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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติเซเปียน เมืองปะทุมพอน แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 368 คน ก าหนดขนาดโดยใช้สูตร Yamane ที่ความเช่ือมั่น 95% และสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือ
การวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41-50 ปี จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติเซเปียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้าน การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การตัดสินใจและลงประชามติในการด าเนินกิจกรรม
โครงการ และการปลูกต้นไม้และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในป่าสงวนแห่งชาติ การมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมในป่าสงวนแห่งชาติ การให้ข้อมูล
เกี่ยวกับชุมชนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าสงวนแห่งชาติ และการประชุมเสนอปัญหา
และความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนการมีส่วนร่วมในระดับน้อย 
ได้แก่ การรับผลประโยชน์จากกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การ
ติดตาม ตรวจตรา ลาดตระเวนป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และ
การประเมินผลติดตามสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประจ าปี 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม, การอนุรักษ,์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study people’s participation in natural resources and 
environment conservation in Sephien national forest area, Pathumpon district, Champasak 
province, Lao People’s Democratic Republic. The samples were 368 with Yamane sample size 
formula and a cluster random sampling technique. The questionnaire was used to collect data. A 
percentage, a mean, and   a standard deviation were employed to analyze data. It found that: 1) 
People mostly were male, aged 41-50, finishing a bachelor degree, being agriculturists and 
fishermen, including monthly income at 1,000 baht. 2) People’s participation in natural resources 
and environment conservation in Sephien national forest area, Pathumpon district as a whole 
was at the moderate level; participation at the highest level as in decision making and consensus 
decision-making on projects or activities, and in planting and improving tourist site environment in 
Saphien national forest area, participation at the high level as in suggesting problem solving 
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national forest guidelines and giving authorities some useful community data for environment 
conservation, and attending meeting to propose community problems and needs of environment 
conservation, whereas a participation at the low level as in gaining benefits from natural 
resources and environment conservation activities, protecting and conserving, including 
evaluating annually.            
 
Keywords: participation, conservation, natural resources and environment 

 
บทน า 

 ทรัพยากรธรรมชาติประกอบด้วย ดิน น้ า ป่าไม้ และแร่ธาตุเป็นทรัพยากรที่มีความสัมพันธ์กันแยกออกจากกัน
ไม่ได้เปรียบเสมือนอินทรีย์ในร่างกายที่ท างานร่วมกัน ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะท าให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศ ขาดความ
สมดุลทางธรรมชาติ มนุษย์มีความสัมพันธ์กับป่าไม้อย่างใกล้ชิดเป็นระยะเวลานาน ป่าไม้เป็นแหล่งที่มาของปัจจัย 4 
คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตมนุษย์ตลอดมาและให้
ประโยชน์แก่มนุษย์มานานัปการทั้งทางตรงและทางอ้อม ป่าไม้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งวิจัย และแหล่งความรู้
อีกมาก อย่างไรก็ตาม การพัฒนาประเทศส่งผลให้การใช้ประโยชน์จากป่าไม้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ป่าไม้ถูก
น ามาใช้เป็นพื้นที่ส าหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพื่อน ารายได้ให้กับมนุษย์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่ 23,680,000 เฮกตาร์ (148 ล้านไร่) ร้อยละ 80 ของพื้นที่เป็น
เขตภูเขา ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 6.5 ล้านคน ร้อยละ 90 มีอาชีพเกษตรกร อาศัยอยู่ชนบท ในปี พ.ศ. 2483  

มีอัตราการครอบครองพื้นที่ป่าไม้ถึง 17 ล้านเฮกตาร์ (106.25 ล้านไร่) หรือร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั่วประเทศ 
จากการส ารวจจากภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียม ในปี พ.ศ. 2523 พื้นที่ป่าไม้เหลือเพียง 11.2 ล้านเฮกตาร์ (70 
ล้านไร่) หรือร้อยละ 47 ของพื้นที่ท้ังหมดของประเทศ และในปี พ.ศ. 2532 พื้นที่ป่าไม้ลดลงเหลือเพียง 9,724,700 
เฮกตาร์ (60,779,375 ล้านไร่) หรือร้อยละ 41.0 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่าง
รวดเร็วเกิดจาก การบุกรุกท าลายป่าไม้เพื่อการเกษตร การแผ้วถางป่าท าไร่แบบเคลื่อนที่ การท าไม้ที่ถูกกฎหมาย
และไม่ถูกกฎหมาย การพัฒนาก่อสร้างบริการต่างๆ และใช้ประโยชน์จากป่าไม้เพื่อการค้า ประชาชนส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจนด ารงชีวิตอยู่โดยพึ่งพาการเกษตรกรรมธรรมชาติและผลผลิตจากป่า การใช้ผลประโยชน์จากทรัพยากร
ป่าไม้มีทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงท าให้เกิดการลักลอบบุกรุกท าลายป่า การท าไร่เลื่อนลอย การเผา
ป่าเพื่อครอบครองที่ดินส าหรับการตั้งถิ่นฐานและเพื่อการเกษตรกรรม รวมทั้งการลักลอบตัดไม้เก็บของป่าและล่า
สัตว์ป่าเพื่อการยังชีพ ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว [1] 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติเซเปียน เมืองปะทุมพอน แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เพื่อน าผลที่ได้ไปวางแผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติเซเปียน ให้เกิด
ความยั่งยืนต่อไป 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย   

เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวน
แห่งชาติเซเปียน เมืองปะทุมพอน แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม  
 การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วม

ตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ และความช านาญ ร่วมกับการใช้วิทยาการที่
เหมาะสม สนับสนุน ติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมรับ
ผลประโยชน์บนความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [2] รูปแบบของการมีส่วนร่วมโดยการเข้าไปมี
ส่วนร่วมท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง อาจเป็นการเข้าร่วมแบบทางตรงหรือทางอ้อม [3] หรือการมีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการและการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย อาจมีส่วนร่วมในการร่วมค้นหาปัญหา ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหา ร่วมวางแผนการด าเนินงาน ร่วมระดม
ทรัพยากรและเทคโนโลยีในท้องถิ่น ร่วมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร และร่วมรับผลประโยชน์ ด้วย
ความสมัครใจของคนในชุมชน กระบวนการการมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล [4] 

          2.2 แนวคิดเกี่ยวข้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และ

ก่อให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดต่อการด ารงชีวิต และรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่นานๆ ลดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ให้
มากที่สุดเพื่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยยึดหลักการใช้อย่างประหยัด การน ากลับมาใช้ซ้ าอีก การบูรณะซ่อมแซม 
การบ าบัดและการฟื้นฟู การใช้สิ่งอื่นทดแทน และการเฝ้าระวัง ดูแล และป้องกัน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สร้างและหาคุณภาพแบบสอบถาม 
 1.2 ส ารวจการมสี่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวน 
 1.3 วิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 1.4 สรุปผลการวิจัย 
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม  
 
3. กลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติเซเปียน เมืองปะทุมพอน แขวงจ าปา
สัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สตูร Yamane 95% และการสุ่ม
แบบกลุ่ม ได้กลุม่ตัวอย่าง จ านวน 362 คน 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
          วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถติิเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน   
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ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชาชน 
 น าข้อมูลทั่วไปของประชาชนผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีได้จากแบบสอบถามตอนท่ี 1 จ านวน 362 ชุด มา
วิเคราะหโ์ดยใช้สถติิร้อยละ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์การมสี่วนร่วมของประชาชนในการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในเขตปา่
สงวนแหง่ชาติเซเปียน เมืองปะทุมพอน  แขวงจ าปาสัก สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

รายการ จ านวน n = 362 ร้อยละ 
เพศ ชาย 184 50.8 

 หญิง 178 49.2 
อาย ุ 18-30 ปี 39 10.8 

 31-40 ปี 139 38.4 
 41-50 ปี 1,171 47.2 
 51-60 ปี 13 3.6 

ระดับการศึกษาสูงสุด ประถมศึกษา 23 6.4 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 158 43.6 
 ปริญญาตรี 175 48.3 
 สูงกว่าปริญญาตรี 6 1.7 
อาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตัว 69 19.1 
 ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน 8 2.2 
 โรงแรม/ที่พัก/บริการน า

เท่ียว 
53 14.6 

 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 25 6.9 
 เกษตรกร/ประมง 166 45.9 
 นักเรียน/นักศึกษา 41 11.3 
รายได้ต่อเดือน ต่ ากวา่ 10,000 บาท 314 86.7 

 10,000 – 20,000 บาท 8 2.2 
 20,001 – 30,000 บาท 33 9.1 
 30,000 บาทขึ้นไป 7 1.9 

รวม 362 100 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 50.8)  อายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 47.2) และ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 48.3) ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 45.9) และรายได้ต่อ
เดือนต่ ากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 86.7) 

2. ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่า
สงวนแห่งชาติเซเปียน เมืองปะทุมพอน แขวงจ าปาสัก 

น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 มาวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติเซเปียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติเซ
เปียน  

รายการ �̅� S.D. ระดับปฏบิัติการ 

1. มีส่วนร่วมเข้าประชุมเสนอปัญหา และความต้องการของชุมชน ในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติเชเปียน 

 
3.45 

 
0.49 มาก 

2. มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปญัหาวธิีการปรับปรุง เพื่อรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อมในป่าสงวนแห่งชาติเชเปียน 

 
3.58 

 
0.49 

 
มาก 

3. มีส่วนร่วมให้ข้อมูลเกีย่วกับชุมชนของท่านแก่เจ้าหนา้ที่ เพื่อประโยชน์ใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าสงวนแห่งชาติเชเปียน 

 
3.49 

 
0.50 

 
มาก 

4. มีส่วนร่วมเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์ทางด้านทรัพยากรปา่ไม้อย่าง
เหมาะสม 

 
2.54 

 
0.49 

 
น้อย 

5. มีส่วนร่วมตัดสินใจและลงประชามติในการด าเนินกิจกรรมโครงการ 4.50 0.50 มากที่สุด 
6. มีส่วนร่วมปลูกต้นไม้  และปรับปรุงสิง่แวดล้อมโดยทัว่ไป ในบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวในป่าสงวนแห่งชาติเซเปียน 

 
4.43 

 
0.49 

 
มากที่สุด 

7. มีส่วนร่วมในการชว่ยดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติเซเปียน 

 
2.50 

 
0.50 

 
น้อย 

8. มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จากกิจกรรมอนุรกัษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาตเิซเปียน 

 
2.48 

 
0.50 

 
น้อย 

9. ได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองจากการร่วมกจิกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติเซเปียน 

 
2.53 

 
0.49 

 
น้อย 

10. มีส่วนร่วมน าใช้ผลประโยชน์จากป่าสงวน 2.51 0.50 น้อย 
11. มีส่วนร่วมติดตามกิจกรรมและโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเซเปียน 

 
2.55 

 
0.49 

 
น้อย 

12. มีส่วนร่วมติดตามผลงานการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ปา่สงวนแห่งชาติเช
เปียนในการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
2.49 

 
0.50 น้อย 

13. มีส่วนร่วมติดตามตรวจตราลาดตระเวนป้องกันและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติเซเปียน 

 
2.46 

 
0.49 

 
น้อย 

14. มีส่วนร่วมประเมินผลติดตามสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเซเปียนประจ าปี 

 
2.46 

 
0.49 

 
น้อย 

โดยรวม 2.99 0.49 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติเซเปียน เมืองปะทุมพอน แขวงจ าปาสัก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.99) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมตัดสินใจและลงประชามติในการด าเนินกิจกรรม
โครงการ (�̅� =4.50) และการมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในป่า
สงวนแห่งชาติ (�̅� =4.43)  การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การมีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาสภาพ
สิ่งแวดล้อมในป่าสงวนแห่งชาติ (�̅� =3.58) การมีส่วนร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าสงวนแห่งชาติ (�̅� = 3.49) และการมีส่วนร่วมประชุมเสนอปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (�̅� =3.45) ส่วนการมีส่วนร่วมในระดับน้อย ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (�̅� =2.48) 
การมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจตรา ลาดตระเวนป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวน
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แห่งชาติ (�̅� =2.46) และการมีส่วนร่วมประเมินผลติดตามสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ประจ าปี (�̅� =2.46)  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41-50 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและประมง รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท  

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ                
เซเปียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเป็นรายด้าน การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การตัดสินใจและ
ลงประชามติในการด าเนินกิจกรรมโครงการ และการปลูกต้นไม้และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปในบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวในป่าสงวนแห่งชาติ การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาสภาพ
สิ่งแวดล้อมในป่าสงวนแห่งชาติ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่า
สงวนแห่งชาติ และการประชุมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ส่วนการมีส่วนร่วมในระดับน้อย ได้แก่ การรับผลประโยชน์จากกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การติดตาม ตรวจตรา ลาดตระเวนป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และการประเมินผลติดตามสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ประจ าปี สอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการและการด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย และองค์ประกอบของการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่ วมในการ
ประเมินผล [4] มีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจของคนในชุมชน การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการผลิตนโยบายและการ
บริการสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสาธารณะชนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากร
สาธารณะให้สูงขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ 

 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยนี้เป็นกรณีศึกษาเฉพาะเขตป่าสงวนแห่งชาติเซเปียน เมืองปะทุมพอน แขวงจ าปาสัก หากน าผล
การ วิจัยนีไ้ปใช้ควรปรับให้เหมาะสมกับบริบทนั้น ในการวิจยัครั้งตอ่ไป ควรเพิ่มระยะเวลาการวิจัย ควรเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และการสังเกต ควรใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนร่วม และควรศึกษาปัญหา
ผลกระทบของการมสี่วนร่วมของประชาชน     
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