผูที่ไมเคยไดรับขาวสารเลย ผูที่ไมเคยเขา

รวมกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม กับผูที่เคยเขารวมกิจกรรมฯ มีทัศนคติฯ ไม

แตกตางกัน ผูที่เขารวมกิจกรรมฯ ในทุกระดับตั้งแตระดับมาก นอย หรือไมเคยเขารวมเลย มี

ทัศนคติฯ ไมแตกตางกัน ผูที่เคยมีประสบการณเก่ียวกับภัยธรรมชาติ อันเกิดจากปาไมถูก

ทําลายจะมีทัศนคติฯ ดีกวาผูที่ไมเคยมีประสบการณ ผูที่อยูในพ้ืนที่นาน (เกิน 25 ป) กับไมนาน 

(ไมเกิน 25 ป) มีทัศนคติฯ ไมแตกตางกัน ผูที่ไมมีที่ดินกับผูที่มีที่ดินนอย มีทัศนคติฯ ไม

แตกตางกัน แตผูที่มีที่ดินมากจะมีทัศนคติฯ ดีกวาผูที่ไมมีที่ดินและผูที่มีที่ดินนอย ผูที่มีกรรม 

สิทธิ์ในที่ดินบางสวนและไมมีกรรมสิทธิ์ฯ เลย จะมีทัศนคติฯ ดีกวาผูที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้ง 

หมด ผูที่ใชประโยชนจากปาไมมากหรือนอย มีทัศนคติฯ ไมแตกตางกัน ผูที่มีความรูเก่ียวกับ

การอนุรักษทรัพยากรปาไมสูงจะมีทัศนคติฯ ดีกวาผูที่มีความรูต่ํา ในกลุมของผูที่มีที่ดินมาก 

พบวา ผูที่มีรายไดสูงจะมีทัศนคติฯ ดีกวาผูที่มีรายไดต่ํา  

พงษศักด์ิ ฉัตรเตชะ (2540: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการ

อนุรักษทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่ปาอนุรักษ พ้ืนที่อุทยานแหงชาติแมโถ อําเภอฮอด จังหวัด

เชียงใหม” ซึ่งผลการศึกษาพบวา ชาวบานสวนมากมีอาชีพทางดานเกษตรกรรมเชิงพาณิช 

สวนพัฒนาการใชปาของชาวบานชุมชนแมโถหลวงเปนไปแบบเก้ือกูลธรรมชาติ บนพ้ืนฐาน

ความเชื่อวัฒนธรรมด้ังเดิม สวนชุมชนบานแมโถ (มง) ในอดีตใชปาแบบไมระมัดระวัง เคลื่อน 

ยายถางปาไปเรื่อยๆ ปจจุบันเนื่องจากขอจํากัดทางดานกฎหมายจึงทําการเกษตรบนพื้นที่เดิม

แบบเขมขน การมีสวนรวมของชาวบานพบวา ในภาพรวมชาวบานมีสวนรวมในระดับปานกลาง 

สวนผลการมีสวนรวมในแตละข้ันตอนมีดังนี้ ข้ันตอนการคนหาปญหาและสาเหตุ ข้ันตอนการ

วางแผนดําเนินงาน และข้ันตอนการลงทุนและปฏิบัติมีสวนรวมในระดับปานกลาง สวนข้ันตอน

การติดตามและประเมินผล ชาวบานมีสวนรวมในระดับต่ํา และชาติพันธุ สถานภาพทางสังคม 

การไดรับขอมูลขาวสารดานปาไม จํานวนพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตรและการเคยเขาไปเก็บ

หาของปา มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของชาวบานในการอนุรักษทรัพยากรปาไม  

สายันห ปญญาทรง (2545: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของ

อาสาสมัครพิทักษแมน้ํานอยในจังหวัดสิงหบุรี” ซึ่งผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรม

การอนุรักษแมน้ําที่ถูกตองในระดับปานกลาง และปจจัยดานเพศ อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยริมฝง

แมน้ํานอย จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ประสบการณที่เก่ียวของกับปญหาน้ําเสีย การรับรู

ขาวสาร ความรูและทัศนคติในการอนุรักษแมน้ํา กอใหเกิดความแตกตางในเรื่องพฤติกรรมการ

อนุรักษแมน้ํานอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระยะเวลาที่อาศัยริมฝงแมน้ํานอยมีแนวโนมจะมี

ความสัมพันธแบบผกผัน (Negative Relationship) กับพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําที่ถูกตอง 
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ในขณะที่ระดับการรับรูขาวสาร ความรูและทัศนคติเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํามีความสัมพันธ

แบบตามกัน (Positive Relationship) อยางชัดเจนกับพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําที่ถูกตอง   

ประสิทธิ์ ออนดี (2546: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภูมิศาสตรเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม โดยชุมชนเขามามีสวนรวม” ซึ่งพบวา ปจจัย

ดานตําแหนงที่ตั้งของหมูบาน หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ เสนทางคมนาคม ถนนตรวจการณ

ของเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ ความลาดชันของพ้ืนที่ ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง 

ความอุดมสมบูรณของดินและปริมาณน้ําฝน กับพ้ืนที่ที่เคยถูกบุกรุกและพ้ืนที่เกษตรกรรมใน

ปจจุบัน มีความสัมพันธกัน สําหรับผลการกําหนดพ้ืนที่ปาที่เสี่ยงตอการถูกบุกรุกในการ

เกษตรกรรมในอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง พบวา ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก มีพ้ืนที่ปาที่เสี่ยงตอการถูกบุกรุกในการเกษตรกรรมอยูในระดับสูงมากที่สุด รองลงมา 

คือ ตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ตามมาดวย ตําบลบานมุง อําเภอเนิน

มะปราง จังหวัดพิษณุโลก การเปรียบเทียบระดับเจตคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไมของ

เกษตรกร จําแนกตามปจจัยเศรษฐกิจและสังคม พบวา เกษตรกรที่ทําอาชีพรองและมีรายไดใน

ระดับสูง มีเจตคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไมในระดับสูงกวา กลุมเกษตรกรที่มีรายไดใน

ระดับต่ําและไมมีอาชีพรอง เกษตรกรที่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมากกวา 5 คน และจํานวน

สมาชิกในครัว เรือนที่อยูในวัยแรงงานมากกวา 3 คน มีเจตคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไมใน

ระดับต่ํา 

ดํารง พิเดช (2548: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม: เขตพ้ืนที่ลุมน้ําแมจัน ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย” ซึ่งเปนการ 

ศึกษาการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในดานการดําเนินการอนุรักษ ดานการ

วิเคราะหและวางแผน และดานการติดตามประเมินผล ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลตอ

การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ไดแก เพศ อายุ อาชีพหลัก รายได  

ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ และความรูความเขาใจเก่ียวกับอนุรักษ โดยพบวาประชาชนไดรับ

ขอมูลขาวสารในระดับปานกลาง และมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการอนุรักษธรรมชาติในระดับ 

สูง สําหรับปญหาและอุปสรรคในการอนุรักษทรัพยากรปาไม พบวา ประชาชนยังไมคอยมีสวน

รวมในการอนุรักษปาไมในทุกดานและยังขาดความรูความเขาใจ นอกจากนี้ยังขาดงบประมาณ

ในการดําเนินการ ขาดความรวมมือจากทุกภาคสวน กิจกรรมการอนุรักษและการประชา 

สัมพันธยังมีนอย 

อดิศักด์ิ แดงสกุล (2548: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการ

อนุรักษทรัพยากรปาไม: ศึกษากรณี พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ ปาหวยตนยางและปาหวยแมแกว 

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย” ซึ่งเปนการศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม และ

ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ผล
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การศึกษา พบวา ประชาชนในพ้ืนที่มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในภาพรวมใน

ระดับปานกลาง มีสวนรวมในดานการรวมรับผลประโยชนจากการอนุรักษในระดับดีมาก และมี

สวนรวมในดานการรวมดําเนินการอนุรักษ และดานการวิเคราะหสภาพปญหาและวางแผน

แกไขปญหาในระดับนอย ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากร

ปาไม ไดแก ภูมิ ลําเนา การศึกษา อาชีพหลัก รายได สถานภาพหรือทางสังคม การไดรับการ

ฝกอบรม การไดรับขอมูลขาวสาร และความรูความเขาใจเก่ียวกับอนุรักษ โดยพบวาประชาชน

ไดรับขอมูลขาวสารในระดับปานกลาง และมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากร

ปาไม สําหรับปญหาและอุปสรรค ไดแก ประชาชนในพ้ืนที่ยังไมคอยมีความรูเก่ียวกับการ

อนุรักษปาไม กฎหมาย และบทลงโทษเก่ียวกับการตัดไมทําลายปา ขาดการประสานงาน

ระหวางเจาหนาที่และชาวบาน และเจาหนาที่ไมจริงจังในการดําเนินงาน  

บัณฑิต นอยนรินทร (2549: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการ

อนุรักษทรัพยากรปาไม: ศึกษากรณี พ้ืนที่โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ตําบลริมโขง 

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย” ซึ่งเปนการศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ

อนุรักษทรัพยากรปาไม ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม และปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการดําเนินการปลูกปา

ถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ในภาพรวมเห็นดวยในระดับดีมาก ความถี่ในการไดรับขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับโครงการฯ และการสนับสนุนทางสังคมในพ้ืนที่อยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่สงผลตอ

การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ไดแก การศึกษา การเขารวมกลุม

ทางสังคม ความคิดเห็นตอโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ ความถี่ในการไดรับขอมูลขาวสาร 

และการสนับสนุนทางสังคม สําหรับปญหาและอุปสรรค พบวา มีปญหาการประสานงานของ

ประชาชนกับเจาหนาที่ ปญหาการบุกรุกพ้ืนที่ปา มีการสารเคมีในการทําเกษตรทําใหเกิดพิษ

ตกคาง และสภาพปามีความเสื่อมโทรมมาก 

สุเทพ หาญใจ (2549: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุ 

รักษทรัพยากรปาไม บริเวณพ้ืนที่ลุมน้ําแมสรวย ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย” 

ซึ่งเปนการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ปจจัยที่มีผลตอ

การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม และปญหาและอุปสรรคในการมีสวน

รวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ผลการศึกษา พบวา การไดรับขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการอนุรักษในภาพรวมมีความถี่ปานกลาง โดยไดรับจากสื่อบุคคล สื่อโทรทัศน และสื่อ

เสียง ความคาดหวังของประชาชนในการไดรับผลประโยชนจากการอนุรักษในภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง การมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการอนุรักษอยูในระดับสูง การมีสวนรวมใน

การอนุรักษทรัพยากรปาไมในภาพรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง โดยมีสวนรวมในดานการ

กําหนดมาตรการในการปองกันมากที่สุด รองลงมา ไดแก การวิเคราะหสภาพปญหา และดาน
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การสนับสนุนการดําเนินการ ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม ไดแก อายุ การศึกษา อาชีพหลัก รายได ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ การได 

รับการอบรมความรูและการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับอนุรักษ โดยพบวาประชาชนคาดหวัง

ถึงความรูความเขาใจเก่ียวกับการอนุรักษและผลประโยชนที่จะไดรับ สําหรับปญหาและ

อุปสรรค พบวา เจาหนาที่เขามาชวยเหลือในการอนุรักษนอย ประชาชนในพ้ืนที่ยังไมคอยมี

ความรูเก่ียวกับการอนุรกัษปาไมและกฎหมาย ขาดการใหความรวมมือในทุกๆ ดาน และการลง 

โทษผูกระทําผิดยังไมเขมงวด รวมทั้งขาดวัสดุอุปกรณในการปองกันและดับไฟปา  



 

บทท่ี 3 
 

วิธีการวิจัย 
 

 ผูวิจัยไดเลือกโครงการหมูบานสหกรณหวยสัตวใหญ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เนื่องจากมีการดําเนินยุทธศาสตรภายใตกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและเพ่ิมผลผลิตภายในชุมชน โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดิน เพ่ือลดการบุก

รุกทําลายปา ซึ่งเปนไปตามเปาหมายหลักของการอนุรักษและฟนฟูปาในพ้ืนที่เปาหมาย  

  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา โครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จะสามารถ

ปรับเปลี่ยนจิตสํานึกและพฤติกรรมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ในการอนุรักษและฟนฟูปาตน

น้ําไดหรือไมอยางไร เพ่ือนําไปสูการเสนอแนะแนวทางบริหารจัดการ และการกําหนดนโยบาย

พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังตอไปนี ้ 

 

3.1  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา   
 

3.1.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดวย 3 กลุมดังนี ้

3.1.1.1 ปจจัยสวนบุคคล อันไดแก เพศ อายุ การนับถือศาสนา สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพหลัก อาชีพเสริม รายไดสวนบุคคล รายได

ครอบครัว การมีที่ดินทํากิน จํานวนที่ดินทํากิน และสิทธิบนที่ดินทํากิน  

3.1.1.2  การมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.1.3  จิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 
 

3.1.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบดวย 2 กลุมดังนี ้

3.1.2.1  การมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.2.2  จิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 

3.1.2.3  พฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา  
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3.2  กรอบแนวคิดในการวิจัย (ภาพที่ 3.1)    
 

 

 

 
ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคดิงานวิจัย 
 

 

3.3  สมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานที่ 1  ปจจัยสวนบุคคลของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม
กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่แตกตาง

กัน  

สมมติฐานที่ 1.1 เพศของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่แตกตางกัน  

สมมติฐานที่ 1.2 อายุของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่แตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 1.3  การนับถือศาสนาของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่

แตกตางกัน  

จิตสํานึก 

อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 

การมีสวนรวม 

ในโครงการตามกรอบแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 

พฤติกรรม 

การอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 

ปจจัยสวนบุคคล 
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สมมติฐานที่ 1.4  สถานภาพสมรสของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่

แตกตางกัน  

สมมติฐานที่ 1.5 ระดับการศึกษาของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่

แตกตางกัน  

สมมติฐานที่ 1.6 จํานวนสมาชิกในครอบครัวของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่

รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมใน

โครงการฯ ที่แตกตางกัน  

สมมติฐานที่ 1.7 อาชีพหลักของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่แตกตาง

กัน  
สมมติฐานที่ 1.8 อาชีพเสริมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่แตก 

ตางกัน  

สมมติฐานที่ 1.9  รายไดสวนบุคคลของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง  

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่

แตกตางกัน  

สมมติฐานที่ 1.10 รายไดครอบครัวของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่

แตกตางกัน  

สมมติฐานที่ 1.11 การมีที่ดินทํากินของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่

แตกตางกัน  

สมมติฐานที่ 1.12  จํานวนที่ดินทํากินของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่

แตกตางกัน  

สมมติฐานที่ 1.13  สิทธิบนที่ดินทํากินของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่

แตกตางกัน  
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สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนบุคคลของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม 

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่แตก 

ตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.1 เพศของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่แตก 

ตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.2 อายุของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่แตก 

ตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.3  การนับถือศาสนาของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปา

ตนน้ําที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.4  สถานภาพสมรสของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ
ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตน

น้ําที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.5 การศึกษาของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่

แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.6 จํานวนสมาชิกในครอบครัวของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่

รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.7 อาชีพหลักของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม
กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่

แตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 2.8  อาชีพเสริมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม
กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่

แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.9  รายไดสวนบุคคลของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปา

ตนน้ําที่แตกตางกัน 
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สมมติฐานที่ 2.10 รายไดครอบครัวของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปา

ตนน้ําที่แตกตางกัน 
สมมติฐานที่ 2.11 การมีที่ดินทํากินของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปา

ตนน้ําที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.12 จํานวนที่ดินทํากินของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 
การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปา

ตนน้ําที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.13  สิทธิบนที่ดินทํากินของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปา

ตนน้ําที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3 ปจจัยสวนบุคคลของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่

แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3.1 เพศของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่

แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3.2 อายุของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่

แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3.3 การนับถือศาสนาของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน  
สมมติฐานที่ 3.4  สถานภาพสมรสของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟู

ปาตนน้ําที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3.5 การศึกษาของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตน

น้ําที่แตกตางกัน 
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สมมติฐานที่ 3.6 จํานวนสมาชิกในครอบครัวของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่

รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการ

อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3.7 อาชีพหลักของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตน

น้ําที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3.8 อาชีพเสริมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตน

น้ําที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3.9  รายไดสวนบุคคลของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3.10 รายไดครอบครัวของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3.11 การมีที่ดินทํากินของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3.12 จํานวนที่ดินทํากินของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3.13  สิทธิบนที่ดินทํากินของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 
การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 4  การมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของชาว

ไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงที่แตกตางกัน มีผลตอจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 5  การมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของชาว

ไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตาง

กัน 

สมมติฐานที่ 6  จิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวม

ในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน 
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3.4  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 

 3.4.1  ประชากร (Population) 

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงที่รวมโครงการตามกรอบ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่อาศัยอยูในพ้ืนทีห่มูบานปาละอู ภายใตโครงการหมูบานสหกรณหวย

สัตวใหญ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
 

 3.4.2  กลุมตัวอยาง (Sample) 

 ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษา โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เฉพาะผูมีสถานะหัวหนา

ครอบครัวของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงที่ลงหลักปกฐาน ตั้งบานเรือนอยูในพ้ืนที่หมูบานปาละอู 

ในโครงการหมูบานสหกรณหวยสัตวใหญ ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 121 ราย จาก 121 ครัวเรือน 
 

3.5  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 การศึกษาครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงออกเปน 2 ลักษณะ ประกอบไปดวย 

การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสอบถามก่ึงสัมภาษณ แบบสัมภาษณ

เชิงลึก และแบบสังเกตพฤติกรรมและสภาพแวดลอมเปนเครื่องมือ ดังมีรายละเอียด ตอไปนี้  
  

 3.5.1  เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ  มุงเก็บรวบรวมขอมูลที่วัดได และสามารถแสดงผล

หรืออธิบายในรูปตัวเลข ซึ่งผูวิจัยสามารถนําไปใชในการวิเคราะหทางสถิติดวย 4 ระดับการวัด 

อันไดแก กลุม (Nominal) อันดับ (Ordinal) ชวง (Interval) และอัตราสวน (Ratio) โดยเครื่องมือที่

ใชวัดจะประกอบไปดวย 4 สวนดังนี้   

3.5.1.1  สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล อัน

ไดแก เพศ อายุ การนับถือศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

อาชีพหลัก อาชีพเสริม รายไดสวนบุคคล รายไดครอบครัว การมีที่ดินทํากิน จํานวนที่ดินทํากิน 

และสิทธิบนที่ดินทํากิน โดยใชขอคําถามแบบใหเลือกตอบ (Checklist) รวมกับแบบสอบถาม

ปลายเปด  

3.5.1.2  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในโครงการตาม
กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัยไดนํากรอบของวงจร Demming (PDCA) ซึ่งเริ่มจากการ

วางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการเปลี่ยนแปลง (Change/ Act) 

และตัวแบบระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management System Model) อันประ 

กอบไปดวย 1) การกําหนดนโยบาย  2) การวางแผน  3) การนําไปปฏิบัติและดําเนินงาน 4) การ

ตรวจสอบและแกไขขอบกพรอง และ 5) การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย มาประยุกตใชในการ
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กําหนดประเด็นชี้วัดการมีสวนรวม 8 ขอคําถาม โดยใชวิธีวัดระดับแบบ (Likert Scale) เปนระดับ

การปฏิบัติทั้งสิ้น 5 ระดับ ตั้งแตไมปฏิบัติเลยไปจนถึงปฏิบัติมากที่สุด ใชตัวเลข 0 ถึง 4 แทน

ระดับการปฏิบัติ ดังนี้ 

 ระดับการปฏิบัติ       คะแนน 

ปฏิบัติมากที่สุด        4 

ปฏิบัติมาก                                           3 

ปฏิบัติปานกลาง                                     2 

ปฏิบัตินอย                                           1 

ไมปฏิบัติเลย              0 

 3.5.1.3 สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามวัดระดับจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ

และฟนฟูปาตนน้ํา โดยแบงออกเปน 2 ตอน  

    1) ตอนที่ 1 เปนคําถามวัดระดับจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูปาตน

น้ํา 10 ขอคําถาม ซึ่งผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดยอาศัยองคประกอบของจิตสํานึก 3 ประการ ได 

แก ความรูความเขาใจ (Cognition) อารมณความรูสึก (Affection) มาประยุกตใชในการกําหนด

ประเด็นชี้วัด และการตอบสนองทางจิต (Psychomotor) แทนข้ันตอนการตัดสินใจตอบของผูตอบ 

    2) ตอนที่ 2 เปนคําถามวัดระดับพฤติกรรมในการอนุรักษและฟนฟูปาตน

น้ํา 10 ขอคําถาม ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดประเด็นชี้วัด จากการประมวลปจจัยพ้ืนฐานที่ทําใหเกิด

พฤติกรรม คือ การรับรู (Perception) สติปญญา (Intelligence) ความคิด (Thinking) เจตคติ 

(Attitude) อารมณ (Emotion) และแรงจูงใจ (Motivation) โดยมีข้ันตอนการตัดสินใจตอบของผู 

ตอบที่ใชวัดความคิดเห็น แทนการแสดงออกของพฤติกรรมนั้นๆ 

  ทั้งสองตอนเปนแบบสอบถามวัดระดับแบบ (Likert Scale) 3 ระดับ ดังนี้ 

 ความคิดเห็น                คะแนน 

      ใช            2 

             ไมแนใจ               1 

            ไมใช          0 

 3.5.1.4  สวนที่ 4 เปนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ ขอ 

คิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และขอคิดเห็นและขอ 

เสนอแนะตอการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา ซึ่งมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด ใหผูตอบไดแสดง

ความคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมอยางอิสระ เพ่ือความสมบูรณของแบบสอบถาม 
              
 3.5.2  เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลเชิงลึก เชิงจิตวิทยา และมานุษย 

วิทยา ที่ไมสามารถอธิบายโดยใชตัวเลขแทนคาได อันไดจากการสังเกต และการสัมภาษณ กอน

นํามาประมวลและบรรยายสรุปตอไป โดยเครื่องมือที่ใชวัดจะเปนแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม 
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และสภาพแวดลอม กับแบบสัมภาษณเชิงลึก ผูมีสวนเก่ียวของในโครงการ ไดแก ผูนําชุมชน และ

เจาหนาที่รัฐ  

 นอกจากนี้ยังไดศึกษาเอกสาร และรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพปา และ

ระบบนิเวศปาตนน้ํา จากหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือหาขอสรุปและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

สภาพพ้ืนที่ปาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

 ทั้งนี้ ขอคําถามแตละประเด็นในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ จะสรางตามข้ันตอน

มาตรฐานการสรางตัวชี้วัดเพ่ือใหครอบคลุมตามเน้ือหาที่ตองการศึกษา โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 ข้ันที่ 1  ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวของ ตลอดจนสิ่งพิมพตางๆ ใหครอบคลุมตัว

แปร ที่ทําการศึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 ข้ันที่ 2  สรางเครื่องมือสําหรับงานวิจัยใหครอบคลุม สอดคลอง และสัมพันธกับตัวแปรที่

ผูวิจัยทําการศึกษา  

 ข้ันที่ 3 ทดสอบเครื่องมือ แบงออกเปน 2 สวน คือ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

(Validity) และทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) 

 ข้ันที่ 4  ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และขอบกพรอง
ของแบบสอบถามที่ไดจากการทดสอบเบ้ืองตน เพ่ือใหแบบสอบถามมีความสมบูรณ และใชได

อยางมีประสิทธิผลสูงสุด 

 

3.6  การทดสอบเครื่องมือ 

 

เพ่ือใหเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีมาตรฐานอยูในระดับที่เปนที่ยอมรับในทาง

วิชาการ ผูวิจัยจึงทําการทดสอบเครื่องมือโดยมีวิธีการดังตอไปนี้ 
 

 3.6.1  การหาความตรง (Validity)   

 นําเครื่องมือที่สรางเสนอตอผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวของ เพ่ือพิจารณา ตรวจประเมิน

ความสอดคลองตามเนื้อหาของแตละคําถาม วาตรงตามจุดมุงหมายของการวิจัยครั้งนี้หรือไม โดย

การศึกษาครั้งนี้ ไดรับความกรุณาจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเปนผูพิจารณาตรวจประเมิน คือ รศ.ดร.

ธวัชชัย ศุภดิษฐ รองประธานกรรมการศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ดร.สมพจน กรรณนุช 

ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาแบบย่ังยืน และ รศ.ดร.จําลอง โพธิ์บุญ ผูเชี่ยวชาญการบริหาร

โครงการสิ่งแวดลอม  
 

 3.6.2  การหาความเที่ยง (Reliability)  

 นําเครื่องมือที่ผานการตรวจสอบหาความตรงและแกไขแลว ไปทดสอบเบ้ืองตน (Pretest) 

โดยนําไปทดลองใช (Try Out) กับตัวอยางที่มีความคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา 



 

61 

เชนเดียวกับการใชแบบสอบถามตามสถานการณจริงทุกประการ โดยในการทดลองใชเครื่องมือ

ครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกหมูบานฟาประทาน (หมูที่ 2) และหมูบานโคนมพัฒนา (หมูที่ 6) ซึ่งมีบริบทที่

คลายคลึงกับพ้ืนที่เปาหมายจริง โดยกลุมตัวอยางที่เลือกใชเปนชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงที่เปน

หัวหนาครอบครัว จํานวน 25 ราย หรือคิดเปนประมาณรอยละ 20.0 ของกลุมตัวอยางจริงที่ใชใน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  

 จากนั้นนําแบบสอบถามมาหาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง 

(α) ของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) กับแบบสอบถามวัดระดับการมีสวนรวมใน

โครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แบบสอบถามวัดระดับจิตสํานึก และแบบสอบถาม

วัดระดับพฤติกรรม 
  

     α   =          n               1 -   ∑ 
Si

2    
                                                                           

n - 1
                    Sx

2 

 

 α =  สัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเครื่องมือ 

 n = จํานวนขอ 

     Si
2 = คะแนนความแปรปรวนในแตละขอ 

      Sx
2 = คะแนนความแปรปรวนของทั้งฉบับ 

 ซึ่งปรากฏผลดังนี้ 

 3.6.2.1 แบบสอบถามวัดระดับการมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง ไดคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (α) เทากับ 0.867 ซึ่งสรุปไดวา มีความเที่ยงอยู

ในระดับสูง เหมาะสมที่จะนําไปใชจริง  

 3.6.2.2 แบบสอบถามวัดระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา ไดคาสัมประ 

สิทธิ์ความเที่ยง (α) เทากับ 0.835 ซึ่งสรุปไดวา มีความเที่ยงอยูในระดับสูง เหมาะสมที่จะนําไป 

ใชจริง  

 3.6.2.3 แบบสอบถามวัดระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา ไดคา

สัมประสิทธิ์ความเที่ยง (α) เทากับ 0.842 ซึ่งสรุปไดวา มีความเที่ยงอยูในระดับสูง เหมาะสมที่จะ

นําไปใชจริง 
 

3.7  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 3.7.1  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยแบงออกเปน 3 แบบ ไดแก 
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3.7.1.1  แบบที ่1 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามก่ึงสัมภาษณกับ

กลุมตัวอยางซึ่งเปนชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงในหมูบานปาละอู เฉพาะท่ีเปนหัวหนาครัวเรือน 

จํานวนทั้งสิ้น 121 ราย จาก 121 ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 100 ของครัวเรือนชาวไทยภูเขา

เผากะเหรี่ยงที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ที่ทําการศึกษา 

3.7.1.2 แบบที่ 2 ใชแบบสัมภาษณเชิงลึกกับผูนําชุมชน และเจาหนารัฐ โดย

สัมภาษณผูเก่ียวของ อันไดแก นายกฯ รองนายกฯ และเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลหวย

สัตวใหญ รวม 5 ทาน เจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช รวม 6 ทาน และคณะครู

ตํารวจตระเวนชายแดนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนเรศวรปาละอู รวม 6 ทาน ผูใหญบาน

และผูชวยผูใหญบาน รวม 2 ทาน 

3.7.1.3 แบบที่ 3 ใชแบบสังเกตพฤติกรรมและสภาพแวดลอม สําหรับงานวิจัยเชิง

คุณภาพ จําแนกออกเปน 2 ดาน ไดแก ดานประชาชนในพ้ืนที่ และดานสิ่งแวดลอม 

หลังจากนั้น นําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณอีกครั้ง กอนที่จะ

นําไปใชในการวิเคราะห ประเมินผล และสรุปผลการวิจัยตอไป 
   

 3.7.2  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยคนควาจากหนังสือ รายงานทางวิชาการ เอกสาร 

งานวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิค สิ่งตีพิมพตางๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงขอมูลจากหนวยงานราชการ อันได 

แก กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 

ลอม ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศทางอวกาศ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และองค 

การบริหารสวนตําบลหวยสัตวใหญ ทั้งนี้ เพ่ือใหงานวิจัยมีความสมบูรณ และเปนประโยชนแกผู 

อ่ืนมากที่สุด   
 

3.8  การวิเคราะหขอมูล  
 

 การวิเคราะหผลการวิจัยในครั้งนี้ แบงออกเปน 2 สวน คือ  
 

3.8.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ   

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ไดแก ขอ 

มูลสวนบุคคล ซึ่งประกอบดวย ขอมูลสวนตัว สถานะทางเศรษฐกิจ และขอมูลเก่ียวกับที่ดินทํากิน 

ขอมูลการมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งขอมูลเก่ียวกับ

จิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา โดยแบงการวิเคราะหเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้  

 3.8.1.1 วิธีการพรรณนาทางสถิติ เพ่ือวิเคราะหและอธิบายขอมูลทั่วไปที่ไดจาก

การคํานวณหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (Mean) และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง และการกระจาย
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ลักษณะสวนบุคคลและเศรษฐกิจของผูใหขอมูล อันไดแก เพศ อายุ การนับถือศาสนา ระดับการ 

ศึกษา สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพหลัก อาชีพเสริม รายไดสวนบุคคล 

รายไดครอบครัว การมีที่ดินทํากิน จํานวนที่ดินทํากิน และสิทธิบนที่ดินทํากิน โดยใชโปรแกรม

สถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS (Statistical Package for the Social Science)  

  3.8.1.2  หาคาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย (Weight Mean Score : WMS) เพ่ือใชในการ

วิเคราะหระดับการมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจิตสํานึก

อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา และระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา โดยนําคะแนนจาก

คําตอบของผูตอบแบบสอบถามแตละราย มาคิดคํานวณหาคาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย โดยแบงออก 

เปน 2 สวน ดังนี้  

  1)  สวนที่ 1 การวิเคราะหระดับการมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนว 

คิดเศรษฐกิจพอเพียง แบงคะแนนออกเปน 4 ชวง ดังนี้ 

  ชวงคะแนนเฉลี่ย  ระดับการมีสวนรวม 

3.01 – 4.00 คะแนน             ดีมาก 

2.01 – 3.00 คะแนน           ดี 

1.01 – 2.00 คะแนน                ปานกลาง 

    0 – 1.00 คะแนน            ไมดี 

2)  สวนที่ 2 การวิเคราะหระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา และ

ระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา แบงคะแนนออกเปน 3 ชวง ดังนี้ 

      ชวงคะแนนเฉลี่ย         ระดับจิตสํานึก/ระดับพฤติกรรม 

1.34 – 2.00 คะแนน            สูง 

0.67 – 1.33 คะแนน               ปานกลาง 

    0 – 0.66 คะแนน            ต่ํา 

 3.8.1.3  การทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยใชคาสถิติการเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉล่ีย (t – test) สําหรับปจจัยสวนบุคคล อันไดแก เพศ การนับถือศาสนา สถานภาพสมรส 

การมีที่ดินทํากิน สิทธิบนที่ดินทํากิน และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F – test) 

สําหรับปจจัยอ่ืนๆ อันไดแก อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพหลัก อาชีพ

เสริม รายไดสวนบุคคล รายไดครอบครัว และจํานวนที่ดินทํากิน โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทาง

สถิติที่ 0.05 จากนั้นทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธี Least – Significant Different: LSD 

เฉพาะกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับดังกลาว  
 

 3.8.2  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

 ไดจากการรวบรวมขอมูลเชิงจิตวิทยา และมานุษยวิทยา ของผูมีสวนไดสวนเสีย และผู 

เก่ียวของกับบริบทของการศึกษาในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ  
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  3.8.2.1  การสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะหตามประเด็นดังนี้  

 1)  ความสําเร็จของโครงการ 

 2)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ 

 3)  ปญหา อุปสรรคของโครงการ และแนวทางแกไขปญหา 

 4)  ผลของโครงการที่มีตอการปลูกจิตสํานึก และการสรางพฤติกรรมการ

อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของสภาพปาตนน้ําในพ้ืนที่ 

  3.8.2.2  การสังเกตพฤติกรรมและสภาพแวดลอม แบงออกเปน 2 ดาน ดังนี้  

   1)  ดานประชาชนในพ้ืนที่ 

            2)  ดานสิ่งแวดลอม 

 ทั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากการสังเกต และการสัมภาษณเชิงลึกผูมีสวนไดสวนเสีย 

อันไดแก ราษฎร ผูนําชุมชน และเจาหนาที่รัฐ ที่ปฏิบัติงานอยูในพ้ืนที่ ตลอดจนคนควาขอมูล

เอกสารและสื่อตางๆ จากหนวยงานของรัฐ แลวจึงนํามาประมวลและบรรยายดวยวิธีการพรรณนา

 ในการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพผูวิจัยจะใชวิธีวิเคราะหแบบบูรณา

การ ไมแยกสวน เพ่ือใหผลการศึกษามีความสมบูรณและสามารถสรางความเขาใจ อันจะเปน

ประโยชนแกผูอาน ตลอดจนการนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ และการกําหนด

นโยบายการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําไดดีย่ิงข้ึน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 4 

  

ผลการศึกษา 

  
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยประเมินผลจากขอมูลปฐมภูมิ ที่ดําเนินการเก็บรวบรวม ประกอบ

กับขอมูลทุติยภูมิ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ  

 

4.1  ขอมูลเชิงปริมาณ 4 ดาน ไดแก  

4.1.1  ขอมูลพ้ืนฐาน อันเปนปจจัยแวดลอมของกลุมตัวอยางทั้งหมด 

4.1.2  ขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

4.1.3  ขอมูลเก่ียวกับจิตสํานึกและพฤติกรรมในการอนุรักษและฟนฟูปา 

4.1.4  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 2 ดาน ไดแก 

  4.1.4.1  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  4.1.4.2   ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 
4.2  ขอมูลเชิงคุณภาพ 3 ดาน ไดแก 

4.2.1  ขอมูลจากการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ (Stake Holder) 

4.2.2  ขอมูลจากประเด็นสังเกตพฤติกรรมและสภาพแวดลอม สําหรับงานวิจัยเชิง  

คุณภาพ 

4.2.3  ขอมูลจากการตรวจสอบเอกสาร และขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 

 4.3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

โดยผูวิจัยไดนําเสนอตามลําดับ ดังนี ้
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4.1  ขอมูลเชิงปริมาณ  
 

4.1.1  ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

  4.1.1.1  ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล  

  จากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงใน

โครงการหมูบานสหกรณหวยสัตวใหญ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 121 ราย ผลการ 

ศึกษามีดังตอไปนี้  

กลุมตัวอยางเปนเพศชายรอยละ 61.2 เปนเพศหญิงรอยละ 38.8 สวนใหญมีอายุ

อยูในชวง 30 − 60 ป ซึ่งกลุมอายุ 30 − 40 ป มีจํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 32.2 กลุมตัวอยาง

ที่อายุนอยที่สุดคือ 24 ป และอายุมากที่สุดคือ 85 ป สวนใหญรอยละ 68.6 นับถือศาสนาพุทธ ที่

เหลือนับถือศาสนาคริสตและนับถือผี กลุมตัวอยางรอยละ 81.8 อยูในสถานภาพสมรส ดานการ 

ศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูไมเรียนหนังสือมีจํานวนสูงสุดถึงรอยละ 36.4 ใกลเคียงกับผูมี

ระดับการศึกษาไมเกินประถมปที่ 4 คือรอยละ 35.5  

จํานวนสมาชิกในครอบครัวของกลุมตัวอยางสวนใหญคือ 4 คน คิดเปนรอยละ 

24.0 โดยครอบครัวที่มีจํานวนสมาชิกสูงสุดมีสมาชิก 10 คน หัวหนาครอบครัวรอยละ 49.6 ประ 

กอบอาชีพหลักรับจาง สวนอาชีพเสริม สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 57.0  

สําหรับปจจัยรายไดสวนบุคคลตอเดือน แบงออกเปน 4 กลุม โดยกลุมที่มีจํานวน

มากที่สุดคือ รอยละ 35.5 มีรายไดสูงกวา 5,000 บาท ข้ึนไป รองลงมา รอยละ 23.1 มีรายได 

3,001 − 4,000 บาท รอยละ 21.5 มีรายได 4,001 − 5,000 บาท และรอยละ 19.8 มีรายได 0 − 

3,000 บาท สวนปจจัยรายไดครอบครัวตอเดือนของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในเกณฑ 4,001 − 

6,000 บาท ซึ่งมีจํานวนรอยละ 37.2  

โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานทั้งหมดดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1  ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนกลุมตัวอยาง 

(n = 121) 

รอยละ 

(100) 

1.  เพศ 

          ชาย 

          หญิง             

 

74 

47 

 

61.2 

38.8 

2.  อายุ (ป) 

          30 – 40 ป 

          41 – 50 ป          

          51 – 60 ป 

          ต่ํากวา 30 ป 

          61 ปขึ้นไป 

 

39 

31 

25 

13 

13 

 

32.2 

25.6 

20.7 

10.7 

10.7 

3.  ศาสนา 

            พุทธ 

           อื่นๆ ไดแก คริสต นับถือผี 

 

83 

38 

 

68.6 

31.4 

4.  สถานภาพสมรส 

          สมรส 

          อื่นๆ ไดแก โสด หมาย หยา      

 

99 

22 

 

81.8 

18.2 

5.  ระดับการศึกษา 

          ไมเรียน 

          ประถมศึกษาปที่ 4 และต่ํากวา 

          ประถมศึกษาปที่ 5 ขึ้นไป  

 

44 

43 

34 

 

36.4 

35.5 

28.1 

6. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

          4 คน 

          5 คน 

          6 คน 

          2 คน 

          3 คน 

          7 คน ขึ้นไป           

 

29 

22 

22 

16 

16 

16 

 

24.0 

18.2 

18.2 

13.2 

13.2 

13.2 

7.  อาชีพหลัก 

         รับจาง 

           เกษตรกรรม 

         อื่นๆ เชน คาขาย ทํางานหัตถกรรม       

                      รับราชการ วางงาน เปนตน 

 

60 

51 

10 

 

49.6 

42.1 

8.26 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ)  
 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนกลุมตัวอยาง 

(n = 121) 

รอยละ 

(100) 

8.  อาชีพเสริม 

           เกษตรกรรม 

           อื่นๆ เชน ลูกจางราชการ รับจาง คาขาย   

                        หัตถกรรม เปนตน 

           ไมม ี
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27 

 

25 

 

57.0 

22.3 

 

20.7 

9.  รายไดสวนบุคคลตอเดือน 

              สูงกวา 5,000  บาท  

           3,001 - 4,000  บาท 

           4,001 - 5,000  บาท 

                 0 - 3,000  บาท 

 

43 

28 

26 

24 

 

35.5 

23.1 

21.5 

19.8 

 10.  รายไดครอบครัวตอเดือน 

4,001 -  6,000   บาท 

6,001 -  8,000   บาท 

8,001 - 10,000  บาท 

สูงกวา   10,000   บาท       

      0 -  4,000   บาท 

 

45 

33 

 20 

12 

11 

 

37.2 

27.3 

16.5 

9.92 

9.09 

 

4.1.1.2  ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับที่ดินทํากินของกลุมตัวอยาง 

จากการสํารวจการมีที่ดินทํากิน พบวา กลุมตัวอยางมีที่ดินทํากินจํานวน 116 ราย 

คิดเปนรอยละ 95.9 มีเพียง 5 ราย หรือคิดเปนรอยละ 4.13 ไมมีที่ดินทํากิน โดยมีรายละเอียดดัง

ตารางที่ 4.2 
  

ตารางที่ 4.2  ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการมีที่ดินทํากินของกลุมตัวอยาง 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนกลุมตัวอยาง 

(n = 121) 

รอยละ 

(100) 

11.  การมีท่ีดินทํากิน 

           มี     

           ไมมี  

 

116 

5 

 

95.9 

4.13 
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ในจํานวนผูที่มีที่ดินทํากิน 116 ราย สวนใหญมีที่ดิน 6 − 10 ไร คิดเปนรอยละ 

37.2 รองลงมารอยละ 36.4 มีที่ดินทํากิน 1 − 5 ไร โดยผูมีที่ดินทํากินรอยละ 53.7 เปนผูมีสิทธิบน

ที่ดินอยางถูกตอง ที่เหลือเปนผูไมมีสิทธิบนที่ดินอยางถูกตอง โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 4.3 

 

ตารางที่ 4.3  ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับที่ดินทํากินของกลุมตัวอยาง 

 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนกลุมตัวอยาง 

(n = 116) 

รอยละ 

(100) 

12.  จํานวนท่ีดินทํากิน 

                  6 – 10  ไร 

                  1 – 5    ไร 

            มากกวา 10  ไร 

            นอยกวา  1  ไร  

 

45 

44 

17 

10 

 

37.2 

36.4 

14.0 

8.26 

13.  สิทธิบนท่ีดินทํากิน 

           มีสิทธิอยางถูกตอง 

           ไมมีสิทธิอยางถูกตอง            

 

65 

51 

 

53.7 

42.1 

 

4.1.2  ขอมูลการมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

การมีสวนรวมในโครงการฯ พิจารณาจากขอคําถามซึ่งกําหนดจากประเด็นชี้วัด 8 ขอ  

(ดังแบบสอบถามก่ึงสัมภาษณ สวนที่ 2) โดยแบงเปน 4 ระดับ คือ มีสวนรวมไมดี คาคะแนนเฉลี่ย 

0 − 1.00 มีสวนรวมปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ย 1.01 − 2.00 มีสวนรวมดี คาคะแนนเฉลี่ย 2.01 − 

3.00 และมีสวนรวมดีมาก คาคะแนนเฉลี่ย 3.01 − 4.00 ตามลําดับ โดยผลการศึกษามีราย 

ละเอียดดังตอไปนี้ 

4.1.2.1 การมีสวนรวมในโครงการฯ กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการมีสวนรวมฯ 

ดี ถึง ดีมาก คิดเปนรอยละ 40.5 และรอยละ 36.4 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.4 
 

ตารางที่ 4.4  รอยละของจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการมีสวนรวมฯ  

 

ระดับการมีสวนรวม จํานวนกลุมตัวอยาง 

  (n = 121) 

รอยละ 

  (100) 

1.  ดี 

2.  ดีมาก 

3.  ปานกลาง 

4.  ไมดี 

49 

44 

19 

9 

40.5 

36.4 

15.7 

7.44 

รวม 121 100 
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4.1.2.2 ผลการประเมินระดับการมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐ 

กิจพอเพียง จําแนกตามประเด็นชี้วัดการมีสวนรวมฯ พบวา ประเด็นที่กลุมตัวอยางมีสวนรวมฯ 

ในระดับดีมาก คือ การรวมประชุมและวางแผนดําเนินงานของโครงการฯ และการรวมรับรูปญหา

ของเพ่ือนสมาชิกและปญหาของโครงการฯ ประเด็นที่กลุมตัวอยางมีสวนรวมฯ ในระดับดี คือ การ

ปฏิบัติตามแผนงานของโครงการฯ การถายทอดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับสมาชิก

อ่ืนๆ การเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขขอบกพรองของโครงการฯ การติดตามตรวจสอบผล

การดําเนินงานของโครงการฯ และการรวมกําหนดโครงการฯ สวนประเด็นที่กลุมตัวอยางมีสวน

รวมฯ ในระดับปานกลาง มีเพียงประเด็นเดียว คือ การสนับสนุนปจจัยตางๆ ใหกับโครงการฯ เชน 

เงิน วัสดุ ที่ดิน แรงงาน ทั้งนี้ ระดับการมีสวนรวมฯ โดยรวมทั้ง 8 ประเด็น มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

2.62 จัดวาอยูในระดับการมีสวนรวมฯ ดี ดังตารางที่ 4.5 

 

ตารางที่ 4.5    ระดับการมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของกลุม

ตัวอยาง จําแนกตามประเด็นชี้วัดของการมีสวนรวม 

 
ประเด็นชี้วัด 

การมีสวนรวมในโครงการตามกรอบ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

คะแนน เฉลี่ย 

(Mean)  

 

สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 

  

ระดับการ 

มีสวนรวมฯ 

 

1. การเขารวมประชุม และวางแผน

ดําเนินงานของโครงการฯ  

3.34 

 

0.988 

 

ดีมาก 

 

2. การรับรูปญหาของเพื่อนสมาชิก และ

ปญหาของโครงการฯ 

3.08 

 

1.26 

 

ดีมาก 

 

3. การปฏิบัติตามแผนงานของโครงการฯ 2.93 1.29 ดี 

4. การถายทอด แลกเปลี่ยนความรู  

   และประสบการณกับสมาชิกอื่นๆ 

2.83 

 

1.20 

 

ดี 

 

5. การเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไข    

ขอบกพรองของโครงการฯ 

2.34     

 

1.24 

 

ดี 

 

6. การติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

ของโครงการฯ 

2.29             

 

1.22 

 

ดี 

 

7. การรวมกําหนดโครงการฯ 2.21 1.20 ดี 

8. การสนับสนุนปจจัยตางๆ ใหกับโครงการฯ 

(เชน เงิน วัสดุ ที่ดิน แรงงาน เปนตน) 

1.94 

 

1.08 

 

ปานกลาง 

 

รวม 2.62 1.19 ดี 
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4.1.3  ขอมูลเก่ียวกับจิตสํานึกและพฤติกรรมในการอนุรักษและฟนฟูปาตนนํ้า 

การศึกษาจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา ไดกําหนดประเด็นชี้วัด

เปน 2 ชุด คือ ประเด็นชี้วัดระดับจิตสํานึกฯ และประเด็นชี้วัดระดับพฤติกรรมฯ โดยแบงออกเปน

ชุดละ 10 ขอคําถาม (ดังแบบสอบถามสวนที่ 3 ตอนที่ 1 และตอนท่ี 2) โดยการวิเคราะหผลแบง

ออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับต่ํา คาคะแนนเฉลี่ย 0 − 0.66 ระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ย 0.67 

− 1.33 และระดับสูง คาคะแนนเฉลี่ย 1.34 − 2.00 ซึ่งผลการศึกษามีรายละเอียดดังตอไปนี้  

4.1.3.1  ผลการประเมินจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูปา โดยรวมของกลุมตัว 

อยาง พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 66.9 มีจิตสํานึกฯ ในระดับปานกลาง รอยละ 30.6 มีจิตสํานึกฯ 

ในระดับสูง และมีเพียงรอยละ 2.48 ที่มีจิตสํานึกฯ ในระดับต่ํา ดังตารางที่ 4.6  

 

ตารางที่ 4.6  รอยละของจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับจิตสํานึกฯ 
 

ระดับจิตสํานึก จํานวนกลุมตัวอยาง 

  (n = 121) 

รอยละ 

  (100) 

1.  ปานกลาง 
2.  สูง 

3.  ต่ํา 

81 

37 

3 

66.9 

30.6 

2.48 

รวม 121 100 

 

4.1.3.2  ผลการประเมินระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา จําแนกตามประ 

เด็นชี้วัดจิตสํานึกฯ พบวา ประเด็นที่กลุมตัวอยางมีจิตสํานึกฯ ในระดับสูง คือ ความเขาใจถึงผล

จากการอนุรักษและฟนฟูปาที่มีตออาชีพและรายไดของคนในชุมชน ความเต็มใจสนับสนุนและเขา

รวมกิจกรรมอนุรักษและฟนฟูปา การตระหนักถึงผลของการเขามาลงทุนกวานซื้อที่ดินของ

นายทุน การตระหนักถึงผลของการตัดไมและลาสัตวปาอยางผิดกฎหมาย และการตระหนักถึง

หนาที่รับผิดชอบในการอนุรักษและฟนฟูปา ประเด็นที่กลุมตัวอยางมีจิตสํานึกฯ ในระดับปาน

กลาง คือ ความเห็นเก่ียวกับการจัดการปาเสื่อมโทรม ความเห็นเก่ียวกับผูตองรับผลกระทบจาก

การตัดไมทําลายปา และความเต็มใจใหหนวยงานภายนอกเขามาอนุรักษและฟนฟูปา สวนประ 

เด็นที่กลุมตัวอยางมีจิตสํานึกฯ ในระดับต่ํา คือ ความเห็นเก่ียวกับผูมีสิทธิในผืนปา ระหวางคนใน 

กับคนนอกพ้ืนที่ และความเห็นเก่ียวกับการแบงพ้ืนที่ปาใหชาวบานทํากิน ทั้งนี้ ระดับจิต สํานึกฯ 

โดยรวมทั้ง 10 ประเด็น มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.25 จัดวาอยูในระดับจิตสํานึกฯ ปานกลาง ดัง

ตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7  ระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเด็นชี้วัด 
 

ประเด็นชี้วัด 

ระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปา 

คะแนน เฉลี่ย 

(Mean)  

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(S.D.)  

ระดับ

จิตสํานึก 

1. ความเขาใจถึงผลจากการอนุรักษและฟนฟูปาที่มีตอ

อาชีพและรายไดของคนในชุมชน 

1.90 

 

0.327 

 

สูง 

 

2. ความเต็มใจสนับสนุนและเขารวมกิจกรรมอนุรักษและ

ฟนฟูปา 

1.84 

 

0.408 

 

สูง 

 

3. การตระหนักถึงผลของการเขามาลงทุน กวานซื้อที่ดิน

ของนายทุน 

1.70 

 

0.572 

 

สูง 

 

4. การตระหนักถึงผลของการตัดไม และลาสัตวปา อยาง

ผิดกฎหมาย 

1.67 

 

0.611 

 

สูง 

 

5. การตระหนักถึงหนาที่รับผิดชอบในการอนุรักษ-ฟนฟูปา 1.64 0.592 สูง 

6. ความเห็นเก่ียวกับการจัดการปาเสื่อมโทรม  1.32 0.798 ปานกลาง 

7. ความเห็นเก่ียวกับผูตองรับผลกระทบจากการตัดไม

ทําลายปา  

1.06 

 

0.745 

 

ปานกลาง 

 

8. ความเต็มใจใหหนวยงานภายนอกเขามาอนุรักษและ

ฟนฟูปา 

0.694 

 

0.815 

 

ปานกลาง 

 

9. ความเห็นเก่ียวกับผูมสีิทธิในผืนปา ระหวางคนในกับคน

นอกพื้นที่ 

0.488 

 

0.685 

 

ต่ํา 

 

10. ความเห็นเก่ียวกับการแบงพื้นที่ปาใหชาวบานทํากิน 0.190 0.471 ต่ํา 

รวม 1.25 0.602 ปานกลาง 

 

 4.1.3.3 ผลการประเมินพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาโดยรวมของกลุมตัว 

อยาง พบวา รอยละ 90.9 มีพฤติกรรมในการอนุรักษและฟนฟูปาในระดับสูง รอยละ 8.26 มี

พฤติกรรมฯ ระดับปานกลาง และรอยละ 0.826 มีพฤติกรรมฯ ระดับต่ํา ดังตารางที่ 4.8  
 

ตารางที่ 4.8  รอยละของจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับพฤติกรรมฯ  

 
ระดับพฤติกรรม จํานวนกลุมตัวอยาง   

(n = 121) 

รอยละ 

  (100) 

1.  สูง 
2.  ปานกลาง 

3.  ต่ํา 

110 

10 

1 

90.9 

8.26 

 0.826 

รวม 121 100 
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4.1.3.4 ผลการประเมินระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา จําแนกตาม

ประเด็นชี้วัดพฤติกรรมฯ พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมฯ ในระดับสูง ทั้ง 10 ประเด็น โดยมีคา 

เฉลี่ยระดับพฤติกรรมฯ โดยรวมเทากับ 1.74 จัดวาอยูในระดับสูง ดังตารางที่ 4.9 
 

ตารางที่ 4.9  ระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเด็นชี้วัด 
 

ประเด็นชี้วัด 

พฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปา 

คะแนน เฉลี่ย 

(mean)  

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.)  

ระดับ 

พฤติกรรม 

1. การใชทรัพยากรปาอยางรูคุณคา 1.98 0.156 สูง 

2. การไมตัดไมทําลายปาหรือลาสัตวเพื่อ

การคา 1.83 0.506 สูง 

3. การไมบุกรุกปาเพื่อทําการเกษตร 1.79 0.446 สูง 

4. ความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมปลูก

ปา 1.79 0.451 สูง 

5. การแสวงหาความรูเก่ียวกับปา และการ

ถายทอดไปยังบุคคลอื่น  

1.77 

 

0.513 

 

สูง 

 

6. การปลูกฝงจิตสํานึก และรณรงคในเรื่อง

การอนุรักษและฟนฟูปา 

1.75 

 

0.521 

 

สูง 

 

7. การตักเตือน หามปรามผูกระทําความผิด

บุกรุกทําลายปา 

1.71 

 

0.638 

 

สูง 

 

8. การเฝาระวังผูที่จะเขามาทําลายปา 1.68 0.648 สูง 

9. การแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทาง

อนุรักษและฟนฟูปา 

1.58 

 

0.739 

 

สูง 

 

10. การใหขอมูล แจงเบาะแสการบุกรุก

ทําลายปาแกเจาหนาที่ 

1.57 

 

0.728 

 

สูง 

 

รวม        1.74 0.535 สูง 

 

 4.1.4  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยาง เปน 2 สวน 

คือ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กับ ขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะตอการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา โดยใชคําถามปลายเปด ซึ่งผูวิจัยสามารถสรุป

เปนประเด็น โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

4.1.4.1 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ      

พอเพียง พบวา กลุมตัวอยาง 51 ราย จาก 121 ราย แสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในสวนนี้ 
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ซึ่งสามารถจําแนกไดเปน 5 ประเด็น คือ  

1)  ตองการใหเจาหนาที่จัดอบรมเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 

2)  ตองการใหมีการรณรงคใหความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

3)  ตองการใหมีการจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใหมากข้ึน 

4)  ตองการใหเจาหนาที่ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานโครงการ 

5)  อ่ืนๆ ไดแก ตองการใหมีการทําโครงการอยางตอเนื่อง มีการสนับ 

สนุนดานตลาด และควรเพ่ิมสิทธิพิเศษแกผูที่รวมมือกับโครงการอยางจริงจัง 

ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเสนอแนะใหทางราชการมีการรณรงค

ใหความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเสนอแนะใหเจาหนาที่จัดอบรมเพ่ือกอใหเกิดการเพ่ิมผล 

ผลิต รอยละ 27.5 เทากัน รองลงมา เสนอแนะใหมีการจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใหมากข้ึน 

รอยละ 23.5 ลําดับตอมา เสนอแนะใหเจาหนาที่ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานโครงการ  

รอยละ 13.7 และเสนอขอคิดเห็นอ่ืนๆ รอยละ 7.84 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.13 
 

ตารางที่ 4.10  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ตอโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวนกลุม

ตัวอยาง 

(n = 51) 

รอยละ 

(100) 

1.  ตองการใหเจาหนาที่จัดอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิต 14 27.5 

2.  ตองการใหรณรงคใหความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 14 27.5 

3.  ตองการใหมีการจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใหมากขึ้น 12 23.5 

4.  ตองการใหเจาหนาที่ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานโครงการ 7 13.7 

5.  อื่นๆ เชน ตองการใหมีการทําโครงการอยางตอเนื่อง เปนตน 4 7.84 

 

4.1.4.2 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา พบวา กลุม
ตัวอยาง 95 ราย จาก 121 ราย แสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในสวนนี้ ซึ่งสามารถจําแนกได

เปน 6 ประเด็น คือ  

1)  ตองการใหกําหนดแนวเขตปาใหชัดเจน ไมทับซอน 

2)  ตองการใหทุกฝายรวมมือรณรงคปองกัน อนุรักษ ฟนฟูปา 

3)  ตองการใหมีโครงการปลูกปามากข้ึน 

4)  ตองการใหเจาหนาที่เขมงวดเอาจริงเอาจังในการดูแลรักษาปา 

5)  ตองการใหมีการเสริมสรางความรูเก่ียวกับปาและการอนุรักษฟนฟูปา 

6)  อ่ืนๆ ไดแก ตองการใหเจาหนาที่ผอนปรนไมเขมงวด ตองการใหเจา 

หนาที่ติดตามผลงานอยางตอเนื่อง 
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ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตองการใหทุกฝายรวมมือรณรงคปอง 

กัน อนุรักษ ฟนฟูปารอยละ 29.5 รองลงมา เสนอแนะใหมีโครงการปลูกปามากข้ึนรอยละ 20.0 

เสนอแนะใหเจาหนาที่เขมงวดเอาจริงเอาจังในการดูแลรักษาปารอยละ 16.2 เสนอแนะใหมีการ

เสริมสรางความรูเก่ียวกับปาและการอนุรักษฟนฟูรอยละ 10.5  เสนอแนะใหกําหนดแนวเขตปาให

ชัดเจน ไมทับซอนรอยละ 9.50 และเสนอขอคิดเห็นอ่ืนๆ รอยละ 4.75 โดยมีรายละเอียดดังตาราง

ที่ 4.14 
 

ตารางที่ 4.11  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 

 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ตอการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา  

จํานวนกลุม

ตัวอยาง 

(n = 95 ) 

รอยละ 

(100) 

1.  ตองการใหทุกฝายรวมมือรณรงคปองกัน อนุรักษ ฟนฟูปา 31 29.5 

2.  ตองการใหมีโครงการปลูกปามากขึ้น 21 20.0 

3.  ตองการใหเจาหนาที่เขมงวดเอาจริงเอาจังในการดูแลรักษาปา 17 16.2 

4.  ตองการใหมีการเสริมสรางความรูเก่ียวกับปาและการอนุรักษฟนฟู 11 10.5 

5.  ตองการใหกําหนดแนวเขตปาใหชัดเจน ไมทับซอน 10 9.50 

6.  อื่นๆ เชน ตองการใหเจาหนาที่ผอนปรนไมเขมงวด เปนตน  5 4.75 

 

4.2  ขอมูลเชิงคุณภาพ  
      

  4.2.1  ขอมูลจากการสัมภาษณ ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake Holder) 

  ในการสัมภาษณไดแบงกลุมเปาหมายซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake Holder) ออก 

เปน 2 กลุม โดยพิจารณาจากบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมของพ้ืนที่วิจัย ดังนี้  

  กลุมที่ 1  ประชาชนในพื้นที่ อันประกอบไปดวย 

1)  ผูนําชุมชน 

2)  หัวหนาครัวเรือน (กลุมตัวอยาง) 

3)  ราษฎรอ่ืนๆ 

  กลุมที่ 2  เจาหนาที่ของรัฐ อันประกอบไปดวย  

1)  เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล 

2)  ครู (ตํารวจตระเวนชายแดน) 

3)  เจาหนาที่ปาไม 

4)  ขาราชการสวนอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

 ทั้งนี้ ขอมูลจากการสัมภาษณสามารถสรุปเปนประเด็น อันจะนําไปสูคําตอบและบทสรุป
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ของการวิจัย ดังนี้  

  4.2.1.1  ความสําเร็จของโครงการ 

 โครงการทั้งหมดที่ดําเนินการอยูประสบความสําเร็จในระดับแตกตางกัน โครงการ

ที่ประสบความสําเร็จ และมีผลตอชีวิตความเปนอยูของชาวบานมากที่สุด คือ โครงการอยูดีมีสุข 

ซึ่งเปนโครงการเกษตรผสมผสานบนพ้ืนที่ขนาดเล็ก ชาวบานตอบรับและใหความรวมมือเปน

อยางดี ทําใหโครงการดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง ผลที่ไดคือ ชาวบานมีอาหารการกินที่ดีข้ึน ราย 

จายลดลง จึงมีเงินออมมากข้ึน และไมตองเขาไปหาของปามากินมาขายเหมือนอยางเคย 

 สวนความสําเร็จของโครงการอ่ืนๆ ยังไมปรากฏอยางเดนชัดนัก เนื่องจากขาดการ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน แตบางโครงการยังคงดําเนินงานอยู เชน โครงการหัตถกรรม

ทอผา โครงการสหกรณโคนม (บานปาละอู) อยางไรก็ตาม บางโครงการไมไดรับการตอบรับจาก

ชาวบานเทาที่ควร เพราะไมเหมาะกับบริบททางสังคม และไมไดเริ่มจากความตองการของชาว 

บาน จึงตองยุติลงในที่สุด เชน โครงการธนาคารหมูบาน เปนตน 

  4.2.1.2  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ 

  ทุกโครงการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม และราษฎรในพื้นที่ใหความ

รวมมือเปนอยางดี โดยเฉพาะโครงการอยูดีมีสุข  ซึ่งชาวบานไดรับประโยชนอยางชัดเจน แตมี

บางสวนใหความรวมมือในระยะแรก เมื่อมีความเปนอยูดีข้ึน สามารถอยูไดดวยตัวเองก็เริ่มให

ความรวมมือกับโครงการและสังคมลดนอยลง 

ทั้งนี้ การเปดโอกาสใหชาวบานเขามามีสวนรวมในบางโครงการ เปนการสรางจิต 

สํานึกในการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําโดยตรง เชน โครงการทําฝายชะลอน้ํา โครงการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กอใหเกิดการเรียนรู เขาใจปญหา และเหตุผลของการทํา

โครงการ ทําใหชาวบานสวนใหญใหความรวมมือดวยความกระตือรือรน และมีแนวคิดที่ดีในการ

อนุรักษ อยางไรก็ตาม การกําหนดแผนการดําเนินโครงการยังคงข้ึนอยูกับผูริเริ่มโครงการหรือ

สวนกลางเปนสําคัญ จึงอาจกลาวไดวาการมีสวนรวมของประชาชนโดยเฉพาะดานการวางแผน

และการกําหนดนโยบาย ยังไมไดรับการนําไปสูการปฏิบัติตามที่ประชาชนตองการอยางแทจริง 

4.2.1.3  ปญหา อุปสรรคของโครงการ และแนวทางแกไขปญหา 

 1)  การขาดแคลนตลาด  

    โครงการสงเสริมการผลิตในพ้ืนที่ ยังไมมีการวางแผนดานการตลาด 

เพ่ือรองรับผลผลิตอยางเปนระบบ ในขณะที่ชาวบานเองไมมีทักษะทางการตลาดเทาที่ควร ทําให

ไมสามารถระบายผลผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลผลิตที่เกินจากการบริโภคจึงเสียเปลา ทําให

ไมเกิดแรงจูงใจในการผลิต นับเปนการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ   

    ดังนั้นในการกําหนดโครงการ ควรคํานึงถึงผลผลิตที่จะเกิดข้ึน และ

เตรียมหาตลาดรองรับ โดยรัฐอาจตองรวมมือกับเอกชน จัดหาตลาด คนกลางรับซื้อ อันเปนการ

เพ่ิมรายได และจูงใจใหมีความตองการเขารวมโครงการมากข้ึน อันจะสงผลตอจิตสํานึกและ
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พฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปามากย่ิงข้ึนดวย 

  2)  การขาดเงินทุนอุดหนุนโครงการ 

โครงการตางๆ ที่ดําเนินการอยูมีหลายโครงการที่ไดผลดี แตตองหยุด 

ชะงักหรือชะลอการดําเนินงาน เนื่องจากขาดเงินทุนสนับสนุน เนื่องจากการอนุมัติงบประมาณลา 

ชา หรือถูกตัดงบประมาณ ทําใหโครงการไมตอเนื่อง เชน โครงการหัตถกรรมทอผา เปนโครง 

การท่ีชาวบานตองการและใหความรวมมือเปนอยางดี แตตองชะลอการขยายโครงการ เพราะขาด

งบประมาณสนับสนุนอุปกรณ  

ทางราชการจึงควรเตรียมวางแผนดานงบประมาณแบบระยะยาว และอาจ

ตองขอความรวมมือจากภาคเอกชน องคกรตางๆ ในการสนับสนุนเงินทุน หรือวัสดุอุปกรณ เพ่ือ

สงเสริมใหโครงการดําเนินไปไดอยางคลองตัวย่ิงข้ึน  

  3)  ความไมสอดคลองระหวางนโยบายบางประการกับวิถีชีวิตของชุมชน  

โครงการสวนหนึ่งถูกกําหนดโดยไมไดศึกษาถึงวิถีชีวิตและความตองการ

ของชาวบาน อีกทั้งยังมีความสับสนในเรื่องของนโยบาย เชน โครงการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

แทนที่จะสนับสนุนการทําเกษตรผสมผสาน ซึ่งชาวบานทํากันอยูแลว กลับมีนโยบายดึงนายทุน

เขามาทําการเกษตรเชิงเด่ียวบนพ้ืนที่ขนาดใหญ ซึ่งชาวบานมองวา นายทุนเขามาแสวงหาผล 

ประโยชนมากกวาที่จะเอ้ือประโยชน ทําใหชาวบานเกิดความสับสน และสวนหนึ่งหันไปรับจาง

นายทุน เพราะเห็นวาเปนงานที่งายกวา ซึ่งไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ    

รัฐตองเขาไปศึกษาทําความเขาใจบริบทของชุมชน สอบถามความตอง 

การ ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นของชาวบาน กอนเริ่มกําหนดโครงการ และวางแผนการดําเนิน 

งานโดยยึดหลักการสรางเสริมศักยภาพของชุมชน ใหการดําเนินโครงการบรรลุผลเปนรูปธรรม

อยางชัดเจน ภายใตวัตถุประสงคหลักของโครงการหมูบานสหกรณฯ โดยตองไมเปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวิตของชาวบานมากจนเกินไป ทั้งนี้ก็เพ่ือใหเกิดความรวมมือ อันจะนําไปสูความสําเร็จของ

โครงการ 

4)  การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานของโครงการฯ   

  โครงการสวนใหญที่ดําเนินอยูยังขาดการติดตามประเมินผล ทําใหไม

ทราบถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดข้ึน และไมมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ

ตอไป โครงการจึงไมตอเนื่อง ไมมีประสิทธิภาพ และไมสามารถตอยอดได 

การติดตามตรวจสอบและประเมินโครงการ ควรเปนสวนหนึ่งในแผน

ดําเนินงานของทุกๆ โครงการ ผูรับผิดชอบตองจัดใหมีการติดตามผลเปนระยะ พรอมๆ กับการให

คําแนะนํา และแกไขปญหาใหกับชาวบาน ซึ่งทั้งหมดจะเปนขอมูลเพ่ือนําไปปรับปรุงโครงการ  

อันจะนําไปสูความสําเร็จและประสิทธิภาพของโครงการ 

5)  การสื่อสารกับชาวบาน   

เนื่องจากชาวบานปาละอูสวนใหญเปนชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงไมเขา 
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ใจภาษาไทย ทําใหเกิดอุปสรรคดานการสื่อสาร การถายทอดความรูและเทคโนโลยี ตลอดจนข้ัน 

ตอนและรายละเอียดตางๆ ของโครงการ ทั้งนี้ ในการดําเนินงานที่ผานมาสวนใหญผูใหญบาน 

และผูชวยฯ จะเปนผูประสานงาน ซึ่งขอมูลที่ไดรับถายทอดอาจคลาดเคลื่อน ไมครบถวน และเปน

อุปสรรคตอการพัฒนาโครงการ    

ในเบ้ืองตนทางการควรตองจัดหาลามภาษาไทย − กะเหรี่ยง โดยอาจเลือก

จากคนในพ้ืนที่ที่ผานระบบการศึกษาสามัญใหเปนผูรับหนาที่ประสานงานโดยตรง สวนในระยะ

ยาวตองสอนภาษาไทยใหกับเด็กรุนใหม ซึ่งอาจตองใชเวลาประมาณ 15 ปข้ึนไปจึงจะสัมฤทธิผล

อยางเปนรูปธรรม  

4.2.1.4   ผลของโครงการที่มีตอการปลูกจิตสํานึก และการสรางพฤติกรรมอนุรักษ

และฟนฟูปาตนน้ํา ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของสภาพปาในพ้ืนที ่

การเขารวมโครงการทําใหชาวบานสามารถพึ่งพาตนเองไดมากข้ึน มีอาหารการกิน

อุดมสมบูรณ รายจายลดลง รายไดเพ่ิมข้ึน โดยไมตองขยายพ้ืนที่เกษตรเขาไปสูพ้ืนที่อนุรักษ 

ความจําเปนในการบุกรุกปาจึงนอยลง ปาไมในพ้ืนที่คงความอุดมสมบูรณ สงผลใหทรัพยากร 

ธรรมชาติและสภาพแวดลอมโดยเฉพาะทรัพยากรนํ้าอุดมสมบูรณมากข้ึนดวย เมื่อชาวบานตระ 

หนักวา ปาเปนปจจัยที่ชวยรักษาสภาพแวดลอม สภาพภูมิอากาศ ชวยปองน้ําหลาก และชวยให

น้ําทาอุดมสมบูรณ จึงพรอมใจกันปกปองผืนปา และเขารวมโครงการอนุรักษตางๆ ที่รัฐจัดข้ึน 

สภาพปาตนน้ําจึงกลับคืนความอุดมสมบูรณมากข้ึนกวาชวงเวลากอนหนาที่ยังไมมีโครงการใน

พระราชดําริเขามาดําเนินงาน  

  ดังนั้น จากการสัมภาษณ ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake Holder) สรุปไดวาโครงการ

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสงผลดีแกชาวบานทั้งในแงชีวิตความเปนอยู จิตสํานึก และ

พฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา  
  

4.2.2   ขอมูลจากประเด็นสังเกตพฤติกรรมและสภาพแวดลอม สําหรับงานวิจัยเชิง   

คุณภาพ 

  ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสังเกตพฤติกรรมและสภาพแวดลอมรวมดวย เพ่ือ

ความสมบูรณย่ิงข้ึนของงานวิจัย โดยแบงประเด็นการสังเกตออกเปน 2 ดาน คือ ดานประชาชน

ในพ้ืนที่ และดานสิ่งแวดลอม มีรายละเอียดดังตอไปนี้    

4.2.2.1  ดานประชาชนในพ้ืนที่  

 1)  สภาพความเปนอยู 

  วิถีชีวิตของคนในหมูบานมีลักษณะเรียบงายตามแบบชนเผา และยังคง

อนุรักษประเพณีวัฒนธรรมของชาวกระเหรี่ยง โดยการเจริญรอยตามบรรพบุรุษอยางตอเนื่อง มี

การนับถือผูนําเผาหรือผูนําหมูบาน และยังคงจัดงานวันสําคัญของชนเผา ชาวบานสวนใหญประ 

กอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจางทําเกษตร มีฐานะทางเศรษฐกิจแบบพออยูพอกิน ลงไปจนถึง
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ยากจน   

 2)  การมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน 

 ชาวกะเหรี่ยงหมูบานปาละอูใหความรวมมือกับผูนําชุมชนอยางแข็งขัน 

เห็นไดจากการท่ีมีหัวหนาครอบครัวจํานวนมากเขารวมประชุมหมูบานทุกๆ วันที่ 6 ของเดือน 

(สังเกตการณในวันที่ 6 กรกฎาคม และ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552) และจากการเขารวมกิจกรรมงาน

ประเพณีไหวพระจันทรประจําป (สังเกตการณเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งตรงกับวันข้ึน 

15 คํ่า เดือน 6) ตลอดจนการเขารวมกิจกรรมอ่ืนๆ ไมวาจะเปนกิจกรรมสงเสริมอาชีพ เชน การ

เรียนรูและอนุรักษการทอผาก่ีเอวและก่ีกระตุก เปนตน หรือกิจกรรมดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การปลูกปา ทําฝายก้ันน้ํา เปนตน จึงสรุปไดวา ชาวบานที่นี่แสดง 

ออกถึงการมีสวนรวม โดยใหความรวมมือกับกิจกรรมชุมชนทุกกิจกรรมเปนอยางดี 

 3)  ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 ชาวบานเคารพตอกฎระเบียบดานการรักษาความสะอาดของหมูบาน

คอนขางเครงครัด ทําใหหมูบานสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย แตยังพบเห็นการกําจัดขยะดวย

วิธีการเผาอยูทั่วไป ซึ่งอาจเกิดจากการขาดความรูความเขาใจในการกําจัดขยะที่ถูกตองและ

เหมาะสม สวนดานสาธารณูปโภค พบเห็นชาวบานชวยกันดูแลรักษาแหลงน้ําภายในหมูบาน โดย

รวมกันขุดลอกลําธารชวงที่ไหลผานหมูบานเพ่ือระบายน้ํา และชวยกันซอมแซมสะพานขามลําธาร

รวมกับ อบต. ทางดานความรับผิดชอบตอเด็กและเยาวชนในสังคม มีการจัดเวรประกอบอาหาร

กลางวันใหเด็กนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเปนประจําทุกวันจันทร − ศุกร  

นอกจากนี้ชาวบานสวนใหญยังกระตือรือรนรวมมือกันปลูกปาในโครงการ

ตางๆ และสนใจลงชื่อเปนสมาชิกโครงการธนาคารตนกลาเปนจํานวนมาก ตลอดจนมีการรวมตัว

กันทําขอตกลงภายใน ไมหาของปาในบัญชีตองหาม ของปาที่มีจํานวนนอย หรือที่เกิดนอก

ฤดูกาล แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนอยางดี  

  4)  สัมพันธภาพระหวางกันภายในชุมชน 

 ชาวบานหมูบานปาละอูอยูรวมกันอยางสันติสุข รูจักกันทั่วทั้งหมูบาน แต

ละคนสามารถชี้จุดที่ตั้งบานเรือนของสมาชิกในหมูบานได มีความสามัคคีและเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน มีการรวมตัวกันเลนกีฬา หรือรวมกลุมสนทนาตามรานคาหลังเสร็จภารกิจประจําวัน 

นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวกันเดินทางไปไรนาเปนกลุมๆ และไดเห็นการทําเกษตรแบบลงแขก 

ตลอดจนการแบงปน แลกเปลี่ยนผลผลิตซึ่งกันและกัน แสดงใหเห็นถึงสัมพันธภาพอันดีตามวิถี

ด้ังเดิมของทองถิ่นที่ยังดํารงอยู สงผลใหการทํากิจกรรมรวมกันประสบความสําเร็จดวยดี 

4.2.2.2  ดานสิ่งแวดลอม 

  1)  สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  

 หมูบานปาละอู ตั้งอยูหางจากตัวอําเภอหัวหินประมาณ 69 กิโลเมตร มี

อาณาเขตติดตอกับประเทศพมา สภาพภูมิประเทศเปนพ้ืนที่ราบบนภูเขา สลับกับเนินเขาเตี้ยๆ 
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เหมาะแกการตั้งบานเรือน มีภูเขาสูงลอมรอบ ปกคลุมดวยปาดิบชื้นเปนสวนใหญ เปนพ้ืนที่ตนน้ํา 

มีลําธารหวยปาเลาไหลผานกลางหมูบาน บริเวณรอบหมูบาน พบเห็นแปลงเกษตรกรรมเปน

บริเวณกวาง ซึ่งเปนทั้งพ้ืนที่ที่ทางการปฏิรูปใหแกชาวบาน และพ้ืนที่ที่มีนายทุนครอบครอง 

 สวนสภาพภูมิอากาศ กลางวันไมรอนจัด กลางคืนอากาศเย็น สภาพโดย 

รอบหมูบานเปนปาดิบชื้นทําใหมีความชื้นสูง ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ฤดูรอนมีฝนตกบางประ 

ปราย จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป เวลาเชาจะมีหมอกปกคลุมทั่วบริเวณ อุณหภูมิในเวลา

กลางวันเฉลี่ยประมาณ 26.0 − 28.0 องศาเซลเซียส สวนกลางคืนเฉลี่ยประมาณ 22.0 − 25.0 

องศาเซลเซียส  

  2)  ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรในพ้ืนที่ 

    (1)  ทรัพยากรดินและแรธาตุ 

  ดินยังคงมีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการทําเกษตรกรรม สังเกต

จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพดี ชนิดของดินเปนดินรวนปนลูกรัง มีสีแดงปนดํา สังเกต

พบความหลากหลายของแมลงที่อาศัยอยูในดิน เขตปารอบๆ ยังคงสภาพธรรมชาติไวไดเปน

อยางดี ทรัพยากรและแรธาตุในดินยังคงอุดมสมบูรณ ทําใหพืชพันธุปาเจริญงอกงาม และมีความ

หลากหลาย  

  (2)  พืชพันธุปา 

เขตปาโดยรอบคอนขางอุดมสมบูรณ และคงสภาพเดิมตามธรรมชาติ 

เปนปาดิบชื้น เต็มไปดวยตนไมใหญ ปาเบญจพรรณ ความชุมชื้นทําใหมีพืชคลุมดิน และไมเลื้อย 

ไมเถาทั่วบริเวณ ในจํานวนนี้มีพืชสมุนไพรรวมอยูดวยเปนจํานวนมาก ซึ่งชาวบานมักเก็บมาใช

เปนยารักษาโรค และบริโภคเปนพืชผัก 

นอกจากนี้ยังพบเห็นสัตวปาหลายชนิด โดยเฉพาะชางปาพบได

โดยงาย บริเวณเสนทางเขาตําบลหวยสัตวใหญ ครั้งละตั้งแต 1 ถึง 4 ตัว สัตวที่พบเห็นไดงายอีก

หลายชนิด ไดแก ชะนี คาง และนกนานาชนิด นอกจากนี้ ยังไดรับคําบอกเลาจากชาวบานวามี

กระทิง เสือดาว และเลียงผาอีกดวย อันแสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณและความหลากหลาย

ทางชีวภาพของปาในทองถิ่นเปนอยางดี  

   (3)  ทรัพยากรนํ้า 

 หมูบานปาละอูมีปริมาณน้ําฝนมาก น้ําทาอุดมสมบูรณ เนื่องจาก

บริเวณรอบๆ เปนปาดิบชื้น ทําใหมีศักยภาพในการดูดซับน้ําไดมาก มีลําธารขนาดเล็กหลายสาย

ไหลรวมเปนลําธารสายหลัก คือ หวยปาเลา อันเปนแหลงน้ําสายสําคัญหลอเลี้ยงคนและพ้ืนที่

เกษตรกรรม นอกจากนี้ยังพบสระน้ํา ซึ่งชาวบานขุดไวเพ่ือใชบริโภคและทําเกษตรกรรมกระจาย

อยูหลายแหงทั่วหมูบาน ทําใหหมูบานนี้มีน้ําใชตลอดป  

 3)  การใชประโยชนที่ดิน   

  ในเขตหมูบานยังมีพ้ืนที่ถูกปลอยใหรกรางวางเปลาเปนจํานวนมาก ที่ 
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ดินบริเวณบานพักอาศัยมีศักยภาพในการทําโครงการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว และเลี้ยง

ปลา แตชาวบานยังดําเนินการไดไมเต็มที่ สวนพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยรอบ บางสวนยังทําเกษตร

เชิงเด่ียว ดานที่ดินสาธารณะ อันไดแก แหลงกักเก็บน้ํา คลองสงน้ํา และทางระบายน้ํา ยังไมมกีาร

พัฒนาระบบใหรองรับปริมาณน้ําที่มีอยูในพ้ืนที่ เมื่อน้ําลนตลิ่ง จึงกอใหเกิดปญหาเสนทาง

คมนาคมถูกตัดขาด เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิต เมื่อมองภาพรวมทั้งหมูบาน สรุปไดวา การใช

ประโยชนที่ดินยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร หรือยังไมเต็มศักยภาพ สามารถพัฒนาไดอีกมาก 
 

4.2.3  ขอมูลจากการตรวจสอบเอกสาร และสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 

ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลทางเอกสารจากหนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งขอมูลสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตรจากกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช เพ่ือนํามาใชสรุปผลการศึกษา อันจะนํามา

ซึ่งความสมบูรณมากย่ิงข้ึนของงานวิจัย ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

  4.2.3.1  ขอมูลทางสถิติ จากกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 

จากเอกสารการสํารวจพ้ืนที่ปาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ กจ. 3 (หวยปาเลา) และอุทยานแหงชาติน้ําตกปาละอู เมื่อเปรียบ 

เทียบผืนปาในอดีตกับปจจุบัน พบวา ในชวงป พ.ศ. 2543 − 2547 พ้ืนที่ปาลดลง 0.550 ตาราง

กิโลเมตร จาก 2,814.5 ตารางกิโลเมตร ในป พ.ศ. 2543 เหลือ 2,813.9 ตารางกิโลเมตร ในป 

พ.ศ. 2547 คิดเปนรอยละ 0.0200 หลังจากนั้นในชวงป พ.ศ. 2547− 2549 พ้ืนที่ปากลับเพ่ิมข้ึน 

14.7 ตารางกิโลเมตร จาก 2,813.9 ตารางกิโลเมตร ในป พ.ศ. 2547 เปน 2,829 ตารางกิโลเมตร 

ในป พ.ศ. 2549 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.480 (ตารางที่ 4.12) 
 

ตารางที่ 4.12  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ของอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 
 

ป พ.ศ. เนื้อท่ีท้ังหมด 

(ตร.กม.) 

เนื้อท่ีปา  

(ตร.กม.) 

การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ี 

ตร.กม.          รอยละ          ชวงป พ.ศ. 

2543 3,097 2,814.5  

2547  2,813.9  -0.550          -0.0200       2543 - 2547 

2549  2,829  +14.7           +0.480        2547 - 2549 

  

แหลงที่มา: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2552. 
 

4.2.3.2  ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) จากกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา

และพันธุพืช 

 จากการเปรียบเทียบภาพแผนท่ีแสดงการเพ่ิมข้ึนและลดลงของพ้ืนที่ปาในชวง 6 ป 

ดังแสดงในภาพที่ 4.1 และ 4.2 จะเห็นวา ภายในเขตรับผิดชอบของหนวยพิทักษปาตนน้ําหวยปา
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เลา และอุทยานแหงชาติน้ําตกปาละอู ทางตะวันตกเฉียงใตของอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ซึ่ง

เปนพ้ืนที่รองรับน้ําของหวยปาเลา ในชวงป พ.ศ. 2547− 2549 (ภาพที่ 4.2) บริเวณจุดสีแดงอัน

แสดงถึงพ้ืนที่ปาที่ลดลงมีจํานวนและปริมาณนอยลง ในขณะที่จุดสีเขียวอันแสดงถึงพ้ืนที่ปาที่

เพ่ิมข้ึนมีจํานวนและปริมาณมากข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงป พ.ศ. 2543 − 2547 (ภาพที่ 4.1) 

แสดงใหเห็นวาพ้ืนที่ปาที่เคยถูกทําลายหลายจุดกลับฟนตัวสูสภาพเดิม ในขณะที่พ้ืนที่ปาที่ไดรับ

การฟนฟูใหม มีจํานวนและปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งมากกวาบริเวณปาที่ถูกบุกรุกทําลาย   

   

 
 

ภาพที่ 4.1    การเพ่ิมข้ึนและลดลงของพ้ืนที่ปา ชวงป พ.ศ. 2543 − 2547 

แหลงที่มา: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2552. 

หมายเหตุ: มาตราสวน 1 : 100,000 
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ภาพที่ 4.2    การเพ่ิมข้ึนและลดลงของพ้ืนที่ปา ชวงป พ.ศ. 2547 −  2549 

แหลงที่มา: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2552. 

หมายเหตุ: มาตราสวน 1 : 100,000 

   

 4.2.3.3  ขอมูลทางเอกสาร จากโครงการหมูบานสหกรณหวยสัตวใหญ 

กอนหนาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงมีพระราชดําริ ใหจัดตั้งโครงการ

หมูบานสหกรณหวยสัตวใหญ อันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น ทรงโปรดใหทางการจัดสรรพ้ืนที่ให

ชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงเขามาอยูอาศัยรวมกันเปนกลุม แตประชาชนเริ่มขยายพ้ืนที่ทํากินโดย

เขาไปจับจองพ้ืนปา ประกอบกับนายทุนเริ่มเขามาหาทางครอบครองที่ดิน และลักลอบตัดไมทํา 

ลายปา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงโปรดใหมีการจัดตั้งโครงการหมูบานสหกรณฯ ดังกลาว

ข้ึน เพ่ือจัดสรรที่ดินอยูอาศัยและที่ดินทํากินแกชาวบาน อันเปนการกําจัดปญหาการบุกรุกทําลาย

ปาเพ่ือเขาไปจับจอง พรอมทั้งใหความรู และจัดทําโครงการตางๆ เพ่ือใหชาวบานสามารถทํากิน

บนที่ดินที่พระราชทานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหชาวบานมีความเปนอยูดีข้ึนและเลิกบุกรุกทํา 

ลายพ้ืนที่ปา สงผลใหผืนปามีความอุดมสมบูรณมากข้ึนกวาชวงเวลากอนที่จะมีการดําเนินงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
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4.3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําผลการศึกษามาทําการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งปรากฏผล

ดังตอไปนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 1.1 เพศของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่แตกตางกัน  

 การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงที่รวม

โครงการฯ จําแนกตามเพศ (ตารางที่ 4.13) พบวา ทั้งเพศหญิง และเพศชาย มีคาเฉล่ียการมีสวน

รวมฯ ในระดับดีมาก (3.06 และ 3.05 ตามลําดับ) และเมื่อทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t − test 

พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ แตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 5.27 คา Sig. = 0.954 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 1.1   
 

ตารางที่ 4.13   คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม 

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน (n)  Mean S.D. F Sig.  

หญิง 47 3.06 1.05 5.27 0.954 

ชาย 74 3.05 0.809   

รวม 121 3.06 0.906   

 

 สมมติฐานที่ 1.2 อายุของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่แตกตางกัน  

การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงที่รวม

โครงการฯ จําแนกตามอายุ (ตารางที่ 4.14) พบวา กลุมตัวอยางอายุ 41 − 50 ป 30 − 40 ป และ

ต่ํากวา 30 ป มีคาเฉล่ียการมีสวนรวมฯ ในระดับดีมาก (3.29, 3.08 และ 3.08 ตามลําดับ) สวน

กลุมอายุ 60 ปข้ึนไป และ 51 − 60 ป มีคาเฉล่ียการมีสวนรวมฯ ระดับดี (2.92 และ 2.80 ตาม 

ลําดับ)  
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ตารางที่ 4.14   คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม 

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามอายุ 

 

กลุมอายุ จํานวน (n)  Mean S.D. 

41 – 50  ป 31 3.29 0.902 

30 – 40  ป 39 3.08 0.807 

ต่ํากวา 30  ป 13 3.08 0.954 

60 ป ขึ้นไป 13 2.92 1.04 

51 – 60  ป 25 2.80 0.957 

รวม 121 3.06 0.906 

   

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ   

F − test (ตารางที่ 4.15) พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมใน

โครงการฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 1.10 คา Sig. = 0.362 

ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.2    
 

ตารางที่ 4.15   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตามกลุม

อายุ 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 4 3.59 0.898 1.10 0.362 

ภายในกลุม 116 95.0 0.819   

รวม 120 98.6    

 

สมมติฐานที่ 1.3 การนับถือศาสนาของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่

แตกตางกัน  

 การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง  ที่รวม

โครงการฯ จําแนกตามการนับถือศาสนา (ตารางที่ 4.16) พบวา กลุมตัวอยางที่นับถือศาสนาอ่ืนๆ 

อันไดแก ศาสนาคริสต และนับถือผี และกลุมที่นับถือศาสนาพุทธ มีคาเฉล่ียการมีสวนรวมฯ ใน

ระดับดีมาก (3.11 และ 3.04 ตามลําดับ) และเมื่อทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t − test พบวา กลุม
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ตัวอยางที่นับถือศาสนาแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ แตกตางกันอยางไมมีนัย 

สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 2.43 คา Sig. = 0.699 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 1.3    

 

ตารางที่ 4.16   คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม 

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามการนับถือศาสนา 

 

ศาสนา จํานวน (n)  Mean S.D. F Sig. 

อื่นๆ (คริสต นับถือผี) 38 3.11 0.727 2.43 0.699 

พุทธ 83 3.04 0.981   

รวม 121 3.06 0.906   
 

สมมติฐานที่ 1.4  สถานภาพสมรสของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ
ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่

แตกตางกัน  

การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวม

โครงการฯ จําแนกตามสถานภาพสมรส (ตารางที่ 4.17) พบวา ทั้งกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพ

สมรสอ่ืนๆ อันไดแก โสด หมาย และหยา กับกลุมที่สมรสแลว มีคาเฉล่ียการมีสวนรวมฯ ในระดับ

ดีมาก (3.18 และ 3.03 ตามลําดับ) และเมื่อทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t − test พบวา กลุมตัว 

อยางที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ แตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 0.0135 คา Sig. = 0.481 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 1.4    
 

ตารางที่ 4.17   คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม 

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

ศาสนา จํานวน (n)  Mean S.D. F Sig.  

อื่นๆ (โสด หมาย หยา) 22 3.18 0.795 0.0135 0.481 

สมรส 99 3.03 0.931   

รวม 121 3.06 0.906   
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สมมติฐานที่ 1.5 ระดับการศึกษาของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่

แตกตางกัน  

การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง  ที่รวม

โครงการฯ จําแนกตามระดับการศึกษา (ตารางที่ 4.18) พบวา กลุมตัวอยางที่จบชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 และต่ํากวา กับกลุมที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ข้ึนไป มีคาเฉล่ียการมีสวนรวมฯ ในระดับดี

มาก (3.14 และ 3.06 ตามลําดับ) สวนกลุมที่ไมไดเรียนหนังสือ มีคาเฉล่ียการมีสวนรวมฯ ใน

ระดับดี (2.98)  
 

ตารางที่ 4.18   คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม 

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (n) Mean S.D. 

ประถมศึกษาปที่ 4 และต่ํากวา 43 3.14 0.941 

ประถมศึกษาปที่ 5 ขึ้นไป 34 3.06 1.04 

ไมไดเรียนหนังสือ 44 2.98 0.762 

รวม 121 3.06 0.906 

  

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ   

F − test (ตารางที่ 4.19) พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวม

ในโครงการฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 0.345 คา Sig. = 

0.709 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.5   
 

ตารางที่ 4.19   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตาม

ระดับการศึกษา 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 0.57 0.286 0.345 0.709 

ภายในกลุม 118 98.0 0.831   

รวม 120 98.6    
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สมมติฐานที่ 1.6 จํานวนสมาชิกในครอบครัวของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่

รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมใน

โครงการฯ ที่แตกตางกัน  

การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวม

โครงการฯ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว (ตารางที่ 4.20) พบวา กลุมตัวอยางที่มีจํานวน

สมาชิกในครอบครัว 5 คน 2 คน และ 6 คน มีคาเฉล่ียการมีสวนรวมฯ ในระดับดีมาก (3.41, 3.19 

และ 3.18 ตามลําดับ) สวนกลุมที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน 4 คน และ 7 คนข้ึนไป มี

คาเฉล่ียการมีสวนรวมฯ ในระดับดี (2.88, 2.86 และ 2.81 ตามลําดับ) 
 

ตารางที่ 4.20   คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม 

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวน (n) Mean S.D. 

5 คน 22 3.41 0.734 

2 คน 16 3.19 0.911 

6 คน 22 3.18 1.05 

3 คน 16 2.88 0.885 

4 คน 29 2.86 0.883 

7 คน ขึ้นไป 16 2.81 0.981 

รวม 121 3.06 0.906 
    

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ   

F − test (ตารางที่ 4.21) พบวา กลุมตัวอยางที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน มีระดับ

การมีสวนรวมในโครงการฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 1.47 

คา Sig. = 0.204 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.6  
 

ตารางที่ 4.21   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตาม

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 5 5.93 1.19 1.47 0.204 

ภายในกลุม 115 92.7 0.806   

รวม 120 98.6    
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สมมติฐานที่ 1.7 อาชีพหลักของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่แตก 

ตางกัน  
การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง  ที่รวม

โครงการฯ จําแนกตามอาชีพหลัก (ตารางที่ 4.22) พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพหลักเกษตรกรรม 

มีคาเฉล่ียการมีสวนรวมฯ ในระดับดีมาก (3.22) สวนกลุมที่มีอาชีพรับจาง และกลุมที่มีอาชีพอ่ืนๆ 

อันไดแก รับราชการ คาขาย ทํางานหัตถกรรม และวางงาน มีคาเฉลี่ยการมีสวนรวมฯ ในระดับดี 

(2.95 และ 2.90 ตามลําดับ)  
 

ตารางที่ 4.22   คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม 

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามอาชีพหลัก 
 

อาชีพหลัก จํานวน (n) Mean S.D. 

เกษตรกรรม 51 3.22 0.856 

รับจาง 60 2.95 0.872 

อื่นๆ (รับราชการ คาขาย หัตถกรรม วางงาน) 10 2.90 1.29 

รวม 121 3.06 0.906 

 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ   

F − test (ตารางที่ 4.23) พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพหลักแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมใน

โครงการฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 1.36 คา Sig. = 0.261 

ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.7    
 

ตารางที่ 4.23   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตาม

อาชีพหลัก 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 2.22 1.11 1.36 0.261 

ภายในกลุม 118 96.4 0.817   

รวม 120 98.6    
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สมมติฐานที่ 1.8 อาชีพเสริมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่แตก 

ตางกัน  

การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง  ที่รวม

โครงการฯ จําแนกตามอาชีพเสริม (ตารางที่ 4.24) พบวา กลุมตัวอยางที่ประกอบอาชีพเสริมอ่ืนๆ 

ไดแก ลูกจางราชการ คาขาย หัตถกรรม และรับจาง และกลุมที่มีอาชีพเสริมเกษตรกรรม มี

คาเฉล่ียการมีสวนรวมฯ ในระดับดีมาก (3.15 และ 3.10 ตามลําดับ) สวนกลุมที่ไมประกอบอาชีพ

เสริมใดๆ มีคาเฉล่ียการมีสวนรวมฯ ในระดับดี (2.84) 
 

ตารางที่ 4.24   คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม 

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามอาชีพเสริม 
 

อาชพีเสริม จํานวน (n) Mean S.D. 

อื่นๆ (ลูกจางราชการ คาขาย หัตถกรรม รับจาง) 27 3.15 0.864 

เกษตรกรรม 69 3.10 0.877 

ไมม ี 25 2.84 1.03 

รวม 121 3.06 0.906 

   

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ   

F − test (ตารางที่ 4.25) พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเสริมแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมใน

โครงการฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 0.935 คา Sig. = 

0.396 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.8 
    
ตารางที่ 4.25   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตาม

อาชีพเสริม 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 1.54 0.769 0.935 0.396 

ภายในกลุม 118 97.1 0.823   

รวม 120 98.6    
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สมมติฐานที่ 1.9 รายไดสวนบุคคลของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง  ที่รวมโครงการ

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่

แตกตางกัน  

การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การฯ จําแนกตามรายไดสวนบุคคล (ตารางที่ 4.26) พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดสวนบุคคลตอ

เดือน 4,001 − 5,000 บาท รายไดฯ 5,001 บาท ข้ึนไป และ 3,001 − 4,000 บาท มีคา เฉลี่ยการมี

สวนรวมฯ ในระดับดีมาก (3.31, 3.16 และ 3.11 ตามลําดับ) สวนกลุมที่มีรายไดสวนบุคคลตอ

เดือน 0 – 3,000 บาท มีคาเฉล่ียการมีสวนรวมฯ ในระดับดี (2.54)  
 

ตารางที่ 4.26   คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม 

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามรายไดสวนบุคคล 

 

รายไดสวนบุคคลตอเดือน จํานวน (n) Mean S.D. 

4,001 – 5,000 บาท 

5,001 บาท ขึ้นไป 

3,001 – 4,000 บาท 

0 – 3,000 บาท   

26 

43 

28 

24 

3.31 

3.16 

3.11 

2.54 

0.679 

0.998 

0.832 

0.884 

รวม 121 3.06 0.906 

 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ   

F − test (ตารางที่ 4.27) พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดสวนบุคคลแตกตางกัน มีระดับการมีสวน

รวมในโครงการฯ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 3.17 คา Sig. = 

0.0137 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.9  
 

ตารางที่ 4.27   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตาม

รายไดสวนบุคคล 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3 8.56 2.85 3.17 0.0137 

ภายในกลุม 117 90.0 0.770   

รวม 120 98.6    
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เมื่อทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธี Least – Significant 

Different: LSD (ตารางที่ 4.28) พบกลุมที่มีคาคะแนนเฉลี่ยระดับการมีสวนรวมฯ แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ทั้งหมด 3 คู ไดแก กลุมที่มีรายไดฯ 0 – 3,000 บาท กับกลุมที่มีรายไดฯ 

3,001 –  4,000 บาท กลุมที่มีรายไดฯ 0 – 3,000 บาท กับกลุมที่มีรายไดฯ 4,001 –   5,000 บาท 

และกลุมที่มีรายไดฯ 0 – 3,000 บาท กับกลุมที่มีรายไดฯ 5,001 บาท ข้ึนไป  
 

ตารางที่ 4.28   การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ีย (M.D.) ของระดับการมีสวนรวมของชาว

ไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เปน

รายคู พิจารณาตามกลุมรายไดสวนบุคคล 
 

          กลุมท่ี 2              กลุมท่ี 3                กลุมท่ี 4 รายไดสวนบุคคล 

(บาท/เดือน)     M.D.      Sig.          M.D.      Sig.          M.D.        Sig. 

คาคะแนน 

เฉลี่ย (Mean) 
กลุมท่ี 1  (0 – 3,000) 0.565* 0.0222 0.766* 0.0025 0.621* 0.0064 2.54 

กลุมท่ี 2  (3,001 – 4,000)   0.201 0.403 0.056 0.794 3.11 

กลุมท่ี 3  (4,001 – 5,000)     0.145 0.507 3.31 

กลุมท่ี 4  (5,001 ขึ้นไป)       3.16 

  

สมมติฐานที่ 1.10  รายไดครอบครัวของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่

แตกตางกัน  

การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การฯ จําแนกตามรายไดครอบครัว (ตารางที่ 4.29) พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดครอบครัวตอ

เดือน 6,001 − 8,000 บาท สูงกวา 10,000 บาท และ 8,001 − 10,000 บาท มีคาเฉล่ียการมีสวน

รวมฯ ในระดับดีมาก (3.21, 3.17 และ 3.15 ตามลําดับ) สวนกลุมที่มีรายไดครอบครัวตอเดือน 

4,001 − 6,000 บาท และ ต่ํากวา 0 – 4,000 บาท มีคาเฉล่ียการมีสวนรวมฯ ในระดับดี (2.98, 

และ 2.64 ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 4.29   คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม 

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามรายไดครอบครัว 
 

รายไดครอบครัวตอเดือน จํานวน (n) Mean S.D. 

6,001 – 8,000 บาท 33 3.21 0.820 

  สูงกวา 10,000 บาท 12 3.17 1.11 

8,001 – 10,000 บาท  20 3.15 0.875 

 4,001 – 6,000 บาท 45 2.98 0.892 

      0 – 4,000 บาท 11 2.64 1.03 

รวม 121 3.06 0.906 

 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ   

F − test (ตารางที่ 4.30) พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดครอบครัวแตกตางกัน มีระดับการมีสวน

รวมในโครงการฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 1.02 คา Sig. = 

0.402 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.10 
 

ตารางที่ 4.30   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตาม

รายไดครอบครัว 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 4 3.34 0.835 1.02 0.402 

ภายในกลุม 116 95.3 0.821   

รวม 120 98.6    

 

สมมติฐานที่ 1.11 การมีที่ดินทํากินของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่

แตกตางกัน  

การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การฯ จําแนกตามการมีที่ดินทํากิน (ตารางที่ 4.31) พบวา ทั้งกลุมผูมีที่ดินทํากิน และไมมีที่ดินทํา

กิน มีคาเฉลี่ยการมีสวนรวมฯ ในระดับดีมาก (3.06 และ 3.00 ตามลําดับ) และเมื่อทดสอบ

สมมติฐานดวยสถิติ t − test พบวา กลุมตัวอยางที่มีที่ดินทํากินกับกลุมที่ไมมีที่ดินทํากิน มีระดับ

การมีสวนรวมในโครงการฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 4.07 
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คา Sig. = 0.885 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.11   
 

ตารางที่ 4.31   คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม 

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามการมีที่ดินทํากิน 
 

การมีที่ดินทํากิน จํานวน  Mean S.D. F Sig. 

มี 116 3.06 0.887 4.07 0.885 

ไมม ี 5 3.00 1.41   

รวม 121 3.06 0.906   

 

สมมติฐานที่ 1.12 จํานวนที่ดินทํากินของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่

แตกตางกัน  

การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง  ที่รวม

โครงการฯ จําแนกตามจํานวนที่ดินทํากิน (ตารางที่ 4.32) พบวา กลุมตัวอยางที่มีจํานวนที่ดินทํา

กิน 6 − 10 ไร มีคาเฉล่ียการมีสวนรวมฯ ในระดับดีมาก (3.36) สวนกลุมที่มีจํานวนที่ดินทํากิน 1 − 

5 ไร มีนอยกวา 1 ไร และมากกวา 10 ไร มีคาเฉล่ียการมีสวนรวมฯ ในระดับดี (2.95, 2.80 และ 

2.71 ตามลําดับ) 
 

ตารางที่ 4.32   คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม 

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามจํานวนที่ดินทํากิน 
 

จํานวนท่ีดินทํากิน จํานวน (n) Mean S.D. 

6 – 10 ไร 45 3.36 0.883 

1 – 5  ไร 44 2.95 0.861 

นอยกวา  1 ไร 10 2.80 0.789 

มากกวา 10 ไร 17 2.71 0.894 

รวม 116 3.06 0.887 

  
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ   

F − test (ตารางที่ 4.33) พบวา กลุมตัวอยางที่มีจํานวนที่ดินทํากินแตกตางกัน มีระดับการมีสวน

รวมในโครงการฯ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 3.24 คา Sig. = 

0.0249 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.12    
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ตารางที่ 4.33   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตาม

จํานวนที่ดินทํากิน 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3 7.23 2.41 3.24 0.0249 

ภายในกลุม 112 83.3 0.744   

รวม 115 90.6    

 

เมื่อทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธี Least – Significant 

Different: LSD (ตารางที่ 4.28) พบกลุมที่มีคาคะแนนเฉลี่ยระดับการมีสวนรวมฯ แตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญที่ 0.05 ทั้งหมด 2 คู คือ กลุมที่มีที่ดินทํากิน 1 – 5 ไร กับกลุมที่มี 6 – 10 ไร และกลุมที่

มีที่ดินทํากิน 6 – 10 ไร กับกลุมที่มีมากกวา 10 ไร  
 

ตารางที่ 4.34   การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ีย (M.D.) ของระดับการมีสวนรวมของชาว

ไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เปน

รายคู พิจารณาตามกลุมผูมีจํานวนที่ดินทํากิน 
 

        กลุมท่ี 2                  กลุมท่ี 3                  กลุมท่ี 4 จํานวนท่ีดินทํากิน 

(ไร)     M.D.       Sig.            M.D.       Sig.           M.D.        Sig. 

คาคะแนน 

เฉลี่ย (Mean) 
กลุมท่ี 1  (นอยกวา 1 ไร) 0.155 0.61 0.556 0.0681 0.0941 0.785 2.80 

กลุมท่ี 2  (1 – 5  ไร)   0.401* 0.0304 0.249 0.315 2.95 

กลุมท่ี 3  (6 – 10 ไร)     0.650* 0.0093 3.36 

กลุมท่ี 4  (มากกวา 10 ไร)       2.71 

 

สมมติฐานที่ 1.13  สิทธิบนที่ดินทํากินของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่

แตกตางกัน  

การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวม

โครงการฯ จําแนกตามสิทธิบนที่ดินทํากิน (ตารางที่ 4.35) พบวา กลุมตัวอยางที่ไมมีสิทธิบนที่ 

ดินทํากินอยางถูกตอง มีคาเฉล่ียการมีสวนรวมฯ ในระดับดีมาก (3.27) ในขณะที่กลุมที่มีสิทธิบน

ที่ดินทํากินอยางถูกตอง มีคาเฉล่ียการมีสวนรวมฯ ในระดับดี (2.89) และเมื่อทดสอบสมมติฐาน

ดวยสถิติ t − test พบวา กลุมตัวอยางที่มีสิทธิบนที่ดินทํากินแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมฯ 
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 3.16 และมีคา Sig. = 0.0207 ดังนั้น 

ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.13 
 

ตารางที ่4.35   คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม 

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามสิทธิบนที่ดินทํากิน 
 

สิทธิบนท่ีดินทํากิน จํานวน  Mean S.D. F Sig. 

ไมมีสิทธิอยางถูกตอง 51 3.27 0.695 3.16 0.0207 

มีสิทธิอยางถูกตอง 65 2.89 0.986   

รวม 116 3.06 0.887   

 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนบุคคลของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่แตก 

ตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.1 เพศของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่แตก 

ตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามเพศ (ตารางที่ 4.36) พบวา กลุมตัวอยางเพศหญิงมีคา 

เฉลี่ยจติสํานึกฯ ในระดับสูง (1.34) สวนเพศชาย มีคาเฉล่ียจิตสํานึกฯ ในระดับปานกลาง (1.24) 

และเมื่อทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t − test พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกัน มีระดับจิต 

สํานึกฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 6.64 คา Sig. = 0.303 

ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.1   
 

ตารางที่ 4.36   คาเฉลี่ยระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (n)  Mean S.D. F Sig.  

หญิง 47 1.34 0.562 6.64 0.303 

ชาย 74 1.24 0.463   

รวม 121 1.28 0.504   
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สมมติฐานที่ 2.2 อายุของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่แตก 

ตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามอายุ (ตารางที่ 4.45) พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ 41 − 50 

ป มีคาเฉล่ียจิตสํานึกฯ ในระดับสูง (1.45) สวนกลุมอายุ 51 − 40 ป  30 − 40 ป  60 ป ข้ึนไป และ 

ต่ํากวา 30 ป มีคาเฉลี่ยจิตสํานึกฯ ในระดับปานกลาง (1.32, 1.23, 1.23 และ 1.00 ตามลําดับ)    
 

ตารางที่ 4.37   คาเฉลี่ยระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามอายุ 
 

กลุมอายุ จํานวน (n)  Mean S.D. 

41 – 50  ป 31 1.45 0.568 

51 – 60  ป 25 1.32 0.476 

30 – 40  ป 39 1.23 0.485 

60 ป ขึ้นไป 13 1.23 0.439 

ต่ํากวา 30  ป 13 1.00 0.408 

รวม 121 1.28 0.504 

 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ   

F − test (ตารางที่ 4.38) พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน มีระดับจิตสํานึกฯ แตกตางกัน 

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 2.15 คา Sig. = 0.0795 ดังนั้น ผลการศึกษา

จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.2    
 

ตารางที่ 4.38   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตามกลุม

อายุ 
   

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 4 2.10 0.525 2.15 0.0795 

ภายในกลุม 116 28.3 0.244   

รวม 120 30.4    
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สมมติฐานที่ 2.3 การนับถือศาสนาของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 
การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปา

ตนน้ําที่แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามการนับถือศาสนา (ตารางที่ 4.39) พบวา ทั้งกลุมตัวอยางที่

นับถือศาสนาพุทธ และกลุมที่นับถือศาสนาอ่ืนๆ อันไดแก ศาสนาคริสต และนับถือผี มีคาเฉล่ีย

จิตสํานึกฯ ในระดับปานกลาง (1.31 และ 1.21 ตามลําดับ) และเมื่อทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ      

t − test พบวา กลุมตัวอยางที่นับถือศาสนาแตกตางกัน มีระดับจิตสํานึกฯ แตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 0.431 คา Sig. = 0.300 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 2.3  
 

ตารางที่ 4.39   คาเฉลี่ยระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามการนับถือศาสนา 
 

ศาสนา จํานวน (n)  Mean S.D. F Sig. 

พุทธ 83 1.31 0.492 0.431 0.300 

อื่นๆ (คริสต นับถือผี) 38 1.21 0.528   

รวม 121 1.28 0.504   

 

สมมติฐานที่ 2.4  สถานภาพสมรสของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการ

ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตน

น้ําที่แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามสถานภาพสมรส (ตารางที่ 4.40) พบวา กลุมตัวอยางที่มี

สถานภาพสมรสแลว และกลุมที่มีสถานภาพอ่ืนๆ อันไดแก โสด หยา หมาย มีคาเฉล่ียจิตสํานึกฯ 

ในระดับปานกลาง (1.31 และ 1.14 ตามลําดับ) และเมื่อทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t − test พบ 

วา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีระดับจิตสํานึกฯ แตกตางกันอยางไมมีนัย 

สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 0.814 คา Sig. = 0.137 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 2.4   
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ตารางที่ 4.40   คาเฉลี่ยระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส จํานวน (n)  Mean S.D. F Sig. 

สมรส 99 1.31 0.488 0.814 0.137 

อื่นๆ (โสด สมรส หมาย) 22 1.14 0.560   

รวม 121 1.28 0.504   

 

สมมติฐานที่ 2.5 การศึกษาของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่

แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามระดับการศึกษา (ตารางที่ 4.41) พบวา กลุมตัวอยางที่จบ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และต่ํากวา มีคาเฉลี่ยจิตสํานึกฯ ในระดับสูง (1.42) สวนกลุมที่จบชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 ข้ึนไป และกลุมที่ไมไดเรียนหนังสือ มีคาเฉล่ียจิตสํานึกฯ ในระดับปานกลาง 

(1.24 และ 1.18 ตามลําดับ) 
 

ตารางที่ 4.41   คาเฉลี่ยระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม 

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน (n) Mean S.D. 

ประถมศึกษาปที่ 4 และต่ํากวา 43 1.42 0.545 

ประถมศึกษาปที่ 5 ขึ้นไป 34 1.24 0.431 

ไมไดเรียนหนังสือ 44 1.18 0.495 

รวม 121 1.28 0.504 

  
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ   

F − test (ตารางที่ 4.42) พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีระดับจิตสํานึกฯ 

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 2.67 คา Sig. = 0.0735 ดังนั้น ผล

การศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.5    
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ตารางที่ 4.42   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตาม

ระดับการศึกษา 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 1.32 0.659 2.67 0.0735 

ภายในกลุม 118 29.1 0.247   

รวม 120 30.4    

 

สมมติฐานที่ 2.6 จํานวนสมาชิกในครอบครัวของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่

รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว (ตารางที่ 4.43) พบวา กลุม

ตัวอยางที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน มีคาเฉล่ียจิตสํานึกฯ ในระดับสูง (1.38) สวนกลุมที่

มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5 คน สมาชิกฯ 7 คน ข้ึนไป สมาชิกฯ 6 คน และ สมาชิกฯ 3 คน มี

คาเฉล่ียจิตสํานึกฯ ในระดับปานกลาง (1.32, 1.31, 1.27, 1.25 และ 1.21 ตามลําดับ) 
 

ตารางที่ 4.43   คาเฉล่ียระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงที่รวมโครงการตามกรอบ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวน (n) Mean S.D. 

2 คน 16 1.38 0.500 

5 คน 22 1.32 0.477 

7 คน ขึ้นไป 16 1.31 0.479 

6 คน 22 1.27 0.550 

3 คน 16 1.25 0.447 

4 คน 29 1.21 0.559 

รวม 121 1.28 0.504 

 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ   

F − test (ตารางที่ 4.44) พบวา กลุมตัวอยางที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน มีระดับ
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จิตสํานึกฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 0.278 คา Sig. = 

0.924 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.6 
 

ตารางที่ 4.44   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตาม

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 5 0.364 0.0728 0.278 0.924 

ภายในกลุม 115 30.1 0.262   

รวม 120 30.4    

 

สมมติฐานที่ 2.7 อาชีพหลักของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่

แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามอาชีพหลัก (ตารางที่ 4.45) พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพ

หลักเกษตรกรรม มีคาเฉล่ียจิตสํานึกฯ ในระดับสูง (1.35) กลุมที่มีอาชีพอ่ืนๆ อันไดแก รับราช 

การ คาขาย ทํางานหัตถกรรม และวางงาน กับกลุมที่มีอาชีพหลักรับจาง มีคาเฉล่ียจิตสํานึกฯ ใน

ระดับปานกลาง (1.30 และ 1.22 ตามลําดับ)  
 

ตารางที่ 4.45   คาเฉลี่ยระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม 

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามอาชีพหลัก 
 

อาชีพหลัก จํานวน (n) Mean S.D. 

เกษตรกรรม 51 1.35 0.483 

อื่นๆ (รับราชการ คาขาย หัตถกรรม วางงาน) 10 1.30 0.483 

รับจาง 60 1.22 0.524 

รวม 121 1.28 0.504 

 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ   

F − test (ตารางที่ 4.46) พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพหลักแตกตางกัน มีระดับจิตสํานึกฯ แตก 

ตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 1.02 คา Sig. = 0.365 ดังนั้น ผลการ 
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ศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.7    
 

ตารางที่ 4.46   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตาม

อาชีพหลัก 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 0.516 0.258 1.02 0.365 

ภายในกลุม 118 29.9 0.254   

รวม 120 30.4    

 

สมมติฐานที่ 2.8 อาชีพเสริมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม
กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่

แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามอาชีพเสริม (ตารางที่ 4.47) พบวา กลุมตัวอยางที่ไม

ประกอบอาชีพเสริมใดๆ กลุมอาชีพเสริมอ่ืนๆ อันไดแก ลูกจางราชการ คาขาย หัตถกรรม รับ 

จาง และกลุมอาชีพเสริมเกษตรกรรม มีคาเฉล่ียจิตสํานึกฯ ในระดับปานกลาง (1.32, 1.30 และ 

1.19 ตามลําดับ) 
 

ตารางที่ 4.47   คาเฉลี่ยระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามอาชีพเสริม 
 

อาชีพเสริม จํานวน (n) Mean S.D. 

ไมม ี

เกษตรกรรม 

25 

69 

1.32 

1.30 

0.476 

0.523 

อื่นๆ (ลูกจางราชการ คาขาย หัตถกรรม รับจาง) 27 1.19 0.483 

รวม 121 1.28 0.504 

 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ   

F − test (ตารางที่ 4.48) พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเสริมแตกตางกัน มีระดับจิตสํานึกฯ แตก 

ตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 0.634 คา Sig. = 0.532 ดังนั้น ผลการ 

ศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.8    
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ตารางที่ 4.48   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตาม

อาชีพเสริม 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 0.324 0.162 0.634 0.532 

ภายในกลุม 118 30.1 0.255   

รวม 120 30.4    

 

สมมติฐานที่ 2.9 รายไดสวนบุคคลของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 
การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปา

ตนน้ําที่แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามรายไดสวนบุคคล (ตารางที่ 4.49) พบวา กลุมตัวอยางที่มี

รายไดสวนบุคคลตอเดือน 5,001 บาท ข้ึนไป มีคาเฉล่ียจิตสํานึกฯ ในระดับสูง (1.47) สวนกลุม

รายไดฯ 4,001 − 5,000 บาท 0 – 3,000 บาท และ 3,001 − 4,000 บาท มีคาเฉล่ียจิตสํานึกฯ ใน

ระดับปานกลาง (1.27, 1.17 และ 1.11 ตามลําดับ)  
 

ตารางที่ 4.49   คาเฉลี่ยระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามรายไดสวนบุคคล 
 

รายไดสวนบุคคลตอเดือน จํานวน (n) Mean S.D. 

5,001 บาท ขึ้นไป 

4,001 – 5,000 บาท 

3,001 – 4,000 บาท   

 0 – 3,000 บาท 

43 

26 

28 

24 

1.47 

1.27 

1.17 

1.11 

0.505 

0.452 

0.482 

0.497 

รวม 121 1.28 0.504 

 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ  

F − test (ตารางที่ 4.50) พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดสวนบุคคลแตกตางกัน มีระดับจิตสํานึกฯ 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีคา F = 3.67 มีคา Sig. = 0.0142 ดังนั้น 

ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.9  
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ตารางที่ 4.50   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผา 

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตาม

รายไดสวนบุคคล 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3 2.62 0.874 3.67 0.0142 

ภายในกลุม 117 27.8 0.238   

รวม 120 30.4    

 

เมื่อทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธี Least – Significant 

Different: LSD (ตารางที่ 4.51) พบกลุมที่มีคาคะแนนเฉลี่ยระดับจิตสํานึกฯ แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญที่ 0.05 ทั้งหมด 2 คู คือ กลุมรายไดฯ 0 – 3,000 บาท กับกลุมรายไดฯ 5,001 บาท ข้ึน

ไป และกลุมรายไดฯ 3,001 – 4,000 บาท กับกลุมรายไดฯ 5,001 บาท ข้ึนไป  
 

ตารางที่ 4.51   การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ีย (M.D.) ของระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทย

ภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนรายคู 

พิจารณาตามกลุมรายไดสวนบุคคล  
 

          กลุมท่ี 2              กลุมท่ี 3                กลุมท่ี 4 รายไดสวนบุคคล 

(บาท/เดือน)     M.D.       Sig.         M.D.       Sig.          M.D.        Sig. 

คาคะแนน 

เฉลี่ย (Mean) 
กลุมท่ี 1  (0 – 3,000) 0.0595 0.662 0.162 0.225 0.358* 0.0031 1.11 

กลุมท่ี 2  (3,001 – 4,000)   0.1062 0.459 0298* 0.0179 1.17 

กลุมท่ี 3  (4,001 – 5,000)     0.196 0.109 1.27 

กลุมท่ี 4  (5,001 ขึ้นไป)       1.47 

  

สมมติฐานที่ 2.10 รายไดครอบครัวของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปา

ตนน้ําที่แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามรายไดครอบครัว (ตารางที่ 4.52) พบวา กลุมที่มีรายได

ครอบครัวตอเดือนสูงกวา 10,000 บาท 6,001 − 8,000 บาท และ 8,001 − 10,000 บาท มีคาเฉล่ีย

จิตสํานึกฯ ในระดับสูง (1.42, 1.39, 1.35 ตามลําดับ) สวนกลุมที่มีรายไดครอบครัว 4001− 6,000 

บาท และ ต่ํากวา 0 – 4,000 บาท มีคาเฉล่ียระดับจิตสํานึกฯ ในระดับปานกลาง (1.20 และ 1.00 



 

105 

ตามลําดับ) 
 

ตารางที่ 4.52   คาเฉลี่ยระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม 

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามรายไดครอบครัว 
 

รายไดครอบครัวตอเดือน จํานวน (n) Mean S.D. 

 สูงกวา 10,000 บาท 12 1.42 0.515 

 6,001 – 8,000 บาท 33 1.39 0.495 

8,001 – 10,000 บาท  20 1.35 0.489 

 4,001 – 6,000 บาท 45 1.20 0.505 

      0 – 4,000 บาท 11 1.00 0.447 

รวม 121 1.28 0.504 

 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ   

F − test (ตารางที่ 4.53) พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดครอบครัวแตกตางกัน มีระดับจิตสํานึกฯ 

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 1.93 คา Sig. = 0.110 ดังนั้น ผล

การศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.10 
 

ตารางที่ 4.53   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตาม

รายไดครอบครัว 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 4 1.90 0.475 1.93 0.110 

ภายในกลุม 116 28.5 0.246   

รวม 120 30.4    

 

สมมติฐานที่ 2.11 การมีที่ดินทํากินของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปา

ตนน้ําที่แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขา

เผากะเหรี่ยงที่รวมโครงการฯ จําแนกตามการมีที่ดินทํากิน (ตารางที่ 4.54) พบวา กลุมผูมีที่ดินทํา

กิน และกลุมผูไมมีที่ดินทํากิน มีคาเฉลี่ยจิตสํานึกฯ ในระดับปานกลาง (1.29 และ 1.00 ตาม 
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ลําดับ) และเมื่อทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t − test พบวา กลุมตัวอยางที่มีที่ดินทํากินแตกตาง 

กัน มีระดับจิตสํานึกฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 18.0 คา 

Sig. = 0.204 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.11   
 

ตารางที่ 4.54   คาเฉลี่ยระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามการมีที่ดินทํากิน 
 

การมีท่ีดินทํากิน จํานวน  Mean S.D. F Sig. 

ม ี 116 1.29 0.511 18.0 0.204 

ไมม ี 5 1.00 0.00   

รวม 121 1.28 0.504   

 

สมมติฐานที่ 2.12 จํานวนที่ดินทํากินของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 
การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปา

ตนน้ําที่แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามจํานวนที่ดินทํากิน (ตารางที่ 4.55) พบวา กลุมตัวอยางที่มี

จํานวนที่ดินทํากิน 6 − 10 ไร และมากกวา 10 ไร มีคาเฉล่ียจิตสํานึกฯ ในระดับสูง (1.38, 1.35 

ตามลําดับ) สวนกลุมที่มีจํานวนที่ดินทํากิน 1 − 5 ไร และนอยกวา 1 ไร มีคาเฉล่ียจิตสํานึกฯ ใน

ระดับปานกลาง (1.25, 1.00 ตามลําดับ) 
 

ตารางที่ 4.55   คาเฉลี่ยระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามจํานวนที่ดินทํากิน 
 

จํานวนท่ีดินทํากิน จํานวน (n) Mean S.D. 

6 – 10 ไร 45 1.38 0.490 

มากกวา 10 ไร 17 1.35 0.493 

1 – 5  ไร 44 1.25 0.488 

นอยกวา  1 ไร 10 1.00 0.667 

รวม 116 1.29 0.511 

 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ   

F − test (ตารางที่ 4.56) พบวา กลุมตัวอยางที่มีจํานวนที่ดินทํากินแตกตางกัน มีระดับจิตสํานึกฯ 
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แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 1.72 คา Sig. = 0.167 ดังนั้น ผล

การศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.12  
   

ตารางที่ 4.56   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตาม

จํานวนที่ดินทํากิน 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3 1.32 0.441 1.72 0.167 

ภายในกลุม 112 28.7 0.256   

รวม 115 30.0    

 

สมมติฐานที่ 2.13  สิทธิบนที่ดินทํากินของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปา

ตนน้ําที่แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามสิทธิบนที่ดินทํากิน (ตารางที่ 4.57) พบวา กลุมตัวอยางที่

ไมมีสิทธิอยางถูกตอง และกลุมที่มีสิทธิอยางถูกตอง มีคาเฉลี่ยจิตสํานึกฯ ในระดับปานกลาง 

(1.31 และ 1.28 ตามลําดับ) ซึ่งเมื่อทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t − test พบวา กลุมตัวอยางที่มี

สิทธิบนที่ดินทํากินแตกตางกัน มีระดับจิตสํานึกฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 มีคา F = 1.93 คา Sig. = 0.702 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.13 
 

ตารางที่ 4.57   คาเฉลี่ยระดับจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามสิทธิบนที่ดินทํากิน 
 

สิทธิบนท่ีดินทํากิน จํานวน  Mean S.D. F Sig. 

ไมมีสิทธิอยางถูกตอง 51 1.31 0.547 1.93 0.702 

มีสิทธิอยางถูกตอง 65 1.28 0.484   

รวม 116 1.29 0.511   

 

 สมมติฐานที่ 3 ปจจัยสวนบุคคลของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่

แตกตางกัน 
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สมมติฐานที่ 3.1 เพศของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่

แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขา

เผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามเพศ (ตารางที่ 4.58) พบวา กลุมตัวอยางทั้งเพศชาย 

และเพศหญิง มีคาเฉล่ียพฤติกรรมฯ ในระดับสูง (1.91 และ 1.89 ตามลําดับ) และเมื่อทดสอบ

สมมติฐานดวยการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียดวยสถิต ิt − test พบวา กลุมตัวอยางที่

มีเพศแตกตางกัน มีระดับพฤติกรรมฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา 

F = 0.102 คา Sig. = 0.848 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.1   
 

ตารางที่ 4.58   คาเฉล่ียระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน  Mean S.D. F Sig.  

ชาย 74 1.91 0.338 0.102 0.848 

หญิง 47 1.89 0.312   

รวม 121 1.73 0.362   

 

สมมติฐานที่ 3.2 อายุของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่

แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขา

เผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามอายุ (ตารางที่ 4.59) พบวา กลุมตัวอยางอายุ 30 − 40 

ป อายุ 41 − 50 ป อายุ 60 ป ข้ึนไป อายุต่ํากวา 30 ป และอายุ 51 − 60 ป มีคาเฉล่ียพฤติกรรมฯ 

ในระดับสูง (1.95, 1.94, 1.92, 1.85 และ 1.80 ตามลําดับ)  
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ตารางที่ 4.59   คาเฉล่ียระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามอายุ 
 

กลุมอายุ จํานวน (n)  Mean S.D. 

30 – 40  ป 39 1.95 0.223 

41 – 50  ป 31 1.94 0.250 

60 ป ขึ้นไป 13 1.92 0.277 

ต่ํากวา 30  ป 13 1.85 0.376 

51 – 60  ป 25 1.80 0.500 

รวม 121 1.90 0.327 

 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ   

F − test (ตารางที่ 4.60) พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน มีระดับพฤติกรรมฯ แตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 0.998 คา Sig. = 0.412 ดังนั้น ผลการศึกษา

จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.2    
 

ตารางที่ 4.60   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขาเผา 

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตาม

กลุมอายุ 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 4 0.426 0.107 0.998 0.412 

ภายในกลุม 116 12.4 0.107   

รวม 120 12.8    

 

สมมติฐานที่ 3.3 การนับถือศาสนาของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขา

เผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามการนับถือศาสนา (ตารางที่ 4.61) พบวา กลุมตัวอยาง

ที่นับถือศาสนาพุทธ และกลุมที่นับถือศาสนาอ่ืนๆ อันไดแก ศาสนาคริสต และนับถือผี มีคาเฉล่ีย

พฤติกรรมฯ ในระดับสูง (1.90 และ 1.89 ตามลําดับ) และเมื่อทดสอบสมมติฐานดวยการเปรียบ 
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เทียบความแตกตางของคาเฉล่ียดวยสถิติ t − test พบวา กลุมตัวอยางที่มีการนับถือศาสนาแตก 

ตางกัน มีระดับพฤติกรรมฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 

0.0491 คา Sig. = 0.890 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.3   
 

ตารางที่ 4.61   คาเฉล่ียระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามการนับถือศาสนา 
  

ศาสนา จํานวน (n)  Mean S.D. F Sig. 

พุทธ 83 1.90 0.335 0.0491 0.890 

อื่นๆ (คริสต นับถือผี) 38 1.89 0.311   

รวม 121 1.28 0.327   

 

สมมติฐานที่ 3.4 สถานภาพสมรสของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง   
การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขา

เผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามสถานภาพสมรส (ตารางที่ 4.62) พบวา กลุมตัวอยางที่

มีสถานภาพสมรสแลว และกลุมที่มีสถานภาพอ่ืนๆ อันไดแก โสด หยา หมาย มีคาเฉล่ีย

พฤติกรรมฯ ในระดับสูง (1.92 และ 1.82 ตามลําดับ) และเมื่อทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t − test 

พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีระดับพฤติกรรมฯ แตกตางกันอยางไมมีนัย 

สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 5.51 คา Sig. = 0.191 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 3.4 
   

ตารางที่ 4.62   คาเฉล่ียระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส จํานวน (n)  Mean S.D. F Sig. 

สมรส 99 1.92 0.309 5.51 0.191 

อื่นๆ (โสด สมรส หมาย) 22 1.82 0.395   

รวม 121 1.90 0.327   
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สมมติฐานที่ 3.5 การศึกษาของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทีแ่ตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตน

น้ําที่แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขา

เผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามระดับการศึกษา (ตารางที่ 4.63) พบวา กลุมตัวอยางที่

ไมไดเรียนหนังสือ กลุมที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ข้ึนไป รวมทั้งกลุมที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

และต่ํากวา มีคาเฉล่ียพฤติกรรมฯ ในระดับสูง (1.95, 1.94 และ 1.81 ตามลําดับ) 
 

ตารางที่ 4.63   คาเฉล่ียระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (n) Mean S.D. 

ไมไดเรียนหนังสือ 44 1.95 0.211 

ประถมศึกษาปที่ 5 ขึ้นไป 34 1.94 0.239 

ประถมศึกษาปที่ 4 และต่ํากวา 43 1.81 0.450 

รวม 121 1.90 0.327 

 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ   

F − test (ตารางที่ 4.64) พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีระดับพฤติกรรมฯ 

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 2.43 คา Sig. = 0.0924 ดังนั้น ผล

การศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.5  
 

ตารางที่ 4.64   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขา

เผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตาม

ระดับการศึกษา 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 0.507 0.253 2.43 0.0924 

ภายในกลุม 118 12.3 0.104   

รวม 120 12.8    
 

 

 

 



 

112 

สมมติฐานที่ 3.6 จํานวนสมาชิกในครอบครัวของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่

รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการ

อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขา

เผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว (ตารางที่ 4.65) พบวา 

กลุมตัวอยางที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน สมาชิกฯ 3 คน สมาชิกฯ 7 คนข้ึนไป สมาชิกฯ 

5 คน สมาชิกฯ 4 คน  และสมาชิกฯ 6 คน  มีคาเฉล่ียพฤติกรรมฯ ในระดับสูง (1.94, 1.94, 1.94, 

1.91, 1.86 และ 1.86 ตามลําดับ)  
  

ตารางที่ 4.65   คาเฉล่ียระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวน (n) Mean S.D. 

2 คน 16 1.94 0.250 

3 คน 16 1.94 0.250 

7 คน ขึ้นไป 16 1.94 0.250 

5 คน 22 1.91 0.294 

4 คน 29 1.86 0.441 

6 คน 22 1.86 0.351 

รวม 121 1.90 0.327 

 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ   

F − test (ตารางที่ 4.66) พบวา กลุมตัวอยางที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน มีระดับ

พฤติกรรมฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 0.245 คา Sig. = 

0.937 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.6  
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ตารางที่ 4.66   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตาม

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 5 0.140 0.0280 0.254 0.937 

ภายในกลุม 115 12.7 0.110   

รวม 120 12.8    

 

สมมติฐานที่ 3.7 อาชีพหลักของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตน

น้ําที่แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขา

เผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามอาชีพหลัก (ตารางที่ 4.67) พบวา กลุมตัวอยางที่มีอา 

ชีพหลักรับจาง อาชีพเกษตรกรรม และอาชีพอ่ืนๆ อันไดแก รับราชการ คาขาย ทํางานหัตถกรรม 

และวางงาน มีคาเฉล่ียพฤติกรรมฯ ในระดับสูง (1.93, 1.88 และ 1.80 ตามลําดับ)  
 

ตารางที่ 4.67   คาเฉล่ียระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามอาชีพหลัก 
 

อาชีพหลัก จํานวน (n) Mean S.D. 

รับจาง 60 1.93 0.252 

เกษตรกรรม 51 1.88 0.382 

อื่นๆ (รับราชการ คาขาย หัตถกรรม วางงาน) 10 1.80 0.422 

รวม 121 1.90 0.327 

 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ   

F − test (ตารางที่ 4.68) พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพหลักแตกตางกัน มีระดับพฤติกรรมฯ แตก 

ตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 0.853 คา Sig. = 0.429 ดังนั้น ผลการ 

ศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.7    
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ตารางที่ 4.68   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตาม

อาชีพหลัก                
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 0.182 0.0912 0.853 0.429 

ภายในกลุม 118 12.6 0.107   

รวม 120 12.8    

 

สมมติฐานที่ 3.8 อาชีพเสริมของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตน

น้ําที่แตกตางกัน 
การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขา

เผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามอาชีพเสริม (ตารางที่ 4.69) พบวา กลุมตัวอยางที่ไม

ประกอบอาชีพเสริมใดๆ กลุมอาชีพเสริมอ่ืนๆ อันไดแก ลูกจางราชการ คาขาย หัตถกรรม รับจาง 

และกลุมอาชีพเสริมเกษตรกรรม มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมฯ ในระดับสูง (1.96, 1.93 และ 1.87 

ตามลําดับ) 
 

ตารางที่ 4.69   คาเฉล่ียระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามอาชีพเสริม 
 

อาชีพเสริม จํานวน (n) Mean S.D. 

ไมม ี

อื่นๆ (ลูกจางราชการ คาขาย หัตถกรรม รับจาง) 

25 

27 

1.96 

1.93 

0.200 

0.267 

เกษตรกรรม 69 1.87 0.380 

รวม 121 1.90 0.327 

 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ   

F − test (ตารางที่ 4.70) พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเสริมแตกตางกัน มีระดับพฤติกรรมฯ แตก 

ตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 0.803 คา Sig. = 0.450 ดังนั้น ผลการ 

ศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.8 
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ตารางที่ 4.70   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตาม

อาชีพเสริม 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 0.172 0.0860 0.803 0.450 

ภายในกลุม 118 12.6 0.107   

รวม 120 12.8    

 

สมมติฐานที่ 3.9 รายไดสวนบุคคลของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง  

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขา

เผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามรายไดสวนบุคคล (ตารางที่ 4.71) พบวา กลุมตัวอยาง

ที่มีรายไดสวนบุคคล 4,001 − 5,000 บาท รายไดฯ 5,001 บาท ข้ึนไป รายไดฯ 3,001 − 4,000 

บาท และรายไดฯ 0 – 3,000 บาท มีคาเฉล่ียพฤติกรรมฯ ในระดับสูง (1.92, 1.91, 1.89 และ 1.88 

ตามลําดับ)  
  

ตารางที่ 4.71   คาเฉล่ียระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามรายไดสวนบุคคล 
 

รายไดสวนบุคคลตอเดือน จํานวน (n) Mean S.D. 

4,001 – 5,000 บาท 

5,001 บาท ขึ้นไป 

3,001 – 4,000 บาท 

0 – 3,000 บาท   

26 

33 

28 

34 

1.92 

1.91 

1.89 

1.88 

0.272 

0.292 

0.416 

0.327 

รวม 121 1.90 0.327 

 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ   

F − test (ตารางที่ 4.72) พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดสวนบุคคลแตกตางกัน มีระดับพฤติกรรมฯ 

แตกตางกันอยางมีไมนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 0.0870 คา Sig. = 0.967 ดังนั้น 

ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.9  
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ตารางที่ 4.72   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตาม

รายไดสวนบุคคล               
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3 0.0285 0.0095 0.0870 0.967 

ภายในกลุม 117 12.8 0.109   

รวม 120 12.8    

 

สมมติฐานที่ 3.10 รายไดครอบครัวของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขา

เผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามรายไดครอบครัว (ตารางที่ 4.73) พบวา กลุมที่มีราย 

ไดครอบครัวตอเดือน 6,001 − 8,000 บาท รายไดฯ 4001− 6,000 บาท รายไดฯ 8,001 − 10,000 

บาท รายไดฯ สูงกวา 10,000 บาท และรายไดฯ 0 – 4,000 บาท มีคาเฉล่ียระดับพฤติกรรมฯ ใน

ระดับสูง (1.94, 1.93, 1.85, 1.83 และ 1.82 ตามลําดับ) 
  

ตารางที่ 4.73   คาเฉล่ียระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามรายไดครอบครัว 
 

รายไดครอบครัวตอเดือน จํานวน (n) Mean S.D. 

 6,001 – 8,000 บาท 33 1.94 0.242 

 4,001 – 6,000 บาท  45 1.93 0.252 

8,001 – 10,000 บาท  20 1.85 0.489 

 สูงกวา 10,000 บาท 12 1.83 0.389 

      0 – 4,000 บาท 11 1.82 0.405 

รวม 121 1.90 0.327 

 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ   

F − test (ตารางที่ 4.74) พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดครอบครัวแตกตางกัน มีระดับพฤติกรรมฯ 

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 0.644 คา Sig. = 0.633 ดังนัน้ ผล
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การศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.10 
 

ตารางที่ 4.74   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตาม

รายไดครอบครัว 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 4 0.278 0.0695 0.644 0.633 

ภายในกลุม 116 12.5 0.108   

รวม 120 12.8    

 

สมมติฐานที่ 3.11 การมีที่ดินทํากินของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา ของชาวไทยภูเขา

เผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามการมีที่ดินทํากิน (ตารางที่ 4.75) พบวา กลุมผูไมมีที่ 

ดินทํากิน และกลุมผูมีที่ดินทํากิน มีคาเฉล่ียพฤติกรรมฯ ในระดับสูง (2.00 และ 1.90 ตามลําดับ) 

และเมื่อทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t − test พบวา กลุมตัวอยางที่มีที่ดินทํากินแตกตางกัน มี

ระดับพฤติกรรมฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 2.30 คา Sig. = 

0.490 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.11   
 

ตารางที่ 4.75   คาเฉล่ียระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามการมีที่ดินทํากิน 
 

การมีท่ีดินทํากิน จํานวน  Mean S.D. F Sig. 

ไมม ี 5 2.00 0.00 2.30 0.490 

ม ี 116 1.90 0.333   

รวม 121 1.90 0.327   
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สมมติฐานที่ 3.12 จํานวนที่ดินทํากินของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขา

เผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามจํานวนที่ดินทํากิน (ตารางที่ 4.76) พบวา กลุมตัว 

อยางที่มีจํานวนที่ดินทํากิน 1 − 5 ไร มี 6 − 10 ไร มีนอยกวา 1 ไร และมีมากกวา 10 ไร มีคา 

เฉลี่ยพฤติกรรมฯ ในระดับสูง (1.98, 1.91, 1.80 และ 1.71 ตามลําดับ) 
 

ตารางที่ 4.76   คาเฉล่ียระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามจํานวนที่ดินทํากิน 
 

จํานวนท่ีดินทํากิน จํานวน (n) Mean S.D. 

1 – 5  ไร 44 1.98 0.151 

6 – 10 ไร 45 1.91 0.288 

นอยกวา  1 ไร 10 1.80 0.422 

มากกวา 10 ไร 17 1.71 0.588 

รวม 116 1.90 0.333 

 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ F 

− test (ตารางที่ 4.77) พบวา กลุมตัวอยางที่มีจํานวนที่ดินทํากินแตกตางกัน มีระดับพฤติกรรมฯ 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 3.20 คา Sig. = 0.0261 ดังนั้น ผล

การศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3.12    
 

ตารางที่ 4.77   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตาม

จํานวนที่ดินทํากิน 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3 1.01 0.336 3.20 0.0261 

ภายในกลุม 112 11.8 0.105   

รวม 115 12.8    
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เมื่อทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธี Least – Significant 

Different: LSD (ตารางที่ 78) พบกลุมที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับพฤติกรรมฯ แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญที่ 0.05 ทั้งหมด 2 คู คือ กลุมที่มีที่ดินทํากิน 1 – 5 ไร กับกลุมที่มีมากกวา 10 ไร และ 

กลุมที่มีที่ดินทํากิน 6 – 10 ไร กับกลุมที่มีมากกวา 10 ไร  
 

ตารางที่ 4.78   การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ีย (M.D.) ของระดับพฤติกรรมฯ ของชาว

ไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปน

รายคู พิจารณาตามกลุมผูมีจํานวนที่ดินทํากิน 
 

        กลุมท่ี 2                  กลุมท่ี 3                  กลุมท่ี 4 จํานวนท่ีดินทํากิน 

(ไร)     M.D.       Sig.            M.D.       Sig.           M.D.        Sig. 

คาคะแนน 

เฉลี่ย (Mean) 
กลุมท่ี 1  (นอยกวา 1 ไร) 0.177 0.121 0.111 0.329 0.0941 0.467 1.80 

กลุมท่ี 2  (1 – 5  ไร)   0.0662 0.337 0.271* 0.0041 1.98 

กลุมท่ี 3  (6 – 10 ไร)     0.205* 0.0280 1.91 

กลุมท่ี 4  (มากกวา 10 ไร)       1.71 
 

สมมติฐานที่ 3.13 สิทธิบนที่ดินทํากินของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง  ที่รวมโครง 

การตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขา

เผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการฯ จําแนกตามสิทธิบนที่ดินทํากิน (ตารางที่ 4.79) พบวา กลุมตัว 

อยางที่ไมมีสิทธิอยางถูกตอง และกลุมที่มีสิทธิอยางถูกตอง มีคาเฉล่ียพฤติกรรมฯ ในระดับสูง 

(1.92 และ 1.88 ตามลําดับ) และเมื่อทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t − test พบวา กลุมตัวอยางที่มี

สิทธิบนที่ดินทํากินแตกตางกัน มีระดับพฤติกรรมฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 มีคา F = 2.16 คา Sig. = 0.476 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.13 
 

ตารางที่ 4.79   คาเฉล่ียระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามสิทธิบนที่ดินทํากิน 
 

สิทธิบนท่ีดินทํากิน จํานวน  Mean S.D. F Sig. 

ไมมีสิทธิอยางถูกตอง 51 1.92 0.272 2.16 0.476 

มีสิทธิอยางถูกตอง 65 1.88 0.375   

รวม 116 1.90 0.333   
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สมมติฐานที่ 4 การมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชาว
ไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงที่แตกตางกัน มีผลตอจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ

ชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา (ตารางที่ 4.80) 

พบวา กลุมตัวอยางที่มีการมีสวนรวมฯ ระดับดี และดีมาก มีคาเฉล่ียจิตสํานึกฯ ในระดับสูง (1.67 

และ 1.44 ตามลําดับ) สวนกลุมที่มีสวนรวมฯ ระดับปานกลาง และไมดี มีคาเฉล่ียจิตสํานึกฯ ใน

ระดับปานกลาง (1.27, และ 1.05 ตามลําดับ) 
 

ตารางที่ 4.80   ระดับการมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของชาว 

ไทยภูเขาเผากระเหรี่ยง ตอคาเฉล่ียระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 
  

ระดับการมีสวนรวมฯ จํานวน (n) Mean S.D. 

ดี 49 1.67 0.500 

 ดีมาก  44 1.44 0.508 

ปานกลาง  19 1.27 0.451 

 ไมดี 9 1.05 0.524 

รวม 121 1.28 0.504 

 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ F − test 

(ตารางที่ 4.81) พบวา การมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชาวไทย

ภูเขาเผากะเหรี่ยง มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 มีคา F = 3.28 คา Sig. = 0.0234 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานที่ 4    
 

ตารางที่ 4.81   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีตอระดับ

จิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3 2.36 0.788 3.28 0.0234 

ภายในกลุม 117 28.1 0.240   

รวม 120 30.4    

 

เมื่อทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธี Least – Significant 
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Different: LSD (ตารางที่ 82) พบกลุมที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับจิตสํานึกฯ แตกตางกันอยางมีนัย 

สําคัญที่ 0.05 ทั้งหมด 3 คู คือ กลุมที่มีสวนรวมฯ ไมดี กับกลุมที่มีสวนรวมฯ ดี กลุมที่มีสวนรวมฯ 

ปานกลาง กับกลุมที่มีสวนรวมฯ ดี และ กลุมที่มีสวนรวมฯ ไมดี กับกลุมที่มีสวนรวมดีมาก  
 

ตารางที่ 4.82   การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ีย (M.D.) ของระดับจิตสํานึกฯ ของชาว

ไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปน

รายคู พิจารณาตามระดับการมีสวนรวมฯ 
 

        กลุมท่ี 2                  กลุมท่ี 3                  กลุมท่ี 4 ระดับการมีสวนรวมฯ 

     M.D.       Sig.         M.D.       Sig.           M.D.        Sig. 

คาคะแนน 

เฉลี่ย (Mean) 
กลุมท่ี 1  (มีสวนรวมฯ ไมดี) 0.220  0.1044 0.614* 0.0024 0.388* 0.0447 1.05 

กลุมท่ี 2  (มีสวนรวมฯ ปานกลาง)   0.394* 0.0299 0.168 0.743 1.27 

กลุมท่ี 3  (มีสวนรวมฯ ดี)     0.226 0.0580 1.67 

กลุมท่ี 4  (มีสวนรวมฯ ดีมาก)       1.44 

 

สมมติฐานที่ 5 การมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชาว
ไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตาง

กัน 

การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ

ชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา (ตารางที่ 

4.83) พบวา กลุมตัวอยางที่มีการมีสวนรวมฯ ระดับดีมาก ดี ปานกลาง และไมดี มีคาเฉลี่ย

พฤติกรรมฯ ในระดับสูง (1.95, 1.94, 1.89 และ 1.68 ตามลําดับ)  
 

ตารางที่ 4.83   ระดับการมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของชาวไทย

ภูเขาเผากระเหรี่ยง ตอคาเฉล่ียระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 
  

ระดับการมีสวนรวมฯ จํานวน (n) Mean S.D. 

ดีมาก  44 1.95 0.221 

ดี  49 1.94 0.242 

ปานกลาง  19 1.89 0.333 

 ไมดี 9 1.68 0.582 

รวม 121 1.90 0.327 
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ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ F − test 

(ตารางที่ 4.84) พบวา การมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชาวไทย

ภูเขาเผากะเหรี่ยง มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา F = 3.63 มีคา Sig. = 0.0151 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงยอมรับ

สมมติฐานที่ 5   
 

ตารางที ่4.84   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีตอระดับ

พฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3 1.09 0.363 3.63 0.0151 

ภายในกลุม 117 11.7 0.100   

รวม 120 12.8    

 

เมื่อทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธี Least – Significant 

Different: LSD (ตารางที่ 85) พบกลุมที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับพฤติกรรมฯ แตกตางกันอยางมีนัย 

สําคัญที่ 0.05 ทั้งหมด 2 คู คือ กลุมที่มีสวนรวมฯ ไมดี กับกลุมที่มีสวนรวมฯ ดี และ กลุมที่มีสวน

รวมฯ ไมดี กับกลุมที่มีสวนรวมฯ ดีมาก  
 

 ตารางที่ 4.85   การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ีย (M.D.) ของระดับพฤติกรรมฯ ของชาว

ไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปน

รายคู พิจารณาตามระดับการมีสวนรวมฯ 
 

        กลุมท่ี 2                  กลุมท่ี 3                  กลุมท่ี 4 ระดับการมีสวนรวมฯ 

     M.D.       Sig.         M.D.       Sig.           M.D.        Sig. 

คาคะแนน 

เฉลี่ย (Mean) 
กลุมท่ี 1  (มีสวนรวมฯ ไมดี) 0.205 0.113 0.255*  0.0035  0.270* 0.0023 1.68 

กลุมท่ี 2  (มีสวนรวมฯ ปานกลาง)   0.0499 0.665 0.0657 0.572 1.89 

กลุมท่ี 3  (มีสวนรวมฯ ดี)     0.0158 0.811 1.94 

กลุมท่ี 4  (มีสวนรวมฯ ดีมาก)       1.95 
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  สมมติฐานที่ 6  จิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวม

โครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง 

ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตอระดับพฤติกรรมฯ (ตารางที่ 4.86) พบวา 

พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับจิตสํานึกฯ สูง และปานกลาง มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมฯ ในระดับสูง 

(1.94 และ 1.86 ตามลําดับ) สวนกลุมที่มีระดับจิตสํานึกฯ ต่ํา มีคาเฉล่ียระดับพฤติกรรมฯ ปาน

กลาง (1.33) 
 

ตารางที่ 4.86   ระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา ของชาวไทยภูเขาเผากระเหรี่ยงที่รวม

โครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตอคาเฉล่ียระดับพฤติกรรมการ

อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 
  

ระดับจิตสํานึกฯ จํานวน (n) Mean S.D. 

สูง 37 1.94 0.242 

ปานกลาง  81 1.86 0.419 

 ต่ํา 3 1.33 0.577 

รวม 121 1.90 0.327 
 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว F − test (ตารางที่ 4.87) พบวาระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา

ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีผลตอ

พฤติกรรมฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา F = 5.69 คา Sig. = 0.0044 ดังนั้น ผล

การศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานที่ 6 
 

ตารางที่ 4.87   การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนจิตสํานึกฯ ของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีตอระดับ

พฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 1.13 0.564 5.69 0.0044 

ภายในกลุม 118 11.7 0.0990   

รวม 120 12.8    
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เมื่อทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธี Least – Significant 

Different: LSD (ตารางที่ 4.88) พบกลุมที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับพฤติกรรมฯ แตกตางกันอยางมีนัย 

สําคัญที่ 0.05 ทั้งหมด 2 คู คือ กลุมที่มีระดับจิตสํานึกฯ ต่ํา กับกลุมที่มีระดับจิตสํานึกฯ ปานกลาง 

และ กลุมที่มีระดับจิตสํานึกฯ ต่ํา กับกลุมที่มีระดับจิตสํานึกฯ สูง 
  

 ตารางที่ 4.88   การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ย (M.D.) ระดับพฤติกรรมฯ ของชาวไทย

ภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนรายคู 

พิจารณาตามระดับจิตสํานึกฯ 
 

        กลุมท่ี 2                           กลุมท่ี 3            ระดับจิตสํานึกฯ 

       M.D.          Sig.             M.D.          Sig.       

คาคะแนน 

เฉลี่ย (Mean) 
กลุมท่ี 1  (จิตสํานึกต่ํา) 0.532* 0.0057 0.605* 0.0014   1.33 

กลุมท่ี 2  (จิตสํานึกปานกลาง)   0.0734 0.242   1.86 

กลุมท่ี 3  (จิตสํานึกสูง)       1.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  

5.1  สรุปผลการศึกษา  
  

งานวิจัยชิ้นนี้ เปนการศึกษาแบบบูรณาการระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยมีวัตถุประสงค 
 1)  เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ระดับจิตสํานึกและระดับพฤติกรรมการ
อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงที่เขารวมโครงการตามกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2)  เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วามีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ระดับจิตสํานึกและระดับ
พฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา หรือไม อยางไร 
 3)  เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของ
ชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง วามีผลตอระดับจิตสํานึกและระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปา
ตนน้ํา หรือไม อยางไร 
 4)  เพ่ือศึกษาระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง  ที่
รวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วามีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและ
ฟนฟูปาตนน้ํา หรือไม อยางไร 
 5) เพ่ือศึกษาแนวทางในการกําหนดนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรปาไม และการ
อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา โดยใชโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ 
 ประชากร (Population) ที่ศึกษาเปนชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงผูรวมโครงการตามกรอบ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่อาศัยอยูในพ้ืนที่หมูบานปาละอู ภายใตโครงการหมูบานสหกรณหวย

สัตวใหญ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สําหรับกลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชศึกษา ไดจากการเลือกแบบเจาะจงเฉพาะหัวหนาครอบครัว

ชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงทั้งหมดในหมูบานจํานวน 121 ราย จาก 121 ครัวเรือน โดยใชแบบ 

สอบถามก่ึงสัมภาษณเปนเครื่องมือเก็บขอมูลเชิงปริมาณ และใชแบบสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stake Holder) ประกอบการสังเกตพฤติกรรมและสภาพแวดลอม เปนเครื่องมือเก็บขอมูลเชิงคุณ 

ภาพ ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (Statistical 

Package for the Social Science: SPSS) โดยวิเคราะหคาความถี่ (Frequency) คารอยละ 
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(Percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รวมกับ

การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย (t − test) สําหรับปจจัยสวนบุคคล อันไดแก เพศ การ

นับถือศาสนา สถานภาพสมรส การมีที่ดินทํากิน สิทธิบนที่ดินทํากิน และใชการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (F – test) สําหรับปจจัยอ่ืนๆ อันไดแก อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว อาชีพหลัก อาชีพเสริม รายไดสวนบุคคล รายไดครอบครัว และจํานวนที่ดินทํากิน และ

ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธี Least – Significant Different: LSD 

โดยนํามาวิเคราะหรวมกับขอมูลเชิงคุณภาพซึ่งใชวิธีการพรรณนา สามารถสรุปผลได ดังนี้   
  

5.1.1  ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

  5.1.1.1  ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล  

 กลุมตัวอยางรอยละ 61.2 เปนเพศชาย รอยละ 38.8 เปนเพศหญิง สวนใหญมีอายุ

อยูในชวง 30 − 60 ป โดยกลุมอายุ 30 − 40 ป มีจํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 32.2 โดยสวน

ใหญรอยละ 68.6 นับถือศาสนาพุทธ ที่เหลือนับถือศาสนาคริสตและลัทธิพ้ืนเมืองด้ังเดิม และรอย

ละ 81.8 มีสถานภาพสมรส ดานการศึกษา พบวาสวนใหญถึงรอยละ 36.4 เปนผูไมเรียนหนังสือ 

และรองลงมา รอยละ 35.5 มีระดับการศึกษาไมเกินชั้นประถมปที่ 4  

กลุมตัวอยางรอยละ 60.4 มีจํานวนสมาชิกครอบครัวอยูในระหวาง 4 − 6 คน มี

อาชีพหลักคือ รับจาง คิดเปนรอยละ 49.6 และอาชีพเสริมคือ เกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 57.0 

โดยสวนใหญมีรายไดสวนบุคคลโดยเฉลี่ยสูงกวา 5,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 35.5 และ

รอยละ 37.2 มีรายไดครอบครัวในระหวาง 4,001 − 6,000 บาทตอเดือน    

5.1.1.2  ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับที่ดินทํากินของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางรอยละ 95.9 เปนผูมีที่ดินทํากิน ในจํานวนนี้เปนผูมีสิทธิบนที่ดินทํากิน

อยางถูกตองรอยละ 53.7 และเปนผูไมมีสิทธิบนที่ดินทํากินอยางถูกตองรอยละ 42.1 โดยสวน

ใหญมีที่ดินทํากินตั้งแต 1 − 10 ไร หรือคิดเปนรอยละ 73.6 
 

 5.1.2  ขอมูลการมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 ผลการประเมินการมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม

ของกลุมตัวอยาง สรุปไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมฯ ในระดับดี ถึง ดีมาก โดยรอยละ 

40.5 มีระดับการมีสวนรวมฯ ดี และรอยละ 36.4 มีระดับการมีสวนรวมฯ ดีมาก ทั้งนี้ ผลการ

ประเมินคาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมฯ รวมทุกประเด็นชี้วัดของกลุมตัวอยาง อยูในระดับดี 
 

5.1.3  ขอมูลเก่ียวกับจิตสํานึกและพฤติกรรมในการอนุรักษและฟนฟูปาตนนํ้า 

 5.1.3.1  การประเมินจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําโดยรวม 

 จากการประเมิน พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 66.9 มีจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปา

ตนน้ําในระดับปานกลาง รอยละ 30.6 มีจิตสํานึกฯ ในระดับสูง มีเพียงรอยละ 2.48 มีจิตสํานึกฯ 
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ในระดับต่ํา ทั้งนี้ ผลการประเมินคาเฉล่ียระดับจิตสํานึกฯ รวมทุกประเด็นชี้วัดของกลุมตัวอยาง 

อยูในระดับปานกลาง 

  5.1.3.2  การประเมินพฤติกรรมในการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําโดยรวม 

 จากการประเมิน พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 90.9 มีพฤติกรรมการอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ําในระดับสูง รอยละ 8.26 มีพฤติกรรมฯ ในระดับปานกลาง และมีเพียงรอยละ 0.826 

ที่มีพฤติกรรมฯ ในระดับต่ํา ทั้งนี้ ผลการประเมินคาเฉล่ียระดับพฤติกรรมฯ รวมทุกประเด็นชี้วัด

ของกลุมตัวอยาง อยูในระดับสูง  
 

 5.1.4  สรุปผลขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และขอคิด 

เห็นและขอเสนอแนะตอการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา สามารถสรุปได ดังนี้  

  5.1.4.1  ขอคิดเห็น − ขอเสนอแนะตอโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

ในจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 121 ราย มีผูแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ

โครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ 51 ราย โดยจําแนกไดเปน 5 ประเด็น สรุปผลได 

ดังนี้  

ผลการสํารวจ พบวา ประเด็นที่กลุมตัวอยางเสนอแนะสูงสุดคิดเปนรอยละ 27.5 มี 

2 ประเด็น คือ ตองการใหทางราชการรณรงคใหความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และตองการใหเจา 

หนาที่จัดอบรมเพื่อกอใหเกิดการเพ่ิมผลผลิต รองลงมา รอยละ 23.5 เสนอแนะใหมีการจัด

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงใหมากข้ึน และรอยละ 13.7 เสนอแนะใหเจาหนาที่ติดตามตรวจสอบ

ผลการดําเนินงานโครงการ  

5.1.4.2  ขอคิดเห็น − ขอเสนอแนะตอการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 

ในจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 121 ราย มีผูแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ

การอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 95 ราย โดยจําแนกไดเปน 6 ประเด็น สรุปผลไดดังนี้  

ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 29.5 เสนอแนะใหทุกฝายรวมมือรณรงค

ปองกัน อนุรักษ และฟนฟูปา รอยละ 20.0 เสนอแนะใหมีโครงการปลูกปามากข้ึน รอยละ 16.2 

เสนอแนะใหเจาหนาที่เขมงวดเอาจริงเอาจังในการดูแลรักษาปา และรอยละ 10.5 เสนอแนะใหมี

การเสริมสรางความรูเก่ียวกับปาและการอนุรักษฟนฟู  
 

5.2  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
      

  5.2.1  ขอมูลจากการสัมภาษณ ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake Holder) 

  การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณราษฎรในพื้นที่ ผูนําชุมชน และเจาหนาที่รัฐ ผูมี

สวนไดสวนเสีย (Stake Holder) สามารถสรุปเปนประเด็น อันจะนําไปสูคําตอบและบทสรุปของ

การศึกษาวิจัย ดังนี้ 
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   5.2.1.1  ความสําเร็จของโครงการ 

 โครงการที่ดําเนินการอยูมีระดับความสําเร็จที่แตกตางกัน โดยโครงการอยูดีมีสุข 

ซึ่งเปนโครงการเกษตรผสมผสานบนพื้นที่ขนาดเล็ก ประสบความสําเร็จ และมีผลตอการพัฒนา

ชีวิตความเปนอยูของชาวบานมากที่สุด ชาวบานตอบรับและใหความรวมมือเปนอยางดี ทําให

โครงการดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง สวนโครงการอ่ืนๆ ยังไมปรากฏผลสําเร็จอยางเดนชัดนัก 

ทั้งนี้ เนื่องจากขาดการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งบางโครงการไมเหมาะกับบริบท

ทางสังคม และไมไดเกิดจากความตองการของชาวบานอยางแทจริง  

  5.2.1.2  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ 

  ทุกโครงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม ในขณะที่ประชาชนใหความรวมมือ

เปนอยางดี โดยเฉพาะโครงการอยูดีมีสุข แตมีบางสวนที่ใหความรวมมือในระยะแรก แลวคอยๆ 

ลดนอยลงภายหลัง เนื่องจากไดรับประโยชนจากโครงการจนอยูดีกินดีแลว ซึ่งการเปดโอกาสให

ชาวบานเขามามีสวนรวม เปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากกิจกรรมของการมีสวนรวมกอใหเกิดการเรียนรู ความเขาใจใน

ปญหา วัตถุประสงค ตลอดจนเหตุผลของการทําโครงการ  

  อยางไรก็ตาม ผูริเริ่มโครงการหรือสวนกลางยังคงเปนผูกําหนดแผนการดําเนิน

โครงการ โดยมิไดนําความคิดเห็นของประชาชนเขามาเปนหลักในการพิจารณา จึงอาจกลาวไดวา

การมีสวนรวมของประชาชนในดานการวางแผนและการกําหนดนโยบาย ยังไมไดรับการนําไปสู

การปฏิบัติตามที่ประชาชนตองการอยางแทจริง    

5.2.1.3  ปญหา อุปสรรค ของโครงการ และแนวทางแกไข 

 1)  การขาดแคลนตลาด  

เนื่องจากโครงการสวนใหญไมมีการวางแผนดานการตลาด ประกอบกับ

ชาวบานขาดทักษะทางดานนี้ ทําใหไมเกิดแรงจูงใจในการผลิต อันเปนการสูญเสียโอกาสทาง

เศรษฐกิจ ดังนั้น รัฐอาจตองรวมมือกับเอกชน จัดหาตลาด คนกลางรับซื้อ เพ่ือเปนการเพ่ิมรายได 

และจูงใจใหทําโครงการ  

   2)  การขาดเงินทุนอุดหนุนโครงการ 

หลายโครงการตองหยุดชะงักหรือชะลอการดําเนินงาน เนื่องจากขาดเงิน 

ทุนสนับสนุน ในกรณีนี้ทางราชการควรเตรียมแผนงบประมาณแบบระยะยาว และอาจตองขอ

ความรวมมือจากภาคเอกชน องคกรตางๆ ในการสนับสนุนเงินทุน หรือวัสดุอุปกรณ เพ่ือสงเสริม

ใหโครงการดําเนินไปไดอยางคลองตัวย่ิงข้ึน  

   3)  ความไมสอดคลองระหวางนโยบายบางประการกับวิถีชีวิตของราษฎร

ในพ้ืนที่  

การกําหนดโครงการบางโครงการไมไดอยูบนพ้ืนฐานของวิถีชีวิตและ

ความตองการของชาวบาน จึงไมสอดคลองกับความตองการ และถูกมองวาเอ้ือประโยชนแกนาย 
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ทุนมากกวาชาวบาน ดังนั้น ผูกําหนดโครงการจึงควรศึกษาบริบทของชุมชนและรับฟงความคิด 

เห็นของชาวบาน โดยโครงการจะตองไมเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบานมากจนเกินไป ทั้งนี้ 

เพ่ือใหเกิดความรวมมือ อันจะนําไปสูความสําเร็จของโครงการ 

 4)  การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานของโครงการฯ   

โครงการสวนใหญที่ดําเนินอยูยังขาดการติดตามประเมินผล ทําใหไม

ทราบถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดข้ึน ไมสามารถหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา

โครงการไดอยางตอเนื่อง และไมสามารถตอยอดได ผูรับผิดชอบจึงตองจัดใหมีการติดตามผลเปน

ระยะพรอมๆ กับการใหคําแนะนํา แกไขปญหา อันจะนําไปสูความสําเร็จและประสิทธิภาพของ

โครงการ 

 5)  การสื่อสารกับชาวบาน   

เนื่องจากชาวบานปาละอูสวนใหญเปนชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ไมเขา 

ใจภาษาไทย จึงเปนอุปสรรคตอการถายทอดความรูและเทคโนโลยี สงผลตอการพัฒนาโครงการ 

ในการแกไขปญหาในเบ้ืองตน ทางการควรจัดหาลามภาษาไทย – กะเหรี่ยงมาเปนผูประสานงาน 

สวนในระยะยาวตองเรงถายทอดภาษาไทยใหแกเยาวชนชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงรุนใหม  

   5.2.1.4 ผลของโครงการที่มีตอการปลูกจิตสํานึก และการสรางพฤติกรรมอนุรักษ    

และฟนฟูปาตนน้ํา ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของสภาพปาในพ้ืนที ่

ผลสําเร็จของโครงการทําใหชาวบานสามารถพึ่งพาตนเองไดมากข้ึน มีอาหารการ 

กินอุดมสมบูรณ ความจําเปนในการบุกรุกปานอยลง อีกทั้งชาวบานยังเริ่มตื่นตัวเห็นความสําคัญ

ของปาตนน้ําอยางจริงจัง และตระหนักวาปาเปนปจจัยที่ชวยรักษาสภาพแวดลอมและชวยให

แหลงน้ําอุดมสมบูรณ ซึ่งเปนการกระตุนจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําให

มีมากข้ึน   
 

 5.2.2  ประเด็นสังเกตพฤติกรรม และสภาพแวดลอม สําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ในการศึกษาครั้งนี้ นอกจากการสอบถามและสัมภาษณแลว ผูวิจัยยังไดกําหนดประเด็น

เพ่ือสังเกตพฤติกรรมและสภาพแวดลอม อันจะทําใหงานวิจัยเกิดความสมบูรณย่ิงข้ึน โดยแบง

ประเด็นออกเปน 2 ดาน คือ ดานประชาชนในพ้ืนที่ และดานสิ่งแวดลอม ซึ่งสรุปผลการสังเกตได

ดังตอไปนี้    

5.2.2.1  ดานประชาชนในพ้ืนที่ 

  1)  สภาพความเปนอยู 

วิถีชีวิตของคนในหมูบานมีลักษณะเรียบงายตามแบบชนเผาและยังคง

อนุรักษประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวกระเหรี่ยง ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพเกษตร 

กรรม และรับจางทําเกษตร มีฐานะทางเศรษฐกิจแบบพออยูพอกิน ลงไปจนถึงยากจน   

 2)  การมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน 

ชาวบานใหความรวมมือกับชุมชนในการทํากิจกรรมตางๆ อยางแข็งขัน 
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ไมวาจะเปนการประชุม หรือกิจกรรมดานการสงเสริมการงานอาชีพ และการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรุปไดวา ชาวบานที่นี่แสดงออกถึงการมีสวนรวมเปนอยางดี 

  3)  ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

ชาวบานใหการเคารพตอกฎระเบียบดานการรักษาความสะอาด และการ

ใชสาธารณูปโภครวมกัน ตลอดจนมีการทําขอตกลงภายใน หามมิใหหาของปาตามบัญชีตองหาม 

หรือนอกฤดูที่กําหนด และยังแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอเด็กและเยาวชนในสังคม ดวยการ

ดําเนินโครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนฯ อันเปนการ

แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนอยางดี   

  4)  สัมพันธภาพระหวางกันภายในชุมชน 

ชาวบานอยูรวมกันอยางสันติสุข มีความสามัคคี มีการรวมตัวกันทํากิจ 

กรรมนันทนาการเปนประจําทุกวัน มีการทําเกษตรกรรมแบบลงแขก แบงปน แลกเปลี่ยนผลผลิต

กัน แสดงใหเห็นถึงสัมพันธภาพอันดีตามวิถีด้ังเดิมของทองถิ่นที่ยังคงดํารงอยู สงผลใหการทํากิจ 

กรรมประสบความสําเร็จดวยดี 

5.2.2.2  ดานสิ่งแวดลอม 

  1)  สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  

หมูบานปาละอู อยูหางจากตัวอําเภอหัวหินประมาณ 69 กิโลเมตร มี

อาณาเขตติดตอกับประเทศพมา สภาพภูมิประเทศ เปนพ้ืนที่ราบบนภูเขา สลับกับเนินเขาเตี้ยๆ 

มีภูเขาสูงลอมรอบ ปกคลุมดวยปาดิบชื้นเปนสวนใหญ ทําใหมีน้ําทาอุดมสมบูรณ มีลําธารหวยปา

เลาไหลผานกลางหมูบาน สวนสภาพภูมิอากาศ มีความชื้นสูง ฤดูฝนมีฝนตกชุก ฤดูรอนมีฝนประ 

ปราย อากาศจึงเย็นสบายตลอดทั้งป  

2)  ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรในพ้ืนที่ 

ปาโดยรอบเปนปาดิบชื้น คอนขางอุดมสมบูรณ และคงสภาพเดิมตาม

ธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว ทรัพยากรดิน เปนดินรวนปนลูกรัง มีสี

แดงปนดํา มีความอุดมสมบูรณ สามารถอุมน้ําไดดี เหมาะแกการทําเกษตรกรรมที่หลากหลาย 

ทรัพยากรนํ้าอุดมสมบูรณ พ้ืนที่มีศักยภาพในการดูดซับน้ําไดมาก มีลําธาร และแหลงเก็บน้ํา ซึ่งมี

น้ําหลอเลี้ยงผูคนและพ้ืนที่เกษตรกรรมตลอดทั้งป  

  3)  การใชประโยชนที่ดิน  

พ้ืนที่ในหมูบานถูกปลอยใหรกรางวางเปลาเปนจํานวนมาก ที่ดินบริเวณ

บานพักอาศัยมีศักยภาพในการทําโครงการเกษตรผสมผสานขนาดเล็ก แตชาวบานบางสวน ซึ่ง

เกินกวาครึ่งมิไดดําเนินการ และพ้ืนที่เกษตรกรรมรอบนอกหมูบานสวนใหญทําในรูปแบบเกษตร

เชิงเด่ียว แบงทําเกษตรผสมผสานเพียงเล็กนอย สําหรับที่ดินสาธารณะ อันไดแก แหลงกักเก็บน้ํา 

คลองสงน้ํา และทางระบายน้ํา ยังไมไดรับการพัฒนาใหใชไดเต็มศักยภาพ สวนใหญชาวบานจะ

ชวยกันพัฒนาไปตามความคิดและความสามารถเทาที่มีอยู จึงสรุปไดวาการใชประโยชนที่ดินยัง
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ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สามารถพัฒนาไดอีกมาก 

 

5.2.3  

 

สรุปผลการตรวจสอบขอมูลทางเอกสาร และขอมูลสารสนเทศทางภูมิ

ศาสตร  (GIS) 

 การตรวจสอบขอมูลทางเอกสารจากหนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งขอมูลสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตรจากกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช สรุปไดดังนี้ 

 5.2.3.1  ขอมูลทางสถิติจากกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 

จากการตรวจสอบเอกสารการสํารวจพ้ืนที่ปาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ซึ่ง

ครอบคลุมพ้ืนที่หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ กจ. 3 (หวยปาเลา) และอุทยานแหงชาติน้ําตกปา

ละอู พบวา เมื่อเปรียบเทียบผืนปาในอดีตกับปจจุบัน ในชวงป พ.ศ. 2543 – 2547 พ้ืนที่ปาลดลง 

0.550 ตารางกิโลเมตร หรือลดลงรอยละ 0.0200 หลังจากนั้นในชวงป พ.ศ. 2547 – 2549 พ้ืนที่ปา

เพ่ิมข้ึน 14.7 ตารางกิโลเมตร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.480 (ตารางที่ 4.12)  

 5.2.3.2  ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรจากกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุ

พืช 

 จากการตรวจสอบแผนที่ทางภูมิศาสตร และภาพถายทางดาวเทียมแสดงพ้ืนที่ปา

ในเขตปาตนน้ําหวยปาเลา ของกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช พบวา เมื่อเปรียบเทียบ 

3 ป คือ ป พ.ศ. 2543 ป พ.ศ. 2547 และป พ.ศ. 2549 พ้ืนที่ปาที่ถูกบุกรุกทําลายมีจํานวนลดลง 

และพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกหรือเคยเปนปาเสื่อมโทรมสวนใหญไดกลับฟนคืนสภาพ ในขณะเดียวกันพ้ืนที่

ปาสวนที่ยังคงความอุดมสมบูรณก็ถูกทําลายนอยลงดวย   

 5.2.3.3  ขอมูลทางเอกสาร จากโครงการหมูบานสหกรณหวยสัตวใหญ 

จากการตรวจสอบขอมูลทางเอกสารของโครงการฯ สรุปไดวา ภายหลังจากที่พระ 

บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดใหมีการจัดตั้งโครงการหมูบานสหกรณหวยสัตวใหญ อันเนื่องมา 

จากพระราชดําริ พ้ืนที่ปาเสื่อมโทรมมีความอุดมสมบูรณข้ึนกวาในอดีตมาก 
 

5.3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมุงหาคําตอบวา การมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐ 

กิจพอเพียง จะกอใหเกิดจิตสํานึกและพฤติกรรมในการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําหรือไม อยางไร 

โดยศึกษารวมไปถึงผลจากความแตกตางกันของปจจัยสวนบุคคล ที่มีตอการมีสวนรวมในโครง 

การฯ ตลอดจนจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา ซึ่งการทดสอบสมมติฐาน

สามารถสรุปผลได ดังนี้   
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   สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบ 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ ที่แตกตางกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน ที่มีผลตอระดับการมีสวน

รวมในโครงการฯ ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 มี 3 ปจจัย ไดแก รายไดสวนบุคคล 

จํานวนที่ดินทํากิน และสิทธิบนที่ดิน โดยมีความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู ซึ่งเมื่อทด 

สอบดวยวิธ ีLeast – Significant Different: LSD สรุปไดดังนี้  

ปจจัยที่ 1 รายไดสวนบุคคล พบกลุมที่มีคาคะแนนเฉลี่ยระดับการมีสวนรวมฯ แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทั้งหมด 3 คู คือ กลุมที่มีรายไดฯ 0 – 3,000 บาท กับกลุมที่มีรายไดฯ 3,001 

–  4,000 บาท กลุมที่มีรายไดฯ 0 – 3,000 บาท กับกลุมที่มีรายไดฯ 4,001 –   5,000 บาท และกลุม

ที่มีรายไดฯ 0 – 3,000 บาท กับกลุมที่มีรายไดฯ 5,001 บาท ข้ึนไป  

ปจจัยที่ 2 จํานวนที่ดินทํากิน พบกลุมที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับการมีสวนรวมฯ แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทั้งหมด 2 คู คือ กลุมที่มีที่ดินทํากิน 1 – 5 ไร กับกลุมที่มี 6 – 10 ไร และกลุมที่มีที่ 

ดินทํากิน 6 – 10 ไร กับกลุมที่มีมากกวา 10 ไร  

ปจจัยที่ 3 สิทธิบนที่ดินทํากิน พบวากลุมที่มีสิทธิบนที่ดินทํากินอยางถูกตอง และ กลุมที่

ไมมีสิทธิบนที่ดินทํากินอยางถูกตอง มีคะแนนเฉลี่ยระดับการมีสวนรวมฯ แตกตางกันอยางมีนัย 

สําคัญ  

สวนปจจัยเพศ อายุ การนับถือศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิก

ในครอบครัว อาชีพหลัก อาชีพเสริม รายไดครอบครัว การมีที่ดินทํากิน ที่แตกตางกัน ของชาว

ไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ไมมีผลตอระดับการมี

สวนรวมในโครงการฯ ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 2     ปจจัยสวนบุคคลของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบ 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน ที่มีผลตอระดับจิตสํานึกฯ 

ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 มีเพียง 1 ปจจัย คือ รายไดสวนบุคคล ซึ่งเมื่อทดสอบความ

แตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธ ีLeast – Significant Different: LSD สรุปไดดังนี้  

กลุมตัวอยางที่มีรายไดสวนบุคคลแตกตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับจิตสํานึกฯ แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทั้งหมด 2 คู คือ กลุมที่มีรายไดฯ 0 – 3,000 บาท กับกลุมที่มีรายไดฯ 5,001 

บาทข้ึนไป และกลุมที่มีรายไดฯ 3,001 –   4,000 บาท กับกลุมที่มีรายไดฯ 5,001 บาท ข้ึนไป  

สวนปจจัยเพศ อายุ การนับถือศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิก

ในครอบครัว อาชีพหลัก อาชีพเสริม รายไดครอบครัว การมีที่ดินทํากิน จํานวนที่ดินทํากิน และ

สิทธิบนที่ดิน ที่แตกตางกัน ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง ไมมีผลตอระดับจิตสํานึกฯ ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 
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สมมติฐานที่ 3    ปจจัยสวนบุคคลของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวมโครงการตามกรอบ 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่แตก 

ตางกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน ที่มีผลตอพฤติกรรมฯ ที่

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 มีเพียง 1 ปจจัย คือ จํานวนที่ดินทํากิน ซึ่งเมื่อทดสอบความ

แตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธ ีLeast – Significant Different: LSD สรุปไดดังนี้  

กลุมตัวอยางที่มีจํานวนที่ดินแตกตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับพฤติกรรมฯ แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทั้งหมด 2 คู คือ กลุมที่มีที่ดินทํากิน 1 – 5 ไร กับกลุมที่มีมากกวา 10 ไร และกลุม

ที่มีที่ดินทํากิน 6 – 10 ไร กับกลุมที่มีมากกวา 10 ไร  

 สวนปจจัยเพศ อายุ การนับถือศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิก

ในครอบครัว อาชีพหลัก อาชีพเสริม รายไดสวนบุคคล รายไดครอบครัว การมีที่ดินทํากิน และ

สิทธิบนที่ดิน ที่แตกตางกัน ของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงที่รวมโครงการตามกรอบแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง ไมมีผลตอระดับพฤติกรรมฯ ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 4 การมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชาว

ไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงที่แตกตางกัน มีผลตอจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง มีความสัมพันธกับระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตน

น้ําอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่งเมื่อทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธี 

Least – Significant Different: LSD สรุปไดดังนี้  

กลุมตัวอยางที่มีคาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมฯ แตกตางกัน  มีคาเฉล่ียระดับจิตสํานึกฯ 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทั้งหมด 3 คู คือ กลุมที่มีสวนรวมฯ ไมดี กับกลุมที่มีสวนรวมฯ ดี  

กลุมที่มีสวนรวมฯ ปานกลาง กับกลุมที่มีสวนรวมฯ ดี และ กลุมที่มีสวนรวมฯ ไมดี กับกลุมที่มี

สวนรวมฯ ดีมาก  

สมมติฐานที่ 5 การมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชาว

ไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตาง

กัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง มีความสัมพันธกับระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟู

ปาตนน้ําอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่งเมื่อทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู โดย

วิธ ีLeast – Significant Different: LSD สรุปไดดังนี้  

กลุมตัวอยางที่มีคาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมฯ แตกตางกัน  มีคาเฉล่ียระดับพฤติกรรมฯ 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทั้งหมด 2 คู คือ กลุมที่มีสวนรวมฯ ไมดี กับกลุมที่มีสวนรวมฯ ดี 

และ กลุมที่มีสวนรวมฯ ไมดี กับกลุมที่มีสวนรวมฯ ดีมาก  



 

134 

สมมติฐานที่ 6    จิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวม 

โครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการอนุรักษและ

ฟนฟูปาตนน้ําที่แตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา จิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง ที่เขารวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธกับระดับ

พฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่งเมื่อทดสอบความแตกตาง

ของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธ ีLeast – Significant Different: LSD สามารถสรุปไดดังนี้  

กลุมตัวอยางที่มีคาเฉลี่ยระดับจิตสํานึกฯ แตกตางกัน มีคาเฉล่ียระดับพฤติกรรมฯ แตก 

ตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทั้งหมด 2 คู คือ กลุมที่มีคาเฉล่ียระดับจิตสํานึกฯ ต่ํา กับกลุมที่มีคาเฉลี่ย

ระดับจิตสํานึกฯ ปานกลาง และ กลุมที่มีคาเฉล่ียระดับจิตสํานึกฯ ต่ํา กับกลุมที่มีคาเฉล่ียระดับ

จิตสํานึกฯ สูง 
 

5.4 อภิปรายผล 
  

การศึกษาจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปา อันเกิดจากการมีสวนรวมใน
โครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง หมูบานปา

ละอู ในโครงการหมูบานสหกรณหวยสัตวใหญ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งกลุมตัวอยางเปน
หัวหนาครัวเรือนจํานวน 121 ราย จาก 121 ครัวเรือน พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียระดับการมี

สวนรวมฯ ดี คาเฉล่ียระดับจิตสํานึกฯ ปานกลาง และคาเฉล่ียระดับพฤติกรรมฯ สูง  

 เมื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอระดับการมีสวนรวมฯ พบวา มี 3 ปจจัย ไดแก 

รายไดสวนบุคคล จํานวนที่ดินทํากิน และสิทธิบนที่ดิน ที่มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ 

ดังนี้ 

ผูที่มีรายไดสวนบุคคลปานกลางถึงสูง มีระดับการมีสวนรวมฯ ดีมาก ผูที่มีรายไดสวน

บุคคลต่ํา มีระดับการมีสวนรวมฯ ดี สอดคลองกับผลการศึกษาของ ดํารง พิเดช (2548: 

บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม: กรณีศึกษา 

เขตพ้ืนที่ลุมน้ําจัน ตําบลตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย และสอดคลองกับการศึกษาของ     

อดิศักด์ิ แดงสกุล (2548: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม: กรณีศึกษา พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ ปาหวยตนยางและปาหวยแมแกว อําเภอ

พาน จังหวัดเชียงราย รวมทั้งสอดคลองกับการศึกษาของ สุเทพ หาญใจ (2549: บทคัดยอ) ที่

ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม บริเวณพ้ืนที่ลุมน้ําแม

สรวย ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบวา รายได เปนปจจัยที่สงผลตอการมี

สวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม 

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้พบวาที่เปนเชนนี้เพราะ ผูที่มีรายไดปาน
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กลางถึงสูง สวนใหญมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง ซึ่งสามารถนํามาเขารวมโครงการได ประกอบ

กับบุคคลเหลานี้เขารวมโครงการมาระยะหนึ่ง โดยเฉพาะโครงการอยูดีมีสุข ซึ่งชวยใหมีรายได

เพ่ิมข้ึน และพึงพอใจตอผลสําเร็จของโครงการ คนกลุมนี้จึงมีระดับการมีสวนรวมดีมาก ในขณะที่ 

กลุมผูมีรายไดต่ํา สวนใหญเปนกลุมที่มีอาชีพรับจางทําการเกษตร เปนผูใชแรงงาน หาเชากินคํ่า 

ไมมีที่ดินทํากินหรือมีนอย ทําใหมีเวลาเขารวมโครงการนอย จึงมีระดับการเขารวมต่ํากวา คือ 

ระดับดี   

สําหรับปจจัยเรื่องจํานวนที่ดินทํากิน เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอระดับการมีสวนรวม 

กลาวคือ ผูที่มีจํานวนที่ดินทํากิน 6 − 10 ไร มีระดับการมีสวนรวมฯ ดีมาก ผูที่มีจํานวนที่ดินทํากิน 

1 − 5 ไร นอยกวา 5 ไร และมากกวา 10 ไร มีระดับการมีสวนรวมฯ ดี   

สอดคลองกับผลการศึกษาของ พงษศักด์ิ ฉัตรเตชะ (2540: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง การ

มีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ในพ้ืนที่ปาอนุรักษ พ้ืนที่อุทยานแหงชาติ

แมโถ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ซึ่งพบวา จํานวนพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร มีความสัมพันธ

กับการมีสวนรวมของชาวบาน  

เห็นไดวา ที่ดินเปนปจจัยในการสรางโอกาสและศักยภาพในการเขารวมโครงการฯ และ

พัฒนาการปฏิบัติตามโครงการไปสูความสําเร็จ ผูที่มีที่ดินมากกวา จะมีโอกาสมากกวา อยางไรก็

ตาม จากการศึกษาพบวา ผูที่มีที่ดินมากกวา 10 ไร กลับมีระดับการมีสวนรวมฯ ต่ํากวาผูที่มีที่ดิน 

6 – 10 ไร ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและสังเกต เห็นไดอยางชัดเจนวา กลุมผู

มีที่ดินมากกวา 10 ไร ซึ่งนับเปนกลุมที่มีที่ดินทํากินมากที่สุดในพ้ืนที่ที่ทําการศึกษา จะมุงพัฒนา 

การผลิตของตนบนพ้ืนฐานเกษตรเชิงเด่ียว จึงทําใหแรงจูงใจในการเขารวมโครงการไมมากเทา 

กับผูที่มีที่ดินประมาณ 6 – 10 ไร 

สวนกรณีของสิทธิบนที่ดินทํากิน พบวา กลุมที่มีสิทธิบนที่ดินทํากินอยางถูกตองมีระดับ

การมีสวนรวมฯ ดี ในขณะที่ ผูที่ไมมีสิทธิบนที่ดินทํากินอยางถูกตอง กลับมีระดับการมีสวนรวมฯ 

ดีมาก ที่เปนเชนนี้เพราะผูที่ไมมีที่ดินทํากินอยางถูกตองสวนใหญเปนชาวบานที่อาศัยอยูในกลุม

บานปาละอูบน อันเปนพ้ืนที่ในเขตอนุรักษ ชาวบานกลุมนี้มีวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม อันเปนลักษณะ 

เฉพาะของชาวเผากะเหรี่ยง คือ มีนิสัยรักการอนุรักษปา ดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ

พอเพียง ไมนิยมทิ้งถิ่นฐานไปทํางานนอกพ้ืนที่ จึงมีเวลาและโอกาสในการใหความรวมมือกับ

โครงการฯ มาก สงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความพึงพอใจใหผูปฏิบัติ ผลการ 

ศึกษาจึงพบวา คนกลุมนี้มีระดับการมีสวนรวมฯ ดีมาก ทั้งๆ ที่ไมมีสิทธิบนที่ดินทํากินอยาง

ถูกตอง  

ในประเด็นนี้ สอดคลองกับผลการศึกษาของ อุษา เขียวรอด (2537: บทคัดยอ) ที่ศึกษา

เรื่อง ทัศนคติของประชาชนตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในพื้นที่

โครงการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (สปท.) จังหวัด เชียงราย 

ซึ่งพบวา ประชาชนในพ้ืนที่โครงการการมีสวนรวมฯ ผูที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางสวนและไมมี
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กรรมสิทธิ์ในที่ดินเลย มีทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไมมากกวาผูที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้ง 

หมด แมวาการศึกษาดังกลาวจะเปนการศึกษาทัศนคติ ไมไดมุงศึกษาการมีสวนรวมในโครงการฯ 

โดยตรง แตเนื่องดวยการศึกษาชิ้นนี้ศึกษากรณีประชาชนในพื้นที่โครงการการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จึงกลาวไดวา ผลการศึกษาของ อุษา เขียวรอด 

สามารถอธิบายบทสรุปที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยชิ้นนี้  

 เมื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา พบวา  

รายไดสวนบุคคล มีผลตอระดับจิตสํานึกฯ กลาวคือ ผูที่มีรายไดสวนบุคคลสูง มีระดับจิตสํานึกสูง 

ผูที่มีรายไดสวนบุคคลปานกลางถึงต่ํา มีระดับจิตสํานึกปานกลาง  

 สอดคลองกับผลการศึกษาของ อุษา เขียวรอด (2537: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนคติ

ของประชาชนตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในพื้นที่โครงการการมี

สวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (สปท.) จังหวัด เชียงราย ซึ่งพบวา 

ประชาชนในพื้นที่โครงการการมีสวนรวมฯ ที่มีรายไดสูงจะมีทัศนคติที่ดีตอการอนุรักษทรัพยากร

ปาไม มากกวาผูที่มีรายไดต่ํา และสอดคลองกับการศึกษาของ ประสิทธิ์ ออนดี (2546: บทคัดยอ) 

ที่ศึกษาเรื่อง การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรปา

ไม โดยชุมชนเขามามีสวนรวม ซึ่งพบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดอยูในระดับสูง จะมีเจตคติตอการ

อนุรักษทรัพยากรปาไมอยูในระดับสูงกวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดอยู ในระดับต่ํา 

 ในประเด็นนี้ หากพิจารณาประกอบกับขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกต

พฤติกรรม จะเห็นไดวา รายได เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอระดับจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟู

ปาตนน้ําอยางเห็นไดชัด ผูที่มีรายไดดี มีชีวิตความเปนอยูที่ดีกวา ไมวาจะเกิดจากปจจัยดาน

จํานวนที่ดินทํากิน หรือ ผลจากการเขารวมโครงการฯ มักมีจิตสํานึกฯ ในระดับที่สูงกวาผูที่มี

รายไดต่ํากวา ซึ่งยังคงคํานึงถึงปากทอง และความอยูรอดของตนและครอบครัวเปนลําดับแรก 

บุคคลกลุมหลังนี้มักไมมีที่ดินทํากิน หรือมีนอย ยังตองการและพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง

ตองการที่ดินทํากินเพ่ิม มีแนวโนมบุกรุกพ้ืนที่ปา เมื่อตอบคําถามตามประเด็นชี้วัดจิตสํานึกฯ จึง

ทําใหระดับคะแนนออกมาต่ํากวาผูที่มีรายไดสูงกวา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในรายงาน Our 

Common Future ของคณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (WCED: World 

Commission on Environment and Development) ที่วา ความยากจนของผูคนเปนสาเหตุสําคัญ

ของการทําลายสิ่งแวดลอม 

 ในการศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 

พบวา จํานวนที่ดินทํากิน มีผลตอระดับพฤติกรรมฯ กลาวคือ ผูที่มีที่ดินทํากินทุกระดับ ตั้งแตนอย

กวา 1 ไร ไปจนถึงมากกวา 10 ไร มีระดับพฤติกรรมฯ สูง ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับการ

สัมภาษณเชิงลึก และการสังเกตพฤติกรรม จะพบวาที่เปนเชนนี้อาจมีผลมาจาก 3 ปจจัยหลัก 

ดังนี้ คือ 1) การทํางานของเจาหนาที่รัฐ และผูนําชุมชน ไมวาจะเปนการปลูกฝงแนวคิดและ

ทัศนคติ โดยโรงเรียนตํารวจตระเวรชายแดน หรือการเผยแพรขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธให
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ความรู รวมถึงการจัดโครงการอนุรักษและฟนฟูปาหลายโครงการ  2) คุณลักษณะดานสังคมของ

ชุมชน ซึ่งมีความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบตอสังคม และชุมชนของตน 

ตลอดจนมีแนวโนมใหความรวมมือตอทางการ โดยเฉพาะโครงการสาธารณประโยชน และ 3)  

คุณลักษณะของชนเผากระเหรี่ยง ที่มีอุปนิสัย วิถีชีวิต ความเช่ือ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติที่เอ้ือ

ตอการอนุรักษทรัพยากรปาอยูแลว      

ปจจัยตางๆ ที่กลาวมา เมื่อนํามาประกอบกับการที่หมูบานปาละอูอยูภายใตโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริมาเปนเวลานาน ทําใหชาวบานไดรับขอมูลขาวสาร และความรูในเชิง

อนุรักษ จึงเอ้ือใหชาวบานในหมูบานนี้ มีระดับพฤติกรรมในการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําที่สูง  

เมื่อศึกษาถึงระดับการมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีตอ

จิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา สรุปไดวา ระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ มีผลตอระดับจิต 

สํานึกฯ กลาวคือ กลุมตัวอยางที่มีสวนรวมฯ ระดับดี และ ดีมาก มีจิตสํานึกฯ ในระดับสูง สวน

กลุมที่มีสวนรวมฯ ระดับปานกลาง และ ไมดี มีจิตสํานึกฯ ในระดับปานกลาง กลาวอีกนัยหนึ่งคือ 

ระดับจิตสํานึกฯ มีแนวโนมแปรผันตามระดับการมีสวนรวมฯ ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิง

ลึกและการสังเกตพฤติกรรมสนับสนุนผลการศึกษาดังกลาว กลาวคือ ชาวบานที่เขารวมโครงการ

อยางจริงจัง มักมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ตลอดจนมีทัศนคติที่สอดคลองไปในแนวทางอนุรักษและฟน 

ฟูปาตนน้ํา ในขณะที่ชาวบานที่มีอาชีพรับจาง ซึ่งเขารวมโครงการนอยกวา มักมีการพัฒนาคุณ 

ภาพชีวิต และทัศนคติในทางอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํานอยกวา ทั้งนี้ เนื่องจากหลังจากที่ชาว 

บานเขารวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตความเปนอยูมีการเปลี่ยนแปลง

ไปในทางบวก กอใหเกิดความกินดีอยูดี มีรายไดเพ่ิมมากข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเอง และลดการพ่ึง 

พาทรัพยากรจากปาลง ผลที่เกิดข้ึนคือ ระบบนิเวศและน้ําทาบริบูรณ นํามาซึ่งผลผลิตและความ

อุดมสมบูรณภายในครอบครัวและชุมชน สงผลใหชาวบานเกิดจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา  

เมื่อศึกษาถึงระดับการมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีตอ

พฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา สรุปไดวา ระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ มีผลตอ

ระดับพฤติกรรมฯ กลาวคือ กลุมตัวอยางทุกระดับการมีสวนรวมในโครงการฯ มีพฤติกรรมฯ ใน

ระดับสูง ซึ่งขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตพฤติกรรม พบวา ชาวบานสวนใหญเต็มใจให

ความรวมมือ และเขารวมกิจกรรม กับโครงการอนุรักษและฟนฟูปา เชน โครงการปลูกปา 

โครงการสรางฝาย โครงการธนาคารตนไม เปนอยางดี กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ชาวบานสวนใหญมี

พฤติกรรมในการอนุรักษและฟนฟูปาเปนอยางดี  

สอดคลองกับขอมูลจากการศึกษาของศูนยศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาที่พบวา ชาว

กะเหรี่ยงมีวิถีชีวิตผูกติดกับปา ดํารงชีวิตดวยวิถีเกษตรแบบด้ังเดิม นิยมปลูกพืชผสมผสานใน

พ้ืนที่ และปลอยใหที่ดินไดพักฟนตัว ซึ่งเปนแนวทางการอนุรักษทรัพยากรท้ังดิน น้ํา และปาไม

กลาวไดวาชาวกะเหรี่ยงมีวิถีชีวิตที่สอดคลองกับการอนุรักษปาเปนทุนเดิมอยูแลว  

ในประเด็นนี้ การศึกษาของ อดิศักด์ิ แดงสกุล (2548: บทคัดยอ) ที่ทําการศึกษาเรื่อง การ
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มีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม: กรณีศึกษา พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ ปา

หวยตนยางและปาหวยแมแกว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบวา การไดรับการฝกอบรม เปน

ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม และการศึกษาของ 

บัณฑิต นอยนรินทร (2549: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม: กรณีศึกษา พ้ืนที่โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ตําบลริมโขง อําเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงราย พบวา การเขารวมกลุมทางสังคม ความคิดเห็นตอโครงการปลูกปา

ถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และการสนับสนุนทางสังคม เปนปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากร

ปาไมจากงานวิจัยทั้งสอง คือ พฤติกรรมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม และ การเขารวมกลุมทาง

สังคม ความคิดเห็นตอโครงการปลูกปาฯ การสนับสนุนทางสังคม การไดรับการฝกอบรม เปน

ข้ันตอนในการเขารวมกิจกรรมของโครงการ ซึ่งเทียบไดกับการมีสวนรวมในโครงการฯ ใน

งานวิจัยชิ้นนี้ จึงนับไดวาผลงานวิจัยทั้งสอง และผลงานวิจัยชิ้นนี้มีความสอดคลองเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

เมื่อศึกษาถึงระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา ที่มีตอระดับพฤติกรรมฯ สรุปไดวา 

ผูที่มีระดับจิตสํานึกฯ ปานกลาง ถึง สูง มีระดับพฤติกรรมฯ สูง สวนผูที่มีจิตสํานึกฯ ต่ํา จะมีระดับ

พฤติกรรมฯ ปานกลาง  

สอดคลองกับการศึกษาของ สายันห ปญญาทรง (2545: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง 

พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของอาสาสมัครพิทักษแมน้ํานอยในจังหวัดสิงหบุรี ซึ่งพบวา ทัศนคติ

ในการอนุรักษแมน้ํา กอใหเกิดความแตกตางในเรื่องพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํานอย และทัศน 

คติเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา มีความสัมพันธแบบตามกัน (Positive Relationship) อยางชัดเจน

กับพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําที่ถูกตอง ทั้งนี้ เนื่องจากทัศนคติเปนองคประกอบสําคัญที่

กอใหเกิดจิตสํานึก ผลการวิจัยของ สายันห ปญญาทรง จึงสนับสนุนผลงานวิจัยชิ้นนี้ 

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา ผูที่มีจิตสํานึกฯ ต่ํา จะมีระดับพฤติกรรมฯ ปานกลาง 

ในกรณีนี้ เมื่อนําขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตพฤติกรรมมาวิเคราะหประกอบ อธิบายได

วา การอนุรักษและฟนฟูปาเปนเรื่องของสวนรวม สังคม สาธารณะ พฤติกรรมการอนุรักษฯ ดัง 

กลาวจึงถือวาเปนพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งมีปจจัยทางสังคมเปนตัวผลักดันใหเกิดข้ึน และจากการ

สังเกตผูวิจัยพบวา ชาวบานในหมูบานนี้มีความสามัคคีและมีความรับผิดชอบตอสังคมสูง อันเกิด

จากลักษณะเฉพาะกลุมหรือวิถีชีวิตประจําทองถิ่น ประกอบกับการไดมีโอกาสเขารวมโครงการฯ 

ดังนั้น แมวาชาวบานจะมีทัศนคติหรือจิตสํานึกฯ ไมสูง แตดวยปจจัยทางสังคมดังกลาว หลอ

หลอมใหชาวบานมีพฤติกรรมฯ ไปในทิศทางที่ดี 

 ทั้งนี้ จากการวิเคราะหผลการศึกษา สามารถสรุปไดวา การเขารวมในโครงการตามกรอบ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สงผลใหเกิดจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา  
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 นอกจากนี้ งานวิจัยยังแสดงใหเห็นถึงขอคนพบที่นาสนใจ คือ กลุมผูมีจํานวนที่ดินทํากิน

สูงสุดหรือมีมากกวา 10 ไรข้ึนไป ไมไดเปนกลุมที่มีรายไดสูงที่สุด แตกลุมที่มีรายไดสูงที่สุด กลับ

เปนกลุมผูมีที่ดินทํากินระหวาง 6-10 ไร ซึ่งจากขอมูลในการสํารวจแสดงใหเห็นวา กลุมดังกลาวมี

สวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดีมาก และจากการสัมภาษณทํา

ใหทราบวาโครงการที่คนกลุมนี้เขารวมมากที่สุดคือ โครงการอยูดีมีสุข ซึ่งเปนโครงการเกษตร

ผสมผสานบนพ้ืนที่ขนาดเล็ก ที่ชวยเพ่ิมรายได ลดรายจาย สงผลใหชาวบานกลุมนี้คุณภาพชีวิตดี

ข้ึน และไดเรียนรูและเขาใจวาพวกเขาไมจําเปนตองมีที่ดินทํากินเปนจํานวนมาก ทําใหไมมีความ

ตองการที่ดินทํากินเพ่ิมข้ึน การบุกรุกทําลายปาจึงลดลงตามไปดวย เมื่อสภาพปาไมถูกทําลาย

เพ่ิมข้ึน ประกอบกับโครงการฯ ไดสงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไปพรอมๆ กัน ปาจึง

กลับฟนตัวอุดมสมบูรณข้ึนเรื่อยๆ สงผลใหน้ําทาอุดมสมบูรณข้ึน ภัยธรรมชาติ อันไดแก น้ําปา

ไหลหลาก ภัยแลง ดินโคลนถลม ลดลง เมื่อผลผลิตอุดมสมบูรณ รายไดเพ่ิมข้ึน ความเปนอยูดีข้ึน 

ความเสียหายของถิ่นที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินลดลง ชาวบานจึงเห็นความสําคัญและความจําเปน

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ กอใหเกิดจิตสํานึกและพฤติกรรมในการอนุรักษปาไมมากข้ึน  

 สอดคลองกับแนวคิดในรายงาน Our Common Future ของคณะกรรมาธิการโลกวาดวย

สิ่งแวดลอมและการพัฒนา (WCED: World Commission on Environment and Development) 

ที่วา ความยากจนของผูคนเปนสาเหตุสําคัญของการทําลายสิ่งแวดลอม กลาวคือ ประเทศยากจน

ตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติอยางมาก จึงทําใหทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ในขณะ 

เดียวกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ก็ทําใหเกิดความยากจนย่ิงข้ึน 

และทางคณะกรรมการฯ ไดเสนอแนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืน เพ่ือเรียกรองใหประชาชนในโลก

คํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยจนเกินขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติ และเรียกรองให

ทั่วโลกเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตที่ฟุมเฟอย ไปสูการพัฒนาที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม ซึ่งสอด 

คลองกับการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีเปาหมาย 2 ประการคือ การ

สามารถพ่ึงพาตนเองไดโดยมีความเปนอยูที่ ดี และการใชทรัพยากรอยางรู คุณคาและมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด 

 ดังนั้นจึงกลาวไดวา โครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สงผลตอการอนุรักษ

และฟนฟูปาตนน้ํา และสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ได สอดคลองตามเจตนารมณของโครงการพระราชดําริในลักษณะเดียวกันนี้     

 นอกจากนี้ ผลการศึกษายังแสดงใหเห็นวา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตาม

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปาไดจริง โดยวิเคราะหขอมูล

ประกอบจากแผนที่ ภาพถายดาวเทียม และเอกสารของกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 

พบวาสภาพปาในพ้ืนที่เปาหมายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตที่ผานมา 

กลาวคือ ในชวงป พ.ศ. 2543 − 2547 พ้ืนที่ปาทั้งหมดของอุทยานแหงชาติแกงกระจานลดลงรอย
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ละ 0.0200 แตในชวงป 2547 − 2549 พ้ืนที่ปาเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.480 โดยบริเวณอุทยานแหงชาติ

น้ําตกปาละอู มีพ้ืนที่ปาเพ่ิมข้ึน 

จากการนําขอมูลมาประกอบกับการสัมภาษณเจาหนาที่อุทยานฯ ซึ่งอธิบายถึงสาเหตุและ

ความนาจะเปนของการเพิ่มข้ึนของพ้ืนที่ปา พบวา เกิดจากการท่ีชาวบานบุกรุกทําลายปานอยลง 

และใหการสนับสนุนโครงการฟนฟูปาเปนอยางดี ทั้งนี้เปนผลมาจากการดําเนินโครงการพระราช 

ดําริในพ้ืนที่ อันเปนโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่กอใหเกิดการกินดีอยูดี ใน

ขณะเดียวกัน โครงการฯ ก็ชวยปลูกจิตสํานึกใหประชาชนในพื้นที่เห็นความสําคัญของการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน  

นอกจากนี้ ขอมูลจากการสังเกต ทําใหผูวิจัยพบวาปาไมบริเวณรอบๆ หมูบานมีความ

อุดมสมบูรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถพบเห็นรองรอยของสัตวปาขนาดใหญ โดย 

เฉพาะชางปา ซึ่งเปนอีกหนึ่งดัชนีชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณของผืนปาแถบนี้   

เมื่อนําขอมูลทั้งหมดมาประมวลประกอบกัน เห็นไดวา สภาพพ้ืนที่ปาเปาหมายในการ 

ศึกษาเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน ทั้งจํานวนพ้ืนที่และความอุดมสมบูรณ กลาวคือ ปา

ที่เคยถูกทําลายหลายจุดกลับฟนตัวสูสภาพเดิม ในขณะที่พ้ืนที่ปาที่ไดรับการฟนฟูใหมมีจํานวน

และปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจากการมีสวนรวมในโครงการฯ ของประชาชนใน

พ้ืนที่ 

 บทสรุปของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา โครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง สามารถกอใหเกิดจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา ดวยการปรับ 

เปลี่ยนวิถีชีวิตและทัศนคติของชาวบานในพ้ืนที่ใหเขาสูวิถีแหงความพอเพียง เพ่ือสรางคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน โดยไมจําเปนตองอาศัยที่ดินจํานวนมากเปนตัวกําหนดปริมาณผลผลิต หากแต

สามารถเพ่ิมผลผลิตและรายไดดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชที่ดิน อันเปนการสรางความมั่นคง

ภายในครัวเรือนและชุมชน สงผลใหเกิดการอนุรักษทรัพยากรปา เปนแนวทางหนึ่งที่จะนําไปสู

การพัฒนาที่ยังยืนตอไป  
 

5.5  ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 

 ผูวิจัยหวังวางานวิจัยชิ้นนี้จะกอใหเกิดประโยชน ตอนักวิจัยอ่ืนๆ และผูที่จะนําไปใช

ประโยชนตอๆ ไป โดยเฉพาะในการกําหนดนโยบายอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ดวยการใชโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือในการสรางจิต 

สํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ  

 ผูวิจัยจึงใครขอหยิบยก ขอบกพรองในการดําเนินโครงการที่ไดคนพบ ตลอดจนนโยบาย

ที่ยังขาดประสิทธิภาพบางประการมาเปนขอเสนอแนะ โดยเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไข

ในการกําหนดและดําเนินโครงการ ซึ่งเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย อันจะนําไปสูประสิทธิภาพ
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และสัมฤทธิผลของนโยบายและยุทธศาสตรในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมตอไปในอนาคต ประกอบกับขอเสนอแนะในการทําการศึกษาวิจัยครั้งตอไป โดยมีราย 

ละเอียดดังตอไปนี้ 

 

  5.5.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย มีที่มาจาก 2 แหลง คือ ขอเสนอแนะจากความตองการของประ 

ชาชนในพ้ืนที่ในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ ซึ่งไดจากการสํารวจและสัมภาษณ และ

ขอเสนอแนะจากขอบกพรองที่ผูวิจัยประสบ ซึ่งควรไดรับการปรับปรุงแกไข เพ่ือประโยชนสูงสุด

ในการดําเนินโครงการ โดยจําแนกเปนประเด็นดังตอไปนี้ 

 5.5.1.1  การกําหนดโครงการโดยใชประชาชนในพื้นที่เปนศูนยกลาง 

 โครงการสวนใหญมักกําหนดหรือจัดทําบนพ้ืนฐานขอมูลที่ประเมินโดยเจาของ

โครงการหรือสวนกลาง ไมไดเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนที่มีสวนรวมในการกําหนดมากพอ ทํา

ใหเกิดขอบกพรอง  ปญหา และอุปสรรค ตลอดจนไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร  ดังนั้น 

หนวยงานที่จัดทําโครงการจึงควรยึดประชาชนเปนศูนยกลาง และใหเปนไปตามความตองการ

ของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง โดยหนวยงานของรัฐ หรือเจาของโครงการทํา

หนาที่เปนเพียงพ่ีเลี้ยงใหการสนับสนุน และใหคําปรึกษา มากกวาจะเปนผูที่นําโครงการแบบ

สําเร็จรูปหยิบย่ืนให  

 5.5.1.2  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการ 

 โครงการสวนใหญที่ดําเนินการอยูในพ้ืนที่ ไมมีการวางแผนเตรียมพรอมสําหรับ

การติดตามตรวจสอบ ตลอดจนการประเมินผลการดําเนินงานและความคืบหนาของโครงการ ทํา

ใหโครงการขาดความตอเนื่อง และไมมีขอมูลที่จะนํามากําหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไข เพ่ือ

พัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพ หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการจึงควรวางแผนใหมีการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม    

 5.5.1.3  การเพ่ิมศักยภาพดานการตลาด 

 โครงการตางๆ ที่ดําเนินอยูในพ้ืนที่ ยังไมมีการพัฒนาหรือเตรียมความพรอมดาน

การตลาดรองรับผลผลิตอยางเปนระบบ ชาวบานยังตองหาตลาดดวยตนเอง ทําใหตลาดที่มีอยูไม

กวาง ไมสามารถรองรับผลผลิตไดอยางเพียงพอ เปนผลใหบางโครงการลมเหลวในที่สุด ดังนั้น 

หนวยงานราชการที่เก่ียวของ ตั้งแต องคการบริหารสวนตําบล อําเภอ และจังหวัด จึงควรจัดหา

ตลาดรองรับผลผลิตใหกับชาวบานเปนการเฉพาะหนา สวนแผนระยะยาว ควรมีการกําหนดแผน 

การตลาดควบคูไปกับการวางแผนโครงการทุกๆ โครงการ และรัฐควรจัดใหมีการถายทอดความรู

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ และเพ่ิมพูนประสบการณดานการตลาดใหแกประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้

เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพดานการตลาด อันจะนําไปสูความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนอยาง

ย่ังยืน 
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 5.5.1.4  การพัฒนาสหกรณและตลาดชุมชน  

 เมื่อพิจารณาถึงจุดแข็งและโอกาสของหมูบานปาละอูและหมูบานอ่ืนๆ ในโครงการ

สหกรณหวยสัตวใหญแลว พบวา สามารถพัฒนาระบบตลาดชุมชนและสหกรณชุมชนไดมากกวา

ที่เปนอยู ดังนั้น ภาครัฐรวมกับองคการบริหารสวนตําบล ควรกําหนดแนวนโยบายในการพัฒนา

สหกรณและตลาดชุมชนใหเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน โดยอาจขยายความรวมมือไปยัง

ตําบลขางเคียง เพ่ือกอใหเกิดความหลากหลายในการผลิต และเพ่ิมจํานวนผูบริโภคใหกวางข้ึน 

ทั้งนี้ เพ่ือเปนแบบปฏิบัติแกพ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจภาย 

ในชุมชนอันจะนํามาซึ่งความกินดีอยูดี และการพัฒนาดานอ่ืนๆ ของชุมชนอยางย่ังยืนตอไป  

 5.5.1.5  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชที่ดิน 

 หลักในการจัดการสิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติประการหนึ่ง คือ 

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใชที่ดิน ซึ่งหมูบานปาละอูยังสามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการใชที่ดินไดมากกวานี้ โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ที่อยูอาศัย ในขณะเดียวกัน พ้ืน 

ที่เกษตรกรรมสวนใหญยังเปนเกษตรเชิงเด่ียว ซึ่งเปนระบบการผลิตที่มีความเสี่ยงสูงและไมย่ังยืน 

ดังนั้น รัฐโดยหนวยงานที่เก่ียวของ อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร และสํานักงาน

เกษตรจังหวัด ควรทําการศึกษาและจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชที่ดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

ดวยการทําเกษตรผสมผสาน ซึ่งจะตองดําเนินการควบคูไปกับการจัดระบบดานการผลิต และ

การตลาดใหสอดรับกัน อันจะนําไปสูการลดปญหาการขยายพ้ืนที่เกษตรกรรมตามการขยายตัว

ของประชากรอีกทางหนึ่งดวย 

5.5.1.6   การพัฒนาสัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่อุทยานฯ และเจาหนาที่ปาไม กับ 

ประชาชนในพ้ืนที ่

                  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม ตองอาศัยความรวมมือจากประชาชนเปน

สําคัญ แตดวยลักษณะงานทําใหเจาหนาที่ปาไมและอุทยานแหงชาติฯ ไมมีโอกาสใกลชิดและ

ปฏิสัมพันธกับชาวบานเทาที่ควร ดังนั้น กรมอุทยานฯ และกรมปาไมจึงควรมีนโยบายสรางเสริม

สัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่กับประชาชน ดวยการทําโครงการหรือกิจกรรมรวมกันใหมากข้ึน 

นอกเหนือจากการอนุรักษและฟนฟูปาไม อาทิ การพัฒนาชุมชน สรางเสริมอาชีพ และการศึกษา 

เปนตน เพ่ือใหชาวบานมีทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่ อันจะสงผลใหเกิดความไววางใจและความรวม 

มือที่ดีตอไป 

 

5.5.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

5.5.2.1  ศึกษาแนวทางและกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดิน  

 ปจจุบัน ยังมีที่ดินเปนจํานวนมากที่ถูกใชอยางไรประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพ้ืนที่

เกษตรกรรม หรือแมกระทั่งในเขตหมูบาน ยังมีการปลอยใหรกรางวางเปลา ปลูกพืชไมเหมาะสม

กับสภาพพ้ืนที่และศักยภาพทางการตลาด ปลูกพืชซ้ําซาก ตลอดจนการทําเกษตรเชิงเด่ียว ทําให
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ขาดประสิทธิภาพในการผลิต กอใหเกิดการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เพ่ือใหสังคมและ

ประเทศชาติไดประโยชนจากศักยภาพที่ดิน และทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเต็มที่ กอใหเกิดประสิทธิ 

ภาพในการใชที่ดินสูงสุด จึงควรมีการศึกษาวิจัยถึงแนวทางและกระบวนวิธีที่นําไปสูการเพ่ิมประ 

สิทธิภาพการใชที่ดินในแตละพ้ืนที่ อันจะกอใหเกิดความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศตอไป   

5.5.2.2  ศึกษากระบวนการและความเปนไปไดในการสรางระบบตลาดชุมชนและ      

สหกรณชุมชน 

ระบบตลาดชุมชนและสหกรณชุมชนเปนระบบที่เหมาะสม และเอ้ือประโยชนแก

ชุมชนไดเปนอยางดี แตเนื่องจากการสรางระบบยังเปนไปโดยยึดแบบแผนของสวนกลางเปนหลัก 

จึงยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังนั้น ควรมีการศึกษากระบวนการ และความเปนไปไดในการ

สรางระบบตลาดชุมชนและสหกรณชุมชน บนพ้ืนฐานบริบทและศักยภาพที่แตกตางกันในแตละ

ทองถิ่น ทั้งนี้เพ่ือรองรับการผลิต และเพ่ิมศักยภาพทางการตลาด อันเปนการเพ่ิมรายไดและการ

หมุนเวียนของเงินตราภายในทองถิ่นนั้นๆ รวมถึงลดการนําเขาสินคาและการไหลออกของเงินตรา

สูภายนอกชุมชน อีกทั้งยังเปนการกระจายรายไดสูชนบท และสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ

ระดับชุมชนทั่วประเทศ สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนกระบวนการจัดการ

สิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนด

นโยบายพัฒนาประเทศ อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืนตอไป 
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ภาคผนวก ก 
 

ผลการคํานวณคาความเชื่อม่ัน สัมประสิทธ์ิความเท่ียง α  

ของครอนบาค 

(Cronbach’s Coefficient Alpha) 
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ตารางที่ ก.1  ผลการคํานวณคาความเช่ือม่ัน สัมประสิทธิ์ความเที่ยง α ของครอนบาค 
(Cronbach’s Coefficient Alpha) สําหรับแบบสอบถามก่ึงสัมภาษณสวนที่ 2 
การมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 ขอคําถาม คะแนน Sx 2 

คนที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 รวม   
1 1 2 3 3 4 2 1 1 17 5.71 
2 1 1 3 3 4 2 3 2 19 2.67 
3 3 2 3 4 4 3 4 3 26 1.03 
4 3 3 3 4 3 1 1 1 19 2.67 
5 1 2 3 3 4 1 2 2 18 4.04 
6 3 2 4 4 4 3 4 3 27 1.93 
7 2 3 3 4 4 3 2 3 24 0.07 
8 1 3 4 3 3 1 1 1 17 5.71 
9 1 2 3 3 4 2 2 3 20 1.57 

10 2 3 3 4 3 2 3 2 22 0.25 
11 2 2 3 3 4 3 3 3 23 0.01 
12 2 2 4 4 4 4 3 2 25 0.40 
13 3 3 4 4 4 4 3 3 28 3.13 
14 4 2 3 4 4 4 3 3 27 1.93 
15 3 2 4 4 4 4 3 3 27 1.93 
16 3 3 4 2 4 4 2 3 25 0.40 
17 2 3 4 4 4 4 3 2 26 1.03 
18 2 3 4 4 4 2 3 2 24 0.07 
19 1 1 2 1 2 1 1 1 10 25.35 
20 3 3 3 3 3 3 2 2 22 0.25 
21 2 4 4 4 4 4 3 3 28 3.13 
22 1 3 4 3 3 2 2 2 20 1.57 
23 4 4 3 4 4 3 4 4 30 6.37 
24 3 3 4 4 4 4 3 4 29 4.61 
25 4 4 4 4 4 4 3 3 30 6.37 
รวม 57 65 86 87 93 70 64 61 583 82.21 
เฉล่ีย 2.28 2.60 3.44 3.48 3.72 2.80 2.56 2.44 23.32  

Si 2 3.58 2.29 1.17 2.03 1.01 4.29 2.88 2.59 19.83  
 
 

n             = 8 
ΣΣSi 2        = 19.83 
ΣSx 2        = 82.21 
  
α          = 0.867 
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ตารางที่ ก.2  ผลการคํานวณคาความเช่ือม่ัน สัมประสิทธิ์ความเที่ยง α ของครอนบาค 
(Cronbach’s Coefficient Alpha) สําหรับแบบสอบถามก่ึงสัมภาษณสวนที่ 3 
ตอนที่ 1 คําถามวัดระดับจิตสํานึกอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 

 
 ขอคําถาม คะแนน Sx 2 
คนที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม   

1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 20 0.23 
2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 22 1.54 
3 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 12 6.45 
4 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 22 1.54 
5 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 18 0.07 
6 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 22 1.54 
7 1 3 3 1 2 1 1 1 3 3 13 4.67 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 8 16.42 
9 1 1 3 3 1 1 3 1 3 3 14 3.18 

10 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 20 0.23 
11 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 20 0.23 
12 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 22 1.54 
13 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 20 0.23 
14 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 22 1.54 
15 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 23 2.62 
16 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 21 0.74 
17 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 16 1.06 
18 3 3 1 3 1 3 2 3 3 3 19 0.01 
19 3 1 1 1 2 1 1 1 3 2 11 8.51 
20 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 12 6.45 
21 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 21 0.74 
22 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 22 1.54 
23 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 23 2.63 
24 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 22 1.54 
25 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 23 2.62 
รวม 67 64 52 65 57 51 57 55 66 74 468 67.86 
เฉล่ีย 2.68 2.56 2.08 2.60 2.28 2.04 2.28 2.20 2.64 2.96 18.72  

Si 2 1.49 1.57 2.65 1.78 2.12 2.55 2.34 2.44 1.53 0.11 18.58  
 
 
N                 = 10 
ΣΣSi 2                  = 18.58 
ΣSx 2           = 67.86 
  

α             = 0.835 
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ตารางที่ ก.3  ผลการคํานวณคาความเช่ือม่ัน สัมประสิทธิ์ความเที่ยง α ของครอนบาค 
(Cronbach’s Coefficient Alpha) สําหรับแบบสอบถามก่ึงสัมภาษณสวนที่ 3 
ตอนที่ 2 คําถามวัดระดับพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 

 
 ขอคําถาม คะแนน Sx 2 

คนที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม   
1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 22 0.85 
2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 22 0.85 
3 3 3 2 1 1 1 3 1 3 3 15 2.97 
4 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 23 1.69 
5 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 18 0.35 
6 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 22 0.85 
7 3 3 3 2 2 1 1 1 3 3 16 1.81 
8 3 1 2 1 1 1 1 1 2 3 11 10.47 
9 2 1 3 3 1 1 3 1 3 3 15 2.97 

10 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 21 0.30 
11 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 20 0.03 
12 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 23 1.69 
13 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 21 0.30 
14 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 22 0.85 
15 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 23 1.69 
16 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 21 0.30 
17 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 18 0.35 
18 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 20 0.03 
19 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2 11 10.47 
20 3 1 3 1 1 1 1 1 2 3 12 8.16 
21 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 23 1.69 
22 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 22 0.85 
23 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 23 1.69 
24 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 22 0.85 
25 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 23 1.69 
รวม 73 64 65 66 57 52 57 55 69 74 489 53.74 
เฉล่ีย 2.92 2.56 2.60 2.64 2.28 2.08 2.28 2.20 2.76 2.96 19.56  

Si 2 0.20 1.57 0.67 1.53 2.12 2.43 2.34 2.44 0.73 0.11 14.13  
 
 
n               = 10 
ΣΣSi 2                = 14.13 
ΣSx 2         = 53.74 
  

α           = 0.842 



 
ภาคผนวก ข 

 

แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ   

 



 
 ช่ือผูตอบ.........................................บานเลขที่........................ผูสัมภาษณ..............................ชุดที่............ 

 

แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ 
 

จิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนนํ้า อันเกิดจากการมีสวนรวม 

ในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา ชาวไทยภูเขา 

เผากะเหรี่ยง หมูบานปาละอู ในโครงการหมูบานสหกรณหวยสัตวใหญ  

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

 

คําชี้แจง 
 

 แบบสอบถามก่ึงสัมภาษณนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยหัวขอ 

จิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ที่รวม

โครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ กรณีศึกษาหมูบาน

ปาละอู ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อันเปนสวนหนึ่งของการทํา

วิทยานิพนธ ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดลอม) คณะพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 แบบสอบถาม แบงออกเปน  4 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1  คําถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐาน อันเปนปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ 

 สวนที่ 2  คําถามเก่ียวกับการมีสวนรวมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 สวนที่ 3  คําถามเก่ียวกับจิตสํานึกและพฤติกรรมในการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 

 สวนที่ 4  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ใหทานทําเครื่องหมาย √√  ลงในชองวาง (   ) หรือเติมขอความลงในชองวางที่ตรงกับ

ความเปนจริงเก่ียวกับตัวทานมากที่สุด 

ผูวิจัยใครขอความกรุณาจากทาน ไดโปรดตอบคําถามทุกขอดวยความจริง เพ่ือ

ประโยชนในการศึกษาวิจัย และขอรับรองวา ขอมูลที่ทานตอบจะถูกเก็บไวเปนความลับ โดย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะไมมีผลกระทบทางลบตอตัวทาน  

ขอขอบพระคุณอยางสูงที่ใหความรวมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 

       

              นายสาโรจน  พานิชชานนท  

        นักศึกษาผูวิจัย 
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สวนที่ 1   คําถามเก่ียวกับขอมูลพื้นฐาน 

 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √√  หนาขอที่ทานเลือก และเติมขอความลงในชองวาง 

 

1.  เพศ                (  )  ชาย    (  )  หญิง   

2.  อายุ..................ป 

3.  ศาสนา 

         (  )  พุทธ     (  )  คริสต  

         (  )  นับถือผ ี    (  )  อื่นๆ ระบุ........................ 

4.  สถานภาพ  

         (  )  โสด     (  )  สมรส 

         (  )  หยาราง / แยกกันอยู   (  )  หมาย (คูสมรสเสียชีวิต)   

5.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

(  )  ไมไดเรียนหนังสือ   (  )  ต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 4 

(  )  ประถมศึกษาปที่ 4     (  )  ประถมศึกษาปที่ 6    

(  )  อื่นๆ ระบุ.................................... 

6.  จํานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมผูตอบ)....................................คน 

7.  ปจจุบันทานประกอบอาชีพหลักคือ  

 (  )  เกษตรกรรม    (  )  คาขาย 

 (  )  รับจาง    (  )  วางงาน  

(  )  อื่นๆ (โปรดระบุ)........................ 

8.  ทานประกอบอาชีพเสริมอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

 1) ……………………………………………………………………………………  

 2) …...............................................................................................................  

   3)……………………………………………………...……………………………. 

9.  รายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดอืน ................................................................บาท 

10. รายไดครอบครัวเฉล่ียตอเดือน............................................................บาท 

11. ทานมีที่ดินทํากินหรือไม (เฉพาะอาชีพหลัก/เสริมเปนเกษตรกรรม) 

 (  )  มี   จํานวน............................. ไร   (  )  ไมมี (ขามไปขอ 13) 

12. สิทธิบนที่ดินทํากินของทาน   

 (  )  สิทธิถูกตองตามกฎหมาย / เปนเจาของ 

 (  )  ทํากินบนที่ดินผูอื่น / เปนผูเชา  

 (  )  สิทธิไมถูกตอง / บุกรุกเขตอนุรักษ  
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13.  ทานเขารวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ จํานวน...............โครงการ 

อะไรบาง 

 1) ……………………………………………..………………………………………  

 2) …………………………………………………………………………..…………  

 3) …………………………………………………………………………..…………  

  4) …………………………………………………………………………………..… 

14.  ทานเขารวมโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ รวมเปนเวลา 

  ............ป...........เดือน 

15.  ทานไดรับการสนับสนุนหรือสงเสริมจากโครงการฯ ดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

      (  )  เงินทุน 

 (  )  วัสดุอุปกรณ 

 (  )  ความรู / เทคโนโลย ี  

 (  )  การตลาด 

 (  )  การบริหารจัดการ 

 (  )  อื่นๆ ระบุ.........................................................................  

 

สวนที่ 2   คําถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย √√  ลงในชอง [  ] เพียงคําตอบเดียว   

หมายเหตุ :   0 = ไมปฏิบัติเลย       1 = ปฏิบัตินอย       2 = ปฏิบัติปานกลาง     

        3 = ปฏิบัติมาก    4 = ปฏิบัติมากที่สุด 

 

ขอ คําถาม ระดับการปฏิบัติ 

  0 1 2 3 4 

1 การรวมกําหนดโครงการฯ      

2 การรวมประชุม และวางแผนการดําเนินงานของโครงการฯ      

3 การปฏิบัติตามแผนงานของโครงการฯ      

4 การรับรู รับทราบปญหาตางๆของเพื่อนสมาชิก และปญหาของโครงการฯ      

5 การถายทอด แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับสมาชิกอื่นๆ      

6 การสนับสนุนปจจัยตางๆใหกับโครงการฯ (เงิน วัสดุ ที่ดิน แรงงาน ฯลฯ)      

7 การติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานของโครงการฯ      

8 การเสนอแนะแนวทาง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของโครงการฯ      
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สวนที่ 3   คําถามเก่ียวกับจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนนํ้า 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √√  ลงในชอง [  ] เพียงคําตอบเดียว   

หมายเหตุ :   0  =  ไมใช    1  =  ไมแนใจ    2  =  ใช 

 

ตอนที่ 1  เกี่ยวกับจิตสํานึก 

ขอ คําถาม ระดับ 

  0 1 2 

1 การอนุรักษและฟนฟูปาสงผลดีตออาชีพและรายไดของคนในชุมชน    

2 การอนุรักษและฟนฟูปาเปนหนาที่ของเจาหนาที่รัฐฝายเดียว    

3 ชาวบานในพื้นที่มีสิทธิในปาไม มากกวาคนนอกพื้นที่     

4 การตัดไม ลาสัตวปา เปนอาชีพที่ดีอยางหนึ่ง    

5 การตัดไมทําลายปา ไมสงผลกระทบตอคนนอกพื้นที่     

6 ทานอยากใหทางการแบงพื้นที่ปาใหชาวบานทํากิน    

7 ปาเสื่อมโทรมควรฟนฟูมากกวาจัดสรรใหชาวบานทํากิน    

8 ทานเห็นดวยและพอใจกับการเขามาลงทุน กวานซื้อที่ดินของนายทุน     

9 ทานยินดีใหหนวยงานภายนอกเขามาอนุรักษและฟนฟูปา    

10 ทานเต็มใจสนับสนุนและเขารวมกิจกรรมอนุรักษและฟนฟูปา    

 

ตอนที่ 2  เกี่ยวกับพฤติกรรม 

ขอ คําถาม ระดับ 

  0 1 2 

1 ทานไมตัดไมทําลายปาหรือลาสัตวเพื่อการคา    

2 ทานหาความรูเก่ียวกับปาและถายทอดไปยังลูกหลานหรือบุคคลอื่นๆ    

3 ทานใชทรัพยากรจากปาอยางรูคุณคา และเทาที่จําเปน       

4 ทานไมบุกรุกปาเพื่อทําการเกษตร    

5 ทานชวยปลูกฝงจิตสํานึก รณรงคใหผูอื่นรวมอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา       

6 ทานปลูกตนไม หรือรวมกิจกรรมปลูกปาอยูเสมอ    

7 ทานคอยเฝาระวังมิใหผูใดทําลายปาตนน้ํา    

8 ทานตักเตือน หามปรามผูกระทําความผิดบุกรุกทําลายปา       

9 ทานใหขอมูล แจงเบาะแสการบุกรุกทําลายปาแกเจาหนาที่       

10 ทานแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูปาแกทางการ    
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สวนที่ 4   ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

4.1  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ 

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

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

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

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

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

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

 

4.2  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการอนุรักษและฟนฟูปาตนนํ้า  

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

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

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

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

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

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

 

 

 

+++  ขอขอบคุณ สําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  +++ 



ภาคผนวก ค 

 

แบบสัมภาษณ 

ผูนําชุมชน  ผูนํากลุม  และเจาหนาท่ีโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสัมภาษณ 

ผูนําชุมชน ผูนํากลุม และเจาหนาท่ีโครงการ 

 
จิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนนํ้า อันเกิดจากการมีสวนรวม 

ในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา ชาวไทยภูเขา 

เผากะเหรี่ยง หมูบานปาละอู ในโครงการหมูบานสหกรณหวยสัตวใหญ  

อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

 
 

1. ทานคิดวาโครงการฯ มีสวนชวยใหประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ ลดการบุกรุกทําลายปาตนน้ํา

หรือไม มากนอยเพียงใด และอยางไรบาง 

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

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

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

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

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

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

2. โครงการฯ มีสวนสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําแกชาวบานในพ้ืนที่อยางไร 

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

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

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

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

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

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

3. โครงการฯ มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนกรอบในการดําเนินงานอยางไร 

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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4. โครงการใดบางที่ทานเห็นวากอใหเกิดจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา
มากที่สุด  (เรียงลําดับจากมากไปนอย) 

 ลําดับที่ 1 ……………………………………………………………………………………....….... 

 ผลการดําเนินงาน……………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 ปจจัยที่กอใหเกิดจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนรุักษและฟนฟูปาตนน้ํา…….……………..……. 

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

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

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

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

 ลําดับที่ 2 ………………………………………………………………………………………..….. 

 ผลการดําเนินงาน………………………………………………………………………………...…. 

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

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

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

 ปจจัยที่กอใหเกิดจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา…….………………..….. 

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

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

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

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

 ลําดับที่ 3 …………………………………………………………………………..…………….….. 

 ผลการดําเนินงาน……………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 ปจจัยที่กอใหเกิดจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา…….……………..…….. 

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

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

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

 ............................................................................................................................................... 
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5. โครงการฯ เปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการดําเนินงานอยางไร 

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

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

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

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

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

6. อุปสรรคสําคัญในการดําเนินโครงการฯ โดยรวม มีอะไรบาง และสงผลกระทบอยางไร 

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

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

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

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

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

7. ทานคิดวาโครงการฯ ประสบความสําเร็จตามเปาหมายมากนอยแคไหน อยางไร 

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

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

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

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

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

8. ทานคิดวาสภาพปาตนน้ําในพ้ืนที่เปาหมายของโครงการฯ มีการเปลี่ยนแปลงอยางไร  

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

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

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

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

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

 

ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตอโครงการ 

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

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

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

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

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

 

+++  ขอขอบคุณ สําหรับความรวมมือในการตอบแบบสัมภาษณ  +++ 



ภาคผนวก ง 

 

ประเด็นสังเกตพฤติกรรมและสภาพแวดลอม  

สําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นสังเกตพฤติกรรมและสภาพแวดลอม 

สําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

 

1.  ดานประชาชนในพื้นที ่

1.1  สภาพความเปนอยู 

1.2  การมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน  

1.3  ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

1.4  สัมพันธภาพระหวางกันภายในชุมชน 

1.5  ทัศนคติและการใหความรวมมือตอเจาหนาที่รัฐ 

 

2.  ดานสิ่งแวดลอม 

2.1   สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  

2.2   ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรในพ้ืนที่ 

2.3   การใชประโยชนที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผูเขียน 
 

 

ชื่อ − ชื่อสกุล นายสาโรจน  พานิชชานนท 
 

ประวัติการศึกษา         วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาสังคม)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2534 
 

ประกาศนียบัตร ผูจัดการสิง่แวดลอม  
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2550 
 

ประสบการณการทํางาน พ.ศ. 2535 − 2540 ผูสื่อขาวหนงัสือพิมพ  
บริษัท คูแขงธุรกิจ จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2542 − 2550 ผูชวยผูจัดการ  
บริษัท ไฮ − เทค ไบโออินดัสตรี จํากัด  
ประเทศมาเลเซีย 

พ.ศ. 2550 นักวิชาการ  
สภานักวิชาการ สมัชชามวลชน กองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2552 อนุกรรมาธิการจัดทํารายงาน  
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหา
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  
สภาผูแทนราษฎร 

 

ตําแหนงปจจุบัน รองประธานฝายวิชาการ 
สภานักวิชาการ สมัชชามวลชน กองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร   
  

อุปนายกสมาคมการจัดการสิ่งแวดลอม นิดา  




