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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ กลุ่ม 4 บ้านโสด เมืองโขง แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) ศึกษาปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และ 3) ศึกษาข้อเสนอแนะของชุมชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  264  คน  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัญหาในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนกลุ่ม 4 บ้านโสด เมืองโขง แขวงจ าปา
สัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมระดับปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.61 และความ
ต้องการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.57 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กลุ่ม 4 บ้านโสด เมืองโขง แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 5 ปัจจัย โดยเรียงล าดับอิทธิพลจากมากไปน้อย  
คือ เพศ  การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สถานะภาพทางสังคม ความรู้ศึกเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรป่าไม้ และอาชีพหลัก  จึงสามารถสร้างสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และสมการถดถอยในรูปแบบ
คะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
 Y = 2.707 - 0.447 (เพศ) + 0.356 (การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้) - 0.273 
(สถานะภาพทางสังคม) + 0.272 (ความรู้ศึกเป็นเจ้าของทรัพยากรป่าไม้) - 0.144 (อาชีพ) 
 Z =  - 0.293 (เพศ) + 0.320 (การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้) - 0.259 
(สถานะภาพทางสังคม) + 0.189 (ความรู้ศึกเป็นเจ้าของทรัพยากรป่าไม้) - 0.125 (อาชีพ) 
 และ 3) ข้อเสนอแนะของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ต้องการให้ตรวจตราลาดตระเวนตามพื้นที่
ป่าไม้เป็นประจ าเพื่อไม่ให้มีการบุกรุกท าลายป่าไม้ ร้อยละ 65.5 รองลงมาคือการให้ทุกคนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมใน
การอนุรักทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น ร้อยละ 64.0 เจ้าหน้าของรัฐต้องสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นในการตรวจ
ตราลาดตระเวนเพื่อป้องกันการตัดไม้ท าลายป่าและเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น ร้อยละ 46.2 ต้องเผยแพร่
นโยบายของรัฐ กฎหมาย ระเบียบการคุ้มครองป่าไม้และการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่
ประชาชนมากขึ้น ร้อยละ 36.7 ปลูกไม้เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ ร้อยละ 27.7 ต้องรักษาและป้องกันไม่ให้เกิด
ไฟไหม้ป่า ร้อยละ 19.3 ส่งเสรีมและสร้างงานให้ประชาชนมีงานท าเพิ่มรายได้ ท าให้ประชาชนไม่เพิ่งพาป่าไม้ ร้อย
ละ 17.1 จัดสันพ้ืนท่ีและแบ่งเขตความรับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้านให้ชัดเจน ร้อยละ 12.1 
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Abstract 
The objectives of this research are 1) to study problems and needs of community 

participation in forest resource conservation of group village 4, Ban Sod, Khong District, 
Champasak Province, Lao People’s Democratic republic (PDR), 2) to analyze factors influencing 
the community participation in forest resource conservation and 3) to find useful suggestions for 
study in forest resource conservation of the community participation. The samples were 264 
people group village 4, Ban Sod, Khong District, Champasak Province, Lao PDR and they were 
selected by simple random sampling. The data were collected by questionnaires with .85 
reliability index. The data was analyzed by the percentage, frequency, mean, and standard 
deviation. Multiple regression analysis was used for the study 

 The research findings showed that the overall problem of the community 
participation in forest resource conservation of people in village group 4, Ban Sod,  Khong District, 
Champasak Province,  Lao PDR was a at moderate level. The overall need of the people for the 
participation in forest resource conservation was at a high level. The factors affected the 
community participation in forest resource conservation in village group 4, Bansod, Khong District, 
Champasak Province, Lao PDR at the .05 level of statistical significance. The factors were gender, 
getting information of forest resource conservation, social status, ownership of forest resources 
and occupation. The regression equation was written as fallow: 

 Y = 2.707 – 0.477 (genders) + 0.356 (getting information of forest resource 
conservation) – 0.273     

                    (social status) + 0.272 (ownership of forest resource) – 0.144 (occupations) 
 Z =  - 0.293 (gender) + 0.320 (getting information of forest resource conservation) - 

0.259 (social   
                     status) + 0.189 (ownership of forest resources) - 0.125 (occupation) 
 The useful suggestions for the community participation in forest resource 

conservation were regularly patrol of forest area, particularly deforestation (65.5%). community 
participation in forest resource conservation (64.0), collaboration of local officers and government 
officers in regular patrol of deforestation (46.2 %), providing people with knowledge of laws and 
regulations, including policy and awareness of the importance of forest conservation (36.7 %), 
restoration and habilitation of forest (27.7%), prevention of wildfire (19.3%),  increase of regular 
income of the people without forest utilization (17.1%) and clear responsible areas of the people 
in each community for forest conservation (12.1%). 

 
Keyword: Factors, Community Participation, Forest Resource Conservation, Village Group 4, Ban 
Sod, Khong District, Champasak Province 
 

บทน า 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ มีประชากรทังหมด 6.49 ล้านคน มีพื้นท่ีทั้งหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร [1] ในปี พ.ศ. 2525 
มีพื้นท่ีป่าไม้ จ านวน 116,369 ตารางกิโลเมตร ประมาณร้อยละ 49 ของพื้นที่ทั่วประเทศ  ในปี พ.ศ. 2535 มีพื้นที่
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ป่าไม้ลดลงเหลือเพียง 111,369 ตารางกิโลเมตร ประมาณร้อยละ 47 ของพื้นที่ทั่วประเทศ และต่อมาในปี พ.ศ. 
2545 มีพื้นที่ป่าไม้ลดลงเหลือเพียง 98,247 ตารางกิโลเมตร ประมาณร้อยละ 41.5 ของพื้นที่ทั่วประเทศ [2] ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าพ้ืนท่ีป่าไม้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการ
ท าลายทรัพยากรป่าไม้เป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนไฟฟ้า การสัมปทานพื้นที่ป่าไม้เพื่อเป็นเขตอุตสาหกรรม การท า
ไร่เลื่อนลอย การขยายพื้นท่ีการเกษตรและเกิดจาการบุกรุกท าลายป่าไม้ของประชาชน ซึ่งปัญหาดั่งกล่าวได้ส่งผลกะ
ทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ทรัพยากรป่าไม้และจ านวนสัตว์ป่า
บางชนิดลดลงและสูญหายไป สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป อากาดร้อนขึ้น และขาดแคลนไม้ส าหรับการใช้สอย 
เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาป่าไม้ไม่ให้ถูกท าลายไปมากกว่านี้  รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติ เลขที่ 164/นย ว่า
ด้วยการอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศจ านวน 18 แห่ง เมื่อวันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2542  ปัจจุบันมี 24 แห่ง 
ออกกฎหมายป่าไม้ เลขที่ 01/สพช เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2539 ในปี พ.ศ. 2543 รัฐบาลได้ด าเนินโครงการอนุรักษ์
ป่าทั่วประเทศได้ส าเร็จ โดยได้แบ่งที่ดินและพื้นที่ป่าไม้ และให้ประชาชนในชุมชนป่าไม้ในพื้นที่ได้เป็นผู้คลุ่มครอง
และรักษาป่าไม้ นอกจากนี้ รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้โดยเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลออกพระราชบัญญัติ เลขที่ 59/นย ว่าด้วยการจัดการป่าแบบยั่งยืน เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ได้ออกกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ฉบับปรับปรุง เลขที 06/สพช เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์น้ าและสัตว์ป่า เลขที่ 07/สพช เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และท่าน
นายกรัฐมนตรีออกค าสั่ง ฉบับเลขท่ี 15/นย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยให้ยุติการน าส่งไม้แปรรูปออก
นอกประเทศ และยุติการตัดไม้ล าลายป่า ซึ่งท่านนายกได้เน้นให้กระทรวงการที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเกี่ยวกับ
เรื่องนี ้
 แขวงจ าปาสัก  มีเนื้อที่ประมาณ 1,541,000 เฮกตาร์ เป็นอันดับสองของประเทศ ที่มีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ  
895,500  เฮกตาร์ ร้อยละ  58 ของพื้นที่  มีป่าสงวนแห่งชาติ  3  แห่ง รวมพื้นที่ 361,169  เฮกตาร์  และมีพื้นที่
ส าหรับการเพาะปลูก จ านวน 112,800  เฮกตาร์ [3] เมืองโขง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตอนใต้ของแขวงจ าปาสัก มีพื้นที่
ทั้งหมด 171,824 เฮกตาร์ มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 114,254 เฮกตาร์ 
ร้อยละ66.49 ของพื้นที่ [4] มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวายงาม และมีช่ือเสียงไปทั่วโลก เช่น น้ าตกตาดคอนพะ
เพ็ง น้ าตกตาดสมพะมิด ทิวทัศน์ธรรมชาติ 4,000 ดอน ซึ่งปี พ.ศ. 2543 เมืองโขงได้ด าเนินโครงการให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการคุ้มครองป่าไม้ โดยมีภาครัฐเป็นผูผ้ลกัดันทางด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย  มาถึงปัจจุบัน 
ภาพรวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ขององค์การปกครองบ้านหรือชุมชนยังไม่ทันได้ดี การท าลายป่าไม้ยังเกิดมี 
พื้นที่ป่าไม้ลดลงในแต่ละปี โดยเฉพาะกลุ่ม 4 บ้านโสด เป็นเขตที่มีพื้นที่ป่าไม้กวมเอา ร้อยระ 61.44 ของพื้นที่ มี
จ านวน 9,608 เฮกตาร์ ประชาชนอยู่ในเขตหมู่บ้านใกล้เคียงและประชาชนในชุมชน ได้เข้าไปบุกรุ กท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ป่าไม้ในพื้นที่กลุ่ม 4 บ้านโสด ได้แก่ การตัดไม้ฟืนเพื่อเผาดิน การตัดไม้เพื่อการปลูกสร้าง การ
ลักลอบตัดไม้มาขาย การล่าสัตว์ป่า การหาปลาแบบดับสูญ การหาของป่าแบบดับสูญ และการท าลายป่าไม้เพื่อการ
ขยายพื้นที่การเกษตร 
 ผู้วิจัยได้ท างานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จึงมีแนวความคิดอยากศึกษาวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กลุ่ม 4 บ้านโสด เมืองโขง แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการการมีส่วนร่วมของชุมชน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมของชุมชน และข้อเสนอแนะของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นปะ
โยชน์อย่างมากในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กลุ่ม 4 บ้าน
โสด เมืองโขง แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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 1.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่ม 4 บ้านโสด เมืองโขง แขวงจ าปาสัก ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 1.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของชุมชน กลุ่ม 4 บ้านโสด เมืองโขง แขวงจ าปาสัก ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ 
 
2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 2.1 แนวความคิดการมีส่วนร่วม 
  โคเฮน  และ อับฮอบ [5]  ได้เสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน คือ 1) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ (Decision Making) 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ( Implementation) 3) การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ (Benefits) 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
    2.2 แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
  การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายป่าไม้ของประเทศ สปปลาว  มาตรา 22 ถึง 
มาตรา 29 [6] มีกิจกรรมดังนี้ 1) การรักษาป่าไม้ แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขตหวงห้ามเด็ดขาดและเขตน าใช้ 2) การ
รักษาป่าสงวน แบ่งเป็น 4 เขต คือ เขตหวงห้ามเด็ดขาด เขตจัดการน าใช้ เขตเช่ือมต่อ และเขตกันชน 3) การรักษา
ป่าผลิต เป็นการรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้สมบูรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจ -สังคม และแก้ไข
ความยากจนของประชาชน 4) การรักษาเขตป่ายอดน้ า เป็นการรักษาต้นก าเนิดของสายน้ าและแหล่งน้ า 5) การ
รักษาพันธุ์ไม้และของป่า โดยเฉพาะชนิดที่หายากและใกล้สูญพันธ์ุ 6) การป้องกันและต้านไม่ให้เกิดโรคพันธุ์ไม้ และ
แมลง 7) การป้องกันและต้านไฟไหม้ป่า การก าจัดการถางป่าท าไร่ และการขุดต้นไม้  
  กรมป่าไม้ [7] ได้ก าหนดวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดังนี้ 1) ป้องกันการบุกรุกท าลายป่าไม้ให้ได้
โดยเด็ดขาด เช่น การโค่นถางเพื่อให้เป็นที่ท าการเพาะปลูก 2) ป้องกันการลักลอบตัดไม้ และการโค่นไม้เพื่อการค้า
และอื่น ๆ ท่ีท าออกเกินก าลังการผลิตของป่า 3) ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไฟป่าทั้งที่เกิดเองโดยธรรมชาติและ
เกิดจากน้ ามือมนุษย์ 4) ท าการป้องกันแมลงและเช้ือโรคที่เกิดจากป่า 5) ท าการป้องกันความเสียหายเนื่องจากน า
สัตว์เข้าไปเลี้ยงในป่า 6) ปรับปรุงวิธีการตัดไม้ การตัดไม้เพื่อสอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์ป่าไม้ 7) การใช้ไม้อย่าง
ประหยัดคุ้มค่า 
 2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
  พิมพา  ผ่องศรี [88] ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต้น
น้ าแม่ถาง-แม่ค าปาง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ าดังกล่าว ได้แก่  อาชีพหลัก  ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน  การได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่  การได้รับฝึกอบรม และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ า 
โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า 6 กลุ่มคือ  กลุ่มดูแลรักษาป่าต้นน้ า  กลุ่มการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ า  กลุ่มการปลูก
แฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า  กลุ่มการป้องกันไฟป่า  กลุ่มการส่งเสริมการปลูกพืชที่สอดคล้องกับระบบนิเวศต้น
น้ า  และกลุ่มการส่งเสริมเพาะช ากล้าไม้ในท้องถิ่น   
  สุรยุทธ  หลิมตระกูล [9] ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้: ศึกษาเฉพาะกรณีป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ อาชีพหลัก ความรู้ศึกเป็นเจ้าของป่าชุมชน และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับป่า
ชุมชน รองลงมาได้แก่ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ที่มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวนที่ดินท ากิน การเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับป่า
ชุมชน  
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  สุชาวลี ชูเอน [10] ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษา ต าบลวัง
มะปราง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ผลการศึกษาพบว่า เพศ สถานภาพในชุมชน การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน การ
รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับป่าชุมชน ความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชน และ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 
 1.2 พัฒนาแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ 
 1.3 ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 
 1.4 วิเคราะห์และสรุปผล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 แบบสอบถามปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
 
3. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 3.1 ประชากร 
  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  คัวเรือนอยู่ในกลุ่ม 4 บ้านโสด เมืองโขง แขวงจ าปาสัก มี 5 บ้าน 
คือ บ้านเส็ดน้ าอ้อม บ้านนาสงเปือย บ้านนาหนองเหี้ย บ้านโสด และบ้านนาปาเกียบ จ านวน ครัวเรือนท้ังหมด 769 
ครัวเรือน [11] โดยเอาหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน จาก 769 ครัวเรือนใน 
5 หมู่บ้าน ประชากรในการศึกษาท้ังหมดเท่ากับ 769 คน 
  3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
          การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณของทาโร  ยามาเน่ มีความเช่ือมั่น 95% [12] ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 264 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วน
ของจ านวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูน (Multiple 
Regression Analysis) โดยใช้ Stepwise Method      
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กลุ่ม 4 บ้าน
โสด เมืองโขง แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มผีลการด าเนินการ ดังน้ี 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กลุ่ม 4 
บ้านโสด เมืองโขง แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า  
 ปัญหาในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยรวมระดับปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.61 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงอันดับจากมากไปน้อย พบว่า  การบุกรุกท าลายป่าไม้เพื่อขยายพื้นที่การเกษตรอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.66 รองลงมา คือ การจุดป่าเพื่อล่าสัตว์อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.04 การลักลอบตัดไม้
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ท าลายป่าของคนนอกชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.92 การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าของคนในชุมชนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.90 เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ท าการการตรวจตราลาดตระเวนตามพื้นที่ป่าไม้เป็นประจ าอยู่
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.68 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐไม่เข้มงวดอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.62 
การปฏิบัติกฎหมายไม่เข้มงวดต่อผู้กระท าผิดอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.56 การล่าสัตว์ป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวน
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.54 การหาปลาแบบดับสูญ เช่น ใช้สานเคมี ใช้ระเบิด ฯลฯ อยู่ใน ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.73 และการหาของป่าแบบดับสูญ อยู่ในระดับน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.41  
 ความต้องการการส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.57 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงอันดับจากมากไปน้อย พบว่า ความต้องการการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.97 รองลงมามีความต้องการการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.75 
ความต้องการการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.44 และมีความต้องการการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.17       
 
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธพิลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พบว่า 
 ในจ านวนตัวแปรอิสระทั้งหมด 11 ตัวแปรที่ผู้วิจัยน าเข้ามาศึกษาในครั้งนี้มีเพียง 5 ตัวแปร เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กลุ่ม 4 บ้านโสด เมืองโขง แขวงจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ร้อยละ 65.1 และสามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้ร้อยละ 42.4 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้เรียงล าดับจากมากไปน้อยตามล าดับ  คือ เพศ มีอิทธิพลในเชิงลบ b = -.447 การได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีอิทธิพลในเชิงบวก b = .356 สถานะภาพทางสังคม  มีอิทธิพลในเชิง
ลบ b = -.273 ความรู้ศึกเป็นเจ้าของทรัพยากรป่าไม้  มีอิทธิพลในเชิงบวก b = .271 และอาชีพหลัก มีอิทธิพลใน
เชิงลบ b = -.144 จึงสามารถสร้างสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและ สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ 
 Y = 2.707 - 0.447 (เพศ) + 0.356 (การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้) - 0.273 
(สถานะภาพทางสังคม) + 0.272 (ความรู้ศึกเป็นเจ้าของทรัพยากรป่าไม้) - 0.144 (อาชีพหลัก) 
สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
 Z = - 0.293 (เพศ) + 0.320 (การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้) - 0.259 
(สถานะภาพทางสังคม) + 0.189 (ความรู้ศึกเป็นเจ้าของทรัพยากรป่าไม้) - 0.125 (อาชีพหลัก) 
 Y และ Z = การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กลุ่ม 4 บ้านโสด เมืองโขง แขวงจ าปา
สัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พบว่า   
 เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้ได้รับผลดีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้ตรวจตราลาดตระเวนตาม
พื้นที่ป่าไม้เป็นประจ าเพื่อไม่ให้มีการบุกรุกท าลายป่าไม้ ร้อยละ 65.5 รองลงมาคือการให้ทุกคนในชุมชนต้องมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มากข้ึน ร้อยละ 64.0 เจ้าหน้าของรัฐต้องสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นในการ
ตรวจตราราตเวนเพ่ือป้องกันการตัดไม้ท าลายป่าและเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น ร้อยละ 46.2 ต้องเผยแพร่
นโยบายของรัฐ กฎหมาย ระเบียบการคุ้มครองป่าไม้และการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่
ประชาชนมากขึ้น ร้อยละ 36.7 ปลูกไม้เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ ร้อยละ 27.7 ต้องรักษาและป้องกันไม่ให้เกิด
ไฟไหม้ป่า ร้อยละ 19.3 ส่งเสรีมและสร้างงานให้ประชาชนมีงานท าเพิ่มรายได้ ท าให้ประชาชนไม่เพิ่งพาป่าไม้ ร้อย
ละ 17.1 จัดสันพ้ืนท่ีและแบ่งเขตความรับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้านให้ชัดเจน ร้อยละ 12.1 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากตัวแปรอิสระทั้งหมด 11 ตัวแปรที่ผู้วิจัยน าเข้ามาศึกษาในครั้งนี้มีเพียง 5  ตัวแปรเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กลุ่ม 4 บ้านโสด เมืองโขง แขวงจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย เรียงล าดับอิทธิพลจากมากไป
น้อยตามล าดับ คือ เพศ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สถานะภาพทางสังคม ความรู้
ศึกเป็นเจ้าของทรัพยากรป่าไม้ และอาชีพหลัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพา  ผ่องศรี [8] กล่าวว่า อาชีพหลัก 
และการได้รับข้อมูลข่าวสาร เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต้น
น้ าแม่ถาง-แม่ค าปาง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรยุทธ  หลิมตระกูล [9] กล่าว่า เพศ 
อาชีพหลัก ความรู้ศึกเป็นเจ้าของป่าชุมชน และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับป่าชุมชน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้: ศึกษาเฉพาะกรณีป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน ต าบลหนอง
โรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาวลี ชูเอน [10] กล่าวว่า เพศ สถานภาพ
ในชุมชน การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับป่าชุมชน ความรู้เกี่ยวกับป่า เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่า
ชุมชน : กรณีศึกษา ต าบลวังมะปราง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลของการวิจัย พบว่า มีปัจจัยหลายตัวท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ ดังน้ันเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน หน่วยงานของรัฐทุกระดับต้อง
ได้ ผลักดันและส่งเสรีมให้ความรู้และสร้างความตระหนักความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แก่ประชาชน
ในชุมชนทุกคน 
 2. ภาครัฐควรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แก่
ประชาชนในชุมชนทุกคนและมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 
 3. ภาครัฐและประชาชนในชุมชนร่วมมือกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ กลุ่ม 4 บ้านโสด เมืองโขง 
แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างจริงจัง  
 4. ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรน าแนวทางลงสู่การปฏิบัติ ติดตามและประเมินผล การมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของกลุ่ม 4 บ้านโสด เมืองโขง แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เพื่อปรับปรุงแก้ไข และเป็นแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อื่นอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
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