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ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ� ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวด�านการ 
จัดการทรัพยากรป&าไม�และสิ่งแวดล�อมในจังหวัดนครราชสีมา 
และจังหวัดปราจีนบุรี   

ชื่อนักศึกษา สมพล  ชีวะประเสริฐ
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กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� อาจารย� ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ 

บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�คือ 1) เพ่ือศึกษาภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชน
พ้ืนท่ีอ อนไหวด�านการจัดการทรัพยากรป&าไม�และสิ่งแวดล�อมในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
ปราจีนบุรี 2) เพ่ือศึกษาปBจจัยท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว
ด�านการจัดการทรัพยากรป&าไม�และสิ่งแวดล�อมในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรี 
3) เพ่ือเสนอตัวแบบภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวด�านการจัดการ
ทรัพยากรป&าไม�และสิ่งแวดล�อมในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรี โดยใช�วิธีการวิจัยแบบ
ผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณใช�กลุ มตัวอย าง จํานวน 450 คน จากผู�นําชุมชนในพ้ืนท่ีอ อนไหว
ประกอบด�วย กลุ มผู�บริหารองค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน กลุ มผู�นําชุมชน กลุ มผู�นําศาสนา และกลุ ม
ปราชญ�ชาวบ�าน โดยสุ มตัวอย างแบบชั้นภูมิและการสุ มอย างง าย เครื่องมือในการรวบรวมข�อมูลเปDน
แบบสอบถามมาตราส วนประมาณค า 4 ระดับ สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูลได�แก  ค าเฉลี่ย ค าร�อยละ
ค าส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณ ส วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการ
โดยผู�ให�ข�อมูลสําคัญ จํานวน 43 คน จากผู�นําชุมชนในพ้ืนท่ีอ อนไหว ประกอบด�วย กลุ มผู�บริหาร
องค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน 10 คน กลุ มผู�นําชุมชน 10 คน กลุ มผู�นําศาสนา 8 คน และกลุ มปราชญ�
ชาวบ�าน 15 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือเก็บข�อมูลใช�การสัมภาษณ�แบบมีโครงสร�าง
วิเคราะห�ข�อมูลจากการตีความเชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว า 
1) ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวด�านการจัดการทรัพยากรป&าไม�

และสิ่งแวดล�อมในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีโดยรวมและรายด�านอยู ในระดับมาก 
( X  = 2.86, S.D. = 0.50) และเรียงลําดับจากค าเฉลี่ยสูงไปหาตํ่า ดังนี้ ด�านมีมนุษยสัมพันธ� ด�านการ
ให�ความรู�ความเข�าใจ ด�านความโปร งใสและตรวจสอบได� ด�านการเปDนนักประชาธิปไตย ด�านการ
ประชาสัมพันธ�และสื่อสาร ด�านพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็ง และด�านปฏิบัติตามกฎหมายอย าง
เคร งครัด ตามลําดับ 

2) ปBจจัยท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวด�านการ
จัดการทรัพยากรป&าไม�และสิ่งแวดล�อมในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด�วย 
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(1) ปBจจัยสภาพพ้ืนท่ีศึกษา โดยรวมและรายด�านอยู ในระดับมาก ( X  = 2.84, S.D. = 0.56) และ
เรียงลําดับจากค าเฉลี่ยสูงไปหาตํ่า ดังนี้ ด�านการปPองกันทรัพยากรธรรมชาติ ด�านการหยุดยั้งการบุกรุก
พ้ืนท่ีป&า ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี และด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ (2) ปBจจัยการพัฒนาชุนชน โดยรวม
และรายด�านอยู ในระดับมาก (X  = 2.86, S.D. = 0.54) และเรียงลําดับจากค าเฉลี่ยสูงไปหาตํ่า ดังนี้       
ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน ด�านความร วมมือในการพัฒนา ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม และด�านพัฒนาเศรษฐกิจ โดยปBจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต อประสิทธิผลเรียงตามลําดับค าสัมประสิทธิ์ถดถอยบางส วน ดังนี้ (1) ปBจจัยการหยุดยั้งการบุกรุก
ทําลายป&า (β = 0.29) (1) ปBจจัยการพัฒนาชุมชนโดยความร วมมือของประชาชน (β = 0.22) และ 
(3) ปBจจัยการพัฒนาพ้ืนท่ี (β = 0.18) โดยปBจจัยท้ังสามสามารถอธิบายความผันแปรของภาวะผู�นําท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวได�ร�อยละ 40 (R2= 0.40) อย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 3) เสนอตัวแบบภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวด�านการจัดการ
ทรัพยากรป&าไม�และสิ่งแวดล�อมในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงได�ข�อสรุปจากการ
สัมภาษณ�เชิงลึกและการวิจัยเชิงปริมาณ รวมถึงการตรวจสอบและยืนยันตัวแบบโดยผู�ให�สําคัญ     
10 คน ดังนี้ (1) ปBจจัยนําเข�า โดยประกอบด�วย ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ีให�เปDนแหล งท องเท่ียวอย างยั่งยืน  
ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป&า และด�านความร วมมือของประชาชนในรูปเครือข ายภาคประชาสังคม 
(2) ปBจจัยกระบวนการ ประกอบด�วย ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว 7 ด�าน 
ประกอบด�วย ตัวแบบภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว คือ DURCARD        
มีความหมาย ดังนี้ D= การพัฒนา (Development), U= ความเข�าใจ (Understanding),              
R=ความสัมพันธ� (Relationship), C=ตรวจสอบได� (Check), A=การโฆษณาประชาสัมพันธ� 
(Advertise), R=กฎระเบียบ (Regulations) and D= ประชาธิปไตย (Democracy) และ (3) แนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรโดยสถาบันการศึกษาต างๆ ในพ้ืนท่ีท่ีมีบริบทใกล�เคียงกัน โดยใช�ตัวแบบ DURCARD 
เปDนต�นแบบในการพัฒนา 
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ABSTRACT 

  The objectives of this research were to 1) study the appropriate leadership 
for sensitive area community development of forest resources and environment 
management in Nakhon Ratchasima and Prachin Buri provinces, 2) study the factors 
affecting the appropriate leadership for sensitive area community development of 
forest resources and environment management in Nakhon Ratchasima and Prachin 
Buri provinces, and 3) to propose an appropriate leadership model for sensitive area 
community development of forest resources and environment management in 
Nakhon Ratchasima and Prachin Buri provinces. Mixed methods of research, 
quantitative and qualitative were applied. The quantitative research was done using 
a sample of 450 respondents from the community leaders in sensitive areas 
consisting of executives in Local Administrative Organizations, community leaders, 
religious leaders, and indigenous philosophers. The sample was selected by stratified 
random sampling and simple random sampling. The tool for data collection was a 4-
level rating scale questionnaire. The statistics for data analysis were percentage, 
average, standard deviation, and multiple regression analysis. The qualitative research 
involved 43 key informants purposely selected from community leaders in sensitive 
areas and consisted of 10 executives in Local Administrative Organizations, 10 
community leaders, 8 religious leaders, and 15 indigenous philosophers. The tool for 
data collection was a structured interview and the data were analyzed by content 
interpretation. 
 The research results show that: 
 1) The appropriate leadership for sensitive area community development of 
forest resources and environment management in Nakhon Ratchasima and Prachin 

Buri provinces was, overall and for each aspect, at a high level (X  = 2.86, S.D. = 0.50). 
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Ranking each aspect from a highest to lowest mean we have: the aspect of human 
relations, the aspect of knowledge and understanding, the aspect of transparency 
and check, the aspect of democracy, the aspect of public relations and 
communication, the aspect of development based on community strength and the 
aspect of rigorous legal practices.  
 2) The factors affecting the appropriate leadership for sensitive area 
community development of forest resources and environment management in 
Nakhon Ratchasima and Prachin Buri provinces were composed of (1) the factor of 

the studied area, which  was overall and for each aspect at a high level ( X  = 2.84, 
S.D.=0.56). Ranked from a highest to lowest mean were the aspect of natural 
resource prevention, the aspect of cessation of forest destruction, the aspect of area 
development and the aspect of identification of public area (2) the factor of 
community development was, overall and for each aspect also at a high level          

( X  = 2.86, S.D. = 0.54). From highest to lowest mean, they were the aspect of area 
development, the aspect of cooperation in development, the aspect of information 
technology development, the aspect of natural resources and environment 
management and the aspect of economic development. The factors affecting the 
effectiveness that ranked from the high partial regression coefficient as (1) the factor 

of cessation of forest destruction (β = 0.29) (2) the factor of community development by 

the cooperatives of people (β = 0.22) and (3) the factor of area development (β = 0.18). These 
three factors explained at 40.00 percent (R2= 0.40) of the appropriate leadership for 
sensitive area community development at a statistical significance of 0.05. 
 3) The proposed appropriate leadership model for sensitive area 
community development of forest resources and environment management in 
Nakhon Ratchasima and Prachin Buri provinces as summarized from in-depth 
interviews and the quantitative research as well as examined and confirmed model 
by 10 key informants has the following as (1) the factor of inputs; composed of the 
aspect of area development for  sustainable tourist destinations, the aspect of 
cessation of forest destruction and cooperatives of people relying on civil society 
networks (2) the factor of process; composed of appropriate leadership for 
community development in sensitive areas following the DURCARD model namely, 
D= Development, U= Understanding, R= Relationship, C= Check, A= Advertise,         
R= Regulations and D= Democracy and (3) guidelines to develop the curriculum for 
education institutions in similar contexts based on the DURCARD model as a 
prototype of development. 



กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธ
ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ
ได�ด�วยความกรุณาและการช#วยเหลือเก้ือกูลจากคณะครู
อาจารย
 บุคคลหลายท#าน และกัลยามิตรหลายคน ผู�วิจัยใคร#ขอแสดงกิตติกรรมประกาศดังนี้ ขอกราบ
ขอบพระคุณประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
 ศาสตราจารย
 ดร.บุญทัน  ดอกไธสง กรรมการท่ีปรึกษา 
อาจารย
 ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  อาจารย
 ดร.บุญเลิศ  ไพรินทร
  อาจารย
 พลเอก ดร.เกษมชาติ   
นเรศเสนีย
 และรองศาสตราจารย
 ดร.สุรินทร
 นิยมางกูร ท่ีถ#ายทอดความรู�ประสบการณ
และ
คําแนะนําท่ีมีคุณค#า ส#งผลให�การทําวิทยานิพนธ
เป4นไปด�วยความก�าวหน�าต#อเนื่อง และกราบ
ขอบพระคุณอาจารย
ท่ีประสิทธิ์ประสาทวิทยาการอันมีค#ายิ่ง ตลอดท้ังผู�ให�คําชี้แนะปรึกษาแก#ผู�วิจัย
ทุกท#าน 
 ขอกราบอาจารย
ทุกท#านในโครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตท่ีได�ประสิทธิ์ประสาท
องค
ความรู� ให�คําปรึกษาดูแลเอาใจใส#จนงานสําเร็จเรียบร�อยตามเจตนารมณ
 
 คุณค#าและประโยชน
ใดอันพึงจะมีในดุษฎีนิพนธ
นี้ ผู�วิจัยขอน�อมบูชาแด#พรหมแห#งบุตร คือ 
บิดา-มารดา พระคุณยิ่งใหญ#คือให�การศึกษานี้บรรลุวัตถุประสงค
 แม�จะล#วงลับไปแล�วแด#ดวงวิญญาณ
ของผู�มีพระคุณสูงสุด 

 
 

สมพล  ชีวะประเสริฐ 



สารบัญ 

 

 หน
า 

บทคัดย�อภาษาไทย...................................................................................................................... ก 
บทคัดย�อภาษาอังกฤษ................................................................................................................. ค 
กิตติกรรมประกาศ....................................................................................................................... จ 
สารบัญ........................................................................................................................................ ฉ 
สารบัญตาราง.............................................................................................................................. ซ 
สารบัญภาพ................................................................................................................................. ฏ 
บทท่ี 1 บทนํา............................................................................................................................. 1 

1.1  ความเป'นมาและความสําคัญของป+ญหา…………………………................................... 1 
1.2  คําถามการวิจัย....................................................................................................... 4 
1.3  วัตถุประสงค3การวิจัย.............................................................................................. 4 
1.4  ขอบเขตการวิจัย………………………........................................................................... 4 
1.5  ข5อตกลงเบื้องต5น..................................................................................................... 5 
1.6  นิยามปฏิบัติการ...................................................................................................... 5 
1.7  ประโยชน3ท่ีคาดว�าจะได5รับ……………….................................................................... 8 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข5อง...................................................................................... 9 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู5นําชุมชน......................................................................... 9 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีการจัดการพัฒนาชุมชน............................................................. 20 
2.3  นโยบายการบริหารจัดการภาครัฐ........................................................................... 32 
2.4  แนวคิดและทฤษฎีความร�วมมือของผู5นํา................................................................. 42 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล5อม........................... 54 
2.6  แนวคิดและทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรม………………………………………………………… 66 
2.7  สภาพพ้ืนท่ีทําการศึกษา......................................................................................... 80 
2.8  งานวิจัยท่ีเก่ียวข5อง................................................................................................. 86 
2.9  กรอบแนวคิดท่ีใช5ในการวิจัย................................................................................... 91 

บทท่ี 3  วิธีดําเนินการวิจัย.......................................................................................................... 92 
3.1  ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง..................................................................................... 92 
3.2  ตัวแปรท่ีใช5ในการวิจัย............................................................................................. 93 

 



 ช

สารบัญ (ตอ) 

 

 หน
า 

3.3  เครื่องมือท่ีใช5ในการวิจัย......................................................................................... 97 
3.4  การสร5างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย................................................. 97 
3.5  การเก็บรวบรวมข5อมูล.......................................................................................... 98 
3.6  การวิเคราะห3ข5อมูล................................................................................................. 99 
3.7  สถิติท่ีใช5ในการวิจัย…………………………………………………………………………………….. 100 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห3ข5อมูล..................................................................................................... 102 
4.1  ผลการวิเคราะห3ข5อมูลเชิงปริมาณ........................................................................... 102 
4.2  ผลการวิเคราะห3ข5อมูลเชิงคุณภาพ…………………………............................................ 137 
4.3  ผลการวิเคราะห3ข5อมูลในภาพรวมท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ…............................. 164 

บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และข5อเสนอแนะ................................................................................ 170 
5.1  สรุปผลการวิจัย........................................................................................................ 170 
5.2  การอภิปรายผล………………………….......................................................................... 200 
5.3  บทสังเคราะห3ผลการวิจัย........................................................................................ 207 
5.4  ข5อเสนอแนะ........................................................................................................... 208 

บรรณานุกรม............................................................................................................................... 210 
ภาคผนวก ................................................................................................................................... 221 

ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม…........................................................................................ 222 
ภาคผนวก ข  แบบสัมภาษณ3.......................................................................................... 232 
ภาคผนวก ค  หนังสือขอความอนุเคราะห3จากมหาวิทยาลัย........................................... 238 
ภาคผนวก ง  หนังสือขออนุเคราะห3ผู5เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย.................. 241 
ภาคผนวก จ  ผลการวิเคราะห3ค�าดัชนีความสอดคล5อง (IOC)………………………………….. 247 
ภาคผนวก ฉ  ผลการวิเคราะห3ความเชื่อม่ันท้ังฉบับ....................................................... 256 

ประวัติผู5วิจัย................................................................................................................................ 260 

 



สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี   หน�า 

3.1 กลุ�มตัวอย�างการวิจัย..................................................................................................... 93 
3.2 ตัวแปรและตัวชี้วัดตามกรอบแนวคิดในการวิจัย........................................................... 94 
4.1 จํานวนและร#อยละของผู#ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามข#อมูลส�วนบุคคล.................... 103 
4.2 ค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู#ตอบ         

แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห5ข#อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษา โดยส�วนรวม................ 

 
106 

4.3 ค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู#ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห5ข#อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษา ด#านการพัฒนาพ้ืนท่ี.... 

 
106 

4.4 ค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู#ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห5ข#อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษา ด#านการป@องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ....................................................................................................... 

 
 

107 

4.5 ค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู#ตอบ       
แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห5ข#อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษา ด#านการหยุดยั้งการบุก
รุกพ้ืนท่ีปDา..................................................................................................................... 

 
 

108 

4.6 ค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู#ตอบ 
แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห5ข#อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษา ด#านกําหนดพ้ืนท่ี
สาธารณะ...................................................................................................................... 

 
 

109 

4.7 ค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู#ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห5ข#อมูลการพัฒนาชุมชน โดยส�วนรวม................. 

 
109 

4.8 ค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู#ตอบ     
แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห5ข#อมูลการพัฒนาชุมชน ด#านพัฒนาเศรษฐกิจ.... 

 
110 

4.9 ค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู#ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห5ข#อมูลการพัฒนาชุมชน ด#านพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล#อม..................................................................................... 

 
 

111 

4.10 ค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู#ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห5ข#อมูลการพัฒนาชุมชน ด#านการมีส�วนร�วมของ
ประชาชน...................................................................................................................... 

 
 

112 



 ฌ 

สารบัญตาราง (ต�อ) 
 

ตารางท่ี   หน�า 

4.11 ค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู#ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห5ข#อมูลการพัฒนาชุมชน ด#านพัฒนาพ้ืนท่ีของ
ประชาชน........................................................................................................................ 

 
 

113 

4.12 ค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู#ตอบ     
แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห5ข#อมูลการพัฒนาชุมชน ด#านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ……………….................................................................................... 

 
 

114 

4.13 ค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู#ตอบ    
แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห5ข#อมูลภาวะผู#นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหวโดยส�วนรวม…................................................................................. 

 
 

115 

4.14 ค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู#ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห5ข#อมูลภาวะผู#นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหวด#านนักประชาธิปไตย....................................................................... 

 
 

115 

4.15 ค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู#ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห5ข#อมูลภาวะผู#นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว ด#านมีมนุษยสัมพันธ5........................................................................ 

 
 

116 

4.16 ค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู#ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห5ข#อมูลภาวะผู#นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว ด#านการประชาสัมพันธ5และสื่อสาร................................................ 

 
 

117 

4.17 ค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู#ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห5ข#อมูลภาวะผู#นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว ด#านปฏิบัติตามกฎหมายอย�างเคร�งครัด......................................... 

 
 

118 

4.18 ค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู#ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห5ข#อมูลภาวะผู#นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว ด#านพัฒนาตามหลักชุมชนเข#มแข็ง................................................. 

 
 

119 

4.19 ค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู#ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห5ข#อมูลภาวะผู#นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว ด#านความโปร�งใสและตรวจสอบได#................................................. 

 
 

120 



 ญ 

สารบัญตาราง (ต�อ) 
 

ตารางท่ี   หน�า 

4.20 ค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู#ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห5ข#อมูลภาวะผู#นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว ด#านการให#ความรู#ความเข#าใจ......................................................... 

 
 

121 

4.21 แสดงเมตริกค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ5เพียร5สันของความสัมพันธ5ระหว�างตัวแปรสภาพ
พ้ืนท่ีศึกษาต�อภาวะผู#นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว......................... 

 
122 

4.22 แสดงผลการวิเคราะห5ถดถอยการพัฒนาพ้ืนท่ีมีอิทธิพลต�อภาวะผู#นําท่ีเหมาะสมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว........................................................................................ 

 
123 

4.23 แสดงผลการวิเคราะห5ถดถอยด#านการป@องกันทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอิทธิพลต�อภาวะ
ผู#นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว........................................................ 

 
124 

4.24 แสดงผลการวิเคราะห5ถดถอยด#านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีปDาท่ีมีอิทธิพลต�อภาวะ
ผู#นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว........................................................ 

 
125 

4.25 แสดงผลการวิเคราะห5ถดถอย ด#านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีอิทธิพลต�อภาวะผู#นํา
ท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว............................................................... 

 
125 

4.26 แสดงผลการวิเคราะห5ถดถอยตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษาโดยรวมท่ีมีอิทธิพลต�อภาวะผู#นํา
ท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว............................................................... 

 
126 

4.27 แสดงผลการวิเคราะห5ถดถอยตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษาโดยรวมท่ีมีอิทธิพลต�อภาวะผู#นํา
ท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว โดยการปรับลดตัวแปรด#านการป@องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ......................................................................................................... 

 
 

127 
4.28 แสดงเมตริกค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ5เพียร5สันของความสัมพันธ5ระหว�างตัวแปรในการ

พัฒนาชุมชนต�อภาวะผู#นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว...................... 
 

128 
4.29 แสดงผลการวิเคราะห5ถดถอยด#านพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต�อภาวะผู#นําท่ีเหมาะสม

เพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว................................................................................. 
 

129 
4.30 แสดงผลการวิเคราะห5ถดถอยด#านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล#อมท่ีมี

อิทธิพลต�อภาวะผู#นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว.............................. 
 

130 
4.31 แสดงผลการวิเคราะห5ถดถอยด#านการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีมีอิทธิพลต�อภาวะผู#นํา

ท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว............................................................... 
 

130 
4.32 แสดงผลการวิเคราะห5ถดถอยด#านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชนท่ีมีอิทธิพลต�อภาวะผู#นําท่ี

เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว.................................................................. 
 

131 



 ฎ

สารบัญตาราง (ต�อ) 
 

ตารางท่ี   หน�า 

4.33 แสดงผลการวิเคราะห5ถดถอยด#านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอิทธิพลต�อภาวะผู#นํา
ท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว……………………………………………………… 

 
132 

4.34 แสดงผลการวิเคราะห5ถดถอยตัวแปรการพัฒนาชุมชนท่ีมีอิทธิพลต�อภาวะผู#นําท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว.................................................................. 

 
133 

4.35 แสดงผลการวิเคราะห5ถดถอยตัวแปรการพัฒนาชุมชนท่ีมีอิทธิพลต�อภาวะผู#นําท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว โดยการปรับลดตัวแปรด#านการมีส�วน
ร�วมของประชาชน........................................................................................................... 

 
 

134 
4.36 แสดงเมตริกค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ5เพียร5สันของการวิเคราะห5โดยภาพรวมระหว�าง

ตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษา การพัฒนาชุมชนมีความสัมพันธ5ต�อภาวะผู#นําท่ีเหมาะสมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว........................................................................................ 

 
 

135 
4.37 แสดงผลการวิเคราะห5ถดถอยตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษา การพัฒนาชุมชนท่ีมีอิทธิพลต�อ

ภาวะผู#นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว................................................ 
 

136 
4.38 แสดงผลการวิเคราะห5ถดถอยตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษา การพัฒนาชุมชนโดยรวม ท่ีมี

อิทธิพลต�อภาวะผู#นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว เฉพาะตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธ5อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ............................................................................ 

 
 

137 
   
   
   
   
   
   

 



สารบัญภาพ 

 

ภาพท่ี   หน�า 

2.1 แผนภูมิแสดงทฤษฎีลําดับความต�องการ 5 ข้ันของมาสโลว$ (Maslow’s Hierarchy of 
Needs)………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
22 

2.2 องค$ประกอบของการพัฒนาชุมชน................................................................................ 27 
2.3 กรอบแนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย......................................................................................... 91 
5.1 ตัวแบบภาวะผู�นําการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอGอนไหว.......................................................... 207 
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 มนุษย�ในยุคอดีตกาล สามารถดํารงชีวิตอยู�ได�ภายใต�ศักยภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมท่ีมีความอุดมสมบูรณ� สามารถตอบสนองความต�องการได�อย�างเต็มท่ี ซ่ึงมนุษย�ยุคแรกนั้น
เปรียบเสมือนเป0นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งของระบบนิเวศน�ธรรมชาติ ลักษณะและระดับของการใช�
ประโยชน�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล�อม ไม�ก�อให� เ กิดความเสียหายอย� างรุนแรง                
(วศิน อิงคพัฒนากุล, 2548) และในช�วงศตวรรษท่ี 19 และ 20 มนุษย�ก�อให�เกิดผลกระทบต�อ
สิ่งแวดล�อม โดยมนุษย�นําพลังงานจากธรรมชาติมาใช� แต�ปล�อยสารพิษกลับเข�าสู�สิ่งแวดล�อม ซ่ึง
มนุษย�จะต�องรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล�อมในครั้งนั้น และยุคป@จจุบันประชากรของ
โลกโดยท่ัวไป ได�มีความตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล�อม ท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาในหลาย
รูปแบบ ซ่ึงการพัฒนาท่ียั่งยืนมีความสําคัญต�อการประชุมระดับโลก และนานาประเทศต�างให�ความใจ 
แสดงความรับผิดชอบต�อการพัฒนาประเทศมากข้ึน ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 ท่ีกรุงริโอเดอจาเนโร 
ประเทศบราซิล ได�มีการลงนามร�วมกันของผู�นําประเทศต�างๆ กว�า 150 ประเทศ ในการประชุมท่ี 
UNCED (United Nation Conference on Environment and Development) หรือ เอิร�ธซัมมิท 
(Earth Summit) เอกสารสําคัญท่ีลงนามร�วมกันเรียกว�า ปฏิญญาริโอและแผนปฏิบัติการ 21 
(Agenda 21) การลงนามนี้เป0นการรับรองว�า  แต�ละประเทศจะแสดงถึงพันธะกรณีท่ีเก่ียวข�องกับการ
จัดการสภาพแวดล�อมและการพัฒนา เพ่ือการดําเนินชีวิตท่ียังยืนบนโลกในคริสต�ศตวรรษท่ี 21      
(ชัชพล ทรงสุนทรวงศ�, 2553) 
 สําหรับการพัฒนาในประเทศช�วงท่ีผ�านมา ได�มุ�งเน�นและให�ความสําคัญเป0นพิเศษ กับการ
เจริญเติบโตทางด�านเศรษฐกิจบนความเชื่อท่ีว�า หากเศรษฐกิจมีการขยายตัวสูง รายได�ของคนในชาติ
ก็จะเพ่ิมข้ึนและมีมาตรฐานการดํารงชีวิตของประชาชนก็จะสูงตามไปด�วย แต�ในความเป0นจริงการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในเชิงปริมาณดังกล�าว เกิดจากการขยายตัวทางการผลิตอย�างรวดเร็ว ท้ังใน
ด�านเกษตรกรรม ด�านอุตสาหกรรมและภาคบริการ ท่ีได�ใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างมากมาย เพ่ือ
ป_อนกระบวนการผลิตโดยมิได�มีการวางแผนการใช�ประโยชน�อย�างรอบคอบ (จุฑาทิพ คล�ายทับทิม, 
2550) จึงเกิดป@ญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงประกอบไปด�วย                          
1) ทรัพยากรธรรมชาติเป0นสิ่งท่ีใช�แล�วหมดสิ้นไป เช�น ทรัพยากรแร�ธาตุ น้ํามันปaโตรเลียม เม่ือใช�
หมดแล�วก็ยากท่ีจะหาสิ่งอ่ืนมาทดแทนได� จึงจําเป0นต�องสงวนรักษาเอาไว�เพ่ือป_องกันการขาดแคลน  
2) ความต�องการทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย�มากข้ึน ซ่ึงเป0นผลมาจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน ประกอบกับโลกมีวิทยาการความก�าวหน�าทางด�านเทคโนโลยีสูงข้ึน จึงรู�วิธีการท่ีจะแสวงหา
ทรัพยากรมาใช�ได�อย�างรวดเร็วและมีแนวโน�มท่ีจะนําทรัพยากรมาใช�ตอบสนองความต�องการมากข้ึน 
แต�ในขณะเดียวกันทรัพยากรนั้นมีปริมาณจํากัดและพัฒนาไม�ทันกับความต�องการในการใช� มนุษย�จึง
ประสบกับป@ญหาการขาดแคลนทรัพยากร 3) ทรัพยากรธรรมชาติส�งเสริมให�มีการพัฒนาด�าน
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เศรษฐกิจ ในประเทศใดมีทรัพยากรอย�างอุดมสมบูรณ� จะสามารถพัฒนาด�านเศรษฐกิจได�รวดเร็วกว�า
ประเทศท่ีขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ และ 4) ทรัพยากรธรรมชาติเป0นสิ่งท่ีแสดงถึงความ
เจริญก�าวหน�าทางวัฒนธรรม ในการท่ีประเทศใดสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิทัศน�ท่ีงดงาม
ตามธรรมชาติและมรดกทางประวัติศาสตร�ของชาติไว�ได� ย�อมแสดงว�าประชาชนในประเทศนั้นเป0นผู�มี
วัฒนธรรม (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ�, 2553) นอกจากนั้น สถานการณ�การพัฒนาท่ีผ�านมากล�าวได�ว�า 
ประเทศไทยดําเนินแนวทางการพัฒนาท่ีไม�ยั่งยืนซ่ึงก็คือ การพัฒนาท่ีก�อให�เกิดการเจริญเติบโต
ทางด�านเศรษฐกิจเป0นสําคัญ แต�การเติบโตของเศรษฐกิจกับได�สร�างป@ญหาและผลกระทบทางด�าน
สิ่งแวดล�อมและด�านสังคม เป0นท่ีแน�ชัดว�า หากการพัฒนาท่ีไม�ยั่งยืนยังคงดําเนินต�อไปในท่ีสุดแล�ว 
ความเจริญทางเศรษฐกิจก็ไม�อาจดํารงอยู�ได� หากต�นทุนทางด�านสิ่งแวดล�อมเสื่อมโทรมหรือหมดไป 
และการพัฒนาท่ีเน�นด�านเศรษฐกิจเป0นสําคัญ ได�สร�างผลกระทบให�แก�สังคมไทย ดังเช�น พฤติกรรม
การผลิตและการบริโภคท่ีไม�เหมาะสมของคนในสังคม การเสื่อมถอยในเรื่องศีลธรรม จริยธรรมและ
คุณค�าท่ีดีงาม (จุฑาทิพ คล�ายทับทิม, 2550) 
 จากความจริงท่ีปรากฏข้ึนในป@จจุบัน เก่ียวกับความต่ืนตัวของสาธารณชนในทุกระดับ ท่ีให�
ความสนใจในการดําเนินการป_องกันแก�ไขป@ญหาต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องท้ังโดยทางตรงและทางอ�อม ท่ีเกิด
ข้ึน กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล�อม อันเป0นผลสืบเนื่ องมาจากการใช�ประโยชน�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในอดีต โดยปราศจากการกําหนดนโยบาย แผนการท่ีดีและ
เหมาะสม ทําให�ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการเสียความสมดุลของสิ่งแวดล�อมได� และทวีความรุนแรง
ให�ปรากฏในป@จจุบัน จนในบางกรณีก�อให�เกิดมหันตภัยท่ีร�ายแรง และได�ย�อนกลับมาสู�มนุษย�และ
สังคมมนุษย�โดยส�วนรวมท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก เช�น การเกิดปรากฏการณ�ภาวะ
เรือนกระจก วาตภัย อุทกภัย แผ�นดินไหว เป0นต�น ซ่ึงอาจกล�าวได�ว�าความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนเหล�านี้ มี
ต�นเหตุส�วนใหญ�มาจากกิจกรรมต�างๆ ของมนุษย�เป0นสําคัญ ดังนั้น หากไม�มีการกําหนดนโยบายและ
แผนการ ตลอดจนมาตรการท่ีดีในการดําเนินการป_องกัน แก�ไขเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมแล�ว ระดับของความรุนแรงของภัยพิบัติต�างๆ ดังกล�าวข�างต�น ย�อมจะมีแนวโน�มท่ีจะ
รุนแรงมากข้ึนเป0นลําดับ  
 การพัฒนาท่ียั่งยืนเป0นการพัฒนาท่ีครอบคลุมการพัฒนาในทุกด�านและทุกมิติ กล�าวคือ ท้ัง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จิตใจ วัฒนธรรม โดยมีคนเป0นศูนย�กลางหรือ
เป_าหมายของการพัฒนา เพ่ือให�คนอยู�ดีกินดีและมีความสุข ซ่ึงหน�วยงานต�างๆ ท้ังภาครัฐบาล 
ประชาชน ตลอดจนองค�กรพัฒนาเอกชน ท่ีเล็งเห็นและตระหนักในความสําคัญของการป_องกันและ
แก�ไขป@ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จึงได�พยายามทุกวิถีทางในอันท่ีจะดําเนินการ เพ่ือให�
บรรลุวัตถุประสงค�และมีการบูรณการแนวความคิดต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการสงวน การอนุรักษ�และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ผนวกเข�ากับสถานการณ�ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม โดยมีการใช�รูปแบบมาดําเนินการประยุกต�ใช� เพ่ืออนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมให�มีการเปลี่ยนแปลงไป จนกระท่ังในบางพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ�แต�เปราะบางต�อการ
เปลี่ยนแปลง ได�เกิดความเสียหายข้ึนในรูปแบบต�างๆ กัน (วศิน อิงคพัฒนากุล, 2548) การพัฒนา
จําเป0นจะต�องมีภาวะผู�นําท่ีมีอิทธิพล ท่ีจะทําให�ผู�ตามปฏิบัติตามวัตถุประสงค�และบรรลุวัตถุประสงค� 
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โดยใช�อิทธิพลท่ีเกิดจากความสามารถส�วนตัว จูงใจผู�อ่ืนให�ปฏิบัติตามและทําหน�าท่ีเป0นผู�ตัดสินใจ 
กําหนดป@ญหา วางแผนและรับผิดชอบต�อความอยู�รอดหรือการพัฒนาขององค�การ อีกท้ังยังมีส�วนทํา
ให�เกิดวิสัยทัศน�ขององค�การ และเป0นตัวแทนของการนําความเปลี่ยนแปลงมาสู�องค�การ ดังนั้น การ
กระทําของผู�นําย�อมมีผลกระทบต�อบุคคลส�วนใหญ�มากกว�าท่ีบุคคลอ่ืนเป0นผู�กระทํา ผู�นํามีบทบาทท่ี
แสดงท้ังต�อองค�ประกอบของงาน ซ่ึงผู�นําจะต�องเป0นผู�จัดรวมรวบพฤติกรรม และมีอิทธิพลเหนือ
พฤติกรรมของกลุ�มสมาชิก โดยทําให�กลุ�มสมาชิกทํางานได�ผลสําเร็จ มีความสามารถในการติดต�อ
สัมพันธ�กับบุคคลอ่ืนให�มีความเชื่อม่ันต�อองค�กรของตน โดยทําหน�าท่ีเป0นสื่อกลางท่ีจะประสานความ
ต�องการของกลุ�มสมาชิก ให�มีความสัมพันธ�กับการทํางาน นอกจากนั้น ภาวะผู�นํามีรูปแบบท่ีเป0น
กระบวนการอย�างหนึ่งในพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลเหนือผู�อ่ืน (Cherrington, 1989) โดยมี
คุณสมบัติภาวะผู�นําอย�างมีประสิทธิภาพ มีการปรับตัวและจุดประกายความคิดสร�างสรรค�ให�สมาชิก
ในองค�การพร�อมรับมือการเปลี่ยนแปลง และสนองตอบต�อนโยบายกลยุทธ�ขององค�การ ตลอดจนต�อง
ทําความเข�าใจและเตรียมพร�อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ของสภาพแวดล�อมท่ีมากระทบต�อ
องค�การ 
 บริบทสภาพพ้ืนท่ีอ�อนไหวท่ีทําการศึกษา อยู�ในพ้ืนท่ีท่ีติดต�อกับอุทยานแห�งชาติเขาใหญ�ใน
เขตอําเภอปากช�อง  จังหวัดนครราชสีมา  ปcาทับลาน ซ่ึงมีผืนปcาติดต�อกันตามธรรมชาติอยู�ในเขต
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา และเขตอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ในสภาพพ้ืนท่ีอ�อนไหว 
ในปd 2556 เกิดป@ญหาระหว�างชุมชนในพ้ืนท่ีอ�อนไหวกับเจ�าหน�ารัฐ ได�ถูกดําเนินคดี ตาม พ.ร.บ.
อุทยานแห�งชาติ 2504 โดยการเข�าครอบครองพ้ืนท่ีของนายทุนรายใหญ�และนักการเมือง เพ่ือสร�างรี
สอร�ทหรูและบ�านพักตากโอโซน ปcาเขาใหญ�และทับลานจึงถูกบุกรุกออกไปเรื่อยๆ ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีไม�
สามารถแยกแยะระหว�างพ้ืนท่ีส�วนใดเป0นของนายทุน พ้ืนท่ีส�วนใดเป0นพ้ืนท่ีของชุมชนเดิม จึงเกิด
ป@ญหาข้ึน ซ่ึงเจ�าหน�ารัฐได�ปฏิบัติตามกฎหมายฯและมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 เจ�าหน�าท่ี
รัฐได�มีการดําเนินการเยียวยาเพ่ือให�วิถีชีวิตของชาวบ�านโดยเฉพาะใน 9 ตําบล ของประชาชนใน
ตําบลท่ีทําการศึกษา จะคืนกลับสู�ความสงบเรียบร�อย หายจากการหวาดผวาจากการจับกุมของ
เจ�าหน�าท่ีรัฐ  ส�วนนี้ผู�นําท�องถ่ินท้ังเป0นทางการและไม�เป0นทางการ มีส�วนสําคัญท่ีจะปฏิบัติตาม
กฎหมายในทิศทางท่ีดีข้ึน ถูกต�อง มีการระดมความคิดและมีการประสานประโยชน�ชุมชน โดยการจัด
ระเบียบภายในพ้ืนท่ีอ�อนไหว ซ่ึงมีการจัดระบบเพ่ือให�เกิดความยั่งยืน อาจแสดงถึงการต�อต�านอํานาจ
รัฐโดยความรู�ความสามารถของผู�นําท�องถ่ินอย�างแนบแน�นกับชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว  
 ในด�านสิ่งแวดล�อมทางธรรมชาติ ชุมชนในพ้ืนท่ีอ�อนไหวเป0นพ้ืนท่ีท่ีคนในเมืองแสวงหา เช�น 
อากาศท่ีเย็นสบายเกือบจะท้ังปd ทะเลหมอก ภูเขา น้ําตก ทําให�มีนักท�องเท่ียวหลั่งไหลมาเท่ียวชมกัน
เป0นจํานวนมาก สิ่งแวดล�อมในท�องถ่ินมีแนวโน�มท่ีจะถูกทําลาย การร�อยหรอลงของปcาท่ีถูกทําลายท้ัง
โดยการกระทําของธรรมชาติเองและฝdมือมนุษย� เพ่ือป_องกันป@ญหาดังกล�าว ทุกคนจึงต�องตระหนักถึง
ป@ญหาร�วมกันโดยศึกษาถึงลักษณะของป@ญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนแสวงหาแนวทางใน
การแก�ป@ญหา  
 ชุมชนในพ้ืนท่ีอ�อนไหวมีความเข�มแข็งเป0นทุนเดิม ประชากรน�อย ทําให�ในแต�ละในพ้ืนท่ี
อ�อนไหวล�วนแล�วเป0นบุคคลคุ�นหน�า คุ�นเคย เครือญาติ จุนเจือกัน จนเกิดเป0นชุมชนเข�มแข็งรักแผ�นดิน
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ถ่ินพักพิงอาศัยและทํากิน เกษตรกรจึงรักผืนปcาและแผ�นดินรวมถึงการเป0นต�นน้ําบางส�วน ซ่ึงจะไหล
ลงสู�ปราจีนบุรี ทําให�พวกเขาทําเกษตรอินทรีย� คือ ไม�ใช�สารเคมีประกอบการเกษตรกรรมอย�างสิ้นเชิง
อันเป0นมาตรฐานท่ีทุกคนใช�ร�วมกันและมุ�งม่ันอุดมการณ�เดียวกัน สิ่งเหล�านี้ผู�นําชุมชนท้ังท่ีเป0น
ทางการและไม�เป0นทางการ มีส�วนร�วมนําเป0นอย�างมาก ฉะนั้น การกระทําเป0นแนวทางเดียวกันแบบ
เกษตรอินทรีย�คงเกิดข้ึนมิได� ผู�ศึกษาจึงอยากท่ีจะทราบว�า ภาวะผู�นําชุมชนดังกล�าวท้ังสองประเภท
กระทําหรือดําเนินการอย�างไรและมีป@จจัยใด เป0นป@จจัยเหตุให�ชุมชนท้ังหลายเหล�านี้ เป0นปjกแผ�นเช�น
ท่ีเป0นอยู�และแสวงหาแนวทางเหมาะสมของการพัฒนาชุมชนนี้ ภายใต�ภาวะผู�นําท่ีประชาชนต�องการ 
ควรจะมีหน�าตาแห�งคุณสมบัติ อุดมการณ�ทางความคิดรูปแบบอย�างไร เป0นต�น 
 
1.2 คําถามการวิจัย 
 1.2.1 ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอ
ปากช�อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีลักษณะเป0นอย�างไร 
 1.2.2 ป@จจัยใดบ�าง มีอิทธิพลต�อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว      
ในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช�อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   
 1.2.3 ภาวะผู�นําการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช�อง 
จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ท่ีเหมาะสมเป0นอย�างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค&การวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�กําหนดวัตถุประสงค�การวิจัยไว� 3 ประการ  
 1.3.1 เพ่ือศึกษาภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว 
อําเภอปากช�อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   
 1.3.2 เพ่ือศึกษาป@จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ�อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช�อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
 1.3.3 เพ่ือเสนอตัวแบบภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหวในอําเภอ
วังน้ําเขียว อําเภอปากช�อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 ประกอบด�วยขอบเขตพ้ืนท่ี ขอบเขตแหล�งข�อมูล ขอบเขตด�านเนื้อหา ขอบเขตด�านเวลา ดังนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตพ้ืนท่ีการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยทําการวิจัยเฉพาะพ้ืนท่ีอ�อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว 
อําเภอปากช�อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
 1.4.2 ขอบเขตด�านแหล�งข�อมูลการวิจัยครั้งนี้ เป0นการวิจัยแบบผสมท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเป0นการศึกษาข�อมูล ดังนี้ 
  1. รวบรวมข�อมูลทุติยภูมิจากตํารา เอกสาร วิทยานิพนธ� บทความและข�อมูลจาก
อินเตอร�เน็ต 
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  2. เป0นการศึกษาข�อมูลโดยการสัมภาษณ�เชิงลึก จากกลุ�มผู�นําบริหารปกครองส�วน
ท�องถ่ิน กลุ�มผู�นําชุมชน กลุ�มผู�นําศาสนาและกลุ�มปราชญ�ชาวบ�าน เพ่ือประเมินภาวะผู�นําการพัฒนาชุมชน  
 1.4.3 ขอบเขตเนื้อหาประกอบด�วย การประเมินแนวคิดจากกลุ�มผู�นําบริหารปกครองส�วน
ท�องถ่ิน กลุ�มผู�นําชุมชน กลุ�มผู�นําศาสนาและกลุ�มปราชญ�ชาวบ�านในพ้ืนท่ีอ�อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว 
อําเภอปากช�อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือหาแนวทางการเตรียมการ
ป_องกันป@ญหาและแก�ป@ญหาท่ีเกิดข้ึน ป@ญหาท่ีเคยเกิดมาแล�วและส�วนสุดท�าย เป0นการนําเสนอผลของ
การวิจัยและข�อเสนอแนะ 
 1.4.4 ขอบเขตด�านระยะเวลา ใช�ระยะเวลาเพ่ือการศึกษาและค�นคว�าข�อมูลต้ังแต�เดือน
กันยายน 2556 ถึง เดือนมิถุนายน 2557 
 
1.5 ข)อตกลงเบ้ืองต)น 
 งานวิจัยนี้ ผู�วิจัยได�วิจัยถึงภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหวพ้ืนท่ี    
9 ตําบล ของอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช�อง จังหวัดนครราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
และความสัมพันธ�ระหว�างผู�นําชุมชนกับประชาชนในชุมชน ในบริบทการประสานนโยบายของรัฐบาล
ตามความต�องการของชุมชนท่ีถูกตอบสนอง รวมถึงบางส�วนท่ีประชาชนทําการปฏิเสธต�ออํานาจรัฐ 
เนื่องด�วยความขัดแย�งในพ้ืนท่ีอ�อนไหวของอุทยานแห�งชาติเขาใหญ�และทับลาน โดยใช�วิธีการวิจัย
แบบผสม (Mixed Model) ใช�ท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) 
คือ ผสมผสานการวิจัยเชิงสหสัมพันธ� (Correlation Research) กับการสัมภาษณ� (Interview) การ
สัมภาษณ�เชิงลึก การมีส�วนร�วม แล�วนําข�อมูลเหล�านั้นมาเชื่อมโยงสัมพันธ�กัน ตามระเบียบวิธีวิจัยให�
ได�รูปแบบความสัมพันธ�ในเชิงเหตุและผล 
 
1.6 นิยามปฏิบัติการ 
 1.6.1 ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม หมายถึง กระบวนการท่ีผู�บริหารมีอิทธิพลต�อผู�อ่ืน ในการทํา
ให�กระบวนการมีจุดมุ�งหมายหรือทิศทางท่ีมีความหมาย เพ่ือให�เกิดการรวมพลังความพยายามและ
ความเต็มใจท่ีจะใช�ความพยายามนั้น เพ่ือให�บรรลุเป_าหมายขององค�การ ประกอบด�วย 1) ด�าน              
นักประชาธิปไตย 2) ด�านมีมนุษยสัมพันธ� 3) ด�านการประชาสัมพันธ�และสื่อสาร 4) ด�านปฏิบัติตาม
กฎหมายอย�างเคร�งครัด 5) ด�านพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็ง 6) ด�านความโปร�งใสและตรวจสอบได�
และ7) ด�านการให�ความรู� ความเข�าใจ  
  ด�านนักประชาธิปไตย หมายถึง การเป0นนักปกครองภายใต�ระเบียบการบริหาร ตาม
อํานาจอธิปไตยอัน ประกอบด�วย อํานาจนิติรัฐ อํานาจบริหารและและข�อปฏิบัติของสังคมท่ีมีอิสระ
โดยยึดหลักนิติธรรม (Rule by Law) ท่ีประชาชนมีส�วนร�วม ในทุกระดับของกระบวนการ 
  ด�านมีมนุษยสัมพันธ� หมายถึง  ผู�นําชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหวมีอัธยาศัยไมตรี เป0นมิตรกับ
ประชาชน มีทักษะในการรับรู�และสื่อสารกับผู� อ่ืนได�ดี เป0นกัลยาณมิตรท่ีคอยช�วยเหลือแนะนํา
ตลอดเวลา  
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  ด�านการประชาสัมพันธ�และสื่อสาร หมายถึง ประชาชนท่ีได�รับบริการจากทาง
ราชการ ผ�านระบบราชการหรือกลไกอ่ืนๆ ของรัฐ หมายถึงการใช�อํานาจนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ   
ท่ีรัฐมาพันธะผูกพันต�อพลเมือง อันธํารงไว�ซ่ึงอํานาจอธิปไตย การรักษาความสงบเรียบร�อยของสังคม 
การปกป_องคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการสวัสดิการสังคม 
  ด�านปฏิบัติตามกฎหมายอย�างเคร�งครัด หมายถึง ประชาชนในชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว
ได�รับทราบข�อกฎหมาย เช�น พระราชบัญญัติปcาไม�และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง อันถูกนํามาใช�ในพ้ืนท่ี 
โดยผู�รักษาและนํากฎหมายไปปฏิบัติ ร�วมสร�างความรู�ความเข�าใจเป0นอย�างดี 
  ด�านพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็ง หมายถึง ชุมชนท่ีกําหนดให�มีส�วนร�วมของ
ประชาชน ยึดหลักความเสมอภาคของสังคมมนุษย� เก้ือกูลกัน มุ�งให�เกิดความเป0นธรรมเท�าเทียม โดย
ส�งเสริมแนวทางประชาธิปไตยแก�ประชาชนในระดับรากหญ�า ชุมชนจะเป0นแกนหลักในการกําหนดวิถี
ชีวิตของตน รัฐต�องส�งเสริมและสนับสนุนท้ังด�านงบประมาณและบุคลากร ด�านความสอดคล�องทาง
กฎหมายท่ีสามารถสร�างความร�วมมืออันดีในชุมชน 
  ด�านความโปร�งใสและตรวจสอบได� หมายถึง การกระทําการของผู�นําชุมชนในพ้ืนท่ี
อ�อนไหว กําหนดให�มีการตรวจสอบการทํางานอย�างชัดเจน ประชาชนและหน�วยงานอ่ืนเข�าตรวจสอบ
การปฎิบัติหน�าท่ีได� โดยยึดม่ันในความถูกต�อง คําร�องเรียนและนําคําร�องเรียนมาแก�ไข 
  ด�านการให�ความรู� ความเข�าใจ หมายถึง ผู�นําชุมชนมีความรู�ป@ญหาของพ้ืนท่ี เข�าใจ
ในสภาพป@จจุบัน รอบรู�ทันต�อเหตุการณ�และความเปลี่ยนแปลง มองเห็นสภาวะป@ญหาในพ้ืนท่ีอย�าง
ชัดเจน สามารถระดมความคิดและมีแนวทางเพ่ือปฏิบัติ รวมท้ังการใช�กฎหมาย 
 1.6.2 สภาพพ้ืนท่ีศึกษา หมายถึง เป0นพ้ืนท่ีปcาท่ีมีความอุดมสมบูรณ� ซ่ึงเป0นแหล�งอาหาร 
ของสัตว�ปcา โดยการดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และผู�นําชุมชนในท�องถ่ิน 
ประชาชนท่ีอาศัยอยู�บริเวณรอบๆ นั้น ประกอบไปด�วย 1) ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี 2) ด�านการป_องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ 3) ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีปcา และ 4) ด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ 
  ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี หมายถึง ชุมชนในพ้ืนท่ีอ�อนไหวร�วมกันจัดทําแผนการพัฒนา
ชุมชน โดยการรวบรวมข�อมูลภาคประชาชน มีการดูแล ประสานงาน เพ่ือลดป@ญหาความขัดแย�ง 
  ด�านการป_องกันทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ประชาชนในพ้ืนท่ีอ�อนไหวและองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินมีจิตสํานึก ในการอาศัยปcาเป0นแหล�งอาหาร เป0นท่ีอาศัยของสัตว�ปcา ปลูกปcาเพ่ือ
ช�วยลดภาวะโลกร�อน ป_องกันและสนับสนุนอุปกรณ�เพ่ือดับไฟปcา 
  ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีปcา หมายถึง การมีมาตรการป_องกันการตัดไม�ทําลาย
ปcาในชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว ไม�บุกรุกพ้ืนท่ีเขตปcาและอุทยานแห�งชาติ  ส�งเสริมกิจกรรมและความสํานึก
ในหน�าท่ีการอนุรักษ�ทรัพยากรปcาไม�อย�างจริงจัง 
  ด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ หมายถึง พ้ืนท่ีสาธารณะควรมีขอบเขตชัดเจน มีการ
กําหนดข้ันตอนการตรวจสอบ ติดตามการกันเขตปcาสงวนออกจากพ้ืนท่ีสาธารณะ อย�างสมํ่าเสมอ 
เพ่ือป_องกันการบุกรุก 
 1.6.3 การพัฒนาชุมชน หมายถึง การวางแผนพัฒนาชุมชนให�มีความสําคัญและมีความ
จําเป0นต�อการพัฒนาชุมชน เพราะช�วยเกิดการพัฒนาในเรื่องต�างๆ เช�น เงินงบประมาณ วัสดุอุปกรณ� 
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การบริหารจัดการและเวลา การวางแผนพัฒนาชุมชนต�องมีโครงการหลายๆ โครงการรองรับ เพ่ือทํา
ให�แผนสามารถนําไปปฏิบัติได�อย�างเป0นรูปธรรม สิ่งสําคัญก็คือ ต�องให�ประชาชนในชุมชนเข�ามามีส�วน
ร�วมให�ครบทุกข้ันตอนของการวางแผนและการดําเนินงานพัฒนาชุมชน โดยประกอบด�วย 1) ด�าน
พัฒนาเศรษฐกิจ 2) ด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม 3) ด�านการมีส�วนร�วมของ
ประชาชน 4) ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน และ 5) ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ด�านพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง มีการส�งเสริมการดํารงชีวิตอย�างเรียบง�าย ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ส�งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน ส�งเสริมกลุ�มเกษตรกรและกิจการสหกรณ� 
ผลิตภัณฑ�ชุมชนและการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีฯ 
  ด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม หมายถึง ชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหว
มีการจัดต้ังกลุ�มชาวบ�าน เพ่ือการอนุรักษ� สร�างจิตอาสาในการรักปcา ฟwxนฟูปcาเสื่อมโทรมโดยการปลูก
ปcาทดแทน กําหนดกฎเกณฑ� ระเบียบ ข�อบังคับ ในการใช�ประโยชน�จากปcา  
  ด�านการมีส�วนร�วมของประชาชน หมายถึง ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ทุกภาคส�วน มีข�อตกลงร�วมกัน ในเรื่องการนําผลิตภัณฑ�จากปcามาใช�ประโยชน� เช�น การผลิตสินค�า 
ตลอดจนมีการรวมกลุ�มอย�างไม�เป0นทางการ อย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือการช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
  ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน หมายถึง รัฐบาลให�ความม่ันคงและปลอดภัยแก�
ประชาชนในพ้ืนท่ีอ�อนไหว โดยพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช�น น้ําประปา ไฟฟ_า โทรศัพท� อย�าง
ท่ัวถึงและเท�าเทียม มีการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวตามฤดูกาลอย�างสมํ่าเสมอ 
  ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง พัฒนาแหล�งข�อมูลเพ่ือสร�างการรับรู� เช�น 
Internet เพ่ือชุมชน แผ�นพับ หนังสือพิมพ�ท�องถ่ิน วารสารและสารสนเทศอ่ืนๆ ตลอดจนพัฒนาวัสดุ
อุปกรณ�และส�วนควบ อย�างพอเพียงและให�มีความทันสมัยอยู�เสมอ 
 1.6.4 พ้ืนชุมชนอ�อนไหว หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีอาณาเขตติดต�อกับอุทยานแห�งชาติเขาใหญ�
และผืนปcาทับลานในอําเภอปากช�องและอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมาและอําเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี ท่ีมีป@ญหาพ้ืนท่ีทํากินทับซ�อนกับปcา ป@ญหาการทําบ�านพักเพ่ือรับรองนักท�องเท่ียว
ของชาวบ�านเดิมและนายทุนท่ีเข�ามาแสวงหาผลประโยชน� ป@ญหาเหล�านี้มีความเรื้อรังและต�อเนื่อง 
แต�ภายใต�ความขัดแย�งนั้น ยังคงมีความแข็งแกร�งของผู�นําระดับท�องถ่ินท้ังท่ีเป0นทางการและไม�เป0น
ทางการ ในการยืนอยู�ข�างประชาชนของพวกเขา โดยด้ือดึงหรือแข็งขืนต�ออํานาจของรัฐบ�างแต�โดย
ความเห็นชอบของชาวบ�านรอบๆ ตัวเขาท้ังสิ้น 
 1.6.5 ผู�นําชุมชน หมายถึง ตัวแทนของประชาชนซ่ึงไม�จําเป0นต�องมาจากการเลือกต้ังอย�าง
เป0นทางการ ตามปกติอาจจะไม�มีอํานาจในทางกฎหมาย แต�มีความสามารถในการติดต�อสื่อสาร จน
สามารถกําหนดนโยบายในระดับท�องถ่ิน ถึงระดับเป0นท่ียอมรับ (Charismatic Power) เม่ือ
ประชาชนยอมรับในความคิด ความรู�และความสามารถ จึงมอบสิทธิและหน�าท่ีบางประการให�แก�ผู�นํา
ของตน 
 1.6.6 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หมายถึง ราชการส�วนท�องถ่ินท่ีได�รับเลือกต้ังจาก
ประชาชนในท�องถ่ินนั้น มีอํานาจหน�าท่ีในการบริหารจัดการบริการสาธารณะตามกฎหมาย เพ่ือ
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ประโยชน�สุขของชุมชนในท�องถ่ินนั้น ป@จจุบันมี 5 รูปแบบ คือ 1) กรุงเทพมหานคร (กทม.) 2) เมือง
พัทยา 3) เทศบาล 4) องค�การบริหารส�วนจังหวัด (อบจ.) และ 5) องค�การบริหารส�วนตําบล (อบต.) 
 1.6.7 องค�กรชุมชน หมายถึง ประชาชนในพ้ืนท่ีรวมตัวกันก�อต้ังองค�กรของเขาด�วยตัวของ
เขาเอง ท้ังท่ีเป0นทางการและไม�เป0นทางการ โดยมีวัตถุประสงค�เดียวกันท่ีจะพัฒนาชีวิตและความ
เป0นอยู� หรือเพ่ือต�อรอง ประสานงานกับชุมชนหรือองค�กรอ่ืนๆ ภายนอกชุมชนหรือรัฐบาล 
 
1.7 ประโยชน&ท่ีคาดว2าจะได)รับ 
 1.7.1 ทราบถึงภาวะผู�นําและสภาพชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช�อง 
จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ท่ีเหมาะสมต�อการพัฒนาชุมชนให�เข�มแข็ง 
 1.7.2 ทราบถึงป@จจัยท่ีมีอิทธิพลในการพัฒนาพ้ืนท่ีอ�อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช�อง 
จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ในการพัฒนาชุมชนให�มีความสอดคล�องกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมชุมชนในการพัฒนาพ้ืนท่ีอ�อนไหวในป@จจุบัน 
 1.7.3 ได�ข�อเสนอแนะตัวแบบภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมต�อการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ�อนไหวใน
อําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช�อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
  

 
 

  



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวในอําเภอ     
วังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผู�วิจัยได�ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องโดยเสนอหัวข�อตามลําดับดังต#อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู�นําชุมชน 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน 
 2.3 นโยบายการบริหารจัดการภาครัฐ 
 2.4  แนวคิดและทฤษฎีความร#วมมือของผู�นํา 
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม 
 2.6 แนวคิดและทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรม 
 2.7 สภาพพ้ืนท่ีทําการศึกษา 
 2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 2.9 กรอบแนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู�นําชุมชน 
 2.1.1 ความหมายของผู�นําและภาวะผู�นํา 
  ผู�นําและภาวะผู�นํา บรรดานักวิชาการต#างๆ ได�ให�ความหมายไว�อย#างมากมาย ดังนี้ 
  รังสรรค> ประเสริฐศรี (2544) กล#าวถึง ผู�นําไว�ว#า บุคคลท่ีทําให�องค>การเจริญก�าวหน�าและ
บรรลุผลสําเร็จโดยเปDนผู�ท่ีมีบทบาทแสดงความสัมพันธ>ระหว#างบุคคลท่ีเปDนผู�ใต�บังคับบัญชา หรือเปDน
บุคคลท่ีก#อให�เกิดความม่ันคงและช#วยเหลือผูอ่ืนเพ่ือให�บรรลุเปEาหมายของกลุ#ม  
  วิภาดา คุปตานนท> (2544) กล#าวเพ่ิมเติมไว�ว#า ผู�นําคือ บุคคลท่ีมีความสามารถใน
การท่ีจะทําให�องค>การดําเนินไปอย#างก�าวหน�าและบรรลุเปEาหมาย โดยการใช�อิทธิพลเหนือทัศนคติ
และการกระทําของผู�อ่ืน นักวิชาการท้ังสองท#านเน�นผู�นําท่ีทําให�องค>การมีความเจริญก�าวหน�า คือ 
สร�างผู�นํามาเพ่ือท่ีจะพัฒนาองค>การให�มีความก�าวหน�า 
  ระพี สาคริก (2546) กล#าวถึง ผู�นํา หมายถึง ผู�มีจิตวิญญาณผูกพันกับพ้ืนดินและคน
ระดับล#าง ตลอดจนคนรุ#นหลังอย#างแนบแน#นซ่ึงรู�สึกได�จากการปฏิบัติ  
  อานันท> ปIนยารชุน (2548) กล#าวถึง ผู�นํา หมายถึง คนท่ีคิด คนท่ีพูด คนท่ีทําอะไร
แล�วคนอ่ืนเชื่อถือ อยากทําตาม อยากช#วยเหลือ อยากสนับสนุน  
  วีระ โฆษิตวงศ>สกุล (2550) ให�ความหมายไว�ว#า ผู�นําคือ บุคคลท่ีสามารถสั่งการให�
คนในองค>การหรือลูกน�องปฏิบัติตาม หรือผู�ท่ีมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเปDนท่ียอมรับของ
ผู�อ่ืนและได�รับการยกย#องให�เปDนผู�นํา ฯลฯ แต#โดยสรุปแล�ว คือบุคคลท่ีสามารถชักจูงหรือชี้นําบุคคล
อ่ืน ให�ปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงค>ท่ีวางไว�ได�อย#างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นั่นเอง 
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  วิทยากร เชียงกูล (2550) ได�กล#าวสนับสนุน อานันท> ปIนยารชุน แต# วิทยากร เชียงกูล 
เน�นว#า ผู�นําคือ คนท่ีได�รับมอบหมายหรือได�รับการยอมรับนับถือให�เปDนหัวหน�า ผู�บังคับบัญชา         
ผู�ตัดสินใจ ให�คําปรึกษาหรือบริหารจัดการกลุ#ม องค>กร ชุมชน ประเทศ ฯลฯ ดังนั้น จึงรวมท้ังหัวหน�า
ครอบครัว หัวหน�าชั้นเรียน หัวหน�ากลุ#ม แผนกฝNาย ฯลฯ ผู�นํากลุ#ม องค>กร สถาบัน ชุมชน สาขา
วิชาชีพระดับต#างๆ ครู ผู�นําทางความคิดสติปIญญา ผู�นําทางวิชาการ วิชาชีพทางศิลปวัฒนธรรม ทาง
จิตวิญญาณ ฯลฯ วิทยากร เชียงกูล ได�อธิบายให�เห็นภาพชัดเจนว#า ผู�นําเปDนบุคคลท่ีได�รับการยอมรับ
จากคนในองค>การ 
  เสน#ห> จุ�ยโต (2551) กล#าวถึงผู�นําไว�ว#า ผู�ท่ีได�รับการยอมรับจากผู�บังคับบัญชา 
ผู�ใต�บังคับบัญชากับเพ่ือนร#วมงาน ไปจนถึงลูกค�าและผู�รับบริการ ในขณะเดียวกันผู�บริหารมักจะมองท่ี
ตําแหน#งหรืออํานาจหน�าท่ี ดังนั้น จะเห็นได�ว#า นักวิชาการไทยกลุ#มนี้ พยายามจะเน�นท่ีการสั่งการ 
โดยการสั่งการได�ก็ต#อเม่ือ ตัวผู�นําจะต�องเปDนผู� มีความน#าเชื่อถือ จึงจะได�รับการยอมรับจาก
ผู�ใต�บังคับบัญชา ในลักษณะปฏิสัมพันธ>ระหว#างผู�บังคับบัญชากับผู�บังคับบัญชา 
  บุญทัน ดอกไธสง (2552) ให�ทัศนะไว�ในประเด็นเดียวกันว#า ผู�นําคือ ผู�ท่ีมีอิทธิพล มี
ศิลปะ มีอิทธิพลต#อกลุ#มชน เพ่ือให�พวกเขามีความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานให�บรรลุเปEาหมายตามต�องการ 
เปDนผู�นําและแนะนํา เพราะผู�นําต�องคอยช#วยเหลือกลุ#มให�บรรลุเปEาหมายสูงสุดตามความสามารถ 
ผู�นําไม#เพียงแต#ยืนอยู#เบื้องหลังกลุ#มท่ีคอยแต#วางแผนและผลักดัน แต#ผู�นําจะต�องยืนอกลุ#มปฏิบัติงาน
ให�บรรลุเปEาหมาย  
  เรย>มอนด> (Raymond, 1972) กล#าวว#า ผู�นําเปDนบุคคลท่ีสามารถชักจูงให�คนอ่ืน
ปฏิบัติตามด�วยความเต็มใจ ทําให�ผู�ตามมีความเชื่อม่ันในตัวเขาเองว#า สามารถช#วยคลี่คลาย ความตึง
เครียดต#างๆ ลงได� สามารถนํากลุ#มให�บรรลุจุดมุ#งหมายท่ีตั้งเอาไว� 
  แบรดฟอร>ดและโคเฮน (Bradford & Cohen, 1984) ให�ความหมายว#า ผู�นํา คือ 
บุคคลท่ีได�รับความเคารพยําเกรงจากผู�คนท่ีอยู#แวดล�อม เปรียบเหมือนเปDนแบบอย#างท่ีดีเลิศสําหรับ
การดํารงชีวิต ซ่ึงสามารถให�ความช#วยเหลือและคําแนะนําต#างๆ แก#บุคคลเหล#านั้นได� 
  เทนแนนบอม และคนอ่ืนๆ (Tennenbaum & et al., 1961) ให�ความหมายว#า ผู�นํา
คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งในบุคคลหลายคนท่ีมีอํานาจ มีอิทธิพลหรือมีความสามารถในการจูงใจคน ให�
ปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต�องการหรือคําสั่งของเขาได� ผู�นํามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการหรือ
พฤติกรรมของบุคคลอ่ืน 
  แมคฟาแลนด> (McFarland, 1979) ให�ความหมายว#า ผู�นําคือ บุคคลท่ีมีความสามารถ 
ในการใช�อิทธิพลท่ีเหนือกว#าบุคคลอ่ืนและให�คนอ่ืนทํางานได� ในระดับต#างๆ ท่ีต�องการ ให�บรรลุ
วัตถุประสงค> 
  แฮลปhน (Halpin, 1966) ให�ความหมายของผู�นํา โดยจําแนกตามลักษณะไว�           
5 ลักษณะ ดังนี้ 1) ผู�นําหมายถึง บุคคลท่ีมีอํานาจเหนือกว#าคนอ่ืนๆ 2) ผู�นําหมายถึง บุคคลท่ีมี
บทบาทหรืออิทธิพลต#อบุคคลในหน#วยงานมากกว#าผู�อ่ืน 3) ผู�นําหมายถึง บุคคลซ่ึงมีบทบาทสําคัญ
ท่ีสุดในการทํางานให�หน#วยงานดําเนินไปสู#เปEาหมายท่ีวางไว� 4) ผู�นําหมายถึง ผู�ซ่ึงได�รับเลือกจากผู�อ่ืน
ให�เปDนผู�นํา และ 5) ผู�นําหมายถึง ผู�ซึ่งดํารงตําแหน#งผู�นําในหน#วยงานหรือดํารงตําแหน#งหัวหน�า 
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  สต็อกดิล (Stogdill, 1974) ให�ความหมายของผู�นําว#า ผู�นําจะเปDนบุคคลท่ีผูกพัน
กลุ#มเข�าด�วยกันและกระตุ�นให�ผู�ร#วมงานแสดงความสามารถสูงสุด เพ่ือสร�างผลงานให�เต็มท่ี 
  เทอร>รี่  (Terry, 1977) กล#าวว#าผู�นําคือ ผู� ท่ีใช� อิทธิพลหรืออํานาจหน�าท่ีใน
ความสัมพันธ>ท่ีมีอยู#ต#อผู�ใต�บังคับบัญชา ในสถานการณ>ต#างๆ เพ่ือปฏิบัติการและอํานวยการ โดยใช�
กระบวนการติดสื่อสารซ่ึงกันและกัน เพ่ือให�บรรลุเปEาหมายท่ีกําหนดไว� 
  คูนส>และคอนเนล (Koontz & Donnell, 1959) ให�ความหมายว#า ผู�นําคือ ผู�ท่ีมี
อิทธิพลและใช�อิทธิพลนั้น ให�คนทําตามเพ่ือให�บรรลุเปEาหมายท่ีวางไว�   
  กรูนเน#อร> Gouldner (1950) ได�กล#าวไว�ว#า ผู�นํา คือ บุคคลท่ีมีสถานภาพและหน�าท่ี
เปDนท่ียอมรับในฐานะท่ีเปDนหัวหน�าท่ีทุกคนเข�าร#วมกิจกรรมเดียวกัน Fiedler & Garcia (1987) ได�
อธิบายเพ่ิมเติมว#า ผู�นําคือ บุคคลในกลุ#มท่ีได�รับมอบหมายให�กํากับและประสานงาน ให�กิจกรรมของ
กลุ#มมีความสัมพันธ>กัน ซ่ึงผู�นําอาจเปDนผู�ท่ีได�รับการเลือกต้ังหรือแต#งต้ังหรือเปDนผู�ท่ีแสดงตัวเปDนผู�ท่ีมี
อิทธิพลในกลุ#ม เพ่ือท่ีจะกํากับและประสานงานท่ีจะนําไปสู#เปEาหมายด�วยพลังของกลุ#ม  
  ฮูเซ (Huse, 1978) ผู�นํา คือ ผู�ท่ีสามารถชักจูงให�คนอ่ืนทํางานให�สําเร็จตามต�องการ 
ซ่ึงจะมีผลต#อการพัฒนาองค>การให�มีความก�าวหน�า  
  ส#วนภาวะผู�นํานั้น สรายุทธ> เศรษฐขจร (2546) กล#าวว#า เปDนปIจจัยสําคัญในการ
บริหารงาน โดยการปฏิบัติการใดๆ ในองค>การให�ประสบความสําเร็จนั้น ย#อมต�องได�รับความร#วมมือ
จากทุกฝNาย องค>กรท่ีประสบความสําเร็จ มีลักษณะท่ีสําคัญอย#างหนึ่งแตกต#างจากองค>กรท่ีไม#ได�รับ
ความสําเร็จ คือ การมีผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพ การบริหารใดๆ จะเกิดประสิทธิภาพได� ผู�บริหารจะต�อง
ใช�ภาวะผู�นํา กระจายความรับผิดชอบอย#างเปDนธรรม ไปสู#ผู�บังคับบัญชาในหน#วยงานของตนและใช�
ภาวะผู�นําให�เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต#างๆ โดยสามารถปรับตัวให�เหมาะสมกับทุกสภาวะการได�
และใช�ความรู�ความสามารถของตน ให�เกิดประโยชน>ต#อการบริหารอย#างมีประสิทธิผลด�วย (สมยศ 
นาวีการ, 2540)  
  บุญทัน ดอกไธสง (2537) ให�ความหมายว#า ภาวะผู�นําหมายถึง 1) ผู�ท่ีมีอิทธิพลต#อ
กลุ#มชน เพ่ือให�พวกเขามีความต้ังใจท่ีจะทํางานให�บรรลุเปEาหมายท่ีต�องการ 2) เปDนผู�นําและแนะนํา 
เพราะผู�นําต�องช#วยเหลือกลุ#มให�บรรลุเปEาหมายสูงสุดตามความสามารถ 3) ผู�นําไม#เพียงแต#ยืนอยู#
เบื้องหลังกลุ#มท่ีคอยแต#วางแผนและผลักดัน แต#เขายืนอยู#ข�างหน�ากลุ#มและนํากลุ#มเพ่ือปฏิบัติงานให�
บรรลุเปEาหมาย                             
  คุณวุฒิ คนฉลาด (2540) ภาวะผู�นํา หมายถึง การใช�อิทธิพลซ่ึงเปDนอํานาจภายในตัว
ของผู�นํา เช#น ความรู�ความสามารถ ประสบการณ> บุคลิกภาพ คุณธรรม ซ่ึงอํานาจจริงๆ ท่ีมีอยู#และ
อํานาจนั้น ได�รับจากการท่ีดํารงตําแหน#งซ่ึงเปDนอํานาจการยอมรับจากกลุ#ม แสดงพฤติกรรมให�เกิด
ความเข�าใจร#วมกัน ให�เกิดแรงกระตุ�นภายในกลุ#ม เกิดปฏิสัมพันธ>เชิงสังคม สามารถเปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ>และนําไปสู#เปEาหมายขององค>การ 
  เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ> (2541) ได�กล#าวว#า ภาวะผู�นําเปDนศิลปะหรือเปDนกระบวนการ
ท่ีผู�นํามีอิทธิพลต#อผู�ตาม ในการท่ีจะให�ผู�ตามเต็มใจและมีความกระตือรือร�นท่ีจะทํางาน เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค>   
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  สุลัดดา พงศ>รัตนามาน (2542) ให�กล#าวว#าภาวะผู�นําหมายถึง ความสามารถและ
ลักษณะของบุคคลท่ีใช�อิทธิพลในการโน�มน�าว ชักจูง เปลี่ยนแปลงการกระทําของบุคคลและกลุ#ม โดย
ไม#มีการบังคับ แต#กระทําด�วยความเต็มใจและร#วมพลังช#วยกันทํางาน ให�บรรลุวัตถุประสงค>ของ
องค>การได� 
  วิโรจน> สารวัตนะ (2544) ให�ความหมายภาวะผู�นําว#า หมายถึง กระบวนการท่ี
ผู�บริหารจะให�มีอิทธิพลต#อผู�อ่ืนมีจุดมุ#งหมาย เพ่ือให�การปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององค>การ 
  รังสรรค> ประเสริฐศรี (2544) กล#าวว#า ภาวะผู�นํา หมายถึง กระบวนการใช�อิทธิพลท่ี
มีต#อการดําเนินงานของกลุ#ม ให�บรรลุวัตถุประสงค>ขององค>การและมีการจูงใจให�เกิดพฤติกรรมในการ
ทํางาน เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค> ตลอดจนใช�อิทธิพลให�กลุ#มธํารงไว�ซึ่งวัฒนธรรมของตน 
  พรนพ พุกกะพันธ> (2544) ให�ความหมายภาวะผู�นําว#า หมายถึง ผู� ท่ีสามารถ
ดําเนินงานให�สําเร็จด�วยความร#วมมือจากผู�อ่ืนและผู�ดูแลการปฏิบัติงาน ให�ได�ผลผลิตอย#างเต็มท่ีและมี
ประสิทธิภาพ    
  ดาฟท> (Daft, 1999) ให�ความหมายภาวะผู�นําว#า ความสัมพันธ>ท่ีมีอิทธิพลระหว#าง
ผู�นํา (Leaders) และผู�ตาม (Followers) ซ่ึงทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให�บรรลุเปEาหมายร#วมกัน 
(Shared Purposed) 
  ฟhดเลอร> และเชมเมอร>ส (Fiedler & Chemers, 1984) กล#าวว#า สภาวะผู�นําเปDน
ความสัมพันธ>ระหว#างบุคคล ซ่ึงเก่ียวข�องกับการใช�อิทธิพลและอํานาจ 
  คอตเตอร> (Kotter, 1988) นิยามว#า ภาวะผู�นํามี 2 ความหมาย คือ 1) หมายถึง 
กระบวนการของการนํากลุ#มของประชาชนไปในทิศทางท่ีต�องการ โดยไม#ต�องใช�กําลังบังคับ            
2) หมายถึง คนผู�ซึ่งอยู#ในบทบาทท่ีผู�นําท้ังหลายพึงคาดหวัง 
  ผู� วิ จั ยสรุป ได� ว# า  ผู� นํ า  หมาย ถึง  ผู� ท่ี ได� รั บการยอมรับจากผู� บั ง คับบัญชา 
ผู�ใต�บังคับบัญชากับเพ่ือนร#วมงาน และสามารถชักจูงให�คนอ่ืนทํางานให�สําเร็จตามต�องการองค>การ 
ส#วนภาวะผู�นํา คือ การใช�อิทธิพลซ่ึงเปDนอํานาจภายในตัวของผู�นํา เช#น ความรู�ความสามารถ 
ประสบการณ> บุคลิกภาพ คุณธรรม โดยมีกระบวนการของการนํากลุ#มของประชาชนไปในทิศทางท่ี
ต�องการ เปDนต�น 
 2.1.2 คุณลักษณะของภาวะผู�นํา 
  ในคุณลักษณะภาวะผู�นําได�มีนักวิชาการท้ังไทยและต#างประเทศ ได�ให�ทัศนะไว�
หลากหลายแนวคิดด�วยกัน ท้ังนี้ แนวคิดหรือประเด็นท่ีนักวิชาการได�แสดงทัศนะนั้น ผู�วิจัยได�รวบรวม
ไว�ดังต#อไปนี้ 
  สุรศักด์ิ ปาเฮ (2543) กล#าวถึง คุณลักษณะของผู�บริหารมืออาชีพในยุคใหม# ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงบริบทต#างๆ ไปอย#างมากมายในปIจจุบันว#า ควรมีลักษณะพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ได�แก# 1) มอง
กว�างไกลอย#างต#อเนื่องและพร�อมท่ีจะเปลี่ยนแปลง ต�องเปDนผู�ท่ีมีวิสัยทัศน> (Visions) สามารถท่ีจะ
กําหนดกลยุทธ>ในการบริหาร (Strategic Management) 2) สามารถท่ีจะวิเคราะห>สถานการณ> 
(Analyze Situation) เพ่ือกําหนดแผนกลยุทธ>และแผนปฏิบัติงาน ให�บรรลุเปEาหมายและนโยบายได�
อย#างเหมาะสม 3) ไวต#อการรับข�อมูลข#าวสารต#างๆ ท่ีเกิดข้ึน ท้ังสังคมภายนอกและภายในองค>กร     
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4) ความสามารถในการจัดระบบการสื่อสารให�ได�ผล (Effective Communication) เพ่ือเชื่อมโยง
ข�อมูลข#าวสารต#างๆ ได�ท่ัวถึงทุกระดับขององค>กร 5) ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human 
Resources Management) ต�องสามารถวางแผนบุคคล สรรหา คัดเลือก กําหนดระบบ งบประมาณ 
ความก�าวหน�าในอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให�ทราบแนวคิด ทัศนคติต#างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
และนํามาเปDนข�อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคล 6) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร สามารถ
ท่ีจะเปDนแบบอย#างท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให�ผู�ใต�บังคับบัญชาใช�เปDนแบบอย#าง ไม#ใช#ตําแหน#ง
หน�าท่ีการงาน แสวงหาผลประโยชน>ให�ตนเองไม#ว#าจะทางตรงหรือทางอ�อม 
  ถวิล อรัญเวศ (2544) ได�กล#าวว#า ควรจะมีลักษณะประกอบไปด�วย 1) กล�าตัดสินใจ 
การตัดสินใจเปDนคุณลักษณะท่ีสําคัญประการหนึ่งของนักบริหาร นักบริหารมืออาชีพ ต�องมีข�อมูลท่ี
เพียงพอในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการ เปDนคนท่ีสุขุมรอบคอบ มีเหตุมีผลในการตัดสินใจ 2) ไวต#อ
ข�อมูล นักบริหารมืออาชีพ จําเปDนต�องเปDนคนท่ีทันสมัย ไวต#อข�อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงใหม#ๆ        
3) เพ่ิมพูนวิสัยทัศน> นักบริหารมืออาชีพจะต�องเปDนผู�มีวิสัยทัศน>อันกว�างไกล สามารถมองเห็นภาพใน
อนาคตและแนวทางท่ีจะแก�ไขปIญหาได�เปDนอย#างดี 4) ซ่ือสัตย>และสร�างสรรค>ผลงาน มีการสร�างสรรค> 
ผลงานให�ปรากฏต#อสายตาเพ่ือนร#วมงานอยู#เสมอ 5) ประสานสิบทิศ นักบริหารมืออาชีพจําต�องเปDน
บุคคลท่ีสามารถประสานงานกับหน#วยงาน หรือบุคคลต#างๆ ได�เปDนอย#างดี 6) คิดสร�างสรรค>วิธีการ
ทํางานใหม#ๆ จะต�องคิดหาวิธีการทํางานแบบใหม#ๆ อยู#เสมอ 7) จูงใจเพ่ือนร#วมงาน จําเปDนต�องมี
บุคคลท่ีสามารถโน�มน�าวหรือจูงใจเพ่ือนร#วมงานให�เกิดความกระตือรือร�น 8) ทนทานต#อปIญหาและ
อุปสรรค จะต�องมีความอดทนอดกลั้นต#อปIญหา อุปสรรคท่ีกําลังเผชิญ และพร�อมท่ีจะต#อสู�เพ่ือการ
แก�ไขปIญหาให�เปDนไปด�วยความเรียบร�อย 9) รู�จักยืดหยุ#นตามเหตุการณ> นักบริหารมืออาชีพจะต�อง
รู�จักยืดหยุ#นและอ#อนตัวตามเหตุการณ>นั้นๆ และ 10) บริหารงานแบบมีส#วนร#วม 
  รังสรรค> ประเสริฐศรี (2544) ได�กล#าวว#า คุณลักษณะภาวะผู�นําประกอบด�วย ความ
เปDนผู� ท่ีมีวิสัยทัศน> มีความสามารถด�านทักษะการสื่อสาร ความสามารถท่ีทําให�ผู� อ่ืนไว�วางใจ 
ความสามารถทําให�ผู� อ่ืนเห็นว#าตนเองมีความสามารถ มีพลังและมุ#งการปฏิบัติให�บรรลุผล แสดง
อารมณ>ได�อย#างเหมาะสมและเอ้ืออาทรแก#ผู�อ่ืน ชอบท่ีจะสร�างกลยุทธ>ใหม#ๆ เพ่ือให�บรรลุเปEาหมาย มี
การโฆษณาตัวเองและทําให�การขัดแย�งภายในเกิดข้ึนน�อยท่ีสุด 
  สิทธิชัย ฝรั่งทอง (2548) ได�กล#าวว#าคุณลักษณะของผู�นํา 2 ประการคือ 1) การจะ
เปDนผู�นําท่ียิ่งใหญ#ข้ึนอยู# กับการบริการ การช#วยคนอ่ืน เพราะถ�าใครคิดช#วยเหลือคนอ่ืนก#อน 
โดยเฉพาะเกิดมาตํ่าต�อยด�อยโอกาส ยิ่งต�องช#วยเหลือเขาและใครท่ีเกิดมามีน�อยในชีวิต ควรจะได�
มากๆ โดยกฎหมาย ซ่ึงศิลปะของการเปDนผู�นําต�องเปDนผู�ให� ไม#จําเปDนต�องเปDนเงินหรือสิ่งของเสมอไป 
2) การท่ีจะนําต�องรู�จักตาม คําว#า Follow ก็คือในเรื่องท่ีเก่ียวกับชีวิต จิตใจ ความรู�สึก อารมณ>และ
เหตุผลของเขา ผู�นําท่ีดีเยี่ยมนั้น คือคนท่ีทํางานสําเร็จแล�วจะหายตัวไป หากเกิดปIญหาข้ึนอีกเม่ือใด 
เขาจะปรากฏตัวข้ึนอีกครั้งหนึ่ง 
  รัญชัย จงกลนี (2549) ได�กล#าวว#า คุณลักษณะของผู�นําท่ีดีควรมีลักษณะ ประกอบ
ไปด�วย 1) เฉลียวฉลาด แต#ไม#อวดฉลาด 2) มีความสามารถรอบด�าน (Well Rounder) 3) มีพลัง
ผลักดันภายใน (Inner Driver) ให�กระตือรือร�นอยู#เสมอ 4) ทําตนให�เปDนท่ีเชื่อถือ (Integrity) 5) กล�า
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หาญท้ังกายและใจ (Courage Physically and Morally) 6) มีความคิดริเริ่ม (Initiatives) 7) รู�จักวิธี
ส#งเสริมและบํารุงขวัญผู�ใต�บังคับบัญชา 8) การเสียสละปราศจากการเห็นแก#ตัว 9) มีความยุติธรรม 
(Justice) 10) วางตัวดี (Bearing) 11) กระตุ�นให�ผู�น�อยมีความภูมิใจในงานของตน 12) ให�เกียรติใน
ผลงานท่ีผู�น�อยได�ปฏิบั ติ  13) ปฏิบั ติงานอย#างเปDนทีม ให� ทํางานแทนกันได�  และ 14) ใช�
ผู�ใต�บังคับบัญชาให�เหมาะสมกับความสามารถ และมีการพัฒนาฝ�มือผู�ใต�บังคับบัญชาอยู#เสมอ 
  อุทิศ สุภาพ (2550) ได�กล#าวถึงลักษณะคุณสมบัติของผู�นํา พฤติกรรมในการปฏิบัติ
หน�าท่ี ประสบการณ> จริยธรรม หรือในด�านอ่ืนๆ ดังมีรายละเอียด คือ 1) ผู�นําควรจะต�องมี
ทศพิธราชธรรมประจําใจ 2) ผู�นําควรจะต�องมีความรู� มีปIญญาท่ีจะแก�ไขปIญหาท่ีเกิดข้ึนได�อย#าง
รวดเร็ว 3) ผู�นําควรจะต�องทําประโยชน>ให�แก#ส#วนรวมมากกว#าประโยชน>ส#วนตน 4) ผู�นําควรจะต�อง
ขยันคิด ขยันทํา มีความทะเยอทะยาน และมีความกระตือรือร�นตลอดเวลา 5) ผู�นําจะต�องเสียสละให�
ประโยชน>ส#วนรวมและไม#ยึดประโยชน>เอามาเปDนของตนและพวกพ�อง 6) ผู�นําจะต�องมีความซ่ือสัตย>
สุจริต และมีความยุติธรรม มีเหตุผล ไม#หลงอํานาจ กระทําด�วยความชอบธรรม ไม#ทําตามอําเภอใจ    
7) ผู�นําจะต�องมีความคิดสร�างสรรค> ยอมรับในนวัตกรรมใหม#ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 8) ผู�นํา
จะต�องมีความโปร#งใสและมีความเสมอภาคต#อทุกคน 9) ผู�นําจะต�องมีการติดต#อสื่อสารประสานงาน
กับประเทศต#างๆ ได�อย#างสอดคล�องสมานฉันท>กัน 10) ผู�นําควรจะต�องมีวิสัยทัศน> มีกลยุทธ>ในการ
วางแผนล#วงหน�าเสมอ และจะต�องรู�เขารู�เราด�วย 11) ผู�นําไม#ควรมีธุรกิจเปDนของตนเอง หรือมี
ผลประโยชน>เก่ียวข�องกับธุรกิจของพวกพ�องตนเอง 12) ผู�นําควรจะต�องมีความเปDนตัวของตัวเอง และ
มีความยืดหยุ#นเห็นใจผู�อ่ืน 13) ผู�นําควรจะต�องมีความอดทนและกล�าหาญ 14) ผู�นําควรจะต�องมี
บุคลิกภาพสง#างาม และมีจิตใจโอบอ�อมอารี เมตตาธรรม และ15) ผู�นําควรมีทักษะในหลายๆ ด�าน 
และทํางานติดต#อสื่อสารกันเปDนทีม 
  ศิวะ ศิริเสาวลักษณ> (2551) ได�กล#าวว#า คุณลักษณะภาวะผู�นํา โดยใช�กรอบแนวคิด
จากการปฏิรูประบบราชการและการออกแบบภาวะผู�นํา เพ่ือให�สอดคล�องกับการบริหารงานในยุค
ใหม# โดยมีประเด็นท่ีนําเสนอ ได�แก# 1) คิดสร�างสรรค> (Proactive Thinking) ท่ีจะทําให�องค>การ
เจริญก�าวหน�าโดยอาศัยการคิดอย#างเปDนระบบ (Systematic Thinking) 2) บริหารและพัฒนาตนเอง 
(Self – Management and Development) ต�องมีการจัดระเบียบตนเองต้ังแต#ศีรษะ เสื้อผ�า เครื่อง
แต#งกาย อิริยาบถการเดิน นั่ง ให�สง#างาม มีบุคลิกท่ีดี พูดจาฉะฉานชัดถ�อยชัดคํา มีการใช�ภาษากาย
อย#างเหมาะสม 3) เปDนนักฟIงท่ีดี (A Good Listener) รับฟIงผู� อ่ืนรอบด�านโดยเฉพาะกับ
ผู�ใต�บังคับบัญชา ไม#ใจแคบ ต�องเปhดกว�างรับฟIงพร�อมกับคิดวิเคราะห>ไปด�วย การคิดวิเคราะห>ตามจะ
ทําให�ไม#เกิดการฟIงเปล#า 4) ทํางานอย#างมีทิศทาง (Sense of Direction) ในการนําพาองค>กรไปถึง
จุดหมายท่ีกําหนดไว�ได�อย#างไม#หลงทิศ หลงทาง 5) เน�นย้ําคุณธรรม (Virtue) ความสุจริตและการ
ทํางานท่ีโปร#งใส ท้ังในท่ีทํางานและกับตนเอง 6) มองนอกระบบ (Out of Boxes) โดยหันมาคิดใหม#
ทําใหม# โดยทํางานแบบมุ#งผลสัมฤทธิ์ของงานเปDนสําคัญ ใช�มนุษย>สัมพันธ> (Human Relations) ท่ีมี
อยู#ในการประสานงาน 7) คิดแบบชนะ – ชนะ (Win – Win Strategy) การสร�างจิตสํานึกของการ
ทํางานเปDนทีม (Team Spirit) นั้นคือ การทํางานต�องเปDนทีมท่ีแบ#งหน�าท่ีในการทํางานและร#วม
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แบ#งปIนความสําเร็จด�วย ไม#ว#าผู�นําหรือผู�ใต�บังคับบัญชาในองค>การ ต#างก็มีความสําคัญต#อความสําเร็จ
ในองค>การท้ังหมด 
  ศิริพงษ> ศรีชัยรมย>รัตน> (2550) ได�กล#าวว#า คุณลักษณะของผู�นําประกอบไปด�วย         
1) ความรู� (Knowledge) การเปDนผู�นํานั้น ความรู�เปDนสิ่งจําเปDนท่ีสุดรวมถึงการใฝNหาความรู�เพ่ิมเติมใน
ด�านอ่ืนๆ 2) ความริเริ่ม (Initiative) ความสามารถท่ีจะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใด ในขอบเขตอํานาจหน�าท่ีได�
ด�วยตนเองโดยไม#ต�องถอยคําสั่ง 3) มีความกล�าหาญและความเด็ดขาด (Courage and Firmness) 
ผู�นําท่ีดีจะต�องไม#กลัวต#ออันตราย ความยากลําบาก หรือความเจ็บปวดใดๆ ท้ังทางกาย วาจาและใจ 
ผู�นําท่ีมีความกล�าหาญ จะช#วยให�สามารถผจญต#องานต#างๆ ให�สําเร็จลุล#วงไปได� 4) การมีมนุษย>
สัมพันธ> (Human Relations) ผู�นําท่ีดีจะต�องรู�จักประสานความคิด ประสานประโยชน> สามารถ
ทํางานร#วมกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษาได� 5) มีความยุติธรรมและซ่ือสัตย>สุจริต 
(Fairness and Honesty) ผู�นําท่ีดีจะต�องอาศัยหลักของความถูกต�อง หลักแห#งเหตุผล ความซ่ือสัตย>
สุจริตต#อตนเองและผู�อ่ืน เปDนเครื่องมือในการวินิจฉัยสั่งการ 6) มีความอดทน (Patience) ความ
อดทน จะเปDนพลังอันหนึ่งท่ีจะผลักดันงานให�ไปสู#จุดมุ#งหมายปลายทางได�อย#างแท�จริง 7) มีความ
ต่ืนตัวแต#ไม#ตื่นตูม (Alertness) คือ ความระมัดระวัง ความสุขุมรอบคอบ ความไม#ประมาท 8) มีความ
ภักดี (Loyalty) การเปDนผู�นําหรือหัวหน�าท่ีดีนั้น จําเปDนต�องมีความจงรักภักดีต#อหมู#คณะ ต#อส#วนรวม
และต#อองค>การ 9) มีความสงบเสง่ียมไม#ถือตัว (Modesty) ผู�นําท่ีดีจะต�องไม#หยิ่งยโส ไม#จองหอง ไม#
วางอํานาจ และไม#ภูมิใจในสิ่งท่ีไร�เหตุผล 
  เฮนรี่ มินท>เบอร>ก  (Henry Mintberg, 1939) ท่ีให�ความสําคัญกับคุณลักษณะภาวะ
ผู�นําโดยอธิบาย ไว�ว#า ลักษณะของผู�นําท่ีเปDนผู�บริหารมี 6 ประการ ได�แก# 1) ผู�นําต�องเปDนผู�บุกเบิก 2) 
ผู�นําจะต�องก�าวให�ทันโลก 3) ผู�นําจะต�องเปDนนักพัฒนา 4) ผู�นําจะต�องเปDนนักสู� 5) ผู�นําจะต�องมี
บทบาทร#วมพัฒนาสังคม และ 6) ผู�นําจะต�องมีความรับผิดชอบในวิชาเรียน และให�ทัศนะเพ่ิมเติมว#า 
ผู�นําควรมีลักษณะ ดังนี้ 1) มีเชาว>ปIญญาและวิจารณญาณดี 2) มีความยุติธรรม 3) มีความรับผิดชอบ 
4) มีความคิดคํานึง 5) มีอารมณ>คงเส�นคงวา และ 6) มีอารมณ>ขันเสมอ 
  สต�อกดิล (Stogdill, 1948) กล#าวถึง ปIจจัยท่ีส#วนสัมพันธ>กับภาวะผู�นํา โดยเปDนการ
สํารวจวรรณกรรมงานวิจัยหลายๆ เล#ม สรุปได�ว#า คุณลักษณะของผู�นําท่ีประสบความสําเร็จในระยะ
เริ่มแรกของการศึกษาคุณลักษณะของผู�นํา เหล#านักจิตวิทยาและนักวิจัย ได�พยายามแยกแยะ
คุณลักษณะส#วนตัวของผู�นําเปDนผู�นํา ซ่ึงเปDนคุณลักษณะท่ีติดตัวผู�นํามาต้ังแต#เกิด มิใช#สิ่งท่ีได�รับการ
พัฒนาให�เกิดข้ึนภายหลัง โดยมีพ้ืนฐานความเชื่อท่ีว#า ผู�นําย#อมมีคุณลักษณะบางประการท่ีแตกต#างไป
จากผู�ตาม การศึกษาได�เน�นไปใน 2 ประเด็น คือ 1) การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู�นํากับผู�ท่ี
ไม#ใช#ผู�นํา และ 2) การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู�นํา ท่ีมีประสิทธิภาพหรือประสบ
ความสําเร็จ กับผู�นําท่ีไร�ประสิทธิภาพหรือไม#ประสบความสําเร็จ การศึกษาเปรียบเทียบใน 2 ประเด็น
ข�างต�น ได�พิจารณาคุณลักษณะใน 3 ด�าน คือ 1) คุณลักษณะด�านกายภาพ 2) ด�านสติปIญญา 3) ด�าน
บุคลิกภาพของผู�นํา ประเด็นท้ังสามประการนี้ มีปIจจัยท่ีมีส#วนสัมพันธ>กับคุณลักษณะท่ีก#อให�เกิด
ความสําเร็จ ได�แก# 1) ความเฉลียวฉลาด 2) ความพร�อม 3) ความเข�าใจในงาน 4) ความริเริ่มและ
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มุ#งม่ันในการแก�ปIญหา 5) ความเชื่อม่ันในตนเอง 6) ความต�องการท่ีจะรับผิดชอบ และ 7) ความ
เหนือกว#าและสามารถควบคุม 
  แบรค และ มอร>ตัน (Blake & Mouton, 1970) ได�กล#าวว#า ผู�นํา มี 5 รูปแบบ ได�แก# 
  1. แบบมุ#งงาน (Task-Oriented/Authority Compliance) ผู�นําจะมุ#งเอาแต#งาน
เปDนหลัก (Production Oriented) สนใจคนน�อย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ จะเปDนผู�วางแผนกําหนด
แนวทางการปฏิบัติและออกคําสั่งให�ผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติ เน�นผลผลิต ไม#สนใจสัมพันธภาพของ
ผู�ร#วมงาน ห#างเหินผู�ร#วมงาน 
  2. ผู�นํา จะเน�นการใช�มนุษย>สัมพันธ>และเน�นความพึงพอใจของผู�ตามในการทํางาน 
ไม#คํานึงถึงผลผลิตขององค>การ ส#งเสริมทุกคนมีความรู�สึกเปDนส#วนหนึ่ง ของครอบครัวใหญ#ท่ีมี
ความสุข นําไปสู#สภาพการณ>สิ่งแวดล�อมและงานท่ีน#าอยู# จะมุ#งผลงานโดยไม#สร�างความกดดันแก#
ผู�ใต�บังคับบัญชา โดยผู�บริหารมีความเชื่อว#า บุคลากรมีความสุขในการทํางาน การนิเทศในการทํางาน
ควรมีเพียงเล็กน�อย ไม#จําเปDนต�องมีการควบคุมในการทํางาน ลักษณะคล�ายการทํางานในครอบครัวท่ี
มุ#งเน�นความพึงพอใจ ความสนุกสนานในการทํางานของผู�ร#วมงาน เพ่ือหลีกเลี่ยงการต#อต�านต#างๆ 
  3. แบบมุ#งงานตํ่ามุ#งคนตํ่า (Impoverished) แบบผู�นําจะสนใจคนและสนใจงาน
น�อยมาก ใช�ความพยายามเพียงเล็กน�อย เพ่ือให�งานดําเนินไปตามท่ีมุ#งหมาย และคงไว�ซ่ึงสมาชิกภาพ
ขององค>การ ผู�บริหารมีอํานาจในตนเองตํ่า มีการประสานงานกับผู�ใต�บังคับบัญชาน�อยเพราะขาด
ภาวะผู�นํา และมักจะมอบหมายให�ผู�ใต�บังคับบัญชาทําเปDนส#วนใหญ# 
  4. แบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) ผู�นําหวังผลงาน
เท#ากับขวัญและกําลังใจของผู�ปฏิบัติงาน ใช�ระบบราชการท่ีมีกฎระเบียบแบบแผน ผลงานได�จากการ
ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเน�นขวัญ ความพึงพอใจ หลีกเลี่ยงการใช�กําลังและอํานาจ ยอมรับผลท่ีเกิดข้ึน
ตามความคาดหวังของผู�บริหาร มีการจัดต้ังคณะกรรมการในการทํางาน หลีกเลี่ยงการทํางานท่ีเสี่ยง
เกินไป มีการประนีประนอมในการจัดการกับความขัดแย�ง ผู�ร#วมงานคาดหวังว#าผลประโยชน> มีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานท่ีได�กระทําลงไป 
  5. แบบทํางานเปDนทีม (Team Management) ผู�บริหารให�ความสนใจท้ังเรื่องงาน
และขวัญกําลังใจผู�ใต�บังคับบัญชา คือ ความต�องการขององค>การและความต�องการของคนทํางานจะ
ไม#ขัดแย�งกัน เน�นการทํางานอย#างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการทํางานสนุก ผลสําเร็จของงานเกิด
จากความรู�สึกยึดม่ันของผู�ปฏิบัติ ในการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันระหว#างสมาชิก สัมพันธภาพระหว#าง
ผู�บริหารกับผู�ตาม เกิดจากความไว�วางใจ เคารพนับถือซ่ึงกันและกัน 
  ป�เตอร> ดักร>เกอร> (Peter Drucker, 2004) ได�แสดงทัศนะคุณลักษณะผู�นํา โดย
อธิบายถึงความแตกต#างระหว#างผู�บริหารและผู�นําเอาไว�ว#า “ผู�นําไม#จําเปDนต�องเปDนผู�บริหาร แต#
ผู�บริหารจําเปDนต�องเปDนผู�นํา” ความเห็นว#า ผู�นําควรมีลักษณะ ได�แก# 1) มีความพร�อมท้ังกาย สมอง 
2) มีความชํานาญพิเศษ 3) มีอํานาจในตัวเอง 4) มีความรอบรู�ทุกอย#างท่ีสามารถทําได� 5) แสวงหาสิ่ง
ท่ีดี 6) ตรงตอระเบียบ 7) รู�จักท่ีต่ําท่ีสูง และ 8) การแสดงท#าทางไม#ขัดตา 
  คาสเปอร> ชิก (Casper Shih, 2002) ซ่ึงได�เขียนบทความเรื่อง “New Leaders for 
the Next Century” ได�กล#าวถึงคุณสมบัติผู�นํายุคใหม#ควรจะเปDนอย#างไร โดยมีสารัตถะสําคัญ ดังนี้ 
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  1. ผู�นําต�องดํารงไว�ซ่ึงเกียรติยศและความซ่ือสัตย> ท่ีเน�นคุณสมบัติในเรื่องของความ
ซ่ือสัตย>และเกียรติยศนี้ ก็เพราะโลกในยุคใหม#แต#ละคนต#าง ก็มีความเปDนตัวของตัวเองสูง หรือเปDน
ผู�นําตัวเองได�ดีบ�างเก#งบ�างแตกต#างกันไป ผู�นําจึงต�องพัฒนาตัวเองมาเปDน “Leaders of the 
Leaders” ผู�นําท่ีดี จึงต�องรู�จักให�เกียรติลูกน�อง และสอนให�มีการให�เกียรติซ่ึงกันและกันในท่ีทํางาน 
รวมท้ังมีความจริงใจ ซ่ือสัตย> สร�างความเคารพและความไว�วางใจกันให�เกิดข้ึน ให�ลูกน�องได�รู�สึกว#า 
เขาได�รับการปฏิบัติอย#างให�เกียรติและจริงใจ สามารถทําให�เกิดความจงรักภักดีของคนต#อองค>การ ผูก
ใจคนให�ทํางานร#วมกัน รักและสามัคคีกัน บรรยากาศในการทํางาน 
  2. ต�องมีวิสัยทัศน> ผู�นําจะต�องสามารถสร�างวิสัยทัศน>ท่ีสามารถทําให�เปDนจริงได� 
น#าเชื่อถือ สอดคล�องกับศักยภาพขององค>การตามสถานการณ> ท�าทายและดึงดูดใจให�คนทํามันให�
สําเร็จ นําไปสู#มาตรฐานการทํางานท่ีสูงข้ึน โดยท่ีวิสัยทัศน>ขององค>การเอง ก็ต�องมองการณ>ไกลเข�าใจ
ง#าย โดยครอบคลุมในลักษณะกว�างๆ วิสัยทัศน>ท่ีดีเกิดจากผู�นํานั้น จะต�องมองในเรื่องของการใช�
ทรัพยากรขององค>การ โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย>ให�เกิดประโยชน>สูงสุด การท่ีจะทําแบบนี้ได� ผู�นํา
เองก็ต�องมีบทบาทหนึ่งในการกระตุ�นให�พนักงาน ทุ#มเทในการทํางานอย#างสุดความสามารถ 
  3. ผู�นําต�องมีวิญญาณของความเปDนเด็ก (The Heart Child) วิญญาณของความ
เปDนเด็กนั้น คือ การมองโลกในแง#ดี คิดด�านบวก ตัดสินใจในเรื่องต#างๆ บนพ้ืนฐานของจิตสํานึก
บริสุทธิ์ ไม#เอาแต#ผลประโยชน>ของตัวเอง นอกจากนี้ ผู�นํายังต�องมีความอยากรู�อยากเห็น แสวงหา
ความรู�ใหม#ๆ มาเติมเต็มให�ตัวเองอย#างกระตือรือร�น เรียนรู�ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน ปรับเปลี่ยนมันให�
เปDนโอกาสให�ประสบการณ> โดยมุ#งม่ันท่ีจะแก�ไขปIญหามากกว#าหาตัวผู�กระทําผิด 
  ผู�วิจัยสรุปได�ว#า คุณลักษณะภาวะผู�นํา หมายถึง ผู�นําต�องมีเฉลียวฉลาด แต#ไม#อวด
ฉลาด มีความสามารถรอบด�าน มีพลังผลักดันภายใน ให�กระตือรือร�นอยู#เสมอ ทําตนให�เปDนท่ีเชื่อถือ 
กล�าหาญท้ังกายและใจ ปฏิบัติงานอย#างเปDนทีม ให�ทํางานแทนกันได�    
 2.1.3 ประเภทของผู�นํา 
  เลนซิส  ลิ เคอร>ท (Rensis Likert, 1976) และสถาบันวิจัยสังคม (1976) 
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ทําการวิจัยด�านภาวะผู�นําโดยใช�เครื่องมือท่ี ลิเคอร>ท (Likert) และกลุ#มคิดข้ึน
ประกอบด�วย ความคิดรวบยอด เรื่อง ภาวะผู�นํา แรงจูงใจ การติดต#อสื่อสาร การปฏิสัมพันธ>และการ
ใช�อิทธิพล การตัดสินใจ การต้ังเปEาหมาย การควบคุมคุณภาพและสมรรถนะของเปEาหมาย โดยแบ#ง
ลักษณะผู�นําเปDน 4 แบบ คือ 
  1. แบบใช�อํานาจ (Explosive – Authoritative) ผู�บริหารใช�อํานาจเผด็จการสูง 
ไว�วางใจผู�ใต�บังคับบัญชาเล็กน�อย บังคับบัญชาแบบขู#เข็ญมากกว#าการชมเชย การติดต#อสื่อสารเปDน
แบบทางเดียวจากบนลงล#าง การตัดสินใจอยู#ในระดับเบื้องบนมาก 
  2. แบบใช�อํานาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative) ปกครองแบบพ#อ
ปกครองลูก ให�ความไว�วางใจผู�ใต�บังคับบัญชา จูงใจโดยการให�รางวัล แต#บางครั้งขู#ลงโทษ ยอมให�การ
ติดต#อสื่อสารจากเบื้องล#างสู#เบื้องบนได�บ�าง รับฟIงความคิดเห็นจากผู�ใต�บังคับบัญชาบ�าง และบางครั้ง
ยอมให�การตัดสินใจแต#อยู#ภายใต�การควบคุมอย#างใกล�ชิดของผู�บังคับบัญชา 



 18

  3. แบบปรึกษาหารือ (Consultative – Democratic) ผู�บริหารจะให�ความไว�วางใจ
และการตัดสินใจแต#ไม#ท้ังหมด จะใช�ความคิดและความเห็นของผู�ใต�บังคับบัญชาเสมอ ให�รางวัลเพ่ือ
สร�างแรงจูงใจ จะลงโทษนานๆ ครั้งและใช�การบริหารแบบมีส#วนร#วม มีการติดต#อสื่อสารแบบ 2 ทาง 
จากระดับล#างข้ึนบนและจากระดับบนลงล#าง การวางนโยบายและการตัดสินใจมาจากระดับบน 
ขณะเดียวกันก็ยอมให�การตัดสินใจบางอย#างอยู#ในระดับล#าง ผู�บริหารเปDนท่ีปรึกษา ในทุกด�าน 
  4. แบบมีส#วนร#วมอย#างแท�จริง (Participative – Democratic) ผู�บริหารให�ความ
ไว�วางใจและเชื่อถือผู�ใต�บังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผู�ใต�บังคับบัญชาเสมอ มีการให�รางวัล
ตอบแทนเปDนความม่ันคงทางเศรษฐกิจแก#กลุ#ม มีการบริหารแบบมีส#วนร#วม ต้ังจุดประสงค>ร#วมกัน มี
การประเมินความก�าวหน�า มีการติดต#อสื่อสารแบบ 2 ทางท้ังด�านบนและระดับล#าง ในระดับเดียวกัน
หรือในกลุ#มผู�ร#วมงาน สามารถตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารได�ท้ังในกลุ#มผู�บริหารและกลุ#มผู�ร#วมงาน 
  โรแนลด>  ลิพพิท และราฟท>  ไวท> (Ronald Lippitt & Ralph White, 1972) ได�
อธิบายถึงรูปแบบภาวะผู�นําไว� 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  1. ภาวะผู�นําแบบปล#อยเสรีหรือเสรีนิยม (Laissez-Faire Leadership) ภาวการณ>เปDน
ผู�นําชนิดนี้ ผู�นําจะปล#อยให�ผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย#างเต็มท่ี โดยผู�นําเปDนเพียงผู�ดูแลอยู#ห#างๆ 
ไม#ค#อยมีบทบาทอะไรมากนัก จึงมีคําเรียกผู�นําแบบนี้ว#า “ผู�นําแบบบุรุษไปรษณีย>” เพราะผู�นํามี
หน�าท่ีเพียงส#งผ#านข#าวสารเท#านั้น จุดเน�นอยู#ท่ีผู�ใต�บังคับบัญชาเปDนสําคัญ จะเห็นว#าผู�นําแบบนี้ไม#ได�
เปDนผู�นําการเลย ดังนั้น จึงอาจเรียกว#าเขาเปDนผู�นําจอมปลอม แต#ส#วนใหญ#ผู�ใต�บังคับบัญชาจะมีความ
พึงพอใจภาวะผู�นําแบบนี้ สํารับผลการทํางานนั้นข้ึนอยู#กับศักยภาพของผู�ปฏิบัติงานเอง 
  2. ภาวะผู�นําแบบอัตตนิยมหรือแบบเผด็จการ (Autocratic Leadership) ภาวการณ>เปDน
ผู�นําแบบนี้ผู�นําจะยึดตนเองเปDนสําคัญ ต้ังแต#การเปDนผู�ตัดสินใจ กําหนดเปEาหมาย วิธีการทํางาน การ
สั่งการแก#ผู�ใต�บังคับบัญชา และควบคุมบังคับบัญชาอย#างใกล�ชิดด�วยตนเอง (Close Super vision) 
ไม#ปล#อยให�มีอิสระในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพราะเขาจะไม#มีความไว�วางใจในผู�ใต�บังคับบัญชา ภายใต�
ภาวการณ>เปDนผู�นําแบบนี้ ผู�ใต�บังคับบัญชาจะมีความไม#พอใจในผู�นําแบบนี้และจะแสดงความก�าวร�าว
ตอบโต�ผู�นํา หรือไม#ก็เฉยเมยเสียเลย หรือแสดงความก�าวร�าวเม่ือผู�นําไม#อยู# 
  3. ภาวะผู�นําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership) ผู�นําแบบนี้ จะมี
ทัศนะคติต#อผู�ใต�บังคับบัญชาแตกต#างจากแบบอัตตนิยม เขาจะมีความไว�เนื้อเชื่อใจในผู�ใต�บังคับบัญชา 
เห็นผู�ใต�บังคับบัญชามีความรู�ความสามารถ ดังนั้น เขาจะเปhดโอกาสให�ผู�ใต�บังคับบัญชามีส#วนร#วม 
(Participation) ในการตัดสินใจ กําหนดนโยบายรวมตลอดถึงวิธีการปฏิบัติงาน โดยตัวผู�นําเองก็มี
ส#วนร#วมอย#างเต็มท่ีเช#นกัน ดังนั้น จุดเน�นของผู�นําแบบนี้ จึงอยู#ท่ีท้ังตัวผู�นําและผู�ปฏิบัติงานท้ังหลาย 
หรือรวมเรียกว#ากลุ#มนั่นเอง ภายใต�ภาวการณ>เปDนผู�นําแบบนี้ สมาชิกในกลุ#มจะมีความพึงพอใจสูง 
  เบอร>น (Burns, J. M., 1978) ได�สรุปลักษณะผู�นําเปDน 3 แบบ ได�แก# ผู�นําการ
แลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ผู�นําท่ีติดต#อกับผู�ตามโดยมีการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน 
และสิ่งแลกเปลี่ยนนั้นต#อมากลายเปDนประโยชน>ร#วมกัน ลักษณะนี้พบได�ในองค>กรท่ัวไป เช#น ทํางานดี
ก็ได�เลื่อนข้ัน ทํางานก็จะได�ค#าจ�างแรงงาน และในการเลือกต้ังผู�แทนราษฎรมีข�อแลกเปลี่ยนกับชุมชน 
เช#น ถ�าตนได�รับการเลือกต้ังจะสร�างถนนให� เปDนต�น ผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
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Leadership) ผู�นําท่ีตระหนักถึงความต�องการของผู�ตาม พยายามให�ผู�ตามได�รับการตอบสนองสูงกว#า
ความต�องการของผู�ตาม เน�นการพัฒนาผู�ตาม กระตุ�นและยกย#องซ่ึงกันและกันจนเปลี่ยนผู�ตามเปDน
ผู�นํา และมีการเปลี่ยนต#อๆ กันไป เรียกว#า Domino Effect ผู�นําการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนเปDนผู�นํา
จริยธรรม ตัวอย#างผู�นําลักษณะนี้ ได�แก# ผู�นําชุมชน ผู�นําจริยธรรม (Moral Leadership) ผู�นําท่ี
สามารถทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสอดคล�องกับความต�องการของผู�ตาม ซ่ึงผู�นําจะมีความสัมพันธ>
กับผู�ตามในด�านความต�องการ (Needs) ความปรารถนา (Aspirations) ค#านิยม (Values) และควรยึด
จริยธรรมสูงสุด คือ ความเปDนธรรมและความยุติธรรมในสังคม ผู�นําลักษณะนี้ มุ#งไปสู#การเปลี่ยนแปลง
ท่ีตอบสนองความต�องการ และความจําเปDนอย#างแท�จริงของผู�ตาม 
  ส#วน เฮอร>เซย>  พอล และเคนเนทลังซาร>ด (Hersey Paul, & Kenneth H., 
Blanchard, 1988) ได�ให�ความหมาย คือ การจัดการพฤติกรรมองค>การ การทําให�ทรัพยากรมนุษย>มี
ประโยชน>สูงสุด โดยแบ#งภาวะผู�นําออกเปDน 4 แบบ คือ 
  1. ผู�นําแบบบอกทุกอย#าง (Telling) ผู�นําประเภทนี้ จะให�คําแนะนําอย#างใกล�ชิด 
เหมาะสมกับผู�ตามท่ีมีความพร�อมอยู#ในระดับท่ี 1 คือ (M1) บุคคลมีความพร�อมอยู#ในระดับตํ่า 
  2. ผู�นําแบบขายความคิด (Selling) ผู�นําประเภทนี้ จะคอยชี้แนะบ�างว#าผู�ตามขาด
ความสามารถในการทํางาน แต#ถ�าผู�ตามได�รับการสนับสนุนให�ทําพฤติกรรมนั้นโดยการให�รางวัลก็จะ
ทําให�เกิดความเต็มใจท่ีจะรับผิดชอบงานและกระตือรือร�นท่ีจะทํางานมากข้ึน ผู�บริหารจะใช�วิธีการ
ติดต#อสื่อสารแบบ 2 ทาง และต�องคอยสั่งงานโดยตรง อธิบายให�ผู�ตามเข�าใจ จะทําให�ผู�ตามเข�าใจและ
ตัดสินใจในการทํางานได�ดี เหมาะสมกับผู�ตามท่ีมีความพร�อมในการทํางานอยู#ในระดับท่ี 2 คือ (M2) 
บุคคลมีความพร�อมอยู#ในระดับตํ่าถึงปานกลาง 
  3. ผู�นําแบบเน�นการทํางานแบบมีส#วนร#วม (Participation) ผู�นําประเภทนี้ จะคอย
อํานวยความสะดวกต#างๆ ในการตัดสินใจ มีการซักถาม มีการติดต#อสื่อสาร 2 ทางหรือรับฟIงเรื่องราว 
ปIญหาต#างๆ จากผู�ตาม คอยให�ความช#วยเหลือในด�านต#างๆ ท้ังทางตรงและทางอ�อม ทําให�ผู�ตาม
ปฏิบัติงานได�เต็มความรู�ความสามารถและมีประสิทธิภาพ เหมาะกับผู�ตามท่ีมีความพร�อมอยู#ในระดับ 
3 คือ (M3) ความพร�อมของผู�ตามอยู#ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ซ่ึงเปDนบุคคลท่ีมีความสามารถแต#
ไม#เต็มใจท่ีจะรับผิดชอบงาน 
  4. ผู�นําแบบมอบหมายงานให�ทํา (Delegation) ผู�บริหารเพียงให�คําแนะนําและ
ช#วยเหลือเล็กๆ น�อยๆ ผู�ตามคิดและตัดสินใจเองทุกอย#าง เพราะถือว#าผู�ตามท่ีมีความพร�อมในการ
ทํางานระดับสูง สามารถทํางานให�มีประสิทธิภาพได�ดี เหมาะกับผู�ตามท่ีมีความพร�อมอยู#ในระดับ 4 
(M4) คือ ความพร�อมอยู#ในระดับสูง ซ่ึงเปDนบุคคลท่ีมีท้ังความสามารถและเต็มใจหรือม่ันใจในการ
รับผิดชอบการทํางาน 
 2.1.4 ประสิทธิภาพของผู�นํา 
  วิลเลี่ยม เรดดิน (William J. Reddin, 1970) ได�กล#าวถึงผู�นําท่ีมีประสิทธิผล 
ประกอบไปด�วย 1) นักบริหาร (Executive) ผู�นําแบบนี้ จะมีความสนใจเปDนอย#างมากท้ังในเรื่องของ
งานและสัมพันธภาพระหว#างบุคคล มีความสามารถในการจูงใจคน กําหนดมาตรฐานในงานสูง เข�าใจ
ถึงความแตกต#างระหว#างบุคคลและการทํางานเปDนทีม 2) นักพัฒนา (Developer) ผู�นําแบบนี้จะให�
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ความสําคัญกับเรื่องสัมพันธภาพระหว#างบุคคลมากกว#าให�ความสนใจกับงาน จะให�ความไว�วางใจ
ผู�ร#วมงาน สร�างแรงจูงใจและให�กําลังใจเพ่ือให�ทุกคนพัฒนาตนเอง 3) นักเผด็จการแบบใช�พระคุณ 
(Benevolent Autocrat) ผู�นําแบบนี้ จะให�ความสนใจอย#างมากกับงาน และให�ความสนใจเรื่องความ
สัมพันธภาพระหว#างบุคคลน�อย มุ#งประสิทธิผลของงานและทําให�บรรลุผลได�อย#างดี โดยไม#ทําให�เกิด
วามขุ#นข�องหมองใจ 4) ผู�รักษากฎระเบียบ (Bureaucrat) ผู�นําแบบนี้ จะไม#ให�ความสนใจมากนักกับ
เรื่องงาน และเรื่องสัมพันธภาพระหว#างบุคคล แต#จะเน�นเรื่องกฎระเบียบ การรักษากฎระเบียบ 
ตลอดจนควบคุมสถานการณ>โดยใช�กฎระเบียบต#างๆ จากการเข�มงวด ผู�นําแบบนี้ กดดันให�
ผู�ปฏิบัติงานต�องต้ังใจทํางานกันเต็มท่ี จึงจะทําให�เกิดประสิทธิผลในงานได�โดยอ�อม 
  ฟhดเลอร> (Fiedler, 1971) กล#าวว#า ภาวะผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพต�องประกอบด�วย
ปIจจัย 3 ส#วน คือ ความสัมพันธ>ระหว#างผู�นําและผู�ตาม บุคลิกภาพของผู�นํามีส#วนสําคัญท่ีจะทําให�กลุ#ม
ยอมรับโครงสร�างของงาน งานท่ีให�ความสําคัญเก่ียวกับโครงสร�างของงาน อํานาจของผู�นําจะลดลง 
แต#ถ�างานใดต�องใช�ความคิด การวางแผน ผู�นําจะมีอํานาจมากข้ึน ผู�นําท่ีดีท่ีสุด คือ ผู�ท่ีเห็นงานสําคัญ
ท่ีสุด แต#ถ�าผู�นําท่ีจะทําเช#นนี้ได�ผู�นําต�องมีอํานาจและอิทธิพลมาก แต#ถ�าผู�นํามีอิทธิพลหรืออํานาจไม#
มากพอ จะกลายเปDนผู�นําท่ีเห็นความสําคัญของสัมพันธภาพ ระหว#างผู�นําและผู�ตามมากกว#าเห็น
ความสําคัญของงาน ทฤษฎีของ Fiedler ภาวะผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม#มีประสิทธิภาพข้ึนอยู#กับ
สถานการณ> ถ�าสัมพันธภาพของผู�นําและผู�ตามดีและมีโครงสร�างของงานชัดเจน ผู�นําจะสามารถ
ควบคุมสถานการณ>ขององค>กรได� 
  โดนัลด> แฮมบริค (Donald C. Hambrick, 1992) ให�ความสําคัญกับการเปDนผู�นําท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยผู�นําจะต�องมีบทบาทสําคัญ 3 ประการ ไว�ว#า 1) การสร�างภาพในอนาคต ผู�นําท่ี
ประสบความสําเร็จ จะต�องมีความสามารถในการรวบรวมสารสนเทศและการสื่อสาร วิสัยทัศน>ของ
องค>การท่ีสามารถกุมจิตใจ และจินตนาการของบุคคลท่ีตนชี้นําได� 2) การเสริมพลัง ผู�นําท่ีมี
ประสิทธิผลจะให�การเสริมพลังแก#ผู�ตามของตนด�วยการสาธิต หรือเผยแพร#ความรู�สึกท่ีกระตือรือร�นใน
อันท่ีจะทําให�ภาพในอนาคตเปDนจริง พร�อมท้ังเปhดโอกาสให�ผู�ตามมีส#วนร#วมอย#างเต็มท่ี 3) ผู�นําจะต�อง
ปฏิบัติตนให�เปDนตัวอย#างแก#ผู�ตาม ในการเสริมพลังให�แก#ผู�ตามนั้น ผู�นําอาจยกตัวอย#างความสําเร็จท่ี
ผ#านมาสร�าง  
  ผู�วิจัยสรุปได�ว#า การเปDนผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพประกอบด�วย 1) การสร�างภาพใน
อนาคต 2) การเสริมพลัง 3) ผู�นําจะต�องปฏิบัติตนให�เปDนตัวอย#างแก#ผู�ตาม นอกจากนั้นเน�น
กฎระเบียบ การรักษากฎระเบียบ ตลอดจนควบคุมสถานการณ>โดยใช�กฎระเบียบต#างๆ จากการ
เข�มงวด เพ่ือบรรลุเปEาหมาย 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการพัฒนาชุมชน 
 การ ศึกษา เ ก่ี ยว กับภาวะผู� นํ า ท่ี เหมาะสมเ พ่ือการ พัฒนาชุมชน พ้ืน ท่ีอ# อนไหว                  
ในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผู�วิจัย
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจัดการพัฒนาชุมชน โดยศึกษาตามลําดับดังนี้  
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 2.2.1 ความหมายของชุมชน 
  นักวิชาการได�ให�ความหมายของชุมชนไว�มากหมายซ่ึงมีความแตกต#างกันไป โดย
ผู�วิจัยได�รวบรวมความหมายของชุมชนไว�ดังต#อไปนี้ 
  ยุวัฒน>  วุฒิเมธี (2525) ได�กล#าวว#า ชุมชน หมายถึง พ้ืนท่ีอันเปDนท่ีอยู#อาศัยของคน 
และหมายความรวมถึงกลุ#มของประชาชนท่ีอาศัยอยู#ในพ้ืนท่ีนั้น โดยมีความสนใจมีวัตถุประสงค> 
เปEาหมาย และจุดหมายในการท่ีจะอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข  
  สัญญา  สัญญาวิวัฒน> (2526) ให�ความหมายไว�ว#า ชุมชน หมายถึง องค>การทาง
สังคมอย#างหนึ่งท่ีมีอาณาเขตครอบคลุมท�องถ่ินหนึ่ง ท่ีปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความต�องการ
พ้ืนฐานส#วนใหญ# และสามารถแก�ไขปIญหาส#วนใหญ#ในชุมชนของตนเองได�  
  พัทยา  สายหู (2534) ให�ความหมายไว�ว#า ชุมชน หมายถึง ครอบครัวหลายๆ 
ครอบครัวมาอยู#ร#วมในบริเวณเดียวกัน มีลักษณะเปDนเพ่ือนบ�านกัน ซ่ึงอาจเปDนญาติพ่ีน�องกันหรือไม#ก็ได� 
  ประเวศ  วะสี (2541)  ให�ความหมายไว�ว#า ชุมชน หมายถึง การท่ีคนจํานวนหนึ่งมี
วัตถุประสงค>ร#วมกัน มีความเอ้ืออาทรต#อกัน มีความพยายามทําอะไรร#วมกัน มีการเรียนรู�ร#วมกันใน
การกระทํา ซ่ึงรวมถึงการติดต#อสื่อสารด�วย 
  กรมการพัฒนาชุมชน (2549) ให�ความหมายไว�ว#า ชุมชน หมายถึง การรวมตัวของ
บุคคล กลุ#ม/องค>กรชุมชน เครือข#ายองค>กรชุมชนและประชาชนท่ีอาศัยอยู#ในขอบเขตพ้ืนท่ีหนึ่งๆ ซ่ึงมี
ปฏิสัมพันธ>ซ่ึงกันและกัน ระดับพ้ืนฐานท่ีสุดคือ หมู#บ�านหรือชุมชนท่ีอาศัยอยู#ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมี
ประเด็นของเนื้อหาท่ีมารวมตัวกันเพ่ือแก�ไขปIญหาเดียวกัน เช#น ชุมชนลุ#มน้ํา ชุมชนวัฒนธรรม เปDนต�น  
  มาร>วิน อี. โอลเซน (Olsen, 1968) ให�ความหมายไว�ว#า ชุมชน หมายถึง องค>การ
ทางสังคมประเภทหนึ่ง ประกอบด�วยพ้ืนท่ีบริเวณหนึ่งท่ีบรรดาสมาชิกต�องสนองความต�องการพ้ืนฐาน
ส#วนใหญ# และแก�ไขปIญหาส#วนใหญ#ในชุมชนของตนเองได� 
  เดนนิส อี. พอพลิน (Poplin, 1972) ให�ความหมายไว�ว#า ชุมชน หมายถึง กลุ#มท่ีมี
การร#วมมือกัน มีความรู�สึกเปDนเจ�าของชุมชนร#วมกัน มีการสมาคมแบบเผชิญหน�ากัน มีความสนิท
สนมรู�จักกันเปEนอย#างดี 
  วิกิพีเดีย (Wikipedia, 2008) ให�ความหมายของชุมชนในเชิงชีววิทยา ชุมชน 
(Community) เปDนกลุ#มของความสัมพันธ>ระหว#างกันและกันขององคาพยพ (Organisms) กลุ#มหนึ่ง
และร#วมกับสภาวะแวดล�อมหนึ่งๆ จะมีสังคมมนุษย> ความเชื่อ ความต�องการ ความเสี่ยง ทรัพยากร
จุดประสงค> ความชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปDนพิเศษของชุมชน ในเชิงสังคมวิทยา (Sociology) ชุมชน 
(Community) เปDนกลุ#มของประชาชนพลเมืองท่ีปฏิสัมพันธ>ต#อกันในการอาศัยอยู#ในสภาวะปกติ
ธรรมดาของเขา ซ่ึงมักจะ หมายถึงชุมชนในชนบท จะมีความสัมพันธ>ถึงผลประโยชน> ค#านิยม เชื้อชาติ 
และมีการรวมกลุ#มกันการอยู#ร#วมกันเปDนจํานวนมาก 
  ผู�วิจัยสรุปได�ว#า ชุมชน หมายถึง พ้ืนท่ีอันเปDนท่ีอยู#อาศัยของคน หรือกลุ#มของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู#ในพ้ืนท่ีนั้น โดยมีความสนใจมีวัตถุประสงค> เปEาหมาย และจุดหมายในการท่ีจะ
อยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข และชุมชนท่ีอาศัยอยู#รวมตัวกันเพ่ือแก�ไขปIญหาเดียวกัน  
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 2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
  นักวิชาการได�ให�แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนไว�ต#างๆ ซ่ึงโดยผู�วิจัยได�รวบรวม
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนโดยสรุปไว�ดังต#อไปนี้ 
  ณัฐพล  ขันธไชย (2527) ให�ความหมายไว�ว#า การพัฒนา หมายถึง ความเจริญเติมโต 
โดยเน�นความเจริญเติบโตทางด�านเศรษฐกิจเปDนสําคัญ เช#น ผลผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน รายได�
ประชากรเพ่ิมข้ึน รายได�เฉลี่ยต#อหัวต#อคนของประชากรเพ่ิมข้ึน มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน  
  ฑิตยา  สุวรรณชฎ (2527) ให�ความหมายไว�ว#า การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
โครงสร�างของสังคม ซ่ึงได�แก#คน กลุ#มคน การจัดระเบียบความสัมพันธ>ทางสังคม ด�วยการจัดสรร
ทรัพยากรของสังคมอย#างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ 
  สนธยา  พลศรี (2545) ให�ความหมายไว�ว#า การพัฒนา หมายถึง เปDนกระบวนการ
ของการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบกระทําการท้ังในด�านคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล�อมให�ดีข้ึนไป
พร�อมๆ กัน ไม#ใช#ด�านใดด�านหนึ่งเพียงด�านเดียว 
  การพัฒนาเปDนการกระทําท่ีดีข้ึน เจริญข้ึน เกิดจากการกระทําของมนุษย>เปDนส#วนใหญ# 
มนุษย>มีความต�องการโดยธรรมชาติ ความต�องการของมนุษย>เกิดจากแรงจูงใจ อับราฮัม เอช มาสสโลว> 
(Abraham H. Maslow) ได�ให�ทฤษฎีเก่ียวกับความต�องการของมนุษย> เรียกว#า ทฤษฎีแรงจูงใจหรือ 
ลําดับความต�องการของมาสโลว> (Maslow’s Hierarchy of Needs) ดังแสดงในภาพ ท่ี 2.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

ภาพท่ี 2.1 แผนภูมิแสดงทฤษฎีลําดับความต�องการ 5 ข้ันของมาสโลว> (Maslow’s Hierarchy of Needs) 
ท่ีมา: Abraham H. Maslow (1970) 

5. ความต�องการให� 
เกิดความสําเร็จ ในชีวิต 

(Self Actualization Needs) 

4. ความต�องการมีช่ือเสยีง 
(Esteem Needs) 

3. ความต�องการทางสังคม (Social 
Needs) 

2. ความต�องการความปลอดภัย            
(Safety Needs) 

 

1. ความต�องการด�านร#างกาย (Physical Needs) 
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  ลําดับความต�องการลําดับท่ี 1 ความต�องการทางร#างกาย (Physical Needs) เปDน
ความต�องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย> ซ่ึงได�แก# ความต�องการท่ีจําเปDนทางด�านร#างกายท้ังหลาย เช#น 
ความต�องการด�านปIจจัยสี่ ความต�องการพักผ#อนและความต�องการทางเพศ เปDนต�น เพ่ือให�มีชีวิตและ
ดํารงเผ#าพันธุ>อยู#ต#อไปได� 
  ลําดับความต�องการลําดับท่ี 2 ความต�องการความปลอดภัย (Safety Needs) เปDน
ความต�องการให�ได�รับความคุ�มครองความปลอดภัยจากอันตรายท้ังหลาย เช#น อุบัติเหตุ อาชญากรรม 
การปลดออก ไล#ออก เปDนต�น 
  ลําดับความต�องการลําดับท่ี 3 ความต�องการทางด�านสังคม (Social Needs) เปDน
ความต�องการการยอมรับจากสังคม ต�องการเปDนส#วนหนึ่งของสังคม ต�องการความรักจากเพ่ือน
ร#วมงาน ต�องการการยกย#องชมเชย 
  ลําดับความต�องการลําดับท่ี 4 ความต�องการมีชื่อเสียง (Esteem Needs) เปDนความ
ต�องการเกียรติยศ การยอมรับนับถือในความรู� ความสามารถ ต�องการความโดดเด#นในสังคม 
  ลํ า ดับความต�องการลํ า ดับ ท่ี  5 ความต�องการให� เ กิดความสํ า เร็ จ ในชีวิ ต                     
(Self Actualization Needs) เปDนความต�องการทําในสิ่งท่ีเปDนความปรารถนา อาจเปDนความคิดฝIน
ส#วนตัว อุดมคติ หรืออุดมการณ>ส#วนตัว สิ่งท่ีท�าทายความรู�ความสามารถ สิ่งท่ีเปDนความเชื่ออันเปDน
เปEาหมายส#วนตน สิ่งท่ีเปDนเปEาหมายสูงสุดของชีวิต ซ่ึงคนท่ีบรรลุถึงข้ันนี้จะได�รับการยกย#องให�เปDน
บุคคลพิเศษ 
  ความต�องการของมนุษย>ตั้งแต#ระดับพ้ืนฐาน จนถึงระดับสูงท่ีปลายแหลมพีระมิด ยิ่ง
สูงยิ่งทําได�ยากและมีผู�ทําได�น�อย แต#ก็มีคนทําสําเร็จและมีเกิดข้ึนบนโลกมนุษย> ซ่ึงจะมีแปลกใหม#
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ การสะสมและถ#ายทอดมีมาต้ังแต#มนุษย>เกิดข้ึนบนโลกจนถึงปIจจุบัน ทําให�สังคมมนุษย>
มีพัฒนาการมากข้ึนเปDนลําดับ การพัฒนาทุกยุคทุกสมัยท่ีผ#านมาเปDนผลมาจากแรงจูงใจอันเปDนความ
ต�องการของมนุษย>ดังกล#าว 
  ความต�องการของมนุษย>แม�จะบรรลุข้ันสูงสุดแล�ว มนุษย>ก็ยังมีความต�องการอยู# เปDน
ความต�องการด�านสัจจะ ความดี ความงาม ความเปDนหนึ่งเดียว ซ่ึงบรรดานักปราชญ>และองค>ศาสตร>
ท้ังหลายล�วนมีความต�องการในการลําดับนี้เรียกว#าระดับ เมแทนีดส> (Meta Needs) เม่ือเกิดการ
พัฒนา มนุษย>ก็เห็นความสําคัญของการพัฒนา เพราะการพัฒนามีผลต#อมนุษย> (ธนากร สังเขป, 
2555) กล#าว คือ 
  1. พัฒนาแล�วชีวิตมีความเปDนอยู#สะดวกสบายข้ึน ผลการพัฒนาช#วยแก�ไขปIญหา
ข�อจํากัดในการดํารงชีวิตของมนุษย>ทุกด�าน เช#น ด�านกําลังกาย มนุษย>มีเครื่องทุ#นแรงทําให�ทําอะไรได�
มากข้ึน เร็วข้ึน ข�อจํากัดทางกายภาพมนุษย>มองเห็นได�ไกลข้ึน มากข้ึน มนุษย>ได�ยินเสียงท่ีอยู#ไกลๆ 
มนุษย>มีเครื่องมือสําหรับการเรียนรู� แลกเปลี่ยนความรู� ถ#ายทอดข�อมูลข#าวสาร มนุษย>เอาชนะโรคภัยไข�
เจ็บ สิ่งท่ีทําให�ความเปDนอยู#สะดวกสบายข้ึนทําให�มนุษย>มีความสุข มนุษย>จึงไม#มีใครปฏิเสธการพัฒนา 
  2. มนุษย>มีจิตใจสูง คือ มีจิตสาธารณะ มีธรรมะ มีความรับผิดชอบ มีความเอ้ืออาทร 
มองโลกในแง#ดี ไม#ทําลายหรือเอาเปรียบผู�อ่ืน การพัฒนาจิตใจทําให�สังคมดี สงบสุข ผู�คนในสังคมมี
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จิตใจสบาย ร#าเริง ทําให�อายุยืน เครื่องมือของการพัฒนาจิตใจ ได�แก# ศาสนา และคําสอนต#างๆ 
ประสบการณ> การเรียนรู� จิตใจท่ีพัฒนาแล�วทําให�เกิดสันติสุขในสังคม 
  3. มีการพัฒนาทางจิตวิญญาณ มนุษย>มีการพัฒนาทางจิตวิญญาณ (ทางปIญญา) คือ 
ทําให�มนุษย>คิดเปDนแก�ปIญหาเปDน (รู�เท#า รู�ทัน รู�กัน รู�แก�) มีการเรียนรู� มีการต#อยอดเกิดการพัฒนา
อย#างต#อเนื่อง ทําให�สังคมมนุษย>ยิ่งสงบสุข ยิ่งพัฒนายิ่งเปDนประโยชน>ต#อมนุษย>โดยส#วนรวมท้ังสิ้น 
  4. มนุษย>มีการพัฒนาทางสังคม สังคมท่ีพัฒนา คือ สังคมท่ีมีระบบระเบียบ มีความ
ม่ันคง มีความปลอดภัย ผู�คนมีวินัย มีความรับผิดชอบต#อส#วนรวม ปIญหาสังคมมีน�อย (อุบัติเหตุ โจร
ผู�ร�าย ยาเสพติด สิ่งมอมเมาต#างๆ เช#น อบายมุข เกม ฯลฯ) สังคมท่ีมีความเสมอภาคเท#าเทียมใน
โอกาสต#างๆ (การศึกษา การทํางาน การเข�าถึงสวัสดิการ การรับข�อมูล ข#าวสาร ฯลฯ) ย#อมเปDนสังคม
ท่ีน#าอยู# เปDนท่ีพึงพอใจของมนุษย>ทุกคน 
  ท่ีประชุมสัมมนาของผู�เชี่ยวชาญ เรื่องการบริหารและการปกครองของประเทศใน
ทวีปแอฟริกา ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ> ประเทศอังกฤษ ได�ให�ความหมายของ “การพัฒนาชุมชน” 
ไว�เปDนครั้งแรกเม่ือป� ค.ศ. 1948 ว#า เปDนกระบวนการท่ีมุ#งส#งเสริมความเปDนอยู#ของประชาชนให�ดีข้ึน 
โดยอาศัยความร#วมมืออย#างจริงจังของประชาชนและเกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชน แต#ถ�า
ประชาชนไม#เกิดความริเริ่มก็ใช�เทคนิคกระตุ�นให�เกิดความริเริ่มข้ึน ท้ังนี้เพ่ือให�ได�รับการตอบสนอง
จากประชาชนด�วยความกระตือรือร�นอย#างแท�จริง (สัญญา สัญญาวิวัฒน>, 2526) 
  องค>การสหประชาชาติ ได�ให�ความหมายไว�เปDนครั้งแรกเม่ือป� ค.ศ. 1955 ว#า “การ
พัฒนาชุมชน” หมายถึง เปDนกระบวนการรวมกําลังระหว#างประชาชนในชุมชนกับเจ�าหน�าท่ีของ
รัฐบาล เพ่ือปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ ให�เจริญยิ่งข้ึนและ
ผสมผสานเข�าเปDนชีวิตของชาติ ทําให�ประชาชนสามารถอุทิศตนเองเพ่ือความก�าวหน�าของ
ประเทศชาติได�อย#างเต็มท่ี เชง (Chang, 1969)  
  ซอทอย (Soutoy, 1962) ให�ความหมายไว�ว#า การพัฒนาชุมชน หมายถึง วิธีการ
หนึ่งท่ีนํามาสร�างความจริงให�แก#ชุมชน ประกอบด�วยการช#วยตนเอง การให�ความสําคัญต#อความ
ต�องการท่ีแท�จริงของประชาชน ลักษณะของสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและลักษณะอ่ืนๆ ของชุมชน
แห#งนั้นเปDนส#วนรวม 
  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2527) ได�ให�ความหมายไว�ว#า “การ
พัฒนาชุมชน” คือ การพัฒนาความรู� ความสามารถของประชาชน เพ่ือให�เกิดความเชื่อม่ันในการช#วย
ตนเอง เพ่ือนบ�านและชุมชน ให�มีมาตรฐานความเปDนอยู#ดีข้ึน โดยการร#วมมือกันระหว#างประชาชนกับ
รัฐบาลเปDนวิธีการท่ีนําเอาบริการของรัฐบาลผนวกเข�ากับความต�องการของประชาชนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ลักษณะของการพัฒนาชุมชน  
  การพัฒนาชุมชนมีความเปDนมา ปรัชญา แนวความคิด ความหมายท่ีเปDนของตนเองซ่ึง
สามารถนํามาใช�เปDนแนวทางในการกําหนดลักษณะของการพัฒนาชุมชนได�ดังนี้ (สนธยา  พลศรี, 2545)   
  1. เปDนการดําเนินการโดยคนและใช�ทรัพยากรในชุมชนเปDนสําคัญ ไม#พ่ึงพาบุคคล
หรือใช�ทรัพยากรนอกชุมชน นอกจากมีความจําเปDนจริงๆ คือ เกินขีดความสามารถของชุมชนเท#านั้น 
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  2. เปDนการร#วมมือกันระหว#างคนในชุมชนด�วยกัน คนในชุมชนกับหน#วยงานของรัฐ
หรือคนในชุมชนกับภาคเอกชน เพ่ือส#งเสริมสนับสนุนให�การพัฒนาชุมชนประสบผลสําเร็จ ตามขีด
ความสามารถท่ีมีอยู# 
  3. เปDนการเปลี่ยนแปลงท่ีมีเปEาหมายหรือทิศทาง สามารถควบคุมความสมดุลท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงได� กําหนดปริมาณคุณภาพและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต#อสิ่งแวดล�อมได� 
  4. เกิดจากความต้ังใจและการกระทําของมนุษย> ตามแผนและโครงการท่ีกําหนดข้ึน
ไม#ใช#เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
  5. เปDนการพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน ให�มีความรู� ความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง บุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล�อม เพ่ือนําไปใช�ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนและชุมชนให�ได�
มาตรฐานท่ีต�องการ 
  6. เปDนกระบวนการให�การศึกษา โดยใช�การศึกษาเปDนเครื่องมือในการพัฒนาคนใน
ชุมชนให�มีคุณภาพและมีความพร�อมท่ีจะรองรับการพัฒนา 
  7. เปDนกระบวนการจัดองค>กรหรือกลุ#ม เพราะการพัฒนาชุมชนเปDนการผนึกกําลัง
ของคนในชุมชนเข�าด�วยกัน เพ่ือให�เกิดศักยภาพหรือพลังของชุมชนและนํามาใช�ในการพัฒนาชุมชน 
  8. เปDนการนํากลวิธีหรือวิธีการต#างๆ มาใช� เช#น การใช�ตัวนําการเปลี่ยนแปลง การ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ การสร�างผู�นํา การสร�างกลุ#ม การเสริมสร�างทักษะและความสามารถในด�านต#างๆ 
เปDนต�น จึงมีลักษณะเปDนการผสมผสานวิธีการเหล#านี้มาใช�ในการพัฒนาชุมชน 
  9. ลักษณะเปDนประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนเปDนของคนในชุมชน ดําเนินการโดย
คนในชุมชน เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในชุมชน เปDนการให�สิทธิเสรีภาพ อิสรภาพ เสมอภาพ และ
ภราดรภาพแก#คนในชุมชน ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เปhดโอกาสให�คนในชุมชน 
เปDนผู�กําหนดวิถีการดํารงชีวิตของตนเองและชุมชนได�ด�วยตนเอง นอกจากนี้แล�ว การพัฒนาชุมชน
เปDนการดําเนินงานโดยคนและกลุ#มคนเปDนจํานวนมาก การทํางานร#วมกันให�ประสานความสําเร็จนั้น 
ต�องนําวิธีการแบบประชาธิปไตยมาใช�จึงจะประสบความสําเร็จ 
  10. เปDนการศึกษาภาคชีวิต การพัฒนาชุมชนมีลักษณะเปDนกระบวนการ วิธีการ 
โครงการ และกระบวนการทางสังคม ซ่ึงเปDนลักษณะของกระบวนการเรียนรู�และการตัดสินใจร#วมกัน
ของชุมชน (ทวีศักด์ิ นพเกสร, 2541) ท่ีต#อเนื่องกันไปทุกเพศทุกวัย คือ ตลอดชีวิตของคนในชุมชน ไม#
สิ้นสุดในช#วงชีวิตใดชีวิตหนึ่ง เพราะชุมชนไม#หยุดนิ่ง มีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู#ตลอดเวลา 
การพัฒนาชุมชนจึงต�องดําเนินการต#อเนืองกันไปไม#มีสิ้นสุด 
  องค>ประกอบของการพัฒนาชุมชน  
  ในองค>ประกอบของการพัฒนาชุมชนมีดังต#อไปนี้ 
  1. คนในชุมชน เปDนองค>ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะการพัฒนาชุมชนเปDนเรื่องของ
คนในชุมชนโดยตรง 
  2. สิ่ ง แ ว ดล� อมชุ ม ช น ท้ั ง สิ่ ง แ ว ดล� อม ท่ี เ กิ ด ข้ึ น เ อ งต ามธ ร รมช า ติ  เ ช# น 
ทรัพยากรธรรมชาติต#างๆ และสิ่งแวดล�อมท่ีมนุษย>สร�างข้ึน เช#น การจัดระเบียบสังคม สถาบันทาง
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สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยีต#างๆ เปDนต�น สิ่งเหล#านี้มีส#วนสําคัญในการ
สนับสนุนงานพัฒนาชุมชน 
  3. วัสดุอุปกรณ>ท่ีเก่ียวกับการพัฒนา เช#น วัสดุสํานักงาน วัสดุก#อสร�าง เครื่องอํานวย
ความสะดวกต#างๆ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร เปDนต�น วัสดุอุปกรณ>เหล#านี้ต�องมีคุณภาพ
เหมาะสมและเพียงพอกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนท่ีกําหนดข้ึน 
  4. กลวิธีหรือวิธีการพัฒนา การพัฒนาชุมชนมีหลายกลวิธี เช#น การให�การศึกษา
อบรม การจัดระเบียบชุมชน การสร�างผู�นํา การสร�างกลุ#มและองค>กร การวางแผนและโครงการ การ
ประสานงาน เปDนต�น 
  5. กระบวนการพัฒนาชุมชน ซ่ึงมีลําดับข้ันตอนดําเนินงาน คือ การศึกษาชุมชน 
การวิเคราะห>ปIญหาและความต�องการของชุมชน การวางแผนแก�ปIญหาในลักษณะของโครงการ การ
พิจารณาวิธีดําเนินงาน การดําเนินงาน การประเมินผลงาน และการทบทวน เพ่ือแก�ไขปIญหาและ
อุปสรรค 
  6. การสนับสนุนช#วยเหลือจากรัฐบาลและภาคเอกชน เปDนการสนับสนุนช#วยเหลือ
เฉพาะในสิ่งท่ีมีความจําเปDน เกินขีดความสามารถของชุมชน หรือเพ่ือกระตุ�นเตือนเร#งเร�าให�ประชาชน
เกิดความต่ืนตัวและเข�าร#วมในกระบวนการพัฒนา ไม#ใช#ในเรื่องพ้ืนฐานของการพัฒนา 
  7. การบริหารและการจัดการ การพัฒนาชุมชนมีความเก่ียวข�องสัมพันธ>กับคน กลุ#ม
คน องค>กรและหน#วยงานต#างๆ ท้ังภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน มี
วิธีการและกระบวนการหลายข้ันตอน จึงจําเปDนต�องมีการบริหารและการจัดการท่ีดี ท้ังในระยะ
เตรียมการ ระหว#างการดําเนินงาน และหลังจากได�รับผลของการพัฒนาแล�ว 
  8. นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชนเปDนผู�มีความรู� ความสามารถในการพัฒนา
ชุมชน มีเทคนิควิธีฝ�กการจูงใจ การระดมพลัง หรือศักยภาพของคนในชุมชนมาใช�พัฒนาชุมชนของ
ตนเองตามปรัชญา แนวคิดและวิธีการพัฒนาชุมชนท่ีแท�จริง ในระยะแรก นักพัฒนาชุมชนอาจจะมา
จากภายนอกชุมชนท่ีเปDนข�าราชการหรือนักพัฒนาขององค>กรพัฒนาเอกชนก็ได� นักพัฒนาชุมชน
ดังกล#าวนี้จะต�องสร�างนักพัฒนาท่ีเปDนคนในชุมชนข้ึนมารองรับงานพัฒนาชุมชนของตนต#อไป 
  9. การประสานงาน เพ่ือให�ผู�เก่ียวข�องกับการพัฒนา ดําเนินกิจกรรมพัฒนาอย#าง
ประสานสอดคล�อง เปDนไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต�องตามข้ันตอนท่ีวางไว� 
  10. ผลงานท่ีเกิดข้ึน กระบวนการพัฒนาชุมชนท่ีผ#านไปแต#ละข้ันตอน จึงอาจจะมี
ผลเกิดข้ึน ไม#อย#างใดก็อย#างหนึ่ง ไม#มากก็น�อย เพ่ือสร�างความเชื่อม่ันในความสําเร็จของการพัฒนา
ชุมชน ผลงานท่ีเกิดข้ึน ต�องเปDนของประชาชนอย#างท่ัวถึงและยุติธรรม 
  องค>ประกอบของการพัฒนาชุมชนนี้ ต#างมีความเก่ียวข�องสัมพันธ>กัน ส#งผลกระทบ
ซ่ึงกันและกัน ท้ังเก้ือหนุนและเหนี่ยวรั้ง จึงต�องดําเนินงานไปพร�อมๆ กัน และมีความสําคัญต#อการ
พัฒนาชุมชนมาก เพราะการดําเนินงานพัฒนาชุมชนให�ประสบผลสําเร็จก็คือ การพัฒนาองค>ประกอบ
เหล#านี้ให�มีคุณภาพ มีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนและเหมาะสมกับสภาพแวดล�อมนั่นเอง 
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ภาพท่ี 2.2 องค>ประกอบของการพัฒนาชุมชน 
ท่ีมา: สนธยา พลศรี (2545)  
 
 เปEาหมายของการพัฒนาชุมชน 
 เม่ือศึกษาวิเคราะห>ปรัชญา แนวความคิด ความหมาย ลักษณะ และองค>ประกอบ
ของการพัฒนาชุมชนแล�ว พบว#าการพัฒนาชุมชนมีเปEาหมายท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาคนให�
มีความสุข และการพัฒนากลุ#มคนให�เข�มแข็ง พ่ึงตนเองได�และมีความสุข ดังนี้ 
 1. การพัฒนาคนให�มีความสุข  
  คนมีความสําคัญต#อการพัฒนาชุมชนมาก เพราะคนเปDนศูนย>กลางของการพัฒนา 
เนื่องจากเปDนผู�มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน ท้ังเปDนผู�ดําเนินงาน เปDนผู�ได�รับผลท่ีเกิดข้ึนและเปDน     
ผู�สืบทอดงานพัฒนาไม#ให�สิ้นสุด คนจึงเปDนเปEาหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชน จึงต�องพัฒนาคนให�มี
คุณภาพ คุณธรรม และมีความสุข (สัญญา สัญญาวิวัฒน>, 2541) โดยวิธีต#อไปนี้  
  1.1 การพัฒนาคนให�มีคุณภาพ คือ ทําให�คนมีความรู�ความสามารถ มีทักษะใน
การประกอบกิจการงานให�บรรลุเปEาหมายได�อย#างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว มีความรู�ทางการเมืองและความรู�ท่ีจําเปDนในการดํารงชีวิต เฉลียว
ฉลาด มีวิสัยทัศน> สุขภาพดี บุคลิกภาพดี สามารถพ่ึงตนเองได� ใช�ชีวิตร#วมกับผู�อ่ืนได� เปDนต�น 
  1.2 การพัฒนาคนให�มีคุณธรรม คือ ทําให�คนเปDนคนดีท้ังการคิด การพูด และ
การประพฤติปฏิบัติอย#างถูกต�องตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เช#น ละเว�น

 

 

องค>ประกอบของ
การพัฒนาชุมชน 

คน 

ส่ิงแวดล�อม 

วัสดุอุปกรณ> 

กลวิธ ี

กระบวนการพัฒนา 

การสนับสนุนจากรัฐบาลและ
เอกชน 

การบริหารและ 
การจัดการ 

นักพัฒนาชุมชน 

การประสานงาน 

ผลของการพัฒนา 
1 

2 

3 

4

5 

6 

7 

8 

9 

10 



 28

อบายมุข ขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย>สุจริต ยุติธรรม เห็นประโยชน>ส#วนรวมมากกว#าส#วนตัว เอ้ืออาทรต#อ
คนอ่ืน รู�จักความพอเพียงในสิ่งต#างๆ มีความอดทนสามารถยับยั้งตนเองไม#ให�ประพฤติชั่วได� เปDนต�น 
  1.3  การพัฒนาคนให�มีความสุข คือ การทําให�คนมีความสุขสงบ มีจิตใจดีงาม      
เยือกเย็นม่ันคง ผ#องใส ไม#มีความเครียด มีความสุขุมเยือกเย็น มีเมตตากรุณา รู�จักความพอเพียง รู�จัก
ประมาณ เข�าถึงสัจธรรมของชีวิต มองโลกในแง#ดี ปรับตัวเข�ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต#างๆ ได� เปDนต�น 
 2. การพัฒนาชุมชนให�เข�มแข็ง พ่ึงตนเองได� และมีความสุข 
  การพัฒนาชุมชนให�เข�มแข็ง พ่ึงตนเองได� และมีความสุข คือ การทําให�คนใน
ชุมชนมีจิตสํานึกร#วมกัน มารวมตัวกันในลักษณะท่ีเปDนหุ�นส#วนกันในการกระทําบางอย#าง ด�วยความ
รักและความเอ้ืออาทรต#อกัน ภายใต�ระบบการจัดการ ให�เกิดความรู�สึกร#วมกัน เพ่ือประโยชน>
สาธารณะ การรวมตัวกันอาจเปDนกลุ#มเล็กๆ กระจัดกระจายกันก็ได� แต#สามารถติดต#อสื่อสาร
โครงสร�างสังคมแนวใหม#ท่ีมีความสัมพันธ>กันในแนวราบท่ีเท#าเทียมกัน ซ่ึงเม่ือประสานกับโครงสร�างท่ี
มีความสัมพันธ>ในแนวด่ิงด�วยความสมานฉันท>แล�ว ก็จะทําให�ชุมชนมีความเข�มแข็งข้ึน  ชุมชนเข�มแข็ง
มีลักษณะสําคัญดังนี้ 
  2.1 มีจิตสํานึกชุมชน (Community Consciousness) หรือเปDนชุมชนท่ีมีจิต
วิญญาณ คือ สมาชิกสํานึกว#าตนเองเปDนเจ�าของชุมชน มีความต้ังใจท่ีจะเข�าร#วมรับผิดชอบปIญหา   
ต#างๆ กับบุคคลอ่ืนๆ อย#างเท#าเทียมกันและมิตรภาพ ยอมรับในศักยภาพของกันและกัน และยอมรับ
ในความแตกต#างหลากหลายระหว#างสมาชิก มีส#วนร#วมในการแก�ไขปIญหาของชุมชนร#วมกัน เปDนต�น 
(ทวีศักด์ิ นพเกสร, 2541) 
  2.2 มีจิตวิญญาณชุมชน (Community Spirituality) คือ การท่ีสมาชิกมีความ
จงรักภักดีต#อชุมชน เสียสละทํางานเพ่ือชุมชน หวงแหนชุมชน มีสิ่งยึดเหนี่ยวร#วมกัน เช#น วัด เครือ
ญาติ หรือความสัมพันธ>ทางสังคมแบบต#างๆ ทําให�ชุมชนมีชีวิตจิตใจเหมือนเปDนสิ่งมีชีวิตอย#างหนึ่ง 
(สัญญา สัญญาวิวัฒน>, 2541) ความมีจิตวิญญาณชุมชน ทําให�เกิดความป�ติ ความสุขอย#างล�นเหลือ
และเกิดพลังอย#างมโหฬาร เปDนพลังเยียวยา ทําให�คนและชุมชนมีความสุข (ประเวศ วะสี, 2541) 
  2.3 เปDนชุมชนเรียนรู� (Community Learning) คือ สมาชิกช#วยกันเรียนรู� หรือ
เรียนรู�เปDนกลุ#ม มีความต่ืนตัวอยู#ตลอดเวลา รู�ข#าวคราวในด�านต#างๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ซ่ึงอยู#นอกชุมชนและความรู�เก่ียวกับชุมชนท่ีเปDนผลมาจากการปฏิบัติหรือประสบการณ>ท่ีได�รับร#วมกัน 
(สัญญา สัญญาวิวัฒน>, 2541) หรือเปDนกระบวนการเรียนรู�และการตัดสินใจร#วมกัน ความรู�ท่ีเกิดข้ึนจึง
เปDนการเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน ผ#านการแลกเปลี่ยนข�อมูลความคิดร#วมกัน เพ่ือนําไปสู#การตัดสินใจใน
การดําเนินกิจกรรมต#างๆ ของชุมชน (ทวีศักด์ิ  นพเกสร, 2541) 
  2.4 มีองค>กรชุมชนเข�มแข็ง คือ ประชาชนรวมตัวกันอย#างเหนียวแน#นด�วย
จิตสํานึกชุมชนและจิตวิญญาณชุมชน ผนึกกําลังกัน เพ่ือช#วยกันแก�ไขปIญหาของชุมชน ซ่ึงเปDนผลมา
จากการเรียนรู�ร#วมกัน ไม#ใช#ต#างคนต#างทํา 
  2.5 มีการจัดการชุมชนท่ีดี คือ สมาชิกของงชุมชนมีความสามารถในการจัดการ
ตนเองและชุมชนได� วางแผน จัดกระบวนการ ดําเนินงานและประเมินผล การพัฒนาชุมชนของตนเอง
ได� ทําให�องค>กรชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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  2.6 มีเครือข#ายชุมชน คือ มีกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ#มและองค>กร
ชุมชนต#างๆ เข�าด�วยกัน ด�วยระบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและการประชาสัมพันธ>ด�วยความ
สมานฉันท> ทําให�เกิดการรวมจิตสํานึกและจิตวิญญาณของสมาชิกและองค>กรชุมชนต#างๆ ให�มีพลัง
เข�มแข็ง (ทวีศักด์ิ นพเกสร, 2541) 
  2.7 มีภาวะผู�นําชุมชน คือ ผู�นําเปDนผู�ประสานความคิดของสมาชิกให�โอกาส
สมาชิกได�แสดงความคิดเห็น ไม#ผูกขาดความคิดหรือเปDนเจ�าของชุมชนเพียงผู�เดียว พร�อมท่ีจะเรียนรู�
แลกเปลี่ยนข�อมูลและความคิดเห็นกับผู�อ่ืน ผนึกตัวเองเข�าชุมชนได�อย#างแนบแน#นและร#วมทํา
ประโยชน>เพ่ือชุมชน โดยสรุปผู�นําท่ีทําให�ชุมชนเข�มแข็ง คือ ผู�ท่ีเชื่อมประสานแนวความคิดต#างๆ ของ
สมาชิกและองค>กรชุมชน เพ่ือนําไปปฏิบัติได�อย#างเหมาะสมนั่นเอง 
  2.8 เปDนชุมชนท่ีพ่ึงตนเองได� คือ สมาชิกและองค>กรต#างๆ ในชุมชน มีความ
เข�มแข็งพอท่ีจะช#วยเหลือหรือพ่ึงตนเองได� ท้ังในทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรม ท้ังในยามปกติและภาวะวิกฤตต#างๆ อันเปDนการพัฒนาแบบยั่งยืนท่ีพึงประสงค> 
  2.9 เปDนชุมชนสงบสุข ชุมชนเข�มแข็งเปDนผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาคนให�มี
คุณภาพ มีคุณธรรมและมีความสุข เม่ือคนมารวมกันเปDนชุมชน และสร�างชุมชนให�เข�มแข็งได�ก็ทําให�
คนและชุมชนมีความสงบสุข บรรลุเปEาหมายของการพัฒนาชุมชน 
  2.10 เปDนการพัฒนาแบบยั่งยืน ชุมชนเข�มแข็งมีลักษณะดังกล#าวมาแล�วข�างต�น 
ทําให�ชุมชนดํารงอยู#และดํารงต#อไปได� โดยไม#ล#มสลาย อันเปDนการพัฒนาแบบยั่งยืนนั่นเอง 
  ผู�วิจัยสรุปได�ว#า การพัฒนาชุมชน หมายถึง วิธีการหนึ่งท่ีนํามาสร�างความจริง
ให�แก#ชุมชน ประกอบด�วยการช#วยตนเอง โดยสมาชิกและองค>กรต#างๆ ในชุมชน มีความเข�มแข็ง
พอท่ีจะช#วยเหลือหรือพ่ึงตนเองได� ท้ังในทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม 
 2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนท่ีเข�มแข็ง  
  นักวิชาการได�ให�แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนท่ีเข�มแข็งไว� ซ่ึงผู�วิจัยได�รวบรวม
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนท่ีเข�มแข็ง  โดยสรุปไว�ดังต#อไปนี้ 
  ประเวศ  วะสี กล#าวว#า ชุมชนท่ีเข�มแข็ง สามารถแก�ปIญหาได�ทุกชนิด ท้ังทาง
เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล�อม การเมือง และสุขภาพ (ประเวศ  วะสี, 2541) 
  กรมการพัฒนาชุมชน (2549) ได�อธิบายว#า ความเข็มแข็งของชุมชนต#อสิ่งแวดล�อม 
ด�วยการเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนอาศัยพ้ืนฐานหลักการมีส#วนร#วมของประชาชน โดยในแต#
ละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสู#ความเข�มแข็งของชุมชนในมิติต#างๆ เช#น มิติ ทางด�านเศรษฐกิจ มิติ
ทางด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มิติทางด�านสังคม และมิติทางด�านวัฒนธรรม ซ่ึงในการ
สร�างความเข�มแข็งของชุมชนนั้น อาจพัฒนาความเข�มแข็งได�เพียงบางมิติเท#านั้น เนื่องจากเง่ือนไขและ
กระบวนการท่ีนําไปสู#ความเข�มแข็งในแต#ละมิติของแต#ละชุมชนมีความแตกต#างกัน 
  จํานง  อดิวัฒนสิทธิ์ (2546) ได�ให�ความหมายของความเข�มแข็งของชุมชน หมายถึง 
ชุมชนท่ีสมาชิกต#างพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพากันเองได� การท่ีชุมชนจะมีความเข�มแข็งได�จะต�องมีลักษณะ
ของบุคคลหรือชุมชนท่ีรู�จักกันดี รู�จักตนเองดี เข�าใจตนเองดี และเปDนตัวของตนเอง และอีกประการ
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หนึ่งจะต�องเปDนชุมชนท่ีบุคคลรู�จักปIญหาของตนเองดี รู�จักวิธีแก�ปIญหาของชุมชน รู�ว#าจะทําหรือ
พัฒนาชุมชนไปในทิศทางใด และไปให�ถึงเปEาหมายนั้นได�อย#างไร  
  สํานักมาตรฐานการศึกษา (2545) ได�เสนอลักษณะของชุนชนเข�มแข็ง 9 ประการ 
คือ 1) สมาชิกในชุมชนมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนเองและชุมชนท่ีจะแก�ปIญหาและพัฒนาชีวิต
ความเปDนอยู#ของตนเอง 2) สมาชิกชุมชนมีจิตสํานึกการพ่ึงตนเอง 3) สมาชิกชุมชนเลือกกําหนดผู�นํา
ชุมชน ผู�นําการเปลี่ยนแปลงและผู�แทนชุมชนท่ีหลากหลายด�วยตนเองอย#างต#อเนื่อง 4) มีกระบวนการ
ชุมชนท่ีมีความเคลื่อนไหวอย#างต#อเนื่อง 5)  สมาชิกทุกคนมีส#วนร#วมในการประเมินสถานการณ>ของ
ชุมชน กําหนดวิสัยทัศน>ร#วมกัน ร#วมคิด ร#วมทํา ร#วมตัดสินใจ ร#วมดําเนินการ ร#วมติดตามประเมินผล
การแก�ปIญหาและพัฒนาชุมชนผ#านกระบวน การของชุมชน 6) สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู�ผ#านการ
เข�าร#วมในกระบวนการของชุมชน 7) มีแผนของชุมชนท่ีประกอบด�วย การพัฒนาทุกๆ ด�านท่ีมุ#งการ
พ่ึงตนเองเอ้ือประโยชน>ต#อสมาชิกชุมชนทุกๆ คน และหวังผลการพัฒนาท่ียั่งยืน 8) การพ่ึงการ
ช#วยเหลือจากภายนอก เปDนการพ่ึงเพ่ือให�ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได� ในท่ีสุดไม#มีการพ่ึงพาตลอดไป 
9) มีเครือข#ายความร#วมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเปDนหมู#บ�าน/ชุมชนอ่ืนๆ ท�องถ่ิน ภาคราชการ 
องค>กรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการและอ่ืนๆ ในลักษณะมีความสัมพันธ>ท่ีเท#าเทียม  
  สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย> (2548) มีทัศนะว#า สิ่งท่ี
จะสนับสนุนและผลักดันให�เกิดความเข�มแข็งของชุมชนได� คือการจําแนกบทบาทท่ีชัดเจน 4 ระดับ คือ 
  1. ระดับชาวบ�าน ชาวบ�านมีความสามัคคีกัน รวมกลุ#มกันได�ดี มีความเคารพกติกา
ของกลุ#ม รู�จักภูมิใจในงานของตน มีการช#วยเหลือผู�ด�อยโอกาส รู�จักหน�าท่ีและทําหน�าท่ีของตน ไม#ติด
ยาเสพติด ไม#พัวพันกับอบายมุขทุกประเภท มีความร#วมมือเพ่ือท่ีจะเสียสละเพ่ือส#วนรวม ไม#ตระหนี่
ความรู�หรือความคิดของตนเอง มีความเอ้ืออาทรต#อธรรมชาติ 
  2. ระดับผู�นํา ผู�นํามีประสบการณ> มีความรู� ความสามารถท่ีจะนําชาวบ�านและชี้นํา 
เปDนต�นแบบของการเสียสละเพ่ือส#วนรวม มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดี ทําให�ชาวบ�านมีศรัทธา ผู�นํามี
ความเข�าใจปIญหาของชุมชนและมีจิตใจเข�มแข็ง 
  3. ระดับองค>กร ความเข�มแข็งของชุมชนข้ึนอยู#กับความเข�มแข็งขององค>กรในชุมชน 
องค>กรในชุมชนรวมเอาครอบครัวเศรษฐกิจ การเมือง การบริหารจัดการ กล#าวคือ ด�านครอบครัว 
สมาชิกในครอบครัวจะต�องมีความอบอุ#น มีความรัก ความสามัคคี มีปIจจัยจําเปDนสําหรับการดํารงชีวิต
ข้ันพ้ืนฐานพอเพียง ด�านเศรษฐกิจ ชุมชนเปDนเจ�าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดําเนินธุรกิจชุมชนด�วย
ตนเอง สามารถลดรายจ#าย เพ่ิมรายได� และสร�างมูลค#าเพ่ิมของผลผลิตดโดยไม#ต�องพ่ึงพาบุคคลหรือ
องค>กรภายนอก ด�านการเมือง ชุมชนสามารถรวมกลุ#มกันสร�างอํานาจเพ่ือรักษาผลประโยชน>ของ
ชุมชน รวมท้ังอํานาจในการต#อรอง ชุมชนจะต�องมีอํานาจในการใช�ทรัพยากรมนุษย>ในท�องถ่ิน มี
อํานาจในการควบคุมกลไกลการตลาดและออกกฎระเบียบคุ�มครองปEองกันทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน ด�านการบริหารจัดการ ชุมชนมีความรู� ความสามารถในการบริหารจัดการองค>กรต#าง ๆ มี
ความเข�าใจเปEาหมายหรือวัตถุประสงค>ขององค>การ มีการวางแผนงานและร#วมกันพัฒนาบุคลากรใน
ท�องถ่ินให�มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
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  4. ระดับสังคมและวัฒนธรรม ชุมชนท่ีเข�มแข็งสามารถสร�างและพัฒนาองค>กรทาง
สังคมท่ีสามารถช#วยเหลือเกรื้อกูลซ่ึงกันกัน พัฒนาองค>ความรู�และการศึกษาภูมิปIญญาท�องถ่ิน ชุมชน
รวมกลุ#มกันทําโครงการสวัสดิการทางสังคม การพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน และคนชรา พัฒนา
สิ่งแวดล�อม และปEองกันปIญหาต#างๆ ร#วมกัน ซ่ึงในระดับวัฒนธรรมนั้น ชุมชนมีความเชื่อทางศาสนา
และยึดเหนี่ยวหลักศีลธรรมอย#างแน#นแฟEน มีความเคารพในสิ่งเคารพบูชาของชุมชน และมีความ
ผูกพันเปDนจิตวิญญาณของชุมชนอย#างแท�จริง  
  สุรชัย ศรีสารคาม (2551) กล#าวว#า การสร�างชุมชนและหมู#บ�านเข�มแข็งจะเปDนผล
สุดท�ายของการพัฒนาประเทศอย#างยั่งยืน การสร�างชุมชนและหมู#บ�านให�เข�มแข็งได�ในหลายประเด็น 
เช#น ปลอดยาเสพติด บ�านเมืองสะอาดสวยงาม ร#มรื่น สิ่งแวดล�อมดี พัฒนาอาชีพ รายได�หลักของ
ชุมชน มุ#งการศึกษา และสร�างคนรุ#นใหม#ให�ใช�สิทธิใช�เสียงอย#างมีคุณภาพและปลอดจากการซ้ือเสียง 
  กรมการพัฒนาชุมชน (2551) ได�ให�แนวทางการเสริมสร�างหมู#บ�าน/ชุมชนต�นแบบให�
เปDนการเรียนรู�ระดับอําเภอในการปEองกันและแก�ไขปIญหายาเสพติดไว�ว#า หมู#บ�าน ชุมชนเข�มแข็งคือ 
การปEองกันและแก�ไขปIญหายาเสพติดอย#างยั่งยืน ซ่ึงลักษณะหมู#บ�าน/ชุมชนเข�มแข็งต�นแบบ สามารถ
ประมวลผลได� คือ 1) ต�องมีกลุ#มชนและผู�นําท่ีมีจิตสํานึกสามารถเสียสละ อดทน เข�าใจสถานการณ> 
ปIญหา สาเหตุ และเง่ือนไขของการแพร#ระบาด สามารถกระตุ�นนําพาคนในหมู#บ�าน/ชุมชนร#วมกัน
แก�ไขปIญหาต#างๆ ได�  2) มีกลุ#ม/องค>กรภายในหมู#บ�าน/ชุมชน 3) มีการจัดระบบความสัมพันธ> การ
ดูแลช#วยเหลือ และร#วมมือกันภายในชุมชน 4) มีการจัดรักษาและใช�ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงานใน
การช#วยแก�ไขปIญหาของหมู#บ�าน 5) มีการใช�ภูมิปIญญาท�องถ่ิน องค>ความรู� บทเรียนจากการทํางาน   
6) มีการประสานความรู� ความเชื่อและพิธีกรรมคําสอนของศาสนามาเสริมสร�างการเรียนรู�และช#วย
แก�ไขปIญหาของหมู#บ�าน 7) มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาตนเอง และมีการจัดการทรัพยากรภายใน
ชุมชนท่ีเอ้ืออํานวยให�คนในชุมชน 8) มีทุนทรัพย>ของชุมชน/ระดมทุนของชุมชน/ประสานทุนจาก
ภายนอก 9) มีช#องทางการสื่อสารภายในชุมชน เพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรู� 10) สามารถจัด
ความสัมพันธ>ภายนอกได�อย#างมีระบบ 
  โชคชัย  ลิ้มประดิษฐ> ผู�ใหญ#บ�านบ�านหนองกลางดง อําเภอสามร�อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ>  ผู�นําชุมชนเข�มแข็ง (อ�างถึงใน เสรี  พงศ>พิศ, 2552) กล#าวถึงชุมชนเข�มแข็งไว�ว#า 
ต�องเข�มแข็งทางความคิด ปIญหาท่ีต�องแก�ความอ#อนแอทางความคิดของผู�คนในชุมชน กิจกรรมเปDน
เพียงเครื่องมือ คนนอกไม#สามารถสร�างความเข�มแข็งของชุมชนได� ชุมชนต�องสร�างเอง การรวมตัวกัน
ต#อเนื่องเปDนตัวชี้วัดความเข�มแข็งของชุมชน สามารถแก�ปIญหาในหมู#บ�านได� หากเกินกําลังจึงจะขอ
ความช#วยเหลือจากคนนอกชุมชน 
  เสรี  พงศ>พิศ (2552) กล#าวถึง ชุมชนเข�มแข็งไว�ว#า คือ ชุมชนท่ีพ่ึงตนเองได� มี
ลักษณะ 4 ประการ คือ 1) เปDนชุมชนเรียนรู�และพร�อมท่ีจะเรียนรู� ไม#รอสูตรสําเร็จในการแก�ไขปIญหา 
ไม#นั่งรอความช#วยเหลือจากรัฐหรือภายนอก แต#ร#วมค�นหาทางออกจากปIญหาและพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง 2) เปDนชุมชนท่ีตัดสินใจได�ออย#างอิสระ เปDนอิสระจากการครอบงําของคนอ่ืน สถาบันอ่ืน 
องค>กรอ่ืน ไม#ว#าจะเปDนนักการเมือง พ#อค�า ข�าราชการ อาจารย> เอ็นจีโอ เปDนอิสระเพราะตัดสินใจได�
ด�วยข�อมูลและความรู�ท่ีค�นหามา ไม#ใช#เพราะคนอ่ืนมาบอกหรือแนะนํา ซ่ึงเม่ือเราผิดพลาดขาดทุน คน
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แนะนําไม#เคยรับผิดชอบอะไรเลย 3) เปDนชุมชนท่ีจัดการทุนของตนเองอย#างมีประสิทธิภาพ ทุนซ่ึง
หมายถึงอะไรท่ีมากกว#าเงิน เปDนทุนทรัพยากร ความรู�ภูมิปIญญา ทุนโภคทรัพย> และทุนทางสังคม     
4) เปDนชุมชนท่ีมีธรรมาภิบาล โปร#งใสตรวจสอบได�  
  ผู�วิจัยกล#าวโดยสรุปว#า การพัฒนาชุมชนท่ีเข�มแข็ง หมายถึง ชุมชนท่ีเข�มแข็งมีการ
เสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนท่ีอาศัยอยู#โดยมีส#วนร#วมของประชาชน ในแต#ละชุมชน เพ่ือให�เกิด
การพัฒนาไปสู#ความเข�มแข็งของชุมชน และมีการรู�จักปIญหา วิธีแก�ปIญหาของชุมชน ของชุมชนไปใน
ทิศทางท่ีถูกต�องและแก�ไขปIญหาตามเปEาหมายนั้นได�  
 
2.3 นโยบายการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ประชาธิปไตยในรูปแบบท่ัวไป คือ รูปแบบการปกครองท่ีปกครองโดยประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและของประชาชน ซ่ึงมีวิวัฒนาการมาจากองค>ความรู�ทางทฤษฎีและการทดลองปฏิบัติ จน
กลายเปDนรูปแบบการปกครองท่ีมีความเหมาะสมในแต#ละประเทศ แต#มีพ้ืนฐานหลักคิดและหลัก
ปฏิบัติคล�ายกัน ยึดโยงประชาชนทุกคนและให�เสรีภาพทางความคิด จนกลายเปDนแนวคิดและหลัก
ปฏิบัติท่ีได�รับการยอมรับจากนานาอารยะประเทศ ซ่ึงพัฒนามาสู#ประเทศไทยและได�รับการยอมรับ 
พัฒนาจากปIญญาชนมาสู#ประชาชน ให�ตระหนักรับรู�เรื่องประชาธิปไตยข้ันพ้ืนฐาน เช#น หลักสิทธิ 
หลักเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลักภราดรภาพและหลักการเลือกต้ังท่ีบริสุทธิ์ หลักการแบ#งแยก
อํานาจ หลักการกระจายอํานาจ เปDนต�น รวมท้ังรูปแบบประชาธิปไตยในวิถีชีวิตท่ีเริ่มต�นจาก
ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ ซ่ึงจะพัฒนาไปสู#สังคมโลก ทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในระดับครอบครัว 
ระดับชุมชนและประเทศชาติ  ต�องเปDนกิจกรรมท่ีสื่อให�เห็นถึงความเปDนประชาธิปไตยทุกกระบวนการ 
และจะกลายเปDนครอบครัวเข�มแข็ง ชุมชนเข�มแข็งและประเทศชาติม่ันคง ยั่งยืน 
 หลักประชาธิปไตย คือ หลักการหรือแนวทางท่ีเน�นให�เห็นถึงหลักแห#งการประพฤติและ
ปฏิบัติ ท่ีมีความสอดคล�องกับหลักการข้ันพ้ืนฐาน ท่ีแสดงออกถึงการปกครองโดยประชาชนเพ่ือ
ประชาชน ใครก็ตามจะได�รับการคัดเลือกให�เปDนผู�ปกครอง จักต�องมาจากประชาชนโดยวิธีการ
เลือกต้ังท่ีบริสุทธิ์ ยุติธรรม และกิจกรรมท่ีมีอยู#ในทุกภาคส#วนขององค>การ ไม#ว#าจะเปDนองค>การภาครัฐ 
องค>การภาคเอกชนและองค>การภาคประชาชน พึงใช�รูปแบบ ข้ันตอน วิธีการประชาธิปไตย อย#าง
น�อยในเรื่องของการออกเสียงและลงคะแนนในมตินั้นๆ และยึดถือเสียงส#วนใหญ# เคารพเสียงส#วนน�อย 
แต#อย#างไรก็ตาม หลักการประชาธิปไตยดังท่ีนักวิชาการได�อรรถาธิบายมา มีอยู#หลายรูปแบบด�วยกัน 
ไม#ว#าจะเปDนประชาธิปไตยแบ#งแยกเปDนรูปแบบ แบ#งเปDนวิถีชีวิต เปDนต�น ซ่ึงหลักประชาธิปไตยในท่ีนี้ 
หมายถึง หลักท่ีใช�อยู#เปDนประจํา และมีอยู#ในรัฐธรรมนูญท่ีเหมาะสมกับสภาพความเปDนไปในการ
ปกครองของประเทศ เช#น หลักอํานาจอธิปไตย หลักการเลือกต้ัง หลักเสียงส#วนใหญ# หลักสิทธิ หลัก
เสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลักภราดรภาพ หลักประชามติ เปDนต�น หลักการท้ังหมดนี้ เปDน
หลักการท่ีมีความสําคัญซ่ึงบ#งบอกได�ว#า ประเทศไทยมีความเปDนประชาธิปไตยท่ียึดถือเปDนหลักสากล 
อีกท้ังการบูรณาการยึดโยงหลักการสําคัญประการเหล#านี้ ให�กลายเปDนรูปแบบท่ีทรงคุณค#าในการ
บริหารจัดการบ�านเมืองในรัฐธรรมนูญ อย#างไรก็ตาม หลักการประชาธิปไตยท่ีมีอยู#ในรัฐธรรมนูญและ
เปDนประชาธิปไตยท่ีมีความเหมาะสมกับสังคมไทยนี้ จะต�องมีการเรียนรู�และพัฒนาให�เกิดข้ึนในทุก
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ภาคส#วนของสังคม อาจจะเรียกได�ว#าเปDนหลักประชาธิปไตยในรูปแบบ ซ่ึงจะต�องถูกถ#ายทอดเรียนรู� 
กันเปDนระบบ เพ่ือให�เกิดความเข�าใจอย#างถ#องแท� ไม#ได�เปDนเพียงแค# รูปแบบ แต#จะต�องเปDนการเรียนรู� 
เข�าใจ กันเปDนระบบ เพ่ือให�เกิดความเข�าใจอย#างถ#องแท� ไม#ได�เปDนเพียงแค#รูปแบบ แต#จะต�องเปDนการ
เรียนรู� เข�าใจและพัฒนาท้ังภายในกระบวนการคิด กระบวนการกิจกรรมและกระบวนการกลุ#มในทุก
ภาคส#วนของสังคม 
 หลักธรรมาธิปไตย เปDนหลักการท่ีมีความสําคัญท่ีบ#งบอกถึงความถูกต�อง ความมีเหตุมีผล
และความเปDนธรรม ในการกํากับรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยให�มีคุณภาพมากข้ึนกว#าเดิม 
เพราะลําพังหลักการประชาธิปไตยท่ีสังคมไทยรับมาจากประเทศตะวันตก ยังไม#อาจจะเข�าใจได�อย#าง
ถ#องแท�ทันทีทันใด หากต�องอาศัยภูมิหลังของสังคม ท่ีจะเอ้ือต#อการพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบ
สากล ให�มีความเข�าใจและพัฒนาให�เปDนประชาธิปไตยมากข้ึน ซ่ึงภูมิหลังทางสังคมท่ีสังคมไทย มี
ความยึดโยงและมีอิทธิพลต#อวิถีแนวคิดและแนวปฏิบัติมากท่ีสุด คือ พระพุทธศาสนา เปDนศาสนาท่ีมี
จุดเด#นตรงท่ีคําสอนท่ีมีความเปDนเหตุเปDนผล และมีชุดคําอธิบายแต#ละหมวดหมู#เข�ากับเรื่องทุกอย#าง
ในสังคมได� เปDนคําสอนท่ีเรียกได�ว#าธรรมาธิปไตย คือ มีความเปDนธรรม ความถูกต�องและความเปDน
กลาง สามารถซึมซับเข�าไปถึงแก#นแท�ชีวิตของประชาชน ไม#ว#าจะเปDนกิจกรรมในวิถีชีวิตประจําวัน 
ทัศนคติความเชื่อ ความศรัทธา ซ่ึงจะเปDนแนวทางท่ีเอ้ือต#อการอบรมประชาชนให�กลายเปDนคนดี คนมี
เหตุผล คิดเปDน ทําเปDน ระอายต#อความไม#ดี  มีสํานึกความรับผิดชอบ ประเด็นจุดเด#นของ
ธรรมาธิปไตยในทางพระพุทธศาสนานี้ จึงมีความสอดคล�องต#อการพัฒนาประชาธิปไตยยิ่งนัก เพราะมี
ความคล�ายคลึงกันในหลักการ ไม#ว#าจะเปDนหลักสิทธิ หลักความเสมอภาค หลักเสรีภาพและหลัก
ภราดรภาพ หรือแม�กระท้ังหลักเสียงส#วนใหญ#ท่ียุติธรรม ซ่ึงมีความสอดคล�องกับหลักธรรมาธิปไตย 
เพียงแต#ในหลักธรรมาธิปไตย ไม#ได�เขียนไว�อย#างชัดเจนในเรื่องของหลักการเหล#านี้ แต#เปDนการบูรณาการ
มากกว#า ดังนั้น หลักธรรมาธิปไตย จึงเปDนหลักท่ีส#งเสริมสนับสนุนหลักการประชาธิปไตยให�มีคุณภาพ  
โดยยึดโยงเอาความถูกต�อง ความมีเหตุผลและเปDนหลักท่ีใช�ในการอบรมประชาชนให�เปDนคนดี คนมี
เหตุผล มีปIญญาในการตัดสินใจ รู�จักตระหนักในสิทธิ เข�าใจขอบเขตเสรีภาพและมีความรัก ความ
เมตตาต#อกัน 
 2.3.1 องค>กรท่ีเปDนทางการ 
  ในเชิงประวัติศาสตร>ของแนวคิดองค>กรท่ีเปDนทางการ ผู�อภิปรายแนวคิดนี้เริ่มแรกคือ 
Max Weber ท่ีอภิปรายว#าเปDนแนวคิดขององค>กรในสังคมสมัยใหม#ท่ีมีเหตุผล วิวัฒนาการข้ึนพร�อม
กับความเจริญทางวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี (Blau & Meyer, 1999) Weber อภิปรายแนวคิดนี้
พร�อมกับแนวคิดเรื่องอํานาจ (Authority) ในการเมือง การปกครอง โดยอํานาจขององค>กรท่ีเปDน
ทางการ อันเปDนคุณลักษณะปกติของหน#วยงานของรัฐเปDนแบบมีเหตุผลเชิงกฎหมาย (Legal 
Rational Authority) คือ กฎหมายระบุให�อํานาจแก#หน#วยงานของรัฐในการบริหารกิจการของภาครัฐ 
และเปDนการบริหารจัดการตามกฎระเบียบชัดเจน ในขณะท่ีอํานาจแบบด้ังเดิม (Traditional 
Authority) อยู#บนฐานของความเคารพ ยําเกรง เช#น ท่ีสังคมมีให�แก#ผู�อาวุโสหรือตระกูลบางตระกูล 
เปDนอํานาจท่ีมักใช�ในสังคมในอดีต เช#น สังคมเผ#า ส#วนอํานาจตามคุณสมบัติพิเศษ (Charismatic 
Authority) ก็เปDนอํานาจท่ีมีวิวัฒนาการมาก#อนหน�านี้ อํานาจแบบมีเหตุผลเชิงกฎหมายอีกเช#นกัน คือ 
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อํานาจท่ีสังคมมอบให�กับผู�ท่ีมีคุณสมบัติความเปDนผู�นําอย#างชัดเจน เช#น ความเด็ดขาด กล�าคิดริเริ่ม 
ตัดสินใจ หรือมีกําลังทหารเปDนฐานของอํานาจ เช#น ผู�นําทางทหารของสังคมเผด็จการ (Heywood, 1994) 
  จุดสําคัญขององค>กรท่ีเปDนทางการ คือ การใช�อํานาจการบริหารจัดการองค>กร โดย
ประยุกต>ใช�หลักเหตุผลตรรกะแบบวิทยาศาสตร> ซ่ึงเปDนวิธีบริหารจัดการท่ีจะช#วยให�เกิดความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดขององค>กร เช#น ทําให�เกิดความมีประสิทธิภาพในการใช�ทรัพยากร
อันจํากัด ในการบริหารจัดการตามแนวคิดของ Weber องค>กรท่ีเปDนทางการ จะมีคุณสมบัติต#อไปนี้ 
(Daft, 1989) 
  1. เปDนองค>กรท่ีมีการบริหารจัดการต#อเนื่องเปDนเวลานาน จึงมักจะไม#ใช#องค>กรท่ีมี
ช#วงอายุสั้น แต#เปDนองค>กรท่ีมีกฎ ระเบียบ ท่ีท้ังผู�ปฏิบัติงานและลูกค�าขององค>กรต�องปฏิบัติตามอย#าง
เคร#งครัด ผลท่ีตามมา คือ การปฏิบัติงานท่ีเปDนกิจวัตรและพอจะคาดการณ>ได�ว#า จะเกิดสิ่งใดข้ึนบ�าง
ในการปฏิบัติงานขององค>กร ผู�ร#วมงานแต#ละคนจะทราบหน�าท่ีของตนและของเพ่ือนร#วมงานอย#าง
ชัดเจน ดังนั้น ท้ังผู�ปฏิบัติงานและลูกค�าขององค>กร จะทราบและคาดหวังได�แน#ชัดว#าใครหรือ
หน#วยงานย#อยใดภายในองค>กรมีภาระงานอะไร 
  2. มีการแบ#งงานกันทําภายในองค>กรตามความเชี่ยวชาญของผู�ปฏิบัติงานแต#ละคน 
และผู�ปฏิบัติงานจะได�รับอํานาจความชอบธรรม และทรัพยากรท่ีจําเปDนต�องใช�ในการปฏิบัติงาน 
  3. โครงสร�างขององค>กร จะเปDนแบบลําดับชั้นหรือมีสายงานการบังคับบัญชาท่ี
ชัดเจน นั่นคือ มีการระบุหัวหน�างานย#อย เช#น หน#วยงานประเภทกรมจะอยู#ภายใต�หน#วยงานประเภท
กระทรวง 
  4. การคัดเลือกผู�ปฏิบัติงาน จะใช�เกณฑ>ของความสามารถของผู�ปฏิบัติงานเปDน
สําคัญ ตามท่ีจะเห็นได�ในการคัดเลือกและการมอบหมายภาระหน�าท่ี หากผู�ปฏิบัติงานขาดทักษะใน
การปฏิบัติงานบางอย#าง ก็จะมีการฝ�กอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความเหมาะสม เพ่ือท่ีจะเข�ารับ
ตําแหน#งหน�าท่ี ดังนั้น หลักอ่ืนๆ เช#น ความรู�จักคุ�นเคยระหว#างหัวหน�า ลูกน�อง มักจะไม#ถูกใช�เปDน
เกณฑ>ในการตัดสินใจรับบุคคลเข�าทํางานในองค>กร หรือการมอบหมายภาระงานแก#บุคลากรในองค>กร 
  5. ผู�ปฏิบัติงานจะถูกแยกอย#างเด็ดขาดออกจากความเปDนเจ�าขององค>กร ซ่ึง 
Weber เชื่อว#า การแยกผู�ปฏิบัติงานและเจ�าขององค>กรออกจากกันนี้ จะช#วยให�เกิดความเปDนทางการ 
หรือความไม#เปDนส#วนตัวในการปฏิบัติงานขององค>กร 
  6. กิจกรรมการบริหาร การผลิต การให�บริการ การตัดสินใจ การประชุม 
กฎระเบียบ จะถูกบันทึกไว�อย#างเปDนทางการเพ่ือความเปDนทางการ และจะได�มีข�อมูลสะดวกต#อการ
อ� า ง อิ งและอาจ มีความจํ า เปDนต� อง ใช� ในอนาคตส# วนหนึ่ งด� วย เห ตุผลในการตรวจสอบ 
(Accountability) และเปDนการคาดว#าองค>กรจะต�องปฏิบัติงานอยู#เปDนเวลานาน ตามคุณสมบัติข�อท่ี 1 
  สําหรับ Weber ลักษณะท้ังหกประการนี้ เปDนคุณสมบัติขององค>กรท่ีเปDนทางการใน
อุดมคติท่ีจําเปDนสําหรับการบริหารจัดการองค>กรขนาดใหญ# ท่ีมีการเจริญเติบโตขยายขอบข#ายงาน
กว�างขวางออกไปภายในสังคมสมัยใหม# ท่ีมีความซับซ�อนกว#าสังคมในอดีต ทําให�การบริหารจัดการ
องค>กรต�องซับซ�อนตามไปด�วยในทฤษฎีช#วงชีวิตขององค>กร องค>กรหนึ่งจะเกิดข้ึนด�วยความจําเปDนใน
สภาวะแวดล�อมของสังคมท่ีจะต�องมีองค>กรนั้น แต#แรกเริ่มองค>กรมักมีขนาดเล็ก มีผู�ปฏิบัติงานไม#มาก
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นัก เช#น อาจเริ่มด�วยการเปhดธุรกิจภายในครอบครัว มีการดําเนินงานกันเองภายในสมาชิกครอบครัว 
แต#เม่ือนานเข�าองค>กรมักจะเจริญเติบโตข้ึน มีขอบข#ายภาระงานกว�างข้ึน เช#น เปDนแผนกผลิต ขาย
บริการหลังการขาย ลูกค�าสัมพันธ> เปDนต�น ในภาวะนี้เองท่ีเกิดความจําเปDนตามธรรมชาติ ท่ีองค>กร
จะต�องมีการบริหารจัดการแบบท่ีมีความเปDนทางการสูง เพราะเปDนองค>กรขนาดใหญ# มีขอบข#ายภาระ
งานกว�าง มีผู�ปฏิบัติงานจํานวนมาก และมีความซับซ�อนในการปฏิบัติงานและในโครงสร�างองค>กร 
(Daft, 1989) มีการเชื่อมโยงแนวคิดท่ีเปDนทางการกับหน#วยงานของภาครัฐ และระบบบริหารราชการ
แผ#นดิน (Samudavanija, 1987) ซ่ึงคงจะเปDนเพราะว#าหน#วยงานราชการมักเปDนหน#วยงานท่ีมี
วิวัฒนาการมานานและมีขนาดใหญ# มีขอบข#ายภาระงานกว�าง มีกฎระเบียบของการบริหารจัดการ
ชัดเจน อย#างไรก็ตาม องค>กรเอกชนท่ีมีขนาดใหญ# มีสาขาหลายพ้ืนท่ี จําเปDนต�องมีการประสานงาน
และควบคุมการปฏิบัติงาน ก็จะมีลักษณะของความเปDนทางการด�วยเช#นกัน เช#น การแบ#งงานกันทํา
และการคัดเลือกผู�ปฏิบัติงานโดยพิจารณาความสามารถ (Blau & Mayer, 1999) แต# Down (1967) 
อภิปรายแนวคิดองค>กรท่ีเปDนทางการ ท่ีช#วยจําแนกให�เห็นความแตกต#างระหว#างหน#วยงานของรัฐจาก
เอกชนท่ีชัดเจน ตรงท่ีหน#วยงานของรัฐ มักจะมีการปฏิบัติงานท่ีตีค#าเปDนเงินได�ลําบาก และมักมี
ผลลัพธ>ในการปฏิบัติงาน เปDนการบังคับใช�กฎหมายและบริการสาธารณะรูปแบบต#างๆ เช#น การ
ปEองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร�อยภายในประเทศหรือดับเพลิง (Down, 1967) ภารกิจท่ีตี
ค#าเปDนเงินได�ยากนี้ มักใช�วิธีบริหารจัดการการเงินด�วยระบบภาษีอากร แทนท่ีจะใช�วิธีเรียกเก็บเงิน
ตามสัดส#วนของบริการท่ีลูกค�าแต#ละคนได�รับ ซ่ึงแตกต#างจากการบริหารจัดการองค>การท่ีไม#ใช#
ราชการ หรือองค>กรเอกชน เช#น ธุรกิจการผลิตสินค�าท่ีสามารถตีค#าเปDนเงินได�ในแต#ละหน#วยของ
สินค�า และสามารถเรียกเก็บเงินได�เม่ือมีลูกค�านําสินค�าไปบริโภค 
  เม่ือเชื่อมโยงองค>การท่ีเปDนทางการกับระบบราชการและหน#วยงานของภาครัฐ 
มักจะนึกถึงระเบียบราชการ (Red Tape) ควบคู#ไปด�วยซ่ึงแฝงความหมายแง#ลบ โดยระบบราชการท่ีมี
ระเบียบราชการ สื่อความหมายถึงกฎระเบียบหยุมหยิม ทําให�เกิดความล#าช�าในการปฏิบัติงาน การมี
ความรู�สึกเช#นนี้ น#าจะเนื่องจากการนําหน#วยงานของรัฐไปเปรียบเทียบกับองค>กรธุรกิจเอกชน ท่ีอาจ
เปDนหน#วยงานขนาดเล็กกว#า ทําให�เห็นความแตกต#างในแง#ของความรวดเร็วหรือล#าช�าในการ
ดําเนินการเรื่องหนึ่งๆ ของหน#วยงานภาครัฐจริง เช#น การขอรับบริการติดต้ังสายโทรศัพท>ในอดีต ท้ังนี้
ส#วนหนึ่งคงเปDนเพราะลักษณะความเปDนทางการของหน#วยงานของรัฐ เช#น เปDนหน#วยงานใหญ#ท่ี
ขอบข#ายภาระงานกว�าง มีสายการบังคับบัญชา ทําให�การดําเนินงานแต#ละเรื่องกินเวลานาน ไม#
กระฉับกระเฉงเช#นหน#วยงานเอกชนขนาดเล็ก นอกจากนี้ หน#วยงานของรัฐยังอาจมีภาพลักษณ>ของ
ความเปDนอํานาจนิยม เม่ือเปรียบกับหน#วยงานของเอกชน เนื่องจากหน#วยงานของรัฐจําเปDนต�องบังคับ
ใช�กฎหมายของสํานักงานตํารวจแห#งชาติ อย#างไรก็ดี หน#วยงานราชการและธุรกิจเอกชน มี
จุดมุ#งหมายท่ีต#างกันค#อนข�างมาก หน#วยงานของรัฐมักต�องบริหารจัดการอยู#ภายในสิ่งแวดล�อมท่ีมี
ประเด็นใหญ# มีจุดประสงค>ให�เกิดผลประโยชน>สาธารณะ (Public Interest) ท่ีมีความคลุมเครือว#าคือ
อะไรกันแน# และมีความเสี่ยงในการดําเนินงานสูง เช#น การดําเนินนโยบายพลังงาน ท่ีจําเปDนต�องหาจุด
สมดุลในผลการปฏิบัติภารกิจ สร�างความม่ันคงด�านพลังงาน แต#ในขณะเดียวกันก็ต�องไม#ทําลาย
สิ่งแวดล�อม ดังเช#นประเด็นการสร�างโรงไฟฟEาพลังงานนิวเคลียร> นอกจากนี้ บางหน#วยงานภาครัฐมี
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ภารกิจควบคุมสังคม (Regulation) เช#น ควบคุมการใช�ทรัพยากรสัตว>ปNา สัตว>น้ํา ปNาไม� แร#ธาตุ หรือ
ควบคุมการคมนาคมขนส#ง ซ่ึงอาจถูกวิจารณ>ว#าเปDนการแทรกแซงสิทธิเสรีภาพของเอกชน จึงทําให�
หน#วยงานของรัฐต�องเผชิญกับความขัดแย�งสูง พร�อมกับความยากและซับซ�อนในการปฏิบัติงานและ
การตัดสินใจ และหลายหน#วยงานของรัฐมีจุดประสงค>การดําเนินงานท่ีมีความเปDนนามธรรมสูง 
ประเมินผลการปฏิบัติงานได�ยาก เช#น การประเมินผลของนโยบายการศึกษาและสุขภาพอนามัย ทํา
ให�ดูเหมือนว#าหน#วยงานของรัฐปฏิบัติงานอยู#ในสภาวะท่ีวุ#นวาย ซับซ�อน สับสน (Lan, 2000) และเม่ือ
นํามาเปรียบเทียบกับหน#วยงานเอกชนท่ีดําเนินการค�าเชิงพาณิชย> จะมีจุดประสงค>ทํากําไรและ/หรือ
เพ่ิมยอดขาย จะเห็นรูปธรรมชัดเจนกว#าท่ีจํานํามาใช�วัดผลการดําเนินงาน 
  หน#วยงานของภาครัฐท่ีเปDนทางการ เปDนส#วนหนึ่งของนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
อยู#ในข้ันตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ซ่ึงฝNายบริหาร (Administration) มี
หน#วยงานของรัฐ คือ องค>กรท่ีเปDนทางการนี้ เปDนเครื่องมือท่ีมีอํานาจบังคับใช�กฎหมายและเปDนผู�ให�บริการ
สาธารณะได� อย#างไรก็ตาม หน#วยงานของรัฐเปDนผู�นํานโยบายไปปฏิบัติโดยปราศจากการแข#งขันซ่ึง
หมายถึงการผูกขาดการปฏิบัติงานแต#เพียงผู�เดียว เช#น การผูกขาดการดําเนินความสัมพันธ>ระหว#าง
ประเทศโดยกระทรวงการต#างประเทศ ในขณะท่ีกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานตํารวจแห#งชาติ
ผูกขาดการดูแลรักษาความสงบเรียบร�อยภายในประเทศ รวมท้ังการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจบาง
แห#ง เช#น การประปานครหลวงและภูมิภาค ในปIจจุบันก็ผูกขาดเช#นกัน และในอดีตการไฟฟEาฝNายผลิต
และองค>การโทรศัพท>และการสื่อสารแห#งประเทศไทย ก็ผูกขาดการดําเนินงานด�านสื่อสาร 
โทรคมนาคม แต#ในปIจจุบันการผูกขาดดังกล#าวลดน�อยลงในบางกรณี โดยเฉพาะการบริการสาธารณะ
โดยรัฐวิสาหกิจ เพราะการโอนภาระงานสู#เอกชน (*Privatization) และการผูกขาดของภาครัฐนี่เอง 
เม่ือเทียบกับภาคเอกชนท่ีเผชิญการแข#งขันในตลาดอยู#ตลอดเวลา เปDนอีกสาเหตุหนึ่งของการวิจารณ>
หน#วยงานของรัฐ ในลักษณะท่ีเชื่อมโยงกับความเปDนทางการขององค>กรว#า ทําให�ขาดแรงจูงใจท่ี
หน#วยงานของรัฐจะปรับปรุงคุณภาพและลดค#าใช�จ#ายในการดําเนินงาน นอกจากนี้ การปฏิบัติงานยัง
ถูกวิจารณ>ว#าเข�มงวด ไม#ยืดหยุ#น เช#น มีกฎระเบียบเคร#งครัดเกินไปในการปฏิบัติงาน (Lane, 2000) 
  อาจต�องต้ังคําถามว#า การวิจารณ>หน#วยงานของรัฐถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน โดยนําไปเปรียบเทียบกับหน#วยงานเอกชนนั้นเปDนสิ่งท่ียุติธรรมหรือไม# ในเม่ือการ
ปฏิบัติงานบางส#วน เปDนผลมาจากลักษณะธรรมชาติของหน#วยงานของรัฐ ท่ีจําเปDนต�องมีกฎระเบียบท่ี
เคร#งครัดในการบริหารงานท่ีมีขอบข#ายงานกว�าง และจุดประสงค>ขององค>กรในการควบคุมสังคม ซ่ึง
เปDนภารกิจจําเปDนท่ีรัฐต�องทํา ท่ีต#างจากภารกิจของเอกชน 
  อย#างไรก็ตาม ในสภาพความเปDนจริงในบางกรณีหรือบางหน#วยงานของรัฐ ก็อาจจะ
ไม#ได�เปDนองค>กรท่ีเปDนทางการในอุดมคติท่ี Weber อภิปรายไว�เสมอไป เช#น ในระบบการจ�างงาน อาจ
มีการมอบหมายภาระงาน หรือการเลื่อนข้ันตําแหน#งข้ันเงินเดือน ท่ีไม#ได�ใช�เกณฑ>ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีเปDนหลัก แต#กลับใช�การรู�จักกันเปDนส#วนตัว หรือความชอบพอเปDนส#วนตัว หรือการ
แลกเปลี่ยนความต�องการหรือผลประโยชน>ซ่ึงกันและกัน ระหว#างหัวหน�างานและลูกน�อง ในการ
พิจารณารับเข�าทํางานหรือการเลื่อนตําแหน#งผู�ปฏิบัติงาน หรืออาจมีการปฏิบัติงานท่ีไม#ตรงกับ
กฎหมายหรือระเบียบ เช#น อาจมีการละเลย บังคับใช�กฎหมายและให�บริการสาธารณะในลักษณะ
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เลือกปฏิบัติ ข้ึนอยู#กับสถานการณ>และบุคคล เช#น อาจไม#บังคับใช�กฎหมาย เพราะมีการคอร>รัปชั่น 
(Corruption) และอาจมีการปhดบังคับข�อมูลเพ่ือปhดบังความผิด ทําให�เกิดความไม#โปร#งใสในการ
ปฏิบัติงาน   
  อาจจะเปDนเพราะมีการวิจารณ>หน#วยงานของรัฐ โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดองค>กรท่ี
เปDนทางการแบบท่ีอภิปรายโดย Weber หรืออาจเปDนเพราะบางหน#วยงานของรัฐไม#เปDน หรือไม#
สามารถมีคุณสมบัติขององค>กรท่ีเปDนทางการในอุดมคติ จึงได�มีแนวคิดใหม#ด�านองค>กรท่ีเกิดข้ึนใน
ภายหลัง ดังตัวอย#างการมีองค>กรของรัฐรูปแบบใหม# มักเปDนองค>กรท่ีมีขนาดเล็กลง เช#น หน#วยงาน
ท�องถ่ิน ตามนโยบายกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) และมีการโอนภาระงานสู#
ภาคเอกชนมากข้ึน นอกจากนี้ยั ง มีการเ กิด ข้ึนขององค>กรมหาชน (Autonomous Public 
Organizations) เช#น โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ท้ังนี้  เพ่ือความเปDนอิสระ 
คล#องตัวในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการบริหารงบประมาณท่ีน#าจะคล#องตัวมากข้ึน (สุรพล, 2542) 
นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีองค>กรท่ีมีการพัฒนาข้ึนใหม# เช#น ทฤษฎีความสัมพันธ>ภายในองค>กร ท่ีมุ#งเน�น
การเสริมสร�างความสัมพันธ>ท่ีดีในการปฏิบัติงานภายในหน#วยงาน เช#น การสร�างแรงจูงใจในการ
ทํางาน เพ่ือสภาพแวดล�อมท่ีดีของหน#วยงาน (สร�อย ตระกูล, 2540) 
 2.3.2 สิทธิท่ีจะรับรู�ข�อมูลข#าวสาร 
  สิทธิท่ีจะรับรู�ข�อมูลข#าวสาร หมายถึง การท่ีสาธารณชนหรือประชาชนคนธรรมดา มี
ช#องทางเข�าถึงข�อมูลข#าวสารท่ีอยู#ในมือหน#วยงานของรัฐ แม�ว#าภาษาอังกฤษจะใช�คําว#า Freedom ซ่ึงแปล
ตรงตัวว#าเสรีภาพ แต#ถือว#าเปDนสิทธิ (Right) เพราะเปDนสิ่งท่ีบุคคลต�องเรียกร�องให�บุคคลอ่ืน คือ รัฐทํา 
  โดยหลักการ ระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมท้ังหลายถือว#า เปDนสิทธิท่ีจะรับรู�ข�อมูล
ข#าวสาร เปDนหลักประกันของการมีการปกครองท่ีเปhดเผย (Open Government) (McLean & 
McMillan, 2003) ท้ังนี้ เพราะการได�รับรู�ข�อมูลข#าวสารท่ีแม#นยําเก่ียวกับการบริหารราชการแผ#นดิน
และผลกระทบของนโยบายของรัฐ เปDนพ้ืนฐานสําคัญของการท่ีประชาชนจะตรวจสอบการปฏิบัติ
หน�าท่ีของเจ�าหน�า ท่ีของรัฐ อีกท้ังทําการออกเสียงเลือกต้ังหรือออกเสียงประชามติอย#างมี
วิจารณญาณบนฐานข�อมูลได� การเข�าถึงข�อมูลข#าวสารดังกล#าวควรถือว#า เปDนสิทธิของพลเมืองและ
ของสื่อมวลชนผู�ทําการแทนพลเมืองไม#ใช#แทนรัฐบาล ท้ังนี้ เพราะมวลผู�มีสิทธิเลือกต้ัง (The 
Electorate) เปDนผู�จ#ายภาษีให�รัฐบาลบริหารราชการแผ#นดินได� ดังนั้น เขาเหล#านั้นจึงควรท่ีจะทราบ
ได�ว#า เขาได�อะไรจากเงินท่ีเขาเสียไป แม�ว#าการให�ช#องทางดังกล#าว จะได�รับการวิจารณ>ว#าเปDนการ
สิ้นเปลืองงบประมาณรัฐ แต#ก็มีประโยชน>ต#อการท่ีช#วยให�การบริหารงานของรัฐมีประสิทธิภาพ โดย
การเปhดโปงให�เห็นถึงความสุรุ#ยสุร#ายในการใช�จ#าย การปEองกันการคอรัปชั่นและการชี้ให�เห็นถึง
ข�อผิดพลาดก#อนท่ีจะเกิดความเสียหายมากมายตามมา นอกจากนั้น สิทธิท่ีจะรับรู�ข�อมูลข#าวสารยังมี
บทบาทสําคัญในการปกปEองเสรีภาพของพลเมืองในแง#ท่ีว#า ปIจเจกบุคคลควรท่ีจะสามารถเข�าถึงข�อมูล
ท่ีรัฐมีอยู#เก่ียวกับตัวเขาเอง (Beetham & Boyle, 1995)  
  การปกครองท่ีเปhดเผยท่ีกล#าวถึงนี้ประกอบด�วย 4 ส#วนหลักๆ ส#วนแรก คือ การท่ี
รัฐบาลเองเปhดเผยข�อเท็จจริงเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาลกล#าวคือ นโยบายนั้นๆ ต้ังอยู#บนข�อมูล
หลักฐานอะไร มีผลกระทบอย#างไรในทางปฏิบัติ ต�องใช�งบประมาณเท#าใด มีหลักเกณฑ>อะไรกํากับ
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การดําเนินนโยบาย เปDนต�น ส#วนท่ีสอง คือ การมีช#องทางให�บุคคลท้ังหลายและสื่อมวลชน เข�าถึง
เอกสารของรัฐท้ังโดยทางตรงและโดยทางอ�อมผ#านทางรัฐสภา ซ่ึงช#องทางการเข�าถึงแฟEมข�อมูลส#วน
บุคคลเก่ียวกับบุคคลท่ีเก่ียวข�องเปDนส#วนหนึ่ง ส#วนท่ีสาม คือ เปDนเรื่องของการเปhดให�สาธารณชนและ
สื่อมวลชนได�เข�าถึงการประชุมต#างๆ ซ่ึงมีต้ังแต#การประชุมของรัฐสภาและคณะกรรมาธิการของ
รัฐสภา และการประชุมของหน#วยปกครองท�องถ่ิน ส#วนท่ีสี่ คือ การท่ีรัฐบาลทําการปรึกษาหารือกับ
กลุ#มผลประโยชน> (Interest Groups) ท้ังหลาย ท่ีเก่ียวข�องในการวางนโยบายและการนํานโยบายไป
ปฏิบัติและทําการตีพิมพ>เผยแพร#ข�อมูลและคําแนะนําท่ีได�รับ (Beetham & Boyle, 1995)   
  แต#ภายใต�หลักการปกครองท่ีเปhดเผยนี้ เปDนท่ียอมรับกันในระบอบประชาธิปไตยว#า 
มีข�อมูลข#าวสารบางประเภทท่ีถือว#าเปDนข�อยกเว�น คือว#าเปDนความลับของทางราชการได�โดยชอบธรรม 
ประกอบด�วย การประชุมของคณะรัฐมนตรี คําปรึกษาเชิงการเมืองท่ีข�าราชการให�แก#รัฐมนตรี ข�อมูล
ท่ีหากตีพิมพ>เผยแพร#จะส#งผลเสียต#อการปEองกันประเทศความม่ันคงของระบอบประชาธิปไตยและ
ความปลอดภัยในตัวบุคคลของบุคคลต#างๆ ความลับทางธุรกิจการค�าของบริษัทเอกชน แฟEมข�อมูล
ส#วนบุคคล ยกเว�นว#าจะให�แก#บุคคลนั้นๆ เอง (Beetham & Boyle, 1995)   
  เสรีภาพท่ีจะรับรู�ข�อมูลข#าวสารมีความสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ ในช#วงคริสต>ศตวรรษท่ี 
20 ท้ังนี้ เนื่องจากก#อนหน�านั้นรัฐยังจํากัดขอบเขตของตนอยู# จึงคิดกันว#า การประกันเสรีภาพของ
สื่อมวลชน เปDนการเพียงพอแก#การท่ีจะมีการปกครองท่ีเปhดเผย แต#ปIจจุบันนี้ เม่ือรัฐดําเนินกิจกรรมท่ี
ซับซ�อนยิ่งข้ึนและกว�างไกลมากข้ึน จึงมีแนวโน�มท่ีจะปกปhดข�อมูลข#าวสารเพ่ือท่ีจะปhดบังความ
ผิดพลาดและการกระทําท่ีผิดกฎหมายของตน แนวโน�มเช#นนี้ทําให�หลายประเทศมีการตรากฎหมาย
ว#าด�วยสิทธิท่ีจะรับรู�ข�อมูลข#าวสารข้ึน หวังผลให�การปกครองท่ีเปhดเผยเปDนจริงข้ึนกว#าเดิม (Beetham 
& Boyle, 1995)   
  กฎหมายซ่ึงเปDนตัวแบบสําหรับสิทธิท่ีจะรับรู�ข�อมูลข#าวสารซ่ึงวางมาตรฐาน “ทาง
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด” (Best Practice) ก็คือของสหรัฐอเมริกาและสวีเดน กฎหมายนี้ครอบคลุมท้ัง 4 ส#วน
ของการปกครองท่ีเปhดเผยท่ีกล#าวมาแล�ว ตลอดจนถึงการปกปEองบุคคลท่ี “เปNานกหวีดเตือนภัย” โดย
การเปhดเผยข�อมูลหลักฐานเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีไม#ถูกต�องหรือผิดกฎหมายภายในหน#วยงานของรัฐ 
กฎหมายท่ีว#านี้ถือว#าเปDนการเสริมมาตรการต#างๆ ท่ีรัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติใช�ในการสอดส#อง
ตรวจสอบฝNายบริหารอยู#แล�วเปDนปกติ ลักษณะสําคัญของกฎหมายเช#นนี้อย#างหนึ่งก็คือ การตีความว#า
มีข�อยกเว�นว#าไม#ต�องเปhดเผยข�อมูลข#าวสารใดบ�างนั้น เปDนอํานาจท่ีอยู#ท่ีศาลยุติธรรม ไม#ได�อยู#ท่ีตัว
รัฐบาลเอง (Beetham & Boyle, 1995)   
  สําหรับประเทศไทย มีการตราพระราชบัญญัติข�อมูลข#าวสารของราชการข้ึนเม่ือ 
พ.ศ. 2540 มีเจตนารมณ>ให�ประชาชนมีโอกาสอย#างกว�างขวาง ในการรับรู�ข�อมูลข#าวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินการต#างๆ ของรัฐ เพ่ือท่ีจะได�สามารถแสดงความคิดเห็นและสิทธิทางการเมืองได�ถูกต�องตรงกับ
ความเปDนจริง การคุ�มครองสิทธิรับรู�ข�อมูลข#าวสารตาม พ.ร.บ. นี้ เปDนการรองรับการคุ�มครองของ
หน#วยราชการ หน#วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและราชการส#วนท�องถ่ิน ตามรัฐธรรมนูญแห#ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 58 ซ่ึงมีข�อยกเว�นการเปhดเผยข�อมูลท่ี “จะกระทบต#อ
ความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส#วนได�เสียอันพึงได�รับความคุ�มครองของบุคคล
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อ่ืนๆ” (รัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540) ดังนั้น ใน พ.ร.บ. ดังกล#าว จึงระบุ
ข�อยกเว�นไว� 6 อย#างด�วยกันคือ 1) ข�อมูลข#าวสารท่ีเก่ียวข�องกับความม่ันคงของประเทศ โดยดูว#า
สําคัญถึงระดับกระทบถึงความเปDนอยู#ของประเทศจริงหรือไม#  2) ข�อมูลข#าวสารท่ีเก่ียวกับการบังคับ
ใช�กฎหมาย หากการเปhดเผยจะทําให�การใช�บังคับกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม#อาจสําเร็จตาม
วัตถุประสงค> 3) ข�อมูลข#าวสารท่ีเก่ียวกับความเห็นภายในการทํางานของหน#วยงานของรัฐ โดยไม#
เปhดเผยเฉพาะส#วนท่ีเปDนความเห็นเท#านั้น ไม#รวมถึงข�อมูลข#าวสารท่ีใช�เปDนข�อเท็จจริงในการพิจารณา  
4) ข�อมูลข#าวสารท่ีเก่ียวข�องกับความปลอดภัยของบุคคล 5) ข�อมูลข#าวสารท่ีเก่ียวกับข�อมูลส#วนบุคคล 
และ 6) ข�อมูลข#าวสารท่ีเก่ียวกับกรณีกฎหมายหรือบุคคลเจ�าของข�อมูลกําหนดมิให�เปhดเผย ซ่ึงในกรณี
หลังนี้ เปDนไปเพ่ือให�รัฐได�รับความเชื่อถือไว�วางใจจากผู�เก่ียวข�องในการให�ข�อมูลแก#รัฐ (สํานักงาน
คณะกรรมการข�อมูลข#าวสารของราชการ, 2547) นับได�ว#าเปDนไปตามสากลนิยมในการยกเว�น 
  แต#ในส#วนของการตีความข�อยกเว�นนั้น พ.ร.บ. ดังกล#าวกําหนดว#า หน#วยงานของรัฐ
ท่ีประชาชนไปใช�สิทธิรับรู�ข�อมูลข#าวสารโดยการยื่นคําขอเปDนผู�วินิจฉัยในเบื้องแรก ซ่ึงหากปฏิเสธไม#
ยอมเปhดเผย ประชาชนมีสิทธิท่ีจะอุทธรณ>คําสั่งไม#เปhดเผยต#อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปhดเผยข�อมูล
ข#าวสาร (กขร.) ซ่ึงเปDนองค>กรตามกฎหมายท่ีมีอํานาจหน�าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการดังกล#าวถือเปDนท่ีสุด คณะกรรมการดังกล#าว คณะรัฐมนตรีเปDนผู�แต#งต้ัง (สํานัก
คณะกรรมการข�อมูลข#าวสารของราชการ 2547) เท#ากับว#าในกรณีของไทยในปIจจุบัน อํานาจในการตีความ
ข�อยกเว�นว#าไม#ต�องเปhดเผยข�อมูลข#าวสารใดบ�าง ยังไม#ถือว#าเปDนอํานาจท่ีอยู#ท่ีศาลยุติธรรม จึงนับว#ายังไม#
เปDนไปตามตัวแบบของสหรัฐอเมริกาและสวีเดน แต#มีความคล�ายคลึงกับท่ีใช�ในสหราชอาณาจักร 
  อย#างไรก็ตาม ความแตกต#างในวิธีการปฏิบัติในเรื่องนี้ดังท่ีปรากฏอยู# ต#างกันไป
ระหว#างประเทศต#างๆ นับว#าสะท�อนให�เห็นถึงความเข�าใจท่ียังไม#ตรงกันอยู# เก่ียวกับระบอบ
ประชาธิปไตยเสรีนิยมและความไม#เห็นพ�องกันในประเด็นท่ีว#า สิทธิท่ีจะรับรู�ข�อมูลข#าวสารมีไว�เพ่ือ
อะไร เพียงใด (McLean & McMillan, 2003) 
 2.3.3 ความตรวจสอบได� ความรับผิดชอบข้ึนต#อการ “คิดบัญชี” ได� 
  ความตรวจสอบได�มีความหมายหลักอยู#สองประการซ่ึงซ�อนกัน ความหมายท่ีหนึ่ง 
คือ ความหมายมาตรฐานท่ีใช�กันท่ัวไปในระบอบประชาธิปไตยหมายถึงว#า บรรดาผู�ใช�อํานาจ ไม#ว#า 
จะเปDนรัฐบาล สมาชิกรัฐสภา หรือสภาท�องถ่ินผู�มาจากการเลือกต้ัง หรือข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของ
รัฐผู�มาจากการแต#งต้ัง จะต�องแสดงให�เห็นได�ว#า ตนได�ใช�อํานาจท่ีได�รับมอบรวมท้ังได�ปฏิบัติหน�าท่ี
อย#างถูกต�องเรียบร�อย ความหมายท่ีสอง หมายถึง รูปแบบต#างๆ ในอันท่ีจะเกิดความแน#ใจว#า ค#านิยม
ของผู�ท่ีได�รับมอบอํานาจหรือความรับผิดชอบ มีความสอดคล�องต�องกันกับค#านิยมของผู�ท่ีมอบหรือ
องค>กร (Robertson, 1993) ดังตัวอย#างท่ีว#า ในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentary 
Democracy) รัฐบาลต�องตรวจสอบได�โดย (หรือรับผิดชอบข้ึนต#อ - To Be Responsible To) 
รัฐสภา ในแง#ท่ีว#า รัฐบาลจะต�องตอบคําถามต#างๆ ท่ีรัฐสภาถามเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาลได�และ
ท�ายท่ีสุดอาจถูกลงมติไม#ไว�วางใจ (A Vote of No Confidence) โดยรัฐสภาได� เท#ากับว#ารัฐสภา “คิด
บัญชี” รัฐบาลซ่ึงรัฐสภาได�มอบหมายให�ไปทําการบริหารราชการแผ#นดินแทนรัฐสภาได� โดยการ
กดดันให�ลาออกหรือยุบสภา และจัดการเลือกต้ังข้ึนใหม# 
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  พึงสังเกตว#า ความหมายในท่ีนี้มีท่ีมาจากความหมายของคําว#า Account ในภาษา 
อังกฤษท่ัวไป ซ่ึงหนึ่งเปDนคํากริยาดังใน To Account For คือ อธิบายว#าเปDนเช#นนั้นได�อย#างไร กับ
สอง เปDนคํานาม คือ An Account แปลว#า บัญชีหรืออรรถาธิบาย ดังใน To Give an Account of… 
  ดังนั้น การมอบอํานาจไม#ว#าเกิดข้ึนในท่ีใด ย#อมกินความถึงการท่ีผู�ท่ีได�รับมอบนั้นไป
อย#างไร ความตรวจสอบได�จึงไม#ได�จําเปDนแต#เฉพาะในระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เท#านั้น หากแต#ในระบอบเผด็จการ (Dictatorship) และระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จ (Totalitarian 
Regime) ก็อาจพบว#า สื่อมวลชนมหาวิทยาลัยและสหภาพแรงงาน ต�องรับผิดชอบข้ึนต#อหรือ
ตรวจสอบได�โดยรัฐบาลในองค>กรต#างๆ เช#น หน#วยราชการ คณะวิชาในมหาวิทยาลัย บริษัท  
ห�างร�าน องค>กรพัฒนาเอกชน (NGO) ก็เช#นกัน ต#างก็จําเปDนต�องมีความตรวจสอบได�ด�วยกันท้ังนั้น 
  ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีการเรียกร�องให�มีความตรวจสอบได�มากกว#าระบอบ
อ่ืน และมีการคิดค�นมิติของความตรวจสอบได�เปDน 3 มิติ ท่ีสอบได�ทางการเมือง (Political Accountability) 
และความตรวจสอบได�ทางการเงิน (Financial Accountability) (Beetham & Boyle, 1976) 
  1. ความตรวจสอบได�ทางกฎหมาย หมายถึง การท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐท้ังท่ีเลือกต้ัง
และแต#งต้ังถูกศาลตรวจสอบว#า ได�กระทําการโดยชอบด�วยกฎหมายหรือตรวจสอบได�ในมิตินี้เปDนไป
ตามหลักการของ “การปกครองโดยหลักนิติธรรม” (The Rule of  Law) ซ่ึงยึดถือว#า บรรดาผู�ท่ีออก
กฎหมายและนโยบาย ย#อมต�องประพฤติตนอยู#ภายใต�กฎหมายและการกระทําการภายในขอบเขต
อํานาจท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมายได�ให�ไว� ตัวอย#างเช#น ในสหราชอาณาจักร ประชาชนคน 
ธรรมดาสามารถฟEองศาลว#า รัฐมนตรีใช�อํานาจเกินกว#าท่ีพระราชบัญญัติได�ให�ไว�ในการเก็บ
ค#าธรรมเนียมการมีเครื่องรับโทรทัศน> การใช�อํานาจเกินกว#าท่ีกฎหมายให�ไว�เช#นนี้ ภาษากฎหมาย
อังกฤษเรียกว#า Ultra Vires และเปDนวิธีการท่ีฝNายตุลาการ ทําหน�าท่ีตรวจสอบการใช�อํานาจของฝNาย
บริหาร พฤทธิสาณ (2543) ในประเทศไทยคดีเช#นท่ีว#านี้ จะนําเข�าสู#การพิจารณาของศาลปกครอง
ตามบทบัญญัติแห#งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 หมวด 8 ส#วนท่ี 4 
  2. ความตรวจสอบได�ทางการเมือง หมายถึง การท่ีรัฐบาลหรือฝNายบริหาร ถูก
ตรวจสอบโดยรัฐสภาหรือฝNายนิติบัญญัติและสาธารณชน ในเรื่องท่ีว#า นโยบายของรัฐบาลมีเหตุมีผล
หรือไม# การจัดลําดับความสําคัญก#อนหลังของนโยบายต#างๆ ตลอดจนวิธีการปฏิบัตินโยบายมีความ
เหมาะสมหรือไม# การตรวจสอบทางการเมืองมีความซับซ�อนกว#าการตรวจสอบทางกฎหมาย เพราะมี
สองชั้น ชั้นท่ีหนึ่ง บรรดาหน#วยงานของรัฐบาลท่ีไม#ได�มาจากการเลือกต้ัง เช#าระบบราชการ กองทัพ 
ตํารวจ ตามปกติแล�ว จะถูกตรวจสอบโดยหัวหน�าฝNายบริหาร (นายกรัฐมนตรี หรือประธานาธิบดี) 
โดยผ#านทางรัฐมนตรีท่ีเขาเปDนผู�แต#งต้ัง เพราะถือว#ารัฐมนตรีเปDนผู�มอบหมายให�หน#วยงานและ
ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของรัฐเหล#านั้น กระทําการแทนตน เขาจึงต�องรับผิดชอบต#อรัฐมนตรีไม#ใช#ต#อ
รัฐสภา ส#วนหัวหน�าฝNายบริหารและรัฐมนตรี จะถูกตรวจสอบท้ังโดยสาธารณชนผ#านกระบวนการ
เลือกต้ัง และโดยรัฐสภาหรือฝNายนิติบัญญัติ ซ่ึงกระทําการแทนสาธารณชนในช#วงเวลาท่ีว#างเว�นจาก
การเลือกต้ัง ส#วนสมาชิกสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา จะถูกตรวจสอบโดยมวลผู�มีสิทธิเลือกต้ังในเขต
เลือกต้ังของเขา โดยหากมีพรรคการเมืองให�ผู�แทนสังกัดพรรค ก็จะทําหน�าท่ีตรวจสอบการลงคะแนน
เสียงสนับสนุนร#างกฎหมายในรัฐสภา มีผู�ควบคุมเสียงหรือวิป (Whips) ทําหน�าท่ีนี้ อีกท้ังสาขาพรรค 
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หรือพรรคในเขตเลือกต้ัง (Constituency Parties) ซ่ึงมีผู�มีสิทธิเลือกต้ังเปDนสมาชิก ก็จะทําหน�าท่ีนี้
ด�วยอีกส#วนหนึ่ง 
  ในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา เช#น ในประเทศไทยซ่ึงถือกันว#าในเบื้องแรก รับ
ทอดแบบมาจากระบอบนี้ในสหราชอาณาจักร ธรรมเนียมปฏิบัติ (Conventions) ในเรื่องความ
รับผิดชอบของรัฐมนตรีแต#ละคน (Ministerial Responsibility) กับความรับผิดชอบร#วมกันของ
คณะรัฐมนตรีท้ังคณะ (Cabinet Collective Responsibility) ได�ถูกนํามาใช�ด�วยไม#มากก็น�อยในเชิง
เปDนวิธีการให�เกิดความตรวจสอบได�สําหรับรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (McLean, 1996) 
  รัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีบทบัญญัติว#าด�วยการ
ตรวจสอบการใช�อํานาจรัฐเปDนการเฉพาะในหมวดท่ี 10 ซ่ึงมีส#วนต#างๆ ว#าด�วยการแสดงบัญชีรายการ
ทรัพย>สินและหนี้สินของผู�ดํารงตําแหน#งเปDนรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ
ตําแหน#งสูงๆ คณะกรรมการปEองกันและปราบปรามการทุจริตแห#งชาติ การถอดถอนจากตําแหน#ง 
และการดําเนินคดีอาญากับผู�ดํารงตําแหน#งทางการเมือง อีกท้ังในหมวดท่ี 6 ว#าด�วยรัฐสภา ยังมีส#วนท่ี
เก่ียวกับผู�ตรวจการแผ#นดินของรัฐสภา และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติอีกด�วย ซ่ึงต#างก็เปDน
กลไกและกระบวนการท่ีมุ#งให�เกิดระบบการตรวจสอบทางการเมืองและทางกฎหมายท่ีรัดกุม 
รายละเอียดไม#สามารถนํามากล#าวไว� ณ ท่ีนี้ แต#ท่ีแปลกใหม#และสําคัญก็คือ ในเรื่องการถอดถอนจาก
ตําแหน#ง ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไม#น�อยกว#า 50,000 คน มีสิทธิเข�าชื่อร�องขอต#อวุฒิสภาให�
ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน#งได� (มาตรา 304) 
  3. ความตรวจสอบได�ทางการเงิน (Financial Accountability) หมายถึง การท่ี
รัฐบาลถูกตรวจสอบเรื่องการใช�เงินภาษีหรืองบประมาณแผ#นดิน ว#าได�ใช�เพ่ือจุดมุ#งหมายท่ีฝNายนิติ
บัญญัติได�เห็นชอบด�วยแล�วเท#านั้น และในรูปการใช�เงินน�อยท่ีสุดแต#ได�ผลหรือไม#ประการใดในเรื่องนี้ 
เส�นทางการถูกตรวจสอบฝNายบริหาร โดยมีผู�ตรวจเงินแผ#นดินซ่ึงรับผิดชอบข้ึนต#อรัฐสภา เปDนกลไก
ทํางานหาหลักฐานข�อมูลและเสนอความเห็น โดยผู�ตรวจเงินแผ#นดินเปDนอิสระจากรัฐสภาในการทํา
หน�าท่ีนี้อย#างละเอียดและตามหลักวิชาชีพ รัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
บัญญัติเรื่องการตรวจเงินแผ#นดิน โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ#นดินและผู�ว#าการตรวจเงินแผ#นดิน 
“ท่ีเปDนอิสระและเปDนกลาง” ซ่ึงพระมหากษัตริย>ทรงแต#งต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภาในหมวดท่ี 11 
  เส�นทางการตรวจสอบท้ังสามเส�นทางนี้ ต#างมีเพ่ือสนองต#อหลักการประชาธิปไตย
ท่ีว#า ประชาชนจะต�องควบคุมผู�ปกครองได� แต#พึงสังเกตว#า การตรวจสอบทางการเงินและทาง
กฎหมายนั้นจะดีก็ต#อเม่ือ มีหน#วยงานวิชาชีพทําหน�าท่ีอย#างปลอดจากอิทธิพลทางตรงของฝNาย
การเมืองและของสาธารณชนในระดับหนึ่ง โดยถือกฎเกณฑ>การปฏิบัติวิชาชีพของตนเองเปDนหลัก 
หากแต#ว#าท�ายท่ีสุดแล�ว สิ่งท่ีสําคัญสุดยอดก็คือ การตรวจสอบทางการเมือง ท้ังนี้ เพราะกฎหมายท่ี
ศาลบังคับใช�และการใช�จ#ายท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ#นดินตรวจสอบ ต�องได�รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาท่ีปวงชนเลือกต้ังภายใต�บทบัญญัติแห#งรัฐธรรมนูญ 
  อนึ่ง ความตรวจสอบได� มีความเก่ียวพันกับแนวคิดเรื่องการปกครองท่ีเปhดเผย 
(Open Government) ซ่ึงสําคัญต#อประชาธิปไตยเช#นกัน ด�วยเหตุท่ีว#าเจ�าหน�าท่ีของรัฐไม#อาจถูก
ตรวจสอบได� หากประชาชนไม#มีข�อมูลท่ีแม#นยําเก่ียวกับการทํางานของรัฐบาลและหน#วยงานของรัฐ
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อ่ืนๆ การปกครองท่ีเปhดเผยมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ 1) การท่ีรัฐเองให�ข�อมูลอันเปDนข�อเท็จจริง
เก่ียวกับนโยบายของรัฐ 2) มีช#องทางให�ประชาชนท้ังหลายและสื่อมวลชน ได�เข�าถึงเอกสารข�อมูลของ
รัฐ ท้ังโดยตรงและโดยอ�อมผ#านรัฐสภา 3) มีการเปhดเผยให�ประชาชนและสื่อมวลชนได�เข�าฟIงการ
ประชุมต#างๆ ท้ังของรัฐสภาและของกรรมาธิการ รวมตลอดถึงการประชุมของหน#วยการปกครอง
ท�องถ่ิน และ 4) รัฐบาลทําการหารือกับกลุ#มประชาชนท้ังหลายท่ีมีผลประโยชน>ได�เสีย เม่ือจะวาง
นโยบายและนํานโยบายไปปฏิบัติ และการทําการเผยแพร#ข�อมูลและคําแนะนําท่ีได�รับ ท้ังนี้ เปDนการ
ชอบท่ีจะมีข�อยกเว�นอยู#บ�างคือ ข�อมูลเก่ียวกับการประชุมของคณะรัฐมนตรี คําปรึกษาเชิงการเมืองท่ี
ข�าราชการให�แก#รัฐมนตรี ข�อมูลท่ีส#งผลเสียต#อการปEองกันประเทศและความม่ันคงของระบอบ
ประชาธิปไตยและความปลอดภัยส#วนบุคคล ความลับทางธุรกิจการค�าของบริษัทเอกชน แฟEมข�อมูล
ส#วนบุคคลยกเว�นว#าจะให�แก#บุคคลนั้นๆ เอง เปDนอาทิ จะเห็นได�ว#าการมีกฎหมายรับรองสิทธิในการ
รับรู�ข#าวสาร (Freedom Of Information) และการหารือกับสาธารณชน (Public Consultation) หรือการ
ทําประชาพิจารณ> (Public Enquiry/ Public Hearing) เปDนกลไกท่ีสําคัญ 
  ผู�วิจัยสรุปได�ว#า การตรวจสอบเปDนการตรวจสอบของเจ�าหน�าท่ีของรัฐท้ังท่ีเลือกต้ัง
และแต#งต้ังถูกศาลตรวจสอบตามกฎหมายหรือตรวจสอบได�ในมิติต#างๆ โดยการเปhดเผยมีลักษณะ
สําคัญ   4 ประการ คือ 1) การท่ีรัฐเองให�ข�อมูลอันเปDนข�อเท็จจริงเก่ียวกับนโยบายของรัฐ 2) มี
ช#องทางให�ประชาชนท้ังหลายและสื่อมวลชน 3) มีการเปhดเผยให�ประชาชนและสื่อมวลชนได�เข�าฟIง
การประชุมต#างๆ และ 4) รัฐบาลทําการหารือกับกลุ#มประชาชนท้ังหลายท่ีมีผลประโยชน>ได�เสีย 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีความร/วมมือของผู�นํา 
 2.4.1 แนวความคิดเก่ียวกับการมีส#วนร#วม 
  การพัฒนาสังคมในท�องถ่ิน ท่ีทําให�เกิดมีการพัฒนาของประชาชนในท�องถ่ินให�มีส#วน
ร#วม และการพัฒนาชุมชนหรือท�องถ่ินนั้น ให�เจริญข้ึนตามวิวัฒนาการของโลกปIจจุบันและได�มี
นักวิชาการหลายท#านได�ให�ความหมายไว� ดังนี้ 
  พัทยา สายหู (2540) ได�กล#าวว#า การพัฒนาสังคม หมายถึง ครอบคลุมการให�บริการ
สังคม สวัสดิการและสังคมสงเคราะห> การสร�างคุณลักษณะของบุคคลให�สอดคล�องกับระเบียบ
ประเพณีของสังคม การปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ>ของสังคม ให�อํานวยประโยชน>เพ่ิมแก#คนจํานวน
มาก ในด�านสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค เปDนต�น  
  ปรีชา เป��ยมพงศ>สานต>  (2538)  ได�กล#าวว#า ความหมายว#า เปDนการพัฒนา 4 ด�าน 
คือ การพัฒนามนุษย> การตอบสนองความต�องการข้ันพ้ืนฐาน การมีส#วนร#วมและการพ่ึงตนเอง จาก
ความหมายของนักวิชาการท้ังสองท#านและการพิจารณาตามแนวคิดของ พัทยา สายหู จะทําให�กล#าว
ได�ว#า การพัฒนาสังคมท่ีสมบูรณ>แบบตามความหมายดังกล#าวอาจจะต�องใช�เวลา เพราะในเทศกาล
หนึ่งอาจทําการพัฒนาได�บางส#วนของความหมาย รวมท้ังยังข้ึนอยู#กับความเข�าใจและความต�องการ
ของคนในสังคม และข้ึนอยู#กับความต�องการและความสามารถของผู�บริหารการปกครองสังคม ว#าจะ
ทําได�มากน�อยเพียงใด การพัฒนาสังคมนั้น เปDนการพัฒนาไปตามความต�องการของสมาชิกในสังคม 
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จําเปDนต�องอาศัยบทบาทผู�ปกครองเข�ามาเก่ียวข�อง โดยให�สิทธิประชาชนมีส#วนร#วม คือให�ประชาชนมี
บทบาทในการกําหนดตัดสินใจนโยบายและแผนงาน 
  อาภรณ>พันธ> จันทร>สว#าง  (2525) ได�อธิบายการมีส#วนร#วมของประชาชนไว�ว#า การมี
ส#วนร#วมเปDนผลมาจากความเห็นพ�องต�องกันนั้น จะต�องมีมากพอจนเกิดความริเริ่มโครงการเพ่ือการ
นั้นๆ คนเราสามารถรวมกันได�โดยผ#านองค>กร ดังนั้น องค>กรจะต�องเปDนเสมือนตัวนําให�บรรลุถึงความ
เปลี่ยนแปลงได�  
  นิรันดร> จงวุฒิเวศย> (2556)  ได�กล#าวว#า การมีส#วนร#วม หมายถึง การเก่ียวข�องกัน
ทางด�านจิตใจและอารมณ>ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ>กลุ#ม ผลของการเก่ียวข�องกันดังกล#าว เปDนเหตุเร�า
ใจมีการให�เพ่ือบรรลุจุดมุ#งหมายของกลุ#มนั้น กับท้ังให�เกิดความรู�สึกร#วมรับผิดชอบกับกลุ#มดังกล#าวด�วย  
  ปรัชญา เวสารัชช> (2539)  ได�ให�ความหมายของการมีส#วนร#วมว#า ต�องครอบคลุมใน
ประเด็นดังต#อไปนี้ 
  1. การมีส#วนร#วมของประชาชนนั้นครอบคลุมถึง การสร�างโอกาสท่ีเอ้ือหรือเปhด
โอกาสให�สมาชิกทุกคนและสังคม ร#วมกิจกรรมนําไปสู#การพัฒนาและทําให�ได�รับประโยชน>จากการ
พัฒนาเท#าเทียมกัน 
  2. การมีส#วนร#วมของประชาชน สะท�อนการเข�าไปเก่ียวข�องโดยความสมัครใจ เปDน
ประชาธิปไตยในการตัดสินใจ เพ่ือกําหนดนโยบายการวางแผนและการดําเนินโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม และการแบ#งสรรผลประโยชน>ท่ีเกิดจากการพิจารณา ในมิติดังกล#าว การมีส#วนร#วม
ของประชาชน จึงเปDนการเชื่อมระหว#างส#วนท่ีประชาชนลงทุน (แรงงานและทรัพยากร) เพ่ือการ
พัฒนากับประโยชน>ท่ีได�รับจากการลงทุน 
  3. ลักษณะการมีส#วนร#วมของประชน อาจแตกต#างกันตามสภาพโครงสร�างการ
บริหารนโยบายและลักษณะเศรษฐกิจของประชาชน การมีส#วนร#วมของประชาชนมิได�เปDนเพียง
เทคนิควิธีการ แต#เปDนปIจจัยท่ีสําคัญในการประกันให�เกิดการพัฒนาท่ีมุ#งประโยชน>ท่ีได�จากการลงทุน 
  อภิชัย พันธเสน (2549) ได�ให�ความหมาย การมีส#วนร#วมของประชาชนในการพัฒนา
ไว�ว#า เปDนการให�อํานาจในการตัดสินใจ ท่ีเน�นในเรื่องอํานาจและการควบคุม โดยมีกิจกรรมร#วมกัน
ของประชาชนท่ีไม#เคยมีส#วนเก่ียวข�อง  
  ยิ่งยศ พันธุ> เ อ่ียม (2547) ได�กล#าวว#า การมีส#วนร#วมของประชาชน คือ การท่ี
ประชาชนท่ีอยู#ร#วม กันในชุมชน แสดงออกถึงความประสงค>ท่ีจะมีส#วนในการให�ความร#วมมือ เพ่ือให�
กิจกรรมท่ีส#งผลกระทบต#อสังคมได�รับการแก�ไขหรือปรับปรุง ให�เหมาะสมกับสภาพชุมชนท่ีต�องดําเนิน
ชีวิตอยู#ร#วมกันต#อไปโดยปกติสุข 
  ปIจจุบันวิถีชีวิตของประชาชนถูกกระทบจากสิ่งต#างๆ เพ่ิมมากข้ึน ไม#ว#าจะเปDนสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อมท่ีเสื่อมโทรม ทําให�เกิดสภาพต#างคนต#างอยู# มุ#งหวังท่ีจะแก�ไขปIญหา
ของตนเองให�อยู#รอดไปในแต#ละวัน ไม#มีความสนใจต#อสังคมรอบข�าง ทําให�ปIญหาตามมาหลายด�าน ท่ี
นับวันจะเพ่ิมมากยิ่งข้ึน จึงจําเปDนท่ีจะต�องให�ความสําคัญกับการมีส#วนร#วมซ่ึงกันและกัน ช#วยแก� 
ปIญหาต#างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย#างตรงกับความต�องการของทุกคน 
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  ปรีชา เป��ยมพงศ>สานต> (2538)  ได�กล#าวว#า เปDนการให�โอกาสตามความสามารถ ใน
การท่ีจะมีส#วนร#วมในการกําหนดชะตากรรมของตนเองของมนุษย> โดยอาศัยหลักความเสมอภาคเปDน
หลักสําคัญของการพัฒนา นั้นเปDนการช#วยเหลือกัน ร#วมมือกัน การแบ#งปIนและการมีส#วนร#วมใน
กิจกรรมของสังคม เปDนการเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชน ในการพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง 
พร�อมกับเพ่ิมประสิทธิภาพและเปDนการเปhดโอกาสในการท่ีจะฝ�กหัดประชาชน องค>กรประชาชน 
หาทางแก�ไขปIญหาของตนเอง หรือเปDนการร#วมกันสร�างความเจริญให�แก#ชุมชนของตนเอง  
  ฟhชเชอร> (Fisher) (1970)  ได�กล#าวว#า ได�อธิบายว#า การมีส#วนร#วมจะเก่ียวข�องกับการ
กระจายอํานาจ เพราะเก่ียวข�องกับอํานาจการตัดสินใจ แต#การมีส#วนร#วมท่ีแท�จริงมีอยู# 3 ระดับ คือ 
แบบหุ�นส#วนท่ีชุมชนมีอํานาจในการเจรจาต#อรองและมอบอํานาจให�ชุมชนมีสิทธิมีเสียง และชุมชนมี
อํานาจในการท่ีจะเปDนผู�ตัดสินใจในเรื่องนั้นเอง แต#การมีส#วนร#วมในระดับอ่ืน เช#น การแจ�งข#าวสาร
ข�อมูลให�ทราบ การปรึกษาหารือและการเปhดโอกาสให�แสดงความคิดเห็น ไม#ถือว#าเปDนการมีส#วนร#วมท่ี
แท�จริง เพราะมีส#วนร#วมเพียงแต#ในนาม ส#วนรูปแบบนั้นไม#ใช#การมีส#วนร#วมเลย เช#น การให�ชุมชนอยู#
ภายใต�การสั่งการหรือชุมชนเปDนผู�ดูแลโดยมิได�มีส#วนร#วมในการตัดสินใจ เปDนต�น 
  นิรันดร> จงวุฒิเวศย> (2556) ได�กล#าวถึงองค>ประกอบการมีส#วนร#วมไว�ว#า ประกอบด�วย 
  1. การเก่ียวข�องทางด�านจิตใจและอารมณ> เปDนการเก่ียวข�องท้ังตัวตน ไม#ใช#เฉพาะ
เพียงแต#เก่ียวข�องกําลังกายหรือทักษะ กล#าวคือ ผู�ท่ีมีส#วนร#วมจะมีส#วนเก่ียวข�องทางจิตใจ ไม#เพียงแต#
เฉพาะด�านการงาน 
  2. การกระทําการให� เม่ือผู�มีส#วนร#วมได�บังเกิดความเก่ียวข�องด�านจิตใจและอารมณ>
แล�ว เท#ากับเปhดโอกาสให�เขาได�แสดงความคิดริเริ่มสร�างสรรค> การกระทําเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค>ของ
กลุ#ม โดยเหตุนี้ การมีส#วนร#วมมากกว#าการยินยอมท่ีจะกระทําตามคําสั่ง ซ่ึงกระทําโดยปราศจากการ
ยินยอมพร�อมใจและความคิดริเริ่มสร�างสรรค> การมีส#วนร#วมจึงเปDนความสัมพันธ>ทางอารมณ>และจิตใจ
ท่ีมีการติดต#อสื่อสารท้ังไปและกลับระหว#างบุคคลนั้นและกลุ#ม 
  3. การร#วมรับผิดชอบ เม่ือเกิดการเก่ียวข�องด�านจิตใจ อารมณ> และได�ทําการให�แก#
สถานการณ>กลุ#มนั้นแล�ว ผู�ท่ีมีส#วนร#วม จะเกิดความรู�สึกร#วมรับผิดชอบกับกลุ#มนั้นด�วย เพราะการมี
ส#วนร#วม เปDนกระบวนการทางสังคมท่ีบุคคลเข�าไปเก่ียวข�องกับกลุ#ม และต�องการเห็นผลสําเร็จของ
การทํางานนั้นด�วย จึงเกิดความรับผิดชอบร#วมกับกลุ#มโดยสรุปอาจกล#าวว#า 
  การมีส#วนร#วม = ความร#วมมือร#วมใจ + การประสานงาน + ความรับผิดชอบ (Participation 
= Cooperation + Coordination + Responsibility) ซ่ึงแต#ละองค>ประกอบมีความหมายดังนี้ คือ 
  ความร#วมมือร#วมใจ หมายถึง ความต�องการของบุคคลท่ีจะทํางานร#วมกันเพ่ือ
วัตถุประสงค>ของกลุ#ม 
  การประสานงาน หมายถึง ห�วงเวลาและลําดับเหตุการณ>ท่ีมีประสิทธิภาพใน
กิจกรรมหรืองาน 
  ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรู�สึกผูกพันในงานและการทําให�เชื่อไว�วางใจการมี
ส#วนร#วม จึงเปDนหัวใจของการเสริมสร�างพลังการทํางานร#วมกันเปDนกลุ#ม (Teamwork)  
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  สมนึก  ปIญญาสิงห> (2532)  ได�กล#าวว#า ได�กําหนดหลักการและแนวทางการพัฒนา
แบบมีส#วนร#วมของประชาชนไว� ดังนี้ 
  1. ต�องยึดหลักความต�องการและปIญหาของประชาชน เปDนจุดเริ่มต�นของกิจกรรม 
หากกิจกรรมท่ีจะนําไปให�ประชาชนยอมรับเปDนเรื่องใหม# ก็ต�องใช�เวลาในการกระตุ�นเร#งเร�าความสนใจ 
ให�ความรู�ความเข�าใจจนประชาชนยอมรับในความจําเปDนและประโยชน>จากการทํากิจกรรมเหล#านั้น 
  2. กิจกรรมต�องดําเนินการให�ลักษณะกลุ#ม เพ่ือสร�างพลังกลุ#มในการรับผิดชอบร#วมกัน 
  3. แนวทางการพัฒนากิจกรรมต#างๆ ในชุมชน ต�องคํานึงถึงขีดความสามารถของ
ประชาชน ท่ีจะดําเนินการต#อไปได�โดยไม#ต�องพ่ึงพาภายนอก โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรก ต�องมีการ
ทุ#มเทในลักษณะการให�เปล#าโดยสิ้นเชิง ต�องทําให�ประชาชนเกิดความสํานึกเปDนเจ�าของกิจกรรมและ
ต�องสามารถทําต#อไปเองได� เม่ือมีการช#วยเหลือจากภายนอกสิ้นสุดลง 
  4. กิจกรรมการพัฒนาท่ีนําเข�าไปในชุมชน ต�องสอดคล�องกับสภาพแวดล�อม ความ
พร�อมของชุมชน ความสอดคล�องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 
  5. การเริ่มต�นกิจกรรมต�องอาศัยผู�นําชุมชน ผู�นําชุมชนโดยท่ัวไป จะสามารถรับ
ทรรศนะและยอมรับสิ่งใหม#ๆ ได�เร็ว และเปDนผู�นําท่ีชาวบ�านมีความศรัทธาอยู#ในตัวอยู#แล�ว การเริ่มต�น
จากผู�นําจึงเปDนไปได�เร็วกว#าประชาชนท่ัวไป 
  6. ข้ันตอนการดําเนินการต#างๆ ต�องให�ประชาชนเข�ามามีส#วนร#วมต้ังแต#ข้ันต�น 
กล#าวคือ ร#วมหาข�อมูล ร#วมหาสาเหตุของปIญหา ร#วมปรึกษาหารือหรือหาทางแก�ไข ร#วมตัดสินใจ ร#วม
การวางแผน ร#วมการปฏิบัติงาน ร#วมการติดตามผลงาน จนถึงข้ันการร#วมบํารุงรักษาในระยะยาว 
  อคิน รพีพัฒน> (2536) ได�กล#าวว#า การมีส#วนร#วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา
ว#า ประชาชนจะต�องมีส#วนร#วมในการค�นหาปIญหาและจัดลําดับความสําคัญของปIญหา การวิเคราะห>
หาสาเหตุท่ีมาของปIญหา การเลือกวิธีการและการวางแผนในการแก�ไขปIญหา การดําเนินการตามแผน 
สุดท�าย คือ การประเมินผลเพ่ือวิเคราะห>ปIญหาอุปสรรค และปIจจัยท่ีมีส#วนทําให�เกิดความสําคัญในการ
พัฒนา การมีส#วนร#วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาสามารถสรุปได� ดังนี้ 
  1. ร#วมทําการศึกษาค�นคว�าปIญหาและสาเหตุของปIญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ตลอดจน
ความต�องการของชุมชน 
  2. ร#วมพัฒนา สร�างรูปแบบและวิธีการพัฒนา เพ่ือสร�างสรรค>สิ่งใหม#ท่ีเปDนประโยชน>
และสนองความต�องการมากยิ่งข้ึน 
  3. ร#วมวางนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม 
  4. ร#วมตัดสินใจใช�ทรัพยากรท่ีมีจํากัด ให�เปDนประโยชน>ต#อประชาชนโดยการมีส#วนร#วม  
  5. ร#วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงาน เพ่ือพัฒนาให�มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  6. ร#วมการลงทุนในกิจกรรม โครงการ ตามขีดความสามารถของตนเองและ
หน#วยงาน 
  7. ร#วมควบคุม ติดตาม ประเมินผลและร#วมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีทําไว� 
ท้ังโดยเอกชนและรัฐบาลให�ได�ประโยชน>ตลอดไป  
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  องค>การสหประชาชาติ, กระทรวงเศรษฐกิจและสังคม (United Nations, 
Department of International Economic and Social Affairs) ได�รวบรวมรูปแบบของการมีส#วน
ร#วม ไว� 3 รูปแบบคือ 
  1. การมีส#วนร#วมแบบเปDนไปเอง (Spontaneous) เปDนโดยการอาสาสมัครหรือ
รวมตัวกันเองข้ึนมาเพ่ือแก�ปIญหาของตนเอง โดยเปDนการกระทําท่ีมิได�รับความช#วยเหลือจากภายนอก
ซ่ึงเปDนรูปแบบท่ีเปDนเปEาหมาย 
  2. การมีส#วนร#วมแบบชักนํา (Induced) เปDนการเข�าร#วมโดยความต�องการความ
เห็นชอบหรือการสนับสนุนโดยรัฐบาล เปDนรูปแบบท่ีเปDนลักษณะท่ัวไปของประเทศกําลังพัฒนา 
  3. การมีส#วนร#วมแบบบังคับ (Conceived) เปDนผู�มีส#วนร#วมภายใต�การดําเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต�การจัดการโดยเจ�าหน�าท่ีของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบนี้
เปDนรูปแบบท่ีผู�กระทําได�รับผลในทันที แต#จะไม#ได�ผลในระยะยาว จะมีผลเสียท่ีไม#ได�รับการสนับสนุน
จากชุมชนในท่ีสุด 
  เดวิส ไคท> (Davis Keith, 1976) ได�ให�ความหมายของการมีส#วนร#วม หมายถึง การ
เก่ียวข�องทางจิตใจและอารมณ>ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ>กลุ#ม ซ่ึงผลของการเก่ียวข�องดังกล#าว เปDน
เหตุเร�าใจให�กระทําเพ่ือบรรลุจุดมุ#งหมายของกลุ#มนั้น กับท้ังให�เกิดความรู�สึกรับผิดชอบร#วมกับกลุ#ม
ดังกล#าวด�วย 
  วิลเลียม เออร>วิน (William Erwin) (1978) ได�ให�ความหมายของการมีส#วนร#วมของ
ประชาชน คือ กระบวนการให�ประชาชนเข�ามามีส#วนเก่ียวข�องในการดําเนินการพัฒนา ร#วมคิด ร#วม
ตัดสินใจแก�ปIญหาของตนเอง ร#วมใช�ความคิดสร�างสรรค> ความรู�และความชํานาญ ร#วมกับการใช�
ทรัพยากรท่ีเหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค>กรและเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง ได�
เสนอข้ันตอนของการมีส#วนร#วม 4 ข้ันตอน คือ 
  1. การมีส#วนร#วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 
  2. การมีส#วนร#วมในการปฏิบัติการ (Implementation) 
  3. การมีส#วนร#วมในผลประโยชน>  (Benefits) 
  4. การมีส#วนร#วมในการประเมินผล (Evaluation)  
  สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กองวิชาการและ
แผนงานกรมการปกครอง ได�ให�คํานิยามการเข�าไปมีส#วนร#วมในทางสังคมว#า เปDนการเข�าไปมีส#วนร#วม
ด�วยความสมัครใจในลักษณะ ความสัมพันธ>ระหว#างบุคคลต#อกลุ#มคน ระหว#างกลุ#มต#อกลุ#ม อาจเปDน
ทางการหรือไม#เปDนทางการก็ได� การมีส#วนร#วมนั้น เก่ียวข�องทางด�านจิตใจและอารมณ> (Mental and  
Emotional Involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ>กลุ#ม (Group Situation) ซ่ึงผลของการ
เก่ียวข�องดังกล#าว เปDนเหตุเร�าใจให�กระทําการให�บรรลุจุดหมายของกลุ#มนั้น กับท้ังทําให�เกิดความรู�สึก
ร#วมรับผิดชอบกับกลุ#มด�วย และการให�ประชาชนมีส#วนเก่ียวข�องในการตัดสินใจ ในการดําเนินการการ
ปฏิบัติการและผลประโยชน>ของการพัฒนานั้นๆ นอกจากนี้ การมีส#วนร#วมในการพัฒนานั้น เปDนการ
กระตุ�นให�ประชาชนตระหนักถึงสถานการณ>ของเขา ก#อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในการกําหนดและการ
ดําเนินการของประชาชนเอง  
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  ผู�วิจัยสรุปได�ว#า การมีส#วนร#วม หมายถึง เปDนการรวมของบุคคลหนึ่งในสถานการณ>
ของชุมชนในการพัฒนาสังคมครอบคลุมการให�บริการสังคม สวัสดิการและสังคมสงเคราะห> การให�
อํานาจในการตัดสินใจท่ีเน�นในเรื่องอํานาจ และการควบคุม และประชาชนจะต�องมีส#วนร#วมในการ
ค�นหาปIญหาและจัดลําดับความสําคัญของปIญหา เพ่ือบรรลุจุดมุ#งหมาย ในการดําเนินการพัฒนา ร#วม
คิด ร#วมตัดสินใจแก�ปIญหาของตนเอง 
 2.4.2 ลักษณะของการมีส#วนร#วม 
  ปกรณ> ปรียากร (2530)  ได�เสนอลักษณะของการมีส#วนร#วมว#าเกิดข้ึนได� 4 ลักษณะ คือ 
  ลักษณะแรก ประชาชนต�องเปDนผู�มีบทบาทในการดําเนินว#า สิ่งใดคือความจําเปDนข้ัน
พ้ืนฐานของตนเองและชุมชน 
  ลักษณะท่ีสอง ประชาชนต�องทราบว#าทรัพยากรใดในชุมชน มีประโยชน>และสามารถ
ระดมมาใช�ในการพัฒนาได� 
  ลักษณะท่ีสาม ต�องทราบและเข�าใจวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือปรับปรุงผลลัพธ>แห#ง
การพัฒนาให�สอดคล�องกับความเปDนอยู#ของประชาชน หรือต#างได�รับประโยชน>อย#างถ�วนหน�า 
  ลักษณะท่ีสี่ ผลของการมีส#วนร#วมเพ่ือการพัฒนา สามารถสร�างความพึงพอใจให�กับ
ทุกฝNายตลอดเวลา ตลอดจนพัฒนากระบวนการพัฒนาต#อไปได�อย#างต#อเนื่องไม#หยุดยั้ง 
  ลักษณะของการมีส#วนร#วมในระดับท่ีแตกต#างกันนั้น เปDนอิทธิพลของปIจจัยพ้ืนฐาน
หลายประการซ่ึงจะกล#าวในหัวข�อถัด ไปส#วนข้ันตอนของการมีส#วนร#วมนั้น  
  ไพรัตน> เตชะรินทร> (2527) ได�กล#าวว#า คือ ประชาชนต�องมีส#วนร#วมทําการศึกษา
ค�นคว�าหาปIญหาและสาเหตุท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ตลอดจนความต�องการของชุมชน ประชาชนต�อง
ร#วมกันค�นหาและสร�างรูปแบบและวิธีการพัฒนา เพ่ือแก�ไขและลดปIญหาของชุมชน ประชาชนต�อง
ร#วมการวางนโยบาย แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมท่ีขจัดปIญหาของชุมชน ประชาชนต�อง
ร#วมกันตัดสินใจในการใช�ทรัพยากรท่ีมีจํากัดให�เปDนประโยชน>ต#อส#วนรวม ต�องร#วมกันลงทุนใน
กิจกรรมของโครงการ ตามขีดความสามารถของตนเองและองค>กร หรือปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน 
โครงการและกิจกรรม ให�บรรลุตามเปEาหมายท่ีวางไว� และร#วมควบคุม ติดตามประเมินผล บํารุงรักษา
โครงการและกิจกรรมท่ีได�ทําไว�โดยเอกชนและรัฐ เพ่ือใช�ประโยชน>ในระยะยาว  
 2.4.3 ปIจจัยท่ีมีผลต#อการมีส#วนร#วมของชุมชน 
  สมศักด์ิ ศรีสันติสุข มีแนวคิดว#า ปIจจัยท่ี มีผลต#อการมีส#วนร#วมของชุมชน
ประกอบด�วย 
  1. ปIจจัยด�านเจ�าหน�าท่ีพัฒนาท่ีเข�าไปทํางานในชุมชน ต�องสร�างเง่ือนไขของบทบาท
ของตนเองให�พร�อมท่ีจะเข�ามาทํางานและให�ชุมชนมีส#วนร#วม ต�องมีทัศนคติท่ีเหมาะสม เช#น ยอมรับ
ศักด์ิศรีของชุมชนตนเองเท#าเทียมกัน เชื่อ เคารพและเข�าใจความคิดของชุมชน 
  2. ปIจจัยท่ีบุคคลท่ีทํางานด�านการพัฒนาภายในการพัฒนาท�องถ่ินของตน นําไปสู#
การพ่ึงตนเองต#อไป 
  3. ปIจจัยเก่ียวกับการบริหารเก่ียวข�องกับการจัดระเบียบราชการ หรือระเบียบของ
องค>กรพัฒนาเอกชนท่ีมีลักษณะของการสั่งการ ซ่ึงเขาเห็นว#าเจ�าหน�าท่ีต�องอยู#ในระเบียบของการสั่งการ 
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การพัฒนาจึงไม#เปDนไปตามหลักการ และเจ�าหน�าท่ียังขาดการวางแผนร#วมกับชุมชน ทําให�การมีส#วนร#วม
ของชุมชนไม#ดี  
  นิรันดร> จงวุฒิเวศย> (2556) ได�กล#าวถึงปIจจัยท่ีมีผลต#อการมีส#วนร#วมของชุมชน ได�แก# 
  1. ความศรัทธาท่ีมีต#อความเชื่อถือบุคคลสําคัญและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ทําให�ประชาชนมี
ส#วนร#วมในกิจกรรมต#างๆ เช#น การลงแขก การบําเพ็ญประโยชน> การสร�างโบสถ>วิหาร 
  2. ความเกรงใจต#อบุคคลท่ีเคารพนับถือหรือมีเกียรติยศ ตําแหน#ง ทําให�ประชาชน
เกิดความเกรงใจท่ีจะมีส#วนร#วมด�วย ท้ังๆ ท่ียังไม#มีความศรัทธาหรือความเต็มใจอย#างเต็มเป��ยมท่ีจะ
กระทํา เช#น ผู�ใหญ#ออกปากขอผู�น�อยก็ช#วยแรง 
  3. อํานาจบังคับท่ีเกิดจากบุคคลท่ีมีอํานาจเหนือกว#า ทําให�ประชาชนถูกบีบบังคับให�
มีส#วนร#วมในการกระทําต#างๆ เช#น บีบบังคับให�ทํางานเยี่ยงทาส 
 2.4.4 ประโยชน>ของการมีส#วนร#วม 
  สมยศ นาวีการ (2540)  ได�กล#าวถึงประโยชน>ของการมีส#วนร#วมไว�ในเชิงการบริหารแบบ
มีส#วนร#วม ซ่ึงสามารถนํามาใช�ประโยชน>สําหรับการมีส#วนร#วมในการพัฒนาท�องถ่ิน โดยสรุปการมีส#วนร#วม
จะทําให� 
  1. เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีมากกว#า การศึกษาต#างๆ ชี้ให�เห็นว#า เม่ือ
บุคคลมีส#วนร#วมในการตัด ถูกมองว#าเปDนสิ่งท่ีบังคับพวกเขาโดยบุคคลบางคนแล�ว พวกเขาโน�มเอียงท่ี
จะต#อต�านการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว#า การเปลี่ยนแปลงถูกต#อต�านจากพนักงานอยู#บ#อยๆ ครั้ง การมี
ส#วนร#วมในการตัดสินใจ จึงเปDนแนวทางท่ีสําคัญอย#างหนึ่งในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และทําให�
พนักงานมีจิตใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  2. ความสัมพันธ>ระหว#างฝNายบริหารและประชาชนมีความราบรื่นมากข้ึน การมีส#วน
ร#วมทําให�ความไม#พอใจของกลุ#มถูกเปhดเผยออกมา ความไม#พอใจเหล#านี้ สามารถยุติลงได�โดยการ
อภิปรายอย#างตรงไปตรงมา ความไม#พอใจท่ีไม#ได�รับการแก�ไขหรือซ#อนเร�นอยู# อาจจะทําให�เกิดการนัด
หยุดงาน การทํางานช�าๆ ความสูญเสียและการขาดงาน การมีส#วนร#วมทําให�อัตราการร�องทุกข>มี
น�อยลง เนื่องจากว#าโดยปกติแล�วการร�องทุกข> เปDนกระบวนการท่ีทําให�เกิดค#าใช�จ#ายกับองค>กร ส#วน 
การมีส#วนร#วมช#วยประหยัดเงินให�กับฝNายบริหารได� 
  3. ความผูกพันของพนักงานกับองค>การเพ่ิมข้ึน เม่ือพนักงานมีส#วนร#วมใน กระบวนการ
ท่ีสําคัญ เช#น การมีส#วนร#วมในการตัดสินใจ พวกเขาจะรู�สึกผูกพันกับองค>การมากข้ึน พวกเขาจะรู�สึกว#า
พวกเขาและคําแนะนําของพวกเขาถูกให�คุณค#าโดยองค>การ ดังนั้น พวกเขาสามารถตอบสนองความ
ต�องการความเชื่อถือตนเองและความหวังของชีวิต 
  4. ความไว�วางใจฝNายบริหารมีมากข้ึน พนักงานมีส#วนร#วมจะรู�สึกไว�วางใจฝNาย
บริหารมากข้ึน การมีส#วนร#วมในการตัดสินใจท่ีสําคัญขององค>การ พวกเขาจะรู�แรงจูงใจและความ
ต�องการของฝNายบริหาร การรู�สึกเหล#านี้ ทําให�เขาไว�วางใจในความต้ังใจของฝNายบริหาร ความรู�สึก
ไว�วางใจเปDนองค>ประกอบท่ีจําเปDนอย#างหนึ่งของการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  5. การบริหารผู�อยู#ใต�บังคับบัญชาผูกพันยอมรับการเปลี่ยนแปลง และไว�วางใจฝNาย
บริหารมากข้ึน จํานวนของผู�บริหารจะน�อยลงเนื่องจากว#า การควบคุมอย#างใกล�ชิดจะลดลง
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ผู�ใต�บังคับบัญชาท่ีมีส#วนร#วมในการตัดสินใจท่ีมีผลกระทบต#อพวกเขา มีความรู�สึกรับผิดชอบต#อการ
ปฏิบัติงานของพวกเขามากข้ึน ดังนั้น พวกเขาเต็มใจยอมรับอํานาจหน�าท่ีของผู�บังคับบัญชาพวกเขา
มากข้ึน 
  6. การตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพท่ีดีข้ึน การบริหารแบบมีส#วนร#วมสามารถ
เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจทางด�านการบริหารให�ดีข้ึนได� การรวมความรู�และความสามารถของ
บุคคลหลายคนเข�าด�วยกันในการท่ีจะแก�ปIญหา จะนําไปสู#การตัดสินใจท่ีดีกว#าการตัดสินใจของ
ผู�บริหารท่ี ขังตัวเองอยู#สํานักงานเพียงคนเดียว 
  7. การติดต#อสื่อสารจากเบื้องล#างสู#เบื้องบนดีข้ึน การมีส#วนร#วมบังคับให�มีการ
ติดต#อสื่อสารจากเบื้องล#างสู#เบื้องบน องค>การหลายแห#งพบว#า การติดต#อสื่อสารจากเบื้องล#างสู#เบื้องบน
เปDนปIญหาท่ีสําคัญอย#างหนึ่งขององค>การ การติดต#อสื่อสารส#วนใหญ#ในองค>การ จึงเปDนการสื่อสารเบื้อง
บนสู#เบื้องล#าง การมีส#วนร#วมช#วยให�องค>การมีสิ่งย�อนกลับจากพนักงานได�เปDนอย#างดี 
 2.4.5 ปIญหาและอุปสรรคต#อการมีส#วนร#วม 
  การมีส#วนร#วมในสังคมย#อมมีปIญหาและอุปสรรคทุกด�านของการบริหารงานและการ
มีส#วนร#วมของประชาชนดังนั้นนักวิชาการจึงได�แสดงทัศนะของปIญหาและการมีอุปสรรคดังนี้ 
  เจิมศักด์ิ ปh�นทอง (2527) กล#าวไว�ว#าเจ�าหน�าท่ีและระบบราชการเปDนอุปสรรคต#อการ
มีส#วนร#วมของประชาชนไว� 2 ด�าน 
  1. ปIญหาเก่ียวกับชาวชนบทเองถึงความเปDนปIจเจกบุคคล นอกจากนั้น ยังอยู#ภายใต�
ระบบอุปถัมภ>หรือพ่ึงพาบุคคลภายนอกจนเกินไป ดูถูกฐานะของตนเอง เลือกผู�นําท่ีสามารถอุปถัมภ>
ตนเองได� 
  2. ปIญหาเก่ียวกับตัวของเจ�าหน�าท่ีและระบบราชการ ปIญหาการมีส#วนร#วมของ
ประชาชนมีลักษณะ 
   2.1 นโยบายในระบบราชการมักจะมาจากเบื้องบน (Top-Down Policy) 
   2.2 การจัดสรรงบประมาณทํามาจากส#วนกลาง คํานึงถึงกิจกรรมท่ีส#วนกลางกําหนด 
   2.3 ระบบราชการท่ีเจ�าหน�าท่ีระดับต#างๆ ขาดการประสานงานและรับปฏิบัติ
เฉพาะนโยบายหลักของหน#วยงาน 
   2.4 มีความสัมพันธ>แบบผู�ใหญ#ผู�น�อย มักเชื่อว#าตัวเองมีฐานะสูงกว#าชาวชนบท 
   2.5 เจ�าหน�าท่ีราชการชอบทํางานสํานักงาน 
   2.6 ระบบราชการใช�ระบบให�โทษทําตัวให�พอใจแก#ผู�บังคับบัญชา มิได�ปฏิบัติงาน
เพ่ือชาวชนบทอย#างแท�จริง  
  ผู�วิจัยสรุปได�ว#า ประโยชน>ของการมีส#วนรวม เปDนการพัฒนาสังคม ครอบคลุมการ
ให�บริการสังคม  สวัสดิการและสังคมสงเคราะห> การสร�างคุณลักษณะของบุคคลให�สอดคล�องกับ
ระเบียบประเพณีของสังคม การปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ>ของสังคม ให�อํานวยประโยชน>เพ่ิมแก#คน
จํานวนมาก ในด�านสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค เปDนต�น 
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 2.4.6 ทฤษฎีการมีส#วนร#วม 
  มีนักวิชาการหลายท#านได�ให�หลักการเก่ียวกับทฤษฏีการมีส#วนร#วมไว� ดังนี้ 
  1. ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม (Theory of Social Psychology) มาสโลว> (Maslow) ได�
ค�นคว�าเก่ียวกับแรงจูงใจ (Motivation) ของการกระทําของมนุษย>ไว�หลายประการและได�อธิบายถึง
พฤติกรรมของมนุษย>ท่ีเก่ียวกับความต�องการพ้ืนฐานท่ีเกิดข้ึนจากความพึงพอใจ ความต�องการ
เหล#านั้น ถูกจํากัดลําดับข้ันของความต�องการจากน�อยไปหามาก เม่ือความต�องการใดเกิดข้ึนแล�วไม#ได�
รับการบําบัดเพียงพอ ความต�องการเหล#านั้นก็ยังคงอยู#และจนเปDนแรงผลักดันให�บุคคลมีพฤติกรรม
โน�มไปในทางท่ีจะบําบัดความต�องการเหล#านั้นอยู#เสมอ ความต�องการข้ันพ้ืนฐานท่ีเกิดจากความพึง
พอใจของมนุษย> เปDนแรงผลักดันให�มนุษย>เกิดพฤติกรรมการมีส#วนร#วม 
  2. ทฤษฎีการเกลี้ยกล#อมมวลชน (Mass Persuasion) มาสโลว> (Maslow) กล#าวว#า
การเกลี้ยกล#อมหมายถึง การใช�คําพูดหรือการเขียนเพ่ือมุ#งให�เกิดความเชื่อถือและการกระทํา ซ่ึงการ
เกลี้ยกล#อมมีประโยชน>ในการแก�ไขปIญหาการขัดแย�งในการปฏิบัติงานและถ�าจะให�เกิดผลดี ผู�เกลี้ย
กล#อมจะต�องมีศิลปะในการสร�างความสนใจในเรื่องท่ีจะเกลี้ยกล#อม โดยเฉพาะในเรื่องของความ
ต�องการของตนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ท่ีเรียกว#า ลําดับข้ันความต�องการ (Hierarchy of 
Needs) คือความต�องการของตนเปDนไปตามลําดับจากน�อยไปหามากมีท้ังหมด 5 ระดับดังนี้ คือ 
   2.1. ความต�องการทางด�านสรีระวิทยา (Physiological Need) เปDนความ
ต�องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย> (Survival Needs) ได�แก# ความต�องการในเรื่องอาหาร น้ํา เครื่องนุ#งห#ม 
ท่ีอยู#อาศัย ยารักษาโรคและความต�องการทางเพศ เปDนต�น 
   2.2 ความต�องการความม่ันคงปลอดภัยของชีวิต (Safety and Security Needs) 
ได�แก# ความต�องการท่ีจะอยู#อย#างปลอดภัยจากการถูกทําร�ายร#างกาย หรือถูกขโมยทรัพย>สินหรือความ
ม่ันคงในการทํางานและการมีชีวิตอยู#อย#างม่ันคงในสังคม 
   2.3 ความต�องการทางด�านสังคม (Social Needs) ได�แก# ความต�องการความรัก 
ความต�องการท่ีจะให�สังคมยอมรับว#าตนเปDนส#วนหนึ่งของสังคม 
   2.4 ความต�องการมีเกียรติยศชื่อเสียง (Self Esteem Needs) ได�แก# ความ
ภาคภูมิใจ ความต�องการดีเด#นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีจะให�ได�รับการยกย#องจากบุคคลอ่ืน ความต�องการ
ด�านนี้ เปDนความต�องการระดับสูงท่ีเก่ียวกับความม่ันใจในตัวเองในเรื่องของความรู� ความสามารถและ
ความสําคัญของบุคคล 
   2.5 ความต�องการความสําเร็จแห#งตน (Self Actualization Needs) เปDนความ
ต�องการในระดับสูง ซ่ึงเปDนความต�องการท่ีอยากจะให�เกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย#างตามความนึก
คิดของตนเอง เพ่ือท่ีจะพัฒนาตนเองให�ดีท่ีสุดเท#าท่ีจะทําได� ความต�องการนี้ จึงเปDนความต�องการ
พิเศษของบุคคล ท่ีจะพยายามผลักดันชีวิตของตนเองให�เปDนไปในแนวทางท่ีดีท่ีสุดตามท่ีตนคาดหวังไว� 
   ผลของการเกลี้ยกล#อม เปDนปIจจัยหนึ่งท่ีจะนําไปสู#การมีส#วนร#วมของประชาชนได�
โดยเฉพาะถ�าการเกลี้ยกล#อมนั้น เปDนเรื่องท่ีตรงกับความต�องการข้ันพ้ืนฐานท่ีเกิดจากความพึงพอใจ
ของมนุษย>แล�วก็ย#อมจะส#งผลให�เกิดการมีส#วนร#วมได�ในท่ีสุด 
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  3. ทฤษฎีการกระทําทางสังคม (The Theory of Social Action) เวบเบอร> (Weber) ได�
ศึกษาเรื่องการกระทําของมนุษย> (Human Action) โดยให�คําจํากัดความการกระทําว#าเปDนพฤติกรรม
ของมนุษย>ท้ังท่ีเปDนแบบเปhดเผยและลึกลับ ซ่ึงบุคคลผู�ทํากําหนดให�มีความหมายเปDนส#วนตัวตาม
ความคิดของ Max Weber ความเข�าใจในระบบความหมายเกิดข้ึนได� 2 ประการ คือ 
   3.1 ความหมายส#วนตัวจากการกระทําของบุคคลหนึ่งสามารถเข�าใจได� จากการ
สังเกตโดยตรง 
   3.2 มีการเข�าใจสิ่งเร�า เราสามารถแสดงความรู�สึกออกมาด�วยตัวเราเองในการ
ใช�เหตุผล ซ่ึงเปDนวัตถุประสงค>ของผู�นําหรือถ�าการกระทําของบุคคลไม#มีเหตุผลแล�ว อาจจะเข�าใจ
ส#วนประกอบแห#งอารมณ>ท่ีมีการกระทําเกิดข้ึน โดยอาศัยการเข�าไปมีส#วนร#วมท่ีมีความเห็นอกเห็นใจ
ต#อมนุษย> ผู�สังเกตไม#จําเปDนต�องมีส#วนร#วมด�วยกับแนวคิดทฤษฎีหรือจุดมุ#งหมายข้ันสูงสุดหรือค#านิยม
ของผู�นํา แต#โดยสติปIญญาแล�วเราอาจเข�าใจสถานการณ>และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข�องได�  
   อีกนัยหนึ่ง การกระทําบางอย#างเกิดข้ึนจากแรงกระตุ�น การเข�าใจแรงกระตุ�น
สามารถถือได�ว#า เปDนการอธิบายเวลาท่ีแท�จริงของการกระทํา เพราะแรงกระตุ�นจะมีอยู#ในส#วนลึกของ
จิตใจของผู�กระทําและสําหรับผู�สังเกตนั้น แรงกระตุ�นเปDนพ้ืนฐานท่ีเหมาะสําหรับการศึกษาพฤติกรรม 
  เวบเบอร> (Weber, 1946) กล#าวถึง การกระทําทางสังคม 4 ข้ันตอน คือ 
  1. การกระทําท่ีมีเหตุผล (Rational) เปDนการกระทําท่ีใช�วิธีการอันเหมาะสม ในอัน
ท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค>ท่ีเลือกไว�อย#างมีเหตุผล การกระทําดังกล#าว มุ#งไปในด�านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม 
  2. การกระทําเก่ียวกับค#านิยม (Value) เปDนการกระทําท่ีเหมาะสมเช#นกัน เพ่ือจะ
ทําให�ค#านิยมสูงสุดในชีวิตมีความสมบูรณ>พร�อม การกระทําเช#นนี้ มุ#งไปด�านจริยธรรม ศาสนาและ
ศีลธรรมอย#างอ่ืน เพ่ือการดํารงไว�ซึ่งความเปDนระเบียบในชีวิตทางสังคม  
  3 การกระทําตามประเพณี (Traditional) เปDนการกระทําท่ีไม#เปลี่ยนแปลง โดยยึด
เอาแบบอย#างท่ีทํากันมาต้ังแต#อดีต เปDนหลักในพฤติกรรมการกระทําตามประเพณีไม#คํานึงถึงเหตุผล 
  4. การกระทําท่ีแฝงด�วยความเสน#หา (Affective) เปDนการกระทําท่ีคํานึงถึงอารมณ>
และความผูกพันทางจิต ระหว#างผู�กระทํากับวัตถุประสงค>ท่ีเปDนจุดมุ#งหมายของการกระทํา การกระทํา
เช#นนี้ก็ไม#คํานึงถึงเหตุผลอย#างอ่ืนใดท้ังสิ้นนอกจากเรื่องส#วนตัว 
  ดังนั้น การเข�ามีส#วนร#วมในการกระทําทางสังคม เปDนเรื่องของการเกิดจากจิตใจท่ี
ต�องการเข�าร#วมในกิจกรรมหนึ่ง เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค>ของกลุ#มหรือความต�องการเปDนระเบียบใน
ชีวิตทางสังคม 
  เพียร>สันต> (Parsons, 1937) ได�สร�างทฤษฎีการกระทําทางสังคม (Theory of Social 
Action) เขาได�อธิบายถึงการกระทําของมนุษย> (Action of Human) ในลักษณะท่ีสามารถนําไปปรับใช�
ทางสังคมท่ัวไป (A General Theory of Action) กล#าวคือ การกระทําใดๆ ของมนุษย>จะข้ึนอยู#กับ 
  1. บุคลิกภาพของแต#ละบุคคล (Personality) 
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  2. วัฒนธรรม (Culture) ในสังคมท่ีบุคคลนั้นเปDนสมาชิกกลุ#มอยู#และวัฒนธรรม นี้
จะเปDนตัวกําหนดเก่ียวกับความคิดหรือความเชื่อ (Ideas of Beliefs) ความสนใจ (Primary of 
Interest) และระบบค#านิยมของบุคคล (System of Value Orientation) 
  จากทฤษฎีดังกล#าวจึงพอสรุปได�ว#า การเร�าให�เกิดกิจกรรมทางสังคม เพ่ือให�คนใน
สังคมเข�ามีส#วนร#วมกิจกรรมทางสังคม  โดยจะต�องมีความเข�าใจในวิถีชีวิต ค#านิยม จารีตประเพณี  
ทัศคติของบุคคล การพัฒนาโดยใช�สิ่งเร�าท่ีเหมาะสม นําไปสู#การท่ีสมาชิกในชุมชนเข�าร#วมกิจกรรม
ของชุมชนในรูปแบบของการมีส#วนร#วมและสมัครใจ 
  4. ทฤษฎีการติดต#อสื่อสาร (Communication Theory) โรเจอร> (Roger) ได�ระบุถึง
ความสัมพันธ>ระหว#างการรับของใหม#นั้น ข้ึนอยู#กับกระบวนการติดต#อสื่อสารไว�ว#า การท่ีบุคคลจะมีการ
รับของใหม#นั้น ข้ึนอยู#กับกระบวนการติดต#อสื่อสารซ่ึงได�แก# ช#องทางการสื่อสารและปIจจัยท่ีเก่ียวกับ
ลักษณะส#วนตัว ดังนี้ 
   4.1 ปIจจัยท่ีเก่ียวกับลักษณะส#วนตัวซ่ึงได�แก# อายุของบุคคล สถานภาพทาง
สังคม ฐานะทางเศรษฐกิจซ่ึงรวมถึงรายได�ขนาดของท่ีดินและความสามารถเฉพาะอย#างซ่ึงรวมถึง
ระดับการศึกษา  
   4.2 ช#องทางการสื่อสาร ความรู�หรือกระบวนการติดต#อสื่อสาร ซ่ึงประกอบด�วย
ผู�สั่งการหรือแหล#งกําเนิดสาร สาร ช#องทางการสื่อสารและผู�รับสาร 
  5. ทฤษฎีการใช�วิธีและระบบทางการบริหาร (Administrative and Method) การ
ใช�ระบบการบริหารในการระดมความร#วมมือ เปDนวิธีหนึ่งท่ีง#ายเพราะใช�กฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
เปDนเครื่องมือในการดําเนินการ แต#อย#างไรก็ตาม ผลของความร#วมมือยังไม#มีระบบใดดีท่ีสุดในเรื่อง
ของการบริหารเพราะธรรมชาติของคน ถ�าทํางานตามความสมัครใจอย#างต้ังใจไม#มีใครบังคับ ก็จะ
ทํางานด�วยความรัก แต#ถ�าไม#ควบคุมเลยก็ไม#เปDนไปตามนโยบายและความเปDนเอกภาพของรัฐ เพราะ
การใช�ระบบบริหารเปDนการให�ปฏิบัติตามนโยบาย  เพ่ือให�บรรลุถึงเปEาหมายท่ีกําหนดไว�ตาม
แนวความคิดของโรเจอร> ระบุถึงพลังในการตัดสินใจท่ีจะร#วมในกิจกรรมต#างๆ ดังนี้ 
   5.1 การมีส#วนร#วมในอํานาจอย#างกว�างขวาง 
   5.2 การตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง โดยมีการปรึกษาหารือกับพวกท่ีรับ
ผลกระทบ กระบวนการท่ีเก่ียวข�องกับการตัดสินใจดังกล#าว มีความสัมพันธ>กับตัวแปรดังต#อไปนี้ 
    1) ความรู�เก่ียวกับความจําเปDนท่ีจะต�องเปลี่ยนแปลง 
    2) การชักจูงและการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
    3) การตัดสินใจท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธ อันมีผลจากการประเมิน 
    4) การสื่อสารเก่ียวกับการตัดสินใจ 
    5) การกระทําตามการตัดสินใจ 
  6. ทฤษฎีการกระทําด�วยสัญลักษณ> เมนโร (Manro) ได�สร�างสังกัดการแสดงบทบาท 
(Role Playing) ในหนังสือ Who Shall Service และในวารสารหลายฉบับท่ีออกในสหรัฐฯ Manro 
ชี้ให�เห็นว#าองค>กรทางสังคมประกอบด�วยบทบาทจํานวนหนึ่ง (Network of Role) ซ่ึงบังคับและให�
แนวทางแก#การกระทํา เขาได�แยกบทบาทประเภทต#างๆ คือ  
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   6.1 บทบาทเก่ียวกับความจําเปDนทางชีวภาพ (Psychosomatic Role) เปDน
บทบาทท่ีผู�แสดงไม#รู�ตัวแต#ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสังคม 
   6.2 บทบาทตามสภาพสังคม (Social Role) บุคคลแสดงบทบาทตามความ
คาดหวังของสภาพสังคมโดยเฉพาะ  
   6.3 บทบาทท่ีปIจเจกชนนิยมปฏิบัติ (Individual Role) เปDนการนิยมปฏิบัติตาม
ความคาดหวังท่ัวไปของสังคม เช#น กรรมการ ชาวพุทธ แม# พ#อ เปDนต�น 
  7. ทฤษฎีการระดมสร�างขวัญของคนในชาติ (National Morale) การมีส#วนร#วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชนบท สิ่งสําคัญประการหนึ่งของงานพัฒนาชุมชนคือ การท่ีประชาชนและ
ผู�ปฏิบัติงานชุมชนต�องมีขวัญท่ีดีร#วมด�วย เช#น การเห็นแก#ส#วนรวม ไม#เอารัดเอาเปรียบ คอยสํารวจ
ปฏิกิริยาเปDนแนวทางแก�ไขปIญหาและเปDนการตรวจสอบผู�ปฏิบัติงานด�วย การมีความสัมพันธ>ท่ีดีต#อ
กัน ขณะเดียวกันในสังคมไทยโดยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห#งชาติ ได�เชิญชวนประชาชน
ชาวไทยให�ร#วมใจปฏิบัติตามคํานิยาม 5 ประการ ซ่ึงสอดคล�องกับหลักการพัฒนาชุมชน ได�แก# 
   7.1 การพ่ึงตนเอง 
   7.2 การขยันหม่ันเพียร 
   7.3 ความรับผิดชอบ 
   7.4 การประหยัด 
   7.5 การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
   ซ่ึงคํานิยาม 5 ประการ ได�จัดว#าเปDนการระดมสร�างขวัญของคนไทยให�เกิดความ
ร#วมมือร#วมใจในการพัฒนาชุมชนร#วมกัน อันจะนําไปสู#ประโยชน>ส#วนใหญ#ของบ�านเมืองได�เปDนอย#างดี 
  8. ทฤษฎีการสร�างความรู�สึกชาตินิยม (Nationalism) การมีส#วนร#วมในการพัฒนา
ชนบท ในทฤษฎีนี้เห็นว#า การให�คนพอใจในเกียรติภูมิ การจงรักภักดีผูกพันกับท�องถ่ิน จะส#งผลดีให�
คนในชุมชนมีการรวมกลุ#ม รู�จักการร#วมมือ เสียสละกําลังทรัพย>และก#อให�เกิดพลังรวมในรูปต#างๆ เช#น 
กลุ#มไทยอาสาปEองกันชาติ (ทสปช.) ท่ีช#วยปEองกันและรักษาความสงบเรียบร�อยภายในประเทศ 
  9. ทฤษฎีการสร�างผู�นํา (Leadership) ผู�นําชุมชน จัดได�ว#าเปDนผู�จัดให�มีความ
สะดวก เปDนผู�สนับสนุน เปDนผู�ช#วยเหลือ ทําให�คนในชุมชนรู�สึกสอดคล�องตามในการเข�าร#วมกิจกรรม 
ภาวะผู�นําเปDนปIจจัยสําคัญของการรวมกลุ#มคน จูงใจคนไปยังเปEาประสงค>ประการใดประการหนึ่ง 
ลักษณะผู�นําในการเปลี่ยนแปลงชุมชนไปสู#เปEาหมายท่ีดีข้ึนเรียกว#า ผู�นําพลวัต (Dynamic Leader) ท่ี
มีลักษณะแบบประชาธิปไตย (Democratic) มีการปรับตัวเข�ากับสถานการณ>ใหม#ได�ง#าย มีความ
รับผิดชอบ รู�จักประนีประนอม มีการเปhดโอกาสให�สมาชิกในชุมชนมีส#วนร#วมคิด ปรึกษา แก�ปIญหา 
ทํางานและติดตามผลงาน ก#อให�เกิดความร#วมมือและร#วมใจจากผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกฝNาย ผลของการใช�
ทฤษฎีการสร�างผู�นํา จะส#งผลให�มีการระดมการร#วมมือปฏิบัติงานอย#างมีขวัญ งานมีคุณภาพ มี
ความคิดริเริ่มสร�างสรรค>และร#วมรับผิดชอบร#วมกันตลอดเวลา ตัวอย#างการใช�ทฤษฎีการสร�างผู�นําใน
การระดมความร#วมมือของประชาชน เช#น การเลือกต้ังกรรมการพัฒนาชุมชนเปDนต�น 
  จากทฤษฎีการมีส#วนร#วมท่ีกล#าวข�างต�น ได�มีนักวิชาการได�อธิบายไว�พอสรุปได� ดังนี้ 
ทฤษฏีจิตวิทยาสังคม ได�อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย> ท่ีเก่ียวกับความต�องการพ้ืนฐานท่ีเกิดข้ึนจาก
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ความพึงพอใจ ความต�องการเหล#านั้น ถูกจํากัดลําดับข้ันของความต�องการจากน�อยไปหามาก ทฤษฎี
การเกลี้ยกล#อมมวลชน การใช�คําพูดหรือการเขียน เพ่ือมุ#งให�เกิดความเชื่อถือและการกระทําท่ีเรียกว#า 
ลําดับข้ันความต�องการ คือความต�องการของตนเปDนไปตามลําดับจากน�อยไปหามาก ทฤษฎีการ
กระทําทางสังคม พฤติกรรมของมนุษย>ท้ังท่ีเปDนแบบเปhดเผยและลึกลับ การกระทําบางอย#างเกิดข้ึน
จากแรงกระตุ�น ทฤษฎีการติดต#อสื่อสาร ความสัมพันธ>ระหว#างการรับของใหม#นั้นข้ึนอยู#กับ
กระบวนการติดต#อสื่อสาร การท่ีบุคคลจะมีการรับของใหม#นั้นข้ึนอยู#กับกระบวนการติดต#อสื่อสาร 
ทฤษฎีการใช�วิธีและระบบทางการบริหาร  การใช�ระบบบริหารเปDนการให�ปฏิบัติตามนโยบาย เพ่ือให�
บรรลุถึงเปEาหมายท่ีกําหนดไว�เพราะธรรมชาติของคน ถ�าทํางานตามความสมัครใจอย#างต้ังใจไม#มีใคร
บังคับก็จะทํางานด�วยความรัก แต#ถ�าไม#ควบคุมเลยก็ไม#เปDนไปตามนโยบายและความเปDนเอกภาพของ
รัฐ ทฤษฎีการกระทําด�วยสัญลักษณ> ได�สร�างสังกัดการแสดงบทบาทเก่ียวกับความจําเปDนทางชีวภาพ 
บทบาทตามสภาพสังคมและบทบาทท่ีปIจเจกชนนิยมปฏิบัติ ทฤษฎีการระดมสร�างขวัญของคนในชาติ  
เปDนการระดมสร�างขวัญของคนไทย ให�เกิดความร#วมมือร#วมใจในการพัฒนาชุมชนร#วมกัน อันจะ
นําไปสู#ประโยชน>ส#วนใหญ#ของบ�านเมืองได�เปDนอย#างดี ทฤษฎีการสร�างความรู�สึกชาตินิยม การให�คน
พอใจในเกียรติภูมิ การจงรักภักดีผูกพันกับท�องถ่ิน จะส#งผลดีให�คนในชุมชนมีการรวมกลุ#ม รู�จักการ
ร#วมมือ เสียสละกําลังทรัพย>และก#อให�เกิดพลังรวมในรูปต#างๆ และทฤษฎีการสร�างผู�นํา ผู�นําชุมชนจัด
ได�ว#าเปDนผู�จัดให�มีความสะดวก เปDนผู�สนับสนุน เปDนผู�ช#วยเหลือ ทําให�คนในชุมชนรู�สึกสอดคล�องตาม
ในการเข�าร#วมกิจกรรม  
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล�อม 
 2.5.1 แนวความคิดมิติสิ่งแวดล�อม 
  เกษม จันทร> (2547) และ ฟ�ดด>แมน (Freedman, 1989) สิ่งแวดล�อมเปรียบเสมือนกล#อง
สี่เหลี่ยมท่ีแต#ละด�านของกล#อง เปรียบเสมือนมิติทางสิ่งแวดล�อมท้ัง 4 มิติ ซ่ึงประกอบด�วย มิติทางด�าน
ทรัพยากร มิติทางด�านเทคโนโลยี มิติทางด�านของเสียมลพิษสิ่งแวดล�อม มิติทางด�านมนุษย> เศรษฐกิจและ
สังคม ท่ีมีความสัมพันธ>ต#อกันและกระทําต#อสิ่งแวดล�อมในระดับทิศทางและลักษณะต#างๆ กัน ตามแต#ละ
ระบบสิ่งแวดล�อม ซ่ึงจะมีอิทธิพลและส#งผลต#อคุณภาพสิ่งแวดล�อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย>เปDนสําคัญ 
  ความสัมพันธ>ระหว#างองค>ประกอบต#างๆ ของสิ่ งแวดล�อม เปDนไปในลักษณ>
ความสัมพันธ>ของมิติทางสิ่งแวดล�อม กล#าวคือ มิติสิ่งแวดล�อมมีความสัมพันธ>ซ่ึงกันและกัน ท้ังนี้ ใน
การศึกษาความสัมพันธ>ระหว#างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมนั้น สามารถพิจารณาได�ใน
ลักษณะการประยุกต>แนวคิดมิติสิ่งแวดล�อม (Environment Dimension) ซ่ึงในการพิจารณา
รายละเอียดต#างๆ เก่ียวกับองค>ประกอบ บทบาทหน�าท่ีและอิทธิพลขององค>ประกอบต#างๆ ทาง
สิ่งแวดล�อม ต�องให�ความสําคัญกับรายละเอียดของมิติสิ่งแวดล�อมทุกมิติ ซ่ึงระบบสิ่งแวดล�อมทุก
ระบบ ย#อมประกอบข้ึนด�วยมิติต#างๆ ทุกมิติ โดยแต#ละมิติอาจมีอิทธิพลต#อระบบแตกต#างกัน อย#างไรก็
ตาม เนื่องจากความสัมพันธ>ระหว#างองค>ประกอบสิ่งแวดล�อม ย#อมมีเอกลักษณ>ทําให�เกิดความ
แตกต#างของระบบสิ่งแวดล�อม ซ่ึงส#วนหนึ่งเกิดข้ึนจากการท่ีมิติต#างๆ ทางสิ่งแวดล�อม มีบทบาทหน�าท่ี
และมีโครงสร�างท่ีแตกต#างกันนั่นเอง 



 55

  เกษม จันทร> (2547) ได�กล#าวว#า มิติสิ่งแวดล�อม สามารถจําแนกได�เปDน 2 ประเภท 
คือ มิติสิ่งแวดล�อมในส#วนของบทบาทหน�าท่ี และมิติสิ่งแวดล�อมในส#วนของโครงสร�าง ซ่ึงมิติ
สิ่งแวดล�อมในแต#ละประเภท จะมีความสัมพันธ>ซ่ึงกันและกันตลอดเวลาภายในประเภทเดียวกัน และ
จะมีความเชื่อมโยงในแต#ละประเภทด�วยเช#นกัน ท้ังนี้ สามารถประยุกต>แนวความคิดท่ีเก่ียวข�องกับมิติ
สิ่งแวดล�อมได� ดังนี้ 
  1. มิติทรัพยากร (Resource Dimension) เปDนมิติสิ่งแวดล�อมท่ีมีความสําคัญอย#าง
ยิ่งต#อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยในส#วนของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาตินั้น สิ่งแวดล�อมในมิติ
ทรัพยากร ครอบคลุมถึงการท่ีสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน>ธรรมชาติ ต�องดํารงชีวิตและสืบทอดเผ#าพันธุ> 
ดังนั้น สิ่งมีชีวิตทุกชนิด จึงมีความเก่ียวข�องกับสิ่งแวดล�อมในลักษณะ การใช�ประโยชน>สิ่งแวดล�อมใน
รูปของทรัพยากร เพ่ือการดํารงชีวิตและสืบทอดเผ#าพันธุ> โดยเฉพาะอย#างยิ่ง สิ่งแวดล�อมในมิติ
ทรัพยากร ยังสามารถตอบสนองความต�องการของมนุษย>ได� นอกเหนือจากปIจจัยเพ่ือการดํารงชีวิต
แล�ว สิ่งแวดล�อมในมิติทรัพยากร ยังเอ้ืออํานวยความสะดวกสบาย ความผาสุกแก#มนุษย>ท่ีเรียกว#า 
“คุณภาพชีวิต” อีกด�วย โดยเปDนมิติท่ีเอ้ืออํานวยปIจจัยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 
  2. เม่ือพิจารณาสิ่งแวดล�อมในมิติทรัพยากรพบว#า องค>ประกอบของสิ่งแวดล�อมใน
มิติทรัพยากร สามารถจําแนกได�เปDน 2 ประเภท คือ (1.1) สิ่งแวดล�อมในมิติทรัพยากรธรรมชาติ 
(Nature Resources) ประกอบด�วย ทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม#หมดสิ้น (Non-exhausting Natural Resources) 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีทดแทนกันได� (Renewable Natural Resources) และทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช�แล�วหมด 
(Exhausting Natural Resources)  (1.2) สิ่งแวดล�อมในมิติทรัพยากรท่ีมนุษย>สร�างข้ึน (Man-made 
Environment) ประกอบด�วย ทรัพยากรชีวภาพ (Bio-physical Resources) และทรัพยากรเศรษฐสังคม 
(Socio- economic Resources) 
  3. มิติเทคโนโลยี (Technology Dimension) เปDนมิติสิ่งแวดล�อมท่ีมนุษย>สร�างข้ึน
และมีส#วนเก่ียวข�องท้ังในทางตรงและทางอ�อม กับการประยุกต>ความรู�และประสบการณ>ทาง
วิทยาศาสตร>บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร>ประยุกต>และวิทยาศาสตร>สังคม เพ่ืออํานวยความสะดวกให�มนุษย>
และสังคมมีความเปDนอยู#ท่ีสะดวกสบาย โดยแบ#งเทคโนโลยีออกเปDน 2 ส#วน คือ ส#วนท่ีเปDนทฤษฎีหรือ
หลักการ (Software) และส#วนท่ีเปDนอุปกรณ>ต#างๆ (Hardware) ซ่ึง ท้ัง 2 ส#วนดังกล#าวนี้  มี
ความสัมพันธ>และส#งเสริมซ่ึงกันและกัน ท้ังนี้ สิ่งแวดล�อมในมิติเทคโนโลยี อาจพิจารณาได�ในลักษณะ
ของการศึกษาวิเคราะห>กระบวนการต#างๆ ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติของสิ่งแวดล�อม เพ่ือให�ทราบ
ข�อจํากัดและศักยภาพของกระบวนการต#างๆ และนําไปประยุกต>สร�างสรรค>อุปกรณ>และเครื่องมือ ท่ี
สามารถนําศักยภาพตามธรรมชาติของสิ่งแวดล�อมมาใช�ประโยชน> เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย>ได�
อย#างเหมาะสม ท้ังนี้ มิติเทคโนโลยีสามารถพบเห็นได�ชัดเจนในรูปของภูมิปIญญาท�องถ่ินหรือศิลปhน
พ้ืนบ�าน ซ่ึงให�ความสําคัญกับประโยชน>ใช�สอยสิ่งแวดล�อม เพ่ือการดํารงชีวิตของชุมชนในแต#ละพ้ืนท่ี 
ท่ีมีความแตกต#างกัน อันเปDนเอกลักษณ>ประจําของชุมชน 
  4. มิติของเสียและมลพิษสิ่งแวดล�อม (Waste and Pollution Dimension) เปDน
มิติสิ่งแวดล�อมท่ีเปDนเศษเหลือหรือมลพิษ ท่ีเกิดข้ึนจากการใช�ประโยชน>ทรัพยากรและเทคโนโลยี โดย
เม่ือพิจารณาในส#วนของสิ่งแวดล�อมนั้น ของเสียและมลพิษสิ่งแวดล�อม อาจจําแนกเปDน 2 ลักษณะ 
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ตามสาเหตุการเกิดของเสียและมลพิษ คือ (1) ของเสียและมลพิษท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และ    
(2) ของเสียและมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของมนุษย> โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1) ของเสียและ
มลพิษท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เปDนของเสียและมลพิษท่ีเกิดจากการขับถ#ายของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังการ
เน#าเป��อย ผุสลายของซากสิ่งมีชีวิตท่ีสะสมอยู#ในสิ่งแวดล�อม อย#างไรก็ตาม ในสภาพธรรมชาติแล�ว ของ
เสียและมลพิษท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรทชาตินี้ จะถูกถ#ายทอดไปตามห#วงโซ#และสายใยอาหาร ซ่ึงหากมี
ชนิด ปริมาณ สัดส#วนและการกระจายของเสียและมลพิษท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติท่ีเหมาะสมแล�ว 
องค>ประกอบท่ีมีชีวิตในสิ่งแวดล�อม ย#อมสามารถกําจัดของเสียและมลพิษดังกล#าวได� และ (2) ของเสีย
และมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม การกระทําของมนุษย> เนื่องจากมนุษย>ได�แยกตนเองออกจาก
สิ่งแวดล�อม ดังนั้น ของเสียและมลพิษท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย>ในสิ่งแวดล�อม เปDนของเสียและ
มลพิษท่ีเกิดข้ึนในลักษณะเศษเหลือจากการใช�ประโยชน>โดยทรัพยากรธรรมชาติ โดยมนุษย>ท้ัง
ทางตรงและทางอ�อม ซ่ึงของเสียและมลพิษในลักษณะนี้ อาจเกิดการสะสมในสิ่งแวดล�อมธรรมชาติ 
หรือในสิ่งแวดล�อมท่ีมนุษย>สร�างข้ึน 
  4. มิติมนุษย>และเศรษฐสังคม (Human Dimension) อาจกล#าวได�ว#ามิติมนุษย>และ
เศรษฐสังคมท่ีเก่ียวข�องกับสิ่งแวดล�อม เปDนแรงผลักดันท่ีสําคัญในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
สิ่งแวดล�อมเนื่องจาก เปDนส#วนท่ีเก่ียวข�องกับโครงสร�างทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย> ครอบคลุม
เก่ียวกับโครงสร�างประชากร การศึกษา การอนามัยและสาธารณสุข เศรษฐกิจ โบราณสถาน สถานท่ี
ประวัติศาสตร>และศาสนาความปลอดภัย การเมืองการปกครองและการนันทนาการ ซ่ึงผลักดันให�เกิด
การเปลี่ยนแปลงต#อสิ่งแวดล�อมในทุกทิศทาง คือ ก#อให�การบริโภคและการใช�ประโยชน>สิ่งแวดล�อม 
รวมท้ังเปDนปIจจัยกระตุ�น ให�เกิดพัฒนาการด�านเทคโนโลยี เพ่ือนําสิ่งแวดล�อมมาใช�ให�เกิดประโยชน>
อย#างมีประสิทธิภาพ ปEองกันการเกิดของเสียและมลพิษจากการใช�ประโยชน>สิ่งแวดล�อม 
 2.5.2 ทรัพยากรร#วมของส#วนรวม/ทางเลือกท่ีเปDนปIญหาของทรัพยากรร#วม 
  ทรัพยากรร#วมของส#วนรวม หมายถึง สินค�า บริการหรือประโยชน>ท่ีบุคคลได�รับ ไม#
ว#าบุคคลนั้นจะมีส#วนรับผิดชอบในการออกค#าใช�จ#าย เพ่ือให�ได�มาซ่ึงสินค�า บริการหรือประโยชน>นั้นๆ 
หรือไม#ก็ตาม (Godwin & Wahlke, 1997) ตัวอย#างเช#นการปEองกันประเทศและความปลอดภัยใน
สังคม ซ่ึงบุคคลใดในสังคมจะได�รับประโยชน>จากการปEองกันประเทศ หรือได�รับความปลอดภัย ก็
ต#อเม่ือบุคคลท้ังหมดในสังคม มีส#วนร#วมได�รับประโยชน>นั้นด�วย จะเห็นได�ว#าหากครอบครัวใดใน
ประเทศไทย ได�รับการปEองกันจากการรุกรานของต#างชาติ ครอบครัวอ่ืนๆ ในประเทศไทย ก็ย#อมมี
ส#วนได�รับประโยชน>จากการปEองกันการรุกรานนั้นด�วยในกรณีเช#น รัฐบาลไม#สามารถให�ความคุ�มครอง
ปEองกันครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง โดยปฏิเสธท่ีจะไม#ให�การคุ�มครองปEองกันอีกครอบครัวหนึ่งใน
อาณาเขตประเทศไทย ท้ังนี้ ไม#ว#าครอบครัวนั้นๆ จะได�จ#ายภาษีเพ่ือช#วยให�รัฐบาลสามารถให�ความ
คุ�มครองปEองกันท่ีได�รับนั้นหรือไม#ก็ตาม 
  สภาพเช#นนี้ชี้ให�เราเห็นว#า เปDนการยากท่ีบุคคลจะสมัครใจมีส#วนช#วยให�ได�มาซ่ึงการ
ปEองกันประเทศ หรืออีกนัยหนึ่งเปDนเรื่องท่ีคาดหวังได�ยากท่ีจะให�บุคคลสมัครใจช#วย เนื่องจากโดย
สมมติฐานตามหลักเหตุผลทางเศรษฐศาสตร>ว#าด�วยพฤติกรรมมนุษย>แล�ว บุคคลย#อมกระทําการตาม
หลักเหตุผล คือ กระทําการเพ่ือให�ตนเองได�ประโยชน>สูงสุด ดังนั้น สมมติว#างบประมาณการปEองกัน
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ประเทศของประเทศไทยในแต#ละป�มีค#าเปDนจํานวนเงิน 100,000 ล�านบาท และงบประมาณนี้ข้ึนอยู#
กับความสมัครใจของพลเมืองไทยแต#ละคนว#า จะต�องการมีส#วนช#วยปEองกันประเทศหรือสร�างความ
ปลอดภัยแก#สังคมโดยรวมหรือไม#ก็ได� โดยถ�าคิดเปDนค#าเฉลี่ย พลเมืองไทยแต#ละคนควรมีส#วนช#วย
สนับสนุนงบประมาณนี้คนละ 10,000 บาทต#อป� จึงจะได�งบประมาณท่ีเพียงพอสําหรับการปEองกัน
ประเทศ เราจะพบว#าบุคคลท่ีมองประโยชน>ส#วนตัวเปDนหลัก ย#อมต�องคํานึงว#าเงินของตนท่ีสละเพ่ือ
ช#วยงบประมาณปEองกันประเทศป�ละ 10,000 บาท นั้น เม่ือเทียบกันระหว#างผลท่ีเงินจํานวนนี้ จะต�อง
มีต#องบประมาณโดยรวมท้ังหมด กับประโยชน>ท่ีตนเองจะได�จากการเก็บเงิน 10,000 บาท ไว�ใช�
ส#วนตัวนั้น บุคคลย#อมพบว#าเงิน 10,000 บาท มีผลต#องบประมาณโดยรวมน�อยมาก กล#าวคือ 
งบประมาณ 100,000 ล�านบาท กับงบประมาณ 99,999,990,000 บาท (ขาด 10,000 บาทจาก
บุคคลท่ีไม#สมัครใจท่ีจะจ#ายส#วน 10,000 บาท ของตน) ย#อมไม#ก#อให�เกิดความแตกต#างอะไรมากนัก
ต#อการปEองกันประเทศ ในขณะท่ีเงิน 10,000 บาท อาจมีผลต#อชีวิตความเปDนอยู#ส#วนตัวของบุคคลได� 
  เม่ือบุคคลเลือกท่ีจะกระทําการตามหลักเหตุผล บุคคลย#อมเก็บเงินในส#วนของตนเอง
ไว� แล�วปล#อยให�พลเมืองคนอ่ืนๆ จ#ายค#าปEองกันประเทศไป ซ่ึงบุคคลท่ีปล#อยให�ผู�อ่ืนออกค#าใช�จ#ายให�
ได�มาซ่ึงสินค�า บริการ หรือประโยชน>ท่ีเปDนประโยชน>ร#วมของส#วนรวมดังกล#าว ในขณะท่ีตนเองก็ได�รับ
ประโยชน>โดยไม#ออกค#าใช�จ#าย คือบุคคลท่ีเรียกกันว#าผู�เอาประโยชน>โดยไม#ลงทุนลงแรง  (Free 
Riders) หมายถึง ผู�ท่ีได�ประโยชน>จากทรัพยากรร#วมของส#วนรวม โดยท่ีไม#ได�ลงทุนลงแรงให�ได�มาซ่ึง
ประโยชน>นั้น ซ่ึงใครๆ ก็อาจเปDนผู�เอาประโยชน>โดยไม#ลงทุนลงแรงเช#นนี้ได� เพราะบุคคลแทบทุกคนก็
จะปฏิเสธท่ีจะสมัครใจจ#ายส#วนของตน ดังนั้น การปล#อยให�งบประมาณทางการทหารหรือทางตํารวจ 
มาจากความสมัครใจของพลเมืองท่ีจะช#วยจ#ายส#วนของตนเองนั้น มีแต#จะนําไปสู#งบประมาณท่ีตํ่ากว#า
ความจําเปDนอย#างมาก ปIญหาเรื่องผู�เอาประโยชน>จากทรัพยากรร#วมของส#วนรวมโดยไม#ลงทุนลงแรง
เช#นนี้ ทําให�รัฐจําเปDนต�องบังคับให�พลเมือง มีส#วนร#วมในการทําให�ได�มาซ่ึงการปEองกันประเทศและ
การสร�างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย>สินของบุคคลในสังคม 
  สภาพท่ีกล#าวถึงข�างต�น แสดงให�เห็นถึงลักษณะของปIญหาท่ีเรียกกันว#าทางเลือกท่ี
เปDนปIญหาของทรัพยากรร#วม (Collective Dilemma) ทางเลือกท่ีเปDนปIญหาของทรัพยากรร#วมนั้น
เกิดข้ึนเม่ือ การท่ีบุคคลกระทําการเพ่ือให�เกิดประโยชน>ท่ีบุคคลจะได�จากการให�ความร#วมมือกับ
ส#วนรวมเพ่ือให�เกิดประโยชน>กับประชาคม อีกนัยหนึ่งคือประโยชน>ท่ีบุคคลได�รับจากการเลือกกระทํา
การเพ่ือตนเองนั้น สูงกว#าประโยชน>ท่ีบุคคลจะได�รับจากการเลือกกระทําการเพ่ือส#วนรวมและ ดังนั้น 
บุคคลจึงมีแรงจูงใจท่ีจะเลือกกระทําการเพ่ือประโยชน>ส#วนตน มากกว#าท่ีจะไม#คํานึงถึงประโยชน>ส#วน
ตน แล�วกระทําการเพ่ือประโยชน>ของส#วนรวม 
  ตัวอย#างของกรณีเช#นนี้คือ ปIญหาท่ีนักโทษสองคนต�องเผชิญเม่ือถูกตํารวจจับ 
หลังจากท่ีได�ปล�นธนาคารและได�นําเงินไปซ#อน ตํารวจไม#มีหลักฐานเพียงพอท่ีจะเอาโทษกับนักโทษท้ัง
สองได�นอกเสียจากว#า นักโทษคนใดคนหนึ่งจะสารภาพอย#างไรก็ตาม ตอนท่ีตํารวจจับนักโทษท้ังสอง
คนได�นั้นพบว#า นักโทษมีป�นพกในครอบครองโดยไม#มีใบอนุญาต อัยการท่ีทําเรื่องฟEองนักโทษท้ังสอง
ค#อนข�างจะม่ันใจว#า นักโทษอย#างน�อยหนึ่งคนจะสารภาพว#าได�ปล�นธนาคาร เหตุท่ีอัยการม่ันใจว#า
นักโทษอย#างน�อยหนึ่งคนจะต�องสารภาพ ก็เพราะอัยการจะมีข�อเสนอให�นักโทษท้ังสองว#า ถ�านักโทษ
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คนท่ี 1 สารภาพโดยนักโทษคนท่ี 2 ไม#สารภาพ นักโทษคนท่ี 1 จะติดคุกเพียง 6 เดือน ในขณะท่ีนักโทษ
คนท่ี 2 จะติดคุกถึง 20 ป� แต#ในทํานองเดียวกัน ถ�านักโทษคนท่ี 2 สารภาพโดยนักโทษคนท่ี 1 จะติดคุก
ถึง 20 ป� ในกรณีท่ีนักโทษท้ังสองคนต#างก็ไม#สารภาพ ท้ังคู#ก็จะต�องติดคุก 1 ป� ในข�อหาพกพาอาวุธโดย
ไม#มีใบอนุญาต และในกรณีท่ีนักโทษท้ังสองคนต#างก็สารภาพแต#ละคนก็จะติดคุกคนละ 10 ป� 
  จะเห็นได�ว#าสถานการณ>ท่ีนักโทษแต#ละคนต�องเผชิญก็คือ การสารภาพจะทําให�ติด
คุกเพียงก่ึงหนึ่งของโทษ (10 ป� จากโทษ 20 ป�) ไม#ว#านักโทษอีกคนหนึ่งจะเลือกท่ีจะสารภาพหรือไม#ก็
ตาม นั่นคือสมมติว#าเราเปDนนักโทษคนท่ี 1 และเราเลือกท่ีจะสารภาพ ถ�านักโทษคนท่ี 2 สารภาพ เรา
ก็จะติดคุก 10 ป� แทนท่ีจะเปDน 20 ป� แต#ถ�านักโทษคนท่ี 2 ไม#สารภาพ เราก็จะติดคุก 6 เดือนแทนท่ี
จะติดคุก 1 ป� 
  กรณีดังกล#าวนี้  มักได�รับการกล#าวถึงในรูปของทางสองแพร#งของนักโทษ 
(Prisoner’s Dilemmas) ในกรณีทางเลือกท่ีเปDนปIญหาของทรัพยากรร#วมเช#นนี้ ประโยชน>ร#วมของ
โจรท้ังสองคือการลดให�เวลาติดคุกเหลือน�อยท่ีสุด เปDนท่ีแน#นอนว#า นักโทษท้ังสองจะสามารถได�
ประโยชน>ร#วมกันสูงสุดถ�าต#างก็ไม#สารภาพ (คือ จะติดคุกคนละ 1 ป� ในข�อหาพกพาอาวุธโดยไม#มี
ใบอนุญาต) แต#เม่ือนักโทษต#างคนต#างก็เลือกท่ีจะกระทําการโดยมีประโยชน>ส#วนตนเปDนหลัก ท้ังคู#ก็
ย#อมท่ีจะสารภาพ แลละต#างก็จะติดคุกคนละ10 ป� 
  ทางเลือกท่ีเปDนปIญหาของทรัพยากรร#วมอีกตัวอย#างหนึ่ง ซ่ึงเปDนท่ีกล#าวขานกันอย#าง
กว�างขวางในทางวิชาการ คือ ตัวอย#างท่ีนักชีววิทยา Garrett Hardin อธิบายไว�ในบทความทาง
วิชาการท่ีโด#งดังเรื่อง Tragedy of the Commons (1968) (งานเขียนภาษาไทยบางครั้งจะแปลวลีนี้
ว#า โศกนาฏกรรมท่ีเกิดจากทรัพยากรร#วมของส#วนรวม) โดย Hardin ได�สมมติเรื่องข้ึนเรื่องหนึ่งว#า มี
ทุ#งหญ�าเลี้ยงสัตว>ซึ่งมีเจ�าของร#วมกันอยู# 10 ครอบครัว แต#ละครอบครัวสามารถจะนําวัวเข�าไปกินหญ�า
ในทุ#งหญ�าดังกล#าวครอบครัวละก่ีตัวก็ได�โดยไม#จํากัดจํานวน และโดยท่ีประโยชน>ท้ังหมดจากการใช�
หรือขายวัวก็จะเปDนของครอบครัวผู�เปDนเจ�าของวัวนั้นๆ Hardin มีความเห็นว#า ลักษณะการจัดการ
เช#นนี้อาจจะใช�ได�ผลระยะหนึ่ง แต#ท�ายท่ีสุดแล�ว จะมีการเพ่ิมจํานวนวัวเข�าไปใช�ประโยชน>ทุ#งหญ�า จน
วัวท่ีกินหญ�าอยู#ในทุ#งหญ�ามีจํานวนมากข้ึน เกินกว#าท่ีขีดความสามารถของทุ#งหญ�าจะคงระดับการผลิต
หญ�าให�เพียงพอ ท่ีจะรองรับการบริโภคนั้นได�อย#างยั่งยืน (Carrying Capacity) อีกนัยหนึ่งคือทุ#งหญ�า
ซ่ึงมีบริเวณจํากัด เปDนตัวกําหนดขีดความสามารถในการผลิต ย#อมจะไม#สามารถรองรับการบริโภคของวัว
ท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอย#างไม#จํากัด การเพ่ิมจํานวนวัวเข�าไปในทุ#งหญ�าจนเกินกว#าขีดความสามารถของทุ#ง
หญ�า เท#ากับเปDนการทําลายผืนดินบริเวณนั้น และเปDนการลดปริมาณของต�นหญ�าท่ีจะเติบโตในบริเวณ
นั้นได� ซ่ึงในทางกลับกัน สภาวะเช#นนี้เท#ากับเปDนการลดจํานวนสัตว>ท่ีผืนดินนั้นจะสามารถรองรับได�  
  นักปศุสัตว>จะรู�ว#าทุ#งหญ�าผืนหนึ่ง จะสามารถเลี้ยงสัตว>ได�จํานวนหนึ่งเท#านั้น สัตว>
จํานวนมากเกินไปย#อมท่ีจะทําลายผืนดินท่ีต�นหญ�าจะเติบโตได� ขีดความสามารถในการรองรับการ
บริโภคยังคงความอย#างยั่งยืนของผืนดิน (Carrying Capacity) จะเปDนตัววัดจํานวนสัตว>เลี้ยงท่ีผืนดิน
นั้นจะรองรับได�อย#างมากท่ีสุดโดย ท่ีไม#ทําลายความสามารถในการเติบโตของสัตว> ตัวอย#างท่ี Hardin 
หยิบยกข้ึนมาเขียนมีอยู#ว#า สมมติเม่ือฝูงวัวมีจํานวนเท#ากับระดับขีดความสามารถของผืนดินท่ีจะ
รองรับแล�ว การเพ่ิมวัวแต#ละตัวเข�าไปกินหญ�าในทุ#งหญ�า จะก#อให�เกิดความเสียหายกับทุ#งหญ�าตัวละ
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คิดเปDนเงิน จํานวน 500 เหรียญ ในขณะท่ีวัวตัวหนึ่งซ่ึงโตพอท่ีจะใช�งานหรือขายได�นั้น มีค#าคิดเปDน
จํานวนเงินเท#ากับ 400 เหรียญ ถ�าทุ#งหญ�านี้เปDนของครอบครัวใดครอบครัวเดียว ครอบครัวนั้น ก็จะ
ไม#เพ่ิมจํานวนวัวเข�าไปกินหญ�าในทุ#งหญ�า เกินกว#าขีดความสามารถในการรองรับของทุ#งหญ�าเพราะ
การกระทําเช#นนั้น ย#อมเปDนการลดความม่ังค่ังของครอบครัวตนลง แต#ในกรณีท่ีทุ#งหญ�านั้นมี
ครอบครัว 10 ครอบครัวเปDนเจ�าของร#วมกัน Hardin มีความเห็นว#าครอบครัวท้ังหลายก็จะยังคงเพ่ิม
วัวเข�าไปกินหญ�าในทุ#งหญ�าเกินกว#าขีดความสามารถในการรองรับของทุ#งหญ�า แม�ว#าประโยชน>ท้ังหมด
ของครอบครัวท้ังสิบจะน�อยกว#าต�นทุนท้ังหมดก็ตาม 
  ท่ีเปDนเช#นนั้นก็เพราะประโยชน>ท้ังหมดจากการเพ่ิมวัวเข�าไปในทุ#งหญ�าหนึ่งตัว จะตก
อยู#กับครอบครัวซ่ึงเปDนเจ�าของวัวตัวนั้น ในขณะท่ีครอบครัวท้ังสิบจะต�องรับต�นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นร#วมกัน 
นั่นคือ ประโยชน>ท่ีครอบครัวซ่ึงเพ่ิมวัวเข�าไปในทุ#งหญ�า จะได�รับเท#ากับมูลค#าเต็มของวัวตัวนั้น คือ 
400 เหรียญ ในขณะท่ีต�นทุนของครอบครัวนี้ คือ 500 เหรียญ หารด�วย 10 ซ่ึงคือเพียง 50 เหรียญ
เท#านั้น ดังนั้น การเพ่ิมวัวเข�าไปในทุ#งหญ�าตัวหนึ่ง จึงทํากําไรให�กับครอบครัวนั้น 350 เหรียญ ในเม่ือ
ทุกครอบครัวอยู#ในสถานการณ>ท่ีเหมือนกัน ทุกครอบครัวก็จะยังคงเพ่ิมจํานวนวัวของตนเข�าไปในทุ#ง
หญ�าจนทําลายทุ#งหญ�านั้นลงในท่ีสุด ในขณะท่ีครอบครัวท้ังหมดกระทําการตามหลักเหตุผล และทํา
ให�ตนเองได�ประโยชน>เชิงเศรษฐกิจสูงสุดนั้น ทุกคนก็ต�องสูญเสียเช#นกัน 
  Hardin ชี้ว#า สภาพ Tragedy of the Commons ดังกล#าวข�างต�นนั้น คล�ายกับ
ปIญหาด�านสิ่งแวดล�อมในปIจจุบันจํานวนมาก เช#น การทําการประมงปริมาณมากเกินไปในมหาสมุทร 
และมลพิษทางอากาศ บุคคลซ่ึงทําการประมงได�รับประโยชน>ท้ังหมดจากสัตว>น้ําท่ีตนจับได� และจ#าย
เพียงส#วนหนึ่งของต�นทุนท่ีเกิดจากการกระทําของตน ในทํานองเดียวกัน เจ�าของโรงงานก็ได�รับ
ประโยชน>ท้ังหมดจากการปล#อยของเสียออกสู#อากาศ และจ#ายเพียงส#วนหนึ่งของค#าการทําให�เกิด
ความเสียหายต#อสิ่งแวดล�อม การวิเคราะห>ของ Hardin ชี้ให�เห็นถึงประเด็นท่ีสําคัญยิ่งว#า การตัดสินใจ
โดยสมัครใจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งหรือของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ท่ีจะหยุดการเพ่ิมจํานวนสัตว>
ให�กินหญ�าจนเกินปริมาณหยุดการทําการประมงเกินปริมาณ หรือหยุดการก#อมลพิษเกินปริมาณนั้น 
ไม#เพียงแต#จะเปDนการกระทําท่ีไม#เปDนเหตุเปDนผลเท#านั้น แต#ยังเปDนการกระทําท่ีไม#มีประสิทธิผลโดย
สิ้นเชิงอีกด�วย เพราะผู�อ่ืนก็จะยังคงปล#อยให�สัตว>ของตนกินหญ�าจนเกินปริมาณ ทําการประมงจนเกิน
ปริมาณและก#อมลพิษจนเกินปริมาณต#อไปบุคคลซ่ึงสมัครใจท่ีจะลดการเลี้ยงสัตว>ในทุ#งหญ�า ลดการ
ประมงหรือลดการปล#อยมลพิษ ก็จะกลายเปDนบุคคลแรกท่ีเสียเปรียบ โดยอาจจะอดตายหรือต�อง
ล�มเลิกกิจการธุรกิจของตนไป 
  ในชีวิตจริง คนบางคนอาจได�ประโยชน>มากกว#าคนอ่ืน จากทางออกของทางเลือกท่ี
เปDนปIญหาทรัพยากรร#วม ลักษณะเช#นนี้ ก#อให�เกิดปIญหาเพ่ิมข้ึนมาอีกเม่ือ ผู�มีส#วนในทรัพยากรร#วม
พยายามท่ีจะตัดสินใจว#า แต#ละคนควรจะต�องจ#ายเท#าใดเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสินค�า บริการหรือประโยชน>ท่ี
เปDนทรัพยากรร#วมกัน ปIญหาเช#นนี้ เปDนปIญหาส#วนใหญ#ของทรัพยากรร#วม มักก#อให�เกิดข�อถกเถียง 
จากความเห็นท่ีแตกต#างกันว#า คนกลุ#มต#างๆ กัน ควรต�องจ#ายเท#าใด เช#น เมืองท่ีอยู#ปลายน้ําซ่ึงต�องทน
ทุกข>มากท่ีสุดจากมลพิษ ควรจะต�องจ#ายมากกว#าเพ่ือให�ได�น้ําสะอาดมา หรือเมืองท่ีอยู#ต�นน้ําควร
จะต�องจ#ายมากกว#า เพราะเปDนต�นตอท่ีก#อให�เกิดปIญหามลพิษ คนรวยควรจ#ายมากกว#าเพ่ือให�ได�รับ
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การคุ�มครองดูแลจากตํารวจหรือคนในถ่ินท่ีอยู#ซ่ึงมีคดีอาชญากรรมชุกชุมควรต�องจ#ายมากกว#า เพราะ
มีความเปDนไปได�มากกว#าท่ีคนเหล#านี้จะถูกปล�นทําร�าย 
  ทางเลือกท่ีเปDนปIญหาทรัพยากรร#วมบางอย#างนั้น รัฐบาลสามารถหาทางออกได�ด�วย
การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์การถือครอง (Property Rights) หรืออีกนัยหนึ่งคือ เปลี่ยนรูปแบบการถือครอง
ทรัพยากรนั้นตามกฎหมาย เช#น จากการท่ีไม#มีผู�ใดถือสิทธิ์ขาดในทรัพยากรตามกฎหมายให� เปDนการ
กําหนดให�เอกชนเปDนเจ�าของ (Private Property) หรือรัฐเปDนเจ�าของ (State Property) เปDนต�น ใน
กรณี Tragedy of The Commons ของ Hardin นั้นจะเห็นว#า การขาดความชัดเจนในกรรมสิทธิ์ถือ
ครอง ทําให�ประโยชน>ท่ีครอบครัวหนึ่งจะได�รับจากการใช�ทุ#งหญ�า ไม#ได�ผูกติดอยู#กับความเสียหายท่ี
เกิดจากการท่ีครอบครัวนั้น เพ่ิมจํานวนสัตว>เข�าไปกินหญ�าในทุ#งหญ�า ถ�าครอบครัวใดครอบครัวเดียวมี
กรรมสิทธิ์ถือครองทุ#งหญ�านั้น ปIญหาดังท่ีกล#าวมาข�างต�นก็จะไม#เกิดข้ึน เพราะครอบครัวนั้นก็จะไม#
เพ่ิมสัตว>เข�าไปกินหญ�าในทุ#งหญ�า จนเกินปริมาณท่ีเปDนขีดจํากัดของความสามารถท่ีทุ#งหญ�านั้นจะรับ
ได� เนื่องจากต�นทุนท่ีครอบครัวนั้นจะต�องรับจากการเพ่ิมจํานวนสัตว>เข�าไปกินหญ�า จะสูงเกินไปกว#า
ประโยชน>ท่ีครอบครัวนั้นเองจะเปDนผู�ได�รับ ในทํานองเดียวกัน ถ�าสัตว>ท้ังหมดท่ีกินหญ�าอยู#ในทุ#งหญ�า
เปDนกรรมสิทธิ์หรือเปDนทรัพย>สินของครอบครัวท้ังหมดทุกครอบครัวร#วมกัน ก็จะช#วยปEองกันไม#ให�เกิด
การให�สัตว>กินหญ�าจนเกินขีดความสามารถในการรองรับของทุ#งหญ�าได�เช#นกัน เนื่องจากครอบครัว
ท้ังหมดทุกครอบครัว จะต�องมีส#วนร#วมแบ#งปIนกันท้ังประโยชน>และต�นทุน ครอบครัวเหล#านั้น จึงมี
แรงจูงใจทุกทางท่ีจะต�องกําหนดว#า จะให�มีสัตว>จํานวนก่ีตัวเข�าไปกินหญ�าในทุ#งหญ�า และจะไม#ปล#อย
ให�มีสัตว>เข�าไปกินหญ�าในทุ#งหญ�าเกินกว#าจํานวนท่ีกําหนด 
  ในบางกรณี การกําหนดกรรมสิทธิ์การถือครองก็เปDนสิ่งท่ีทําไม#ได�ง#ายนัก เช#น การ
แก�ปIญหาการทําการประมงเกินขนาดเปDนสิ่งท่ีทําได�ยากเนื่องจาก ปลามักจะย�ายถ่ินจากเขตน#านน้ํา
ของประเทศหนึ่ง ไปยังเขตน#านน้ําของอีกประเทศหนึ่งหรือออกไปยังทะเล นอกเขตน#านน้ําไปเลย 
ฉะนั้น จึงไม#มีรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง จะสามารถปEองกันประเทศอ่ืน จากการจับสัตว>น้ําเกินขีดจํากัด
ของธรรมชาติไปได� เม่ือสัตว>น้ําเหล#านั้นอยู#นอกอาณาเขตพรมแดนของตน อีกนัยหนึ่งคือ ไม#มีใครมี
กรรมสิทธิ์เหนือสัตว>น้ําเหล#านั้น เพราะไม#มีใครสามารถบังคับใช�กรรมสิทธิ์ดังกล#าวได� กรรมสิทธิ์ถือ
ครองจะเปDนผลก็ต#อเม่ือผู�เปDนเจ�าของสินค�าหรือบริการ สามารถท่ีจะปEองกันไม#ให�ผู�อ่ืนใช�สินค�าหรือ
บริการนั้นได� เช#นการซ้ือเสื้อมาใส#หรือการซ้ือรถมาขับ เม่ือผู�ซ้ือเปDนเจ�าของเสื้อหรือรถนั้นแล�ว ก็
สามารถปEองกันไม#ให�ผู�อ่ืนนําเสื้อท่ีเปDนกรรมสิทธิ์ของผู�ซ้ือไปใส# และปEองกันไม#ให�ผู�อ่ืนนํารถท่ีเปDน
กรรมสิทธิ์ของผู�อ่ืนซ้ือไปขับ 
  อย#างไรก็ตาม ถ�าพลเมืองบางคนจ#ายค#าการปEองกันประเทศ เขาเหล#านั้นย#อมไม#
สามารถกีดกันผู�อ่ืนออกไปไม#ให�ได�ประโยชน>จากการปEองกันประเทศท่ีได�มานั้น เพราะฉะนั้น ในขณะ
ท่ีพลเมืองซ่ึงจ#ายค#าปEองกันประเทศไป ได�ประโยชน>จากการจ#ายเงินดังกล#าว ก็จะมีคนท่ีได�ประโยชน>
ไปด�วยโดยไม#ได�ลงทุนลงแรง (Free Riders) เนื่องจากการไม#สามารถกีดกันผู�เอาประโยชน>โดยไม#
ลงทุนลงแรง หรือการไม#สามารถบังคับให�ผู�เอาประโยชน>โดยไม#ลงทุนลงแรงเหล#านี้ ร#วมจ#ายส#วนของ
ตน คนโดยท่ัวไปจึงมักจะจ#ายเงินให�ได�รับสินค�า บริการ หรือประโยชน>ท่ีเปDนกรรมสิทธิ์ร#วมน�อย กว#า
กรณีท่ีเปDนการซ้ือสินค�ามาเปDนกรรมสิทธิ์ ในกรณีท่ีมีปIญหาผู�เอาประโยชน>โดยไม#ลงทุนลงแรงดังกล#าว 
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บทบาทของรัฐบาลในการจัดให�มีสินค�า บริการ หรือประโยชน>ท่ีเปDนกรรมสิทธิ์ร#วม จึงได�แก#การลด
จํานวนผู�เอาประโยชน>โดยไม#ลงทุนลงแรง อีกนัยหนึ่งคือ รัฐบาลมีหน�าท่ีท่ีจะต�องบังคับให�ทุกคนมีส#วน
ร#วมจ#ายค#าสินค�า บริการหรือประโยชน>ท่ีเปDนกรรมสิทธิ์ร#วมนั่นเอง 
 2.5.3 การวิเคราะห>ผลกระทบสิ่งแวดล�อม 
  ผลกระทบสิ่งแวดล�อม หมายถึง การวิเคราะห>ผลกระทบทางชีวภูมิกายภาพ 
(Biogeophysical) และทางสุขภาพและสวัสดิภาพของมนุษย> ท่ีอาจเกิดจากการดําเนินกิจกรรม
ประเภทต#างๆ โดยหลักการแล�ว การวิเคราะห>ผลกระทบสิ่งแวดล�อม เปDนกระบวนการสําหรับท่ีจะให�
เกิดการถ#ายทอดข�อมูลการวิเคราะห>ดังกล#าว  ณ  ข้ันตอนท่ีข�อมูลนั้น จะไม#สามารถมีผลได�อย#างเปDน
รูปธรรม ต#อการตัดสินใจของผู�รับผิดชอบอนุมัติข�อเสนอการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ วัตต>เทม (Wathern, 
1988) ข�อมูลผลกระทบท่ีว#านี้หมายความรวมถึง ข�อมูลของผลท้ังในทางบวกและลบ ท่ีจะใช�พิจารณา
ประกอบการตัดสินใจ และท่ีจะใช�พิจารณาประกอบการเตรียมการควบคุม ปEองกันและแก�ไข (เทวีวงศ> 
ศรีบุรี, 2541) ผลท่ีไม#พึงปรารถนา 
  การวิเคราะห>ผลกระทบสิ่งแวดล�อม ได�รับความสนใจนํามาใช�เปDนวิธีจัดข�อมูล และ
เปDนวิธีนําเสนอผลกระทบสําคัญๆ ท่ีโครงการซ่ึงได�รับการเสนอมาจะมีต#อสิ่งแวดล�อมและสังคม ความ
สนใจนี้มีมาต้ังแต#ช#วงคริสต>ทศวรรษ 1970 และเพ่ิมข้ึนมาเรื่อยจนทุกวันนี้ กลุ#มประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปเองมีข�อกําหนด EC Directives 85/33/EEC ต้ังแต#ป� 1985 คอนแนลลี่และสมิทธ 
(Connelly & Smith, 1999) กําหนดให�รัฐสมาชิกท้ังหมดต�องประกาศใช�กฎหมายภายใน 3 ป� เพ่ือ
กําหนดให�โครงการขนาดใหญ#บางประเภทซ่ึงอาจก#อให�เกิดความเสียหาย ต�องทําการศึกษาประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล�อม 
  แท�จริงแล�ว กระบวนการวิเคราะห>ผลกระทบสิ่งแวดล�อม มีจุดมุ#งหมายท่ีจะให�มีการ
นําเสนอการวิเคราะห>ผลกระทบท่ีสําคัญของการพัฒนา ท่ีมีการเสนอมาให�เปDนระบบและมีลักษณะท่ี
ปราศจากอคติให�มากท่ีสุดเท#าท่ีจะเปDนไปได� เพ่ือเปDนเครื่องช#วยผู�ทําการตัดสินใจ ท้ังนี้ การหารือกับ
หน#วยงานภาครัฐ (เช#น ส#วนงานราชการหรือหน#วยงานควบคุมมลพิษ และกับกลุ#มซ่ึงไม#ใช#หน#วยงาน
ภาครัฐ เช#น กลุ#มองค>กรอาสาอนุรักษ>) ถือว#าเปDนแก#นสําคัญของกระบวนการรวบรวมข�อมูล 
เช#นเดียวกันกับท่ีการหารือกับหน#วยงานและกับสาธารณะ ในช#วงเวลาหลังจากท่ีรายงายผลกระทบ
สิ่งแวดล�อม (Environmental Statement) ได�รับการจัดทําแล�ว ก็เปDนหลักสําคัญของกระบวนการ
วิเคราะห>ผลกระทบสิ่งแวดล�อม การหารือดังกล#าวข้ันต�นควรจะหมายความว#า มีการเข�าถึง
แหล#งข�อมูลท่ีดีท่ีสุดได� และมักจะสามารถนําไปสู#การออกแบบโครงการใหม# และการทําให�ผลกระทบ
เบาบางลง ข�อคิดเห็นเหล#านี้รวมกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อม จะปEอนเข�าไปในกระบวนการ
ตัดสินใจ ซ่ึงเปDนกระบวนการท่ีข�อคิดเห็นและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อม จะถูกชั่งเทียบเคียงกับ
ข�อพิจารณาอ่ืนๆ อีก 
  โดยหลักท่ัวไป การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม ควรครอบคลุมผลกระทบท่ี
สําคัญ ท้ังท่ีเปDนผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ท้ังท่ีเปDนผลกระทบทางตรงและทางอ�อม ซ่ึงเปDนเรื่องท่ี
เก่ียวกับมนุษย> สิ่งปลูกสร�าง สิ่งท่ีเกิดจากฝ�มือมนุษย> พืช และสัตว>ในเขตพ้ืนท่ี/ภูมิภาคนั้นๆ สภาพ
ทางธรณีวิทยา พ้ืนท่ี ดิน น้ํา อากาศและภูมิอากาศ และผลกระทบทุติยภูมิทางอ�อมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง
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กับโครงการ ซ่ึงโดยหลักท่ีการวิเคราะห>ผลกระทบสิ่งแวดล�อม ควรต�องครอบคลุมเรื่องดังกล#าวนี้เอง 
การท่ีรายงายผลกระทบสิ่งแวดล�อมจะสอดคล�องกับ EC Directive 85/337/EEC จึงต�องมีเนื้อหา
สาระข้ันตํ่า คือ 1) มีเค�าโครงทางเลือกหลักๆ ท่ีนอกเหนือจากโครงการท่ีได�รับเลือก โดยท่ีทางเลือก
ดังกล#าวเหล#านั้น ได�ผ#านการสํารวจโดยผู�พัฒนาโครงการแล�ว และมีการให�เหตุผลหลักๆ ว#าทําไมจึง
เลือกโครงการท่ีได�รับเลือก โดยนําผลกระทบทางสิ่งแวดล�อมท่ีอาจเกิดจาทางเลือกต#างๆ เหล#านั้นมา
พิจารณา 2) มีการอธิบายถึงลักษณะหลักๆ ของโครงการท่ีได�รับเลือก ซ่ึงเปDนลักษณะของโครงการท่ี
อาจก#อให�เกิดผลกระทบสําคัญ รวมท้ังมีการประมาณการสิ่งตกค�างและของเสียท่ีอาจเกิดจาก
โครงการ 3) มีการอธิบายลักษณะของสภาพข้ันพ้ืนฐานของสิ่งแวดล�อม ในด�านท่ีน#าจะได�รับ
ผลกระทบอย#างมากจากโครงการท่ีได�รับเลือก 4) มีการประเมินผลกระทบสําคัญท่ีน#าจะเกิดจาก
โครงการ รวมท้ัง ประเมินความสอดคล�องของโครงการกับกฎข�อบังคับทางสิ่งแวดล�อม และแผนการ
ใช�ท่ีดินท่ีเปDนอยู#และท่ีได�รับการเสนอ 5) มีการอธิบายลักษณะของมาตรการปรับปรุงใดๆ ท่ีได�รับการ
เสนอมา หรือท่ีได�ถูกรวมไว�ในการออกแบบโครงการแล�ว ท้ังนี้ เพ่ือลดผลกระทบจากโครงการท่ีมี
โอกาสจะเปDนอันตรายต#อสิ่งแวดล�อม 6) มีการสรุปการประเมินโดยรวมท้ังหมด ซ่ึงเปDนลักษณะท่ีไม#ใช#
ข�อความเชิงเทคนิค  
  อย#างไรก็ตาม ข�อสังเกตท่ัวไปของต#างประเทศพบว#า มีปIญหาจํานวนหนึ่งท่ีเกิดข้ึนใน
การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม โดยเฉพาะอย#างยิ่งเก่ียวกับการนิยามผลกระทบท่ีสําคัญ 
เนื่องจากโดยท่ัวไปแล�ว ผู�พัฒนาโครงการ คือ ผู�ท่ีต�องรับผิดชอบให�มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห>
ผลกระทบสิ่งแวดล�อม ซ่ึงเปDนไปได�อย#างมากท่ีผู�พัฒนาโครงการ จะต�องการทําให�ผลกระทบด�าน
สิ่งแวดล�อมสําคัญท่ีมีโอกาสจะเกิดจากโครงการนั้น ดูเบาบางลงกว#าท่ีจะเปDนจริงมาก ท้ังนี้ ก็เพ่ือ
ประโยชน>ของตัวผู�พัฒนาโครงการเอง ด�วยเหตุนี้ จึงมีการต้ังคําถามเก่ียวกับคุณภาพของรายงานการ
วิเคราะห>ผละกระทบสิ่งแวดล�อม เช#น ในสหราชอาณาจักร คอนแนลลี่และสมิทธ (Connelly & 
Smith, 1999) จนได�เกิดการเรียกร�องให�มีองค>กรอิสระ มาทําหน�าท่ีทบทวนการจัดทํารายงาน 
  การหารือรับฟIงความคิดเห็นและการมีส#วนร#วม ถือว#าเปDนส#วนสําคัญท่ีจะทําให�
กระบวนการวิเคราะห>ผลกระทบสิ่งแวดล�อมเปDนไปได�ดี และยิ่งการหารือรับฟIงความคิดเห็นและการมี
ส#วนร#วม เกิดข้ึนได�ในช#วงต�นของกระบวนการมากเท#าใด ก็ยิ่งมีความเปDนไปได�สูงท่ีจะสามารถบรรลุ
ข�อตกลงร#วมกัน เก่ียวกับผลกระทบของการพัฒนาโครงการ การวิเคราะห>ผลกระทบสิ่งแวดล�อมยังถือว#า
เปDนกระบวนการท่ีค#อนข�างใหม#และยังต�องการการพัฒนาต#อไปอีกมาก แต#ขณะนี้นับได�ว#า การวิเคราะห>
ผลกระทบสิ่งแวดล�อม เปDนเรื่องซ่ึงเปDนท่ีรู�จักอย#างกว�างขวางแล�วในฐานะเครื่องช#วยในการตัดสินใจ 
  ประเด็นคําถามอีกประเด็นหนึ่งท่ีมักได�รับการหยิบยกข้ึนมาพิจารณา คือ เรื่องของ
จังหวะเวลาในการวิเคราะห>ผลกระทบสิ่งแวดล�อม แม�ว#าการวิเคราะห>ผลกระทบสิ่งแวดล�อม จะทําให�
มีวิธีการนําข�อพิจารณาด�านสิ่งแวดล�อม เข�ามาสู#กระบวนการให�ความเห็นชอบการพัฒนาและโครงการ 
แต#ก็เปDนไปได�ท่ีในหลายกรณี การวิเคราะห>ผลกระทบสิ่งแวดล�อมเกิดข้ึนล#าช�าเกินไปในกระบวนการ
ตัดสินใจ จนเกินกว#าท่ีจะมีน้ําหนักหรือมีผลจริงจังต#อการตัดสินใจ 
  พิจารณาจากแง#มุมทางรัฐศาสตร>แล�ว การมุ#งความสนใจไปท่ีผลกระทบทางด�าน
สิ่งแวดล�อมของโครงการ ไม#ได�ทําให�เกิดการวิเคราะห>นโยบาย แผนหรือโปรแกรม ซ่ึงเปDนท่ีมาของการ
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พัฒนาโครงการ ด�วยเหตุนี้ จึงเปDนผลให�ทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีเปDนไปได� ถูกจํากัดต้ังแต#ข้ันแรกของโครงการ
แล�ว นอกจากนั้น การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมของโครงการ มักมุ#งเน�นศึกษาผลกระทบ
ของการพัฒนาท่ีเฉพาะเจาะจง โดยไม#ศึกษาผลกระทบสะสม ท่ีเกิดข้ึนจากส#วนผสมระหว#างการ
ดําเนินการท่ีกําลังใช�อยู#กับท่ีจะใช�ในอนาคต ถ�าการดําเนินการถึงปIจจัยทางด�านสิ่งแวดล�อม จะมีผลให�
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิธีการดําเนินการของเราได�อย#างจริงจังเปDนเรื่องเปDนราวแล�ว การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม จําเปDนจะต�องเกิดข้ึนในช#วงท่ีเปDนช#วงโอกาสต�นๆ ให�ได�มากท่ีสุด 
  สําหรับประเทศไทย การวิเคราะห>ผลกระทบสิ่งแวดล�อมเริ่มมีข้ึนตามพระราชบัญญัติ
สิ่งแวดล�อม พ.ศ. 2518 หลังจากท่ีผู�แทนของประเทศไทย ได�เข�าร#วมประชุมนานาชาติด�าน
สิ่งแวดล�อมท่ี Stockholm ในป� พ.ศ. 2515 ซ่ึงท่ีปะชุมได�เรียกร�องให�นานาประเทศ ต#างปEองกันแก�ไข
ปIญหาด�านสิ่งแวดล�อมด�วยการออกกฎหมายและจัดต้ังหน#วยงานท่ีจําเปDน เม่ือมีการประกาศใช�
พระราชบัญญัติส#งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม พ.ศ. 2535 สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล�อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี จึงเปDนหน#วยงานท่ีรับผิดชอบกําหนดให�ต�องมีการจัดทํารายงาน
การวิเคราะห>ผลกระทบสิ่งแวดล�อม ตามมาตรา 44 ถึงมาตรา 51 ของพระราชบัญญัติส#งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม พ.ศ. 2535 (ทวีวงศ>  ศรีบุรี, 2541) รายละเอียดในกรณีประเทศไทย 
เก่ียวกับการจัดทํารายงานการวิเคราะห>ผลกระทบสิ่งแวดล�อม ท้ังในด�านกระบวนการวิเคราะห>
ผลกระทบ ข้ันตอนการจัดทํารายงาน ประเด็นการมีส#วนร#วม ตลอดจนปIญหาและข�อสังเกตสําคัญๆ มี
การนําเสนอไว�อย#างครอบคลุมชัดเจนในงานของ ทวีวงศ> ศรีบุรี  
  สถิติด�านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมในประเทศไทยปIจจุบันชี้ให�เห็นว#า การจัดทํา
รายงานการวิเคราะห>ผลกระทบสิ่งแวดล�อมในประเทศไทย มีจํานวนถึงประมาณ 600 ฉบับต#อป� โดย
ท่ี 400 – 500 ฉบับ จะได�รับการพิจารณาและรายงานการวิเคราะห>ผลกระทบสิ่งแวดล�อมของ
โครงการ 150 – 200 โครงการ คือ จํานวนท่ีได�รับความเห็นชอบ (ปาริชาต  ศิวะรักษ>, 2545) สําหรับ
การสํารวจสถานภาพปIญหา และทางออกทางด�านการวิเคราะห>ผลกระทบสิ่งแวดล�อมในประเทศไทย 
มีงานหลักคืองานของ ปาริชาต ศิวะรักษ> ซ่ึงเปDนการสรุปแนวคิดสําหรับการปรับปรุงแก�ไข การ
วิเคราะห>ผลกระทบสิ่งแวดล�อมจากการศึกษาวิจัยท่ีผ#านมา โดยพิจารณาจากวงจรการวิเคราะห>
ผลกระทบสิ่งแวดล�อม 
 2.5.4 ผลภายนอกจากกิจกรรมท่ีกระทบถึงผู�ท่ีไม#ได�ก#อ 
  ผลภายนอกจากกิจกรรมท่ีกระทบถึงผู�ท่ีไม#ได�ก#อ หมายถึง ผลกระทบในทางบวกหรือ
ทางลบ (อาจเปDนประโยชน>หรือต�นทุน) ซ่ึงเกิดจากการกระทําของบุคคลหนึ่งหรือหลายคน แต#จะ
สังเกตได�ว#า โดยมากคําว#าผลภายนอก มักได�รับการหยิบยกมาใช�ในความหมายเชิงลบ คือ มักจะ
หมายถึงผลภายนอกในทางลบ (Negative Externalities) โดยเปDนการสะท�อนถึงผลซ่ึงเกิดข้ึนจาก
พฤติกรรมของบุคคล ท่ีกระทําการเพ่ือประโยชน>ส#วนตน แต#ไปกระทบต#อบุคคลอ่ืนโดยไม#ได�รับ
อนุญาตหรือการยินยอมจากผู�ท่ีได�รับผลกระทบนั้น ตัวอย#างเช#น ผลกระทบข�างเคียงจากภายนอก
ในทางลบ อาจเกิดข้ึนจากโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงทําการผลิตสินค�าเพ่ือจําหน#ายให�เกิดรายได�และ
กําไรแก#ผู�ประกอบการ แต#ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ปรากฏว#ามีการปล#อยไอเสียออก
สู#อากาศ และปล#อยน้ําเสียลงสู#ลําน้ําสาธารณะ ซ่ึงเท#ากับเปDนการก#อให�เกิดอากาศเปDนพิษต#อผู�อยู#อาศัยใต�
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ทางลม และทําให�คุณภาพน้ําในแม#น้ําลําคลองตํ่ากว#าท่ีผู�คนจะใช�ได�ต#อไป จะเห็นได�ว#า ผลจาก
กิจกรรมของผู�ประกอบการไปกระทบส#วนอ่ืนๆ ของสังคมในทางลบ โดยท่ีส#วนอ่ืนๆ ของสังคมดังกล#าว
นั้น ไม#ได�มีส#วนในรายได�หรือกําไรท่ีเกิดจากกิจกรรมดังกล#าว ผลกระทบข�างเคียงจากภายนอกในทาง
ลบ จึงเกิดข้ึนเม่ือการกระทําของบุคคลบางคนไปเปDนภัย หรือไปสร�างความรําคาญให�กับผู�อ่ืน ซ่ึงไม#ได�
มีส#วนเก่ียวข�องโดยตรงกับการกระทํานั้นๆ 
  ตัวอย#างของผลกระทบข�างเคียงจากภายนอกในทางลบอีกตัวอย#างหนึ่ง คือ เรื่องของ
การใช�น้ํา สมมติชาวนาผู�หนึ่ง ต�องพ่ึงลําน้ําเพ่ือหล#อเลี้ยงระบบชลประทานสําหรับทําการเพาะปลูกใน
พ้ืนท่ีของตน ในขณะท่ีผู�ซ่ึงอาศัยอยู#ในบริเวณต�นน้ําของลําน้ํานั้น ใช�น้ํามากจนลําน้ําไม#มีน้ําเพียง
พอท่ีจะดําเนินระบบชลประทาน ชาวนาผู�นั้นคือผู�ท่ีได�รับผลกระทบข�างเคียงจากภายนอกในทางลบ
ในทํานองเดียวกัน เม่ือชาวนาใช�ยาฆ#าแมลงในการดูแลพืชผลของตน สารเคมีเหล#านั้น ส#วนหนึ่งก็จะ
ถูกชะล�างลงไปในลําน้ําหรือแหล#งน้ําใกล�เคียง และอาจไปมีผลกระทบในทางลบต#อสุขภาพอนามัยของ
ผู�อ่ืน หรือต#อโอกาสของผู�อ่ืนท่ีจะใช�น้ําเพ่ือการพักผ#อนหย#อนใจ 
  การกระทําแทบจะทุกอย#างนั้นก#อให�เกิดผลข�างเคียงจากภายนอก ตัวอย#างเช#น ใน
การออกไปรับประทานอาหารนอกบ�าน ผู�สูบบุหรี่ในร�านอาหาร ย#อมทําให�ผู�อ่ืนต�องได�รับโทษจากควัน
บุหรี่ไปด�วย เด็กๆ ท่ีส#งเสียงดังอาจไปลดความสงบสุขในการรับประทานอาหารของผู�ท่ีนั่งอยู#โต�ะอ่ืนๆ 
รอบข�าง การท่ีลูกค�าขับรถไปรับประทานอาหารท่ีร�าน อาจเปDนการปล#อยควันจากท#อไอเสียของรถ
และทําให�อากาศเปDนพิษในเส�นทางท่ีขับรถไป ตัวอย#างเหล#านี้ชี้ให�เห็นว#า ผู�ท่ีก#อให�เกิดผลข�างเคียงจาก
ภายนอกในทางลบ มักจะมองข�ามต�นทุนค#าใช�จ#ายท่ีเขาได�ก#อให�เกิดกับผู�อ่ืน นอกเสียจากว#า ผู�ท่ีได�รับ
ผลหรือผู�ท่ีต�องทนทุกข>เพราะผลข�างเคียงดังกล#าว จะสามารถบังคับให�ผู�ก#อผลกระทบเหล#านี้หยุดได� 
กฎระเบียบข�อบังคับของรัฐบาลนั้น มักจะพยายามลดผลข�างเคียงจากภายนอกในทางลบ หรือไม#ก็ทํา
ให�ผู�ก#อให�เกิดผลข�างเคียงจากภายนอกในทางลบ ต�องชดเชยต�นทุนค#าใช�จ#ายท่ีเขาก#อให�กับสังคม 
ตัวอย#างของกฎระเบียบข�อบังคับดังกล#าว เช#น การห�ามสูบบุหรี่ในเท่ียวบินของสายการบินพาณิชย> 
และการบังคับให�มีอุปกรณ>ควบคุมมลพิษในโรงงานและรถยนต> 
  ผลข�างเคียงจากภายนอกในทางลบ บางอย#างก็เปDนเรื่องเล็กน�อยเกินไปหรือยุ#งยาก
เกินไป หรือมีต�นทุนค#าใช�จ#ายสูงเกินกว#าท่ีการแทรกแซงของรัฐบาลจะก#อให�เกิดประโยชน>ได� เช#น 
ในขณะท่ีรัฐบาลอาจกําหนดให�การทําการเกษตรขนาดใหญ# ต�องรักษาระดับการใช�ยาฆ#าแมลงให�อยู#ใน
เกณฑ>ท่ีกําหนด แต#รัฐบาลอาจเลือกท่ีจะไม#เข�าไปกําหนดกฎเกณฑ>เจ�าของบ�าน ท่ีใช�วัชพืชในสนาม
หน�าบ�านของตนเอง ในทํานองเดียวกัน ถ�าบุคคลในหมู#บ�านทาสีบ�านเปDนสีท่ีฉูดฉาดน#าเกลียด บุคคล
อ่ืนท่ีอาศัยอยู#ในหมู#บ�านเดียวกัน ต�องได�รับผลข�างเคียงจากภายนอกในทางลบนั้น แต#รัฐบาลก็คงไม#
พยายามเข�าไปกําหนดกฎเกณฑ>การเลือกสีบ�านของบุคคลดังกล#าว 
  ผลข�างเคียงจากภายนอกนั้น นอกจากจะเปDนในทางลบแล�วยังอาจเปDนในทางบวกได� 
อย#างไรก็ตาม ผลข�างเคียงภายนอกในทางบวกโดยตัวเองแล�วไม#เปDนปIญหา แต#ความยุ#งยากในกรณีนี้
คือ การท่ีผู�ก#อให�เกิดผลข�างเคียงในทางบวก มักจะต�องเผชิญกับผู�ซ่ึงจะได�รับประโยชน>จากสิ่งท่ีตนเอง
ไม#ได�ลงทุนลงแรงให�ได�มา (Free Riders) ตัวอย#างคือ กรณีท่ีมีผู�สร�างกําแพงก้ันน้ําทะเล เพ่ือปEองกัน
ไม#ให�น้ําท#วมท่ีดินของตน เพ่ือนบ�านของเขาย#อมมีส#วนได�รับประโยชน>ด�วย โดยไม#มีความจําเปDนท่ี
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จะต�องร#วมลงทุนลงแรงสร�างกําแพงนั้น สําหรับประชาชนท่ีอาศัยอยู#ในละแวกของผู�สร�างกําแพงก้ัน
น้ําทะเลแล�ว กําแพงนั้นถือว#าเปDน Public Goods คือเปDนสิ่งท่ีเปDนสาธารณะ ซ่ึงเปDนกรณีท่ีมีแนวคิด
ในรูปแบบเดียวกันกับกรณีทรัพยากรร#วมของส#วนรวม (Collective Goods) ซ่ึงในกรณีเช#นนี้ การท่ี
บุคคลต�องลงทุนกับอะไรท่ีมีค#าใช�จ#ายสูง แล�วยังต�องเผชิญกับปIญหาในเรื่องผู�เอาประโยชน>โดยไม#
ลงทุนลงแรง ทําให�บุคคลมีแนวโน�มท่ีจะพยายามหาทางทําข�อตกลงกันระหว#างผู�ได�ประโยชน> เพ่ือท่ีจะ
แบ#งกันร#วมรับผิดชอบต�นทุนค#าใช�จ#าย ซ่ึงเปDนการดําเนินการโดยร#วมกันท่ีรู�จักกันว#า การกระทําท่ีเปDน
การร#วมกันของส#วนรวม (Collective Action) 
  ฉะนั้น จึงกล#าวได�ว#า ผลกระทบข�างเคียงจากภายนอกนั้น เกิดข้ึนเม่ือกิจกรรมใน
ตลาดมีผลตามมาต#อผู�ซ่ึงไม#ได�เปDนส#วนหนึ่งของกิจกรรมนั้นๆ โดยท่ีผลดังกล#าวอาจเปDนในทางบวก
หรือทางลบก็ตามแต# สภาวะท่ีเกิดผลกระทบข�างเคียงดังกล#าวนี้ ได�รับการพัฒนาเปDนแนวความคิด
แนวหนึ่ง ซ่ึงใช�เปDนเหตุผลอธิบายการแทรกแซงของรัฐในกิจกรรมต#างๆ ในสังคม (Hill, 1997) หรือ
บทบาทของรัฐในทางนโยบายสาธารณะ 
  จะเห็นได�ว#า การพัฒนาท่ีเร#งการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได�ก#อให�เกิดผลข�างเคียงซ่ึงมี
ลักษณะท่ีเก่ียวโยงกันเปDนลูกโซ# ตัวอย#างเช#น ภาคอุตสาหกรรมการผลิต เปDนหนึ่งในท่ีมาท่ีสําคัญของ
ผลข�างเคียงดังกล#าว จากการผลิตเชิงพาณิชย>ท่ีมีการใช�วัตถุดิบซ่ึงเม่ือผ#านกระบวนการผลิตแล�ว ผลท่ี
ได�คือผลิตภัณฑ>ท่ีเปDนสินค�าพร�อมกับของเสียในรูปต#างๆ ไม#ว#าจะเปDนของแข็ง ของเหลว หรือก�าซ ซ่ึง
เม่ือไม#มีการจัดการ ณ แหล#งท่ีมาแล�ว ผู�ผลิตปล#อยของเสียดังกล#าวออกสู#พ้ืนท่ีหรือส#วนท่ีเปDนบริเวณ
สาธารณะ เช#น ลําน้ํา ท่ีดินว#างเปล#า ก็จะมีผลต#อเนื่องไปยังชุมชนหรือกลุ#มบุคคลอ่ืน ท่ีอาจไม#ได�รับ
ประโยชน>โดยตรงจากการผลิตนั้น แต#กลับต�องมารับผลกระทบในทางลบในรูปของน้ําเสีย ดินหรือ
พ้ืนท่ีท่ีปนเป��อนสารอันตรายต#อสุขภาพ หรืออากาศเปDนพิษ ผลกระทบทางสิ่งแวดล�อมซ่ึงเกิดจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจนี้ นักเศรษฐศาสตร> Pigou (1932) ได�หันมาให�ความสนใจศึกษาและเปDนผู�
กระตุ�นเตือนให�มีการวิเคราะห>ปIญหาผลข�างเคียงจากภายนอก 
  แนวความคิดเรื่องผลข�างเคียงจากภายนอก มักจะปรากฏในการวิเคราะห>ปIญหาด�าน
สิ่งแวดล�อม เพราะฉะนั้นคําว#า Environmental Externalities จึงเปDนคําท่ีอาจพบเห็นได�ในงานด�าน
นโยบายสิ่งแวดล�อม ตัวอย#างเช#น ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice) มองว#ามลพิษเปDน
ปIญหาเพียงเม่ือมลพิษนั้น ไม#ได�เปDนต�นทุนค#าใช�จ#ายสําหรับผู�ก#อให�เกิดมลพิษนั้น ซ่ึงนั่นหมายความว#า 
เม่ือผู�ก#อให�เกิดมลพิษ สามารถท่ีจะเพิกเฉยต#อต�นทุนค#าใช�จ#ายท่ีเกิดจากมลพิษนั้น แล�วผลักภาระไป
ให�ผู�อ่ืนหรือสังคมโดยรวม ผลข�างเคียงจากภายนอกจึงเกิดข้ึน เม่ือบุคคล ธุรกิจ หรือรัฐบาลดําเนิน
กิจกรรม ซ่ึงไปทําให�เกิดภาระต�นทุนค#าใช�จ#ายซ่ึงไม#เปDนท่ีต�องการให�กับผู�อ่ืน ธุรกิจท่ีทําการผลิตนั้น
หรือองค>กรปกครองส#วนท�องถ่ินท่ีปล#อยน้ําท้ิงลงในแม#น้ํา เท#ากับผลักภาระต�นทุนค#าใช�จ#ายของตนไป
ยังบุคคล ธุรกิจ หรือองค>กรปกครองส#วนท�องถ่ินท่ีอยู#ปลายน้ํา ซ่ึงต�องเสียโอกาสท่ีจะใช�แม#น้ําเพ่ือ
สันทนาการและเพ่ือเปDนแหล#งน้ําใช� หรือไม#ก็ต�องเปDนผู�แบกรับค#าใช�จ#ายในการฟ��นฟูคุณภาพน้ําใน
แม#น้ํานั้นเอง  โรงงานผลิตกระแสไฟฟEาท่ีใช�ถ#านหินแล�วปล#อยของเสียออกสู#อากาศ เท#ากับผลักภาระ
ต�นทุนค#าใช�จ#ายของตนไปให�ผู�อ่ืน ซ่ึงต�องทนต#อความรําคาญท่ีเกิดจากควันเขม#า การผลักภาระต�นทุน
ค#าใช�จ#ายไปให�ผู�อ่ืน ทําให�ธุรกิจท่ีก#อมลพิษลดต�นทุนการผลิตของตนเอง และสามารถลดราคาสินค�าท่ี
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ขายให�ลูกค�าและหรือสามารถเพ่ิมกําไรของตนเอง รัฐบาลท่ีก#อมลพิษนั้น มีต�นทุนค#าใช�จ#ายตํ่าในการ
กําจัดขยะของชุมชน ซ่ึงทําให�สามารถลดภาษีของพลเมืองของตนได� ตราบใดท่ีต�นทุนการผลิตดังกล#าว
สามารถถูกผลักให�ผู�อ่ืนได� บุคคล ธุรกิจและรัฐบาลท่ีก#อมลพิษ ก็จะไม#มีแรงจูงใจท่ีจะลดขยะ หรือ
พัฒนาเทคโนโลยีทางเลือกสําหรับการผลิต และเพราะราคาผลิตภัณฑ>ท่ีธุรกิจและรัฐบาลซ่ึงก#อมลพิษ
ขายให�กับผู�บริโภคนั้นตํ่ากว#าท่ีควรจะเปDน ทําให�ผู�บริโภคมีแรงจูงใจท่ีจะซ้ือสินค�าและบริการเหล#านี้
มากข้ึน และดังนั้น จึงเท#ากับยิ่งเพ่ิมแรงผลักดันให�เกิดมลพิษมากข้ึนไปอีก 
  ผู�วิจัยสรุปได�ว#า การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม หมายถึง เปDนการบริหาร
จัดการหลายประการ ประกอบด�วย มิติทางด�านทรัพยากร  มิติทางด�านเทคโนโลยี  มิติทางด�านของเสีย
มลพิษสิ่งแวดล�อม มิติทางด�านมนุษย> เศรษฐกิจและสังคม ให�มีความสัมพันธ>ต#อกันและกระทําต#อ
สิ่งแวดล�อมในระดับทิศทางและลักษณะต#างๆ กัน ตามแต#ละระบบสิ่งแวดล�อม ซ่ึงจะมีอิทธิพลและส#งผลต#อ
คุณภาพสิ่งแวดล�อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย>เปDนสําคัญ 
 
2.6 แนวคิดและทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรม 
 2.6.1 มนุษย>และโครงสร�างทางสังคม 
  แนวคิดเรื่องมนุษย>และโครงสร�างทางสังคมนั้น เปDนแนวคิดท่ีแสดงให�เห็นถึง
ความสัมพันธ>ระหว#างตัวมนุษย>และโครงสร�างทางสังคมท่ีมนุษย>อยู# แนวคิดนี้ เปDนแนวคิดท่ีสําคัญ 
เพราะเปDนการอธิบายถึงการกระทําทางสังคมของมนุษย> (Social Action) ว#าจะเปDนอย#างไร โดยปกติ
แล�ว การกระทํา (Action) มักจะถูกเข�าใจโดยผูกติดกับตัวมนุษย> มาร>แชลล> (Marshall, 1998) 
อย#างไรก็ตาม แนวคิดเรื่องมนุษย>และโครงสร�างและการกระทําทางสังคมนี้ ยังเปDนปIญหาท่ีมีการ
ถกเถียงกันในทางสังคมศาสตร>มาเนิ่นนาน โดยมีลักษณะเปDนปIญหาโลกแตกว#า ตัวโครงสร�างหรือตัว
มนุษย>กันแน#ท่ีมีความสําคัญมากกว#าในการทําให�เกิดการกระทําทางสังคม ซ่ึงก็คล�ายกับคําถามใน
ลักษณะของไก#กับไข#ว#าสิ่งใดเกิดก#อนกัน ข�อถกเถียงท่ีเกิดข้ึนก็คือ โครงสร�างทางสังคมกําหนดการ
กระทําของมนุษย>หรือไม#? อย#างไร? โครงสร�างทางสังคมถูกสร�างข้ึนมาได�อย#างไร? อะไรคือขอบเขต
ของเสรีภาพของมนุษย> (ถ�ามี) ในการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีเปDนอิสระจากแรงเหนี่ยวรั้งของโครงสร�าง
ทางสังคม? หรือกล#าวอีกนัยหนึ่ง อะไรคือสิ่งท่ีจะมาจํากัดการกระทําตามความต�องการของมนุษย>  
  คําถามต#างๆ เหล#านี้สะท�อนถึงความขัดแย�งระหว#าง 2 พวก คือ พวกเอกัตนิยมหรือ
วิธีวิทยาเอกัตนิยม (Individualism/Methodological Individualism) ท่ีมีหลักร#วมกับพวกเจตจํานง
เสรีนิยม (Voluntarism) ในด�านหนึ่งกับพวกโครงสร�างนิยม (Structuralism) ในอีกด�านหนึ่ง โดยฝNาย
แรกมีความคิดคล�ายกันว#า มนุษย>มีอัตตา (Subject) และมีจิตสํานึก (Consciousness) ของตนเอง 
ในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย#างเสรี โดยไม#ถูกเหนี่ยวรั้งหรือกําหนดโดยโครงสร�างทางสังคมท่ีสลับซับซ�อน
จะต�องถูกศึกษาโดยการลดทอนมาอธิบายมนุษย>ในฐานะท่ีเปDนปIจเจกบุคคล  มนุษย>ในฐานะปIจเจกบุคคลนี้
คือความจริงสูงสุด และการพูดถึงโครงสร�างทางสังคม เช#น กองทัพ ศาสนา ชาติ ชนชั้น (รวมถึงสิ่งท่ีเปDน
ลักษณะร#วม (Collectivities) ต#างๆ – เอก) นั้นก็เปDนเพียงแค#นิยายปรัมปรา มานน> (Mann, 1983) 
ในลักษณะนี้จะเห็นได�ว#า พวกแรกนี้จะเน�นในการให�ความสําคัญกับทางด�านของมนุษย> โดยให�
เสรีภาพแบบเกินเลยของมนุษย> ในการกระทําทางสังคมโดยโครงสร�าง การเปลี่ยนแปลงโครงสร�าง
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และการผลิตซํ้าโครงสร�างทางสังคมนั้น เปDนเพียงผลผลิตจากการใช�เจตจํานงเสรีของมนุษย>สร�างข้ึนมา 
นักคิดในด�านของวิธีวิทยาเอกัตนิยม ได�แก# Thomas Hobbes, John Stuart Mill และ Karl Poper 
ส#วนในด�านพวกเจตจํานงเสรีนิยมได�แก# Talcott Parsons ในช#วงงานก#อนสงครามโลกครั้งท่ี 2 ใน
หนังสือชื่อ The Structure of Social Action 
  ในทางตรงกันข�าม พวกโครงสร�างนิยมกลับเห็นว#าการกระทําใดๆ ของมนุษย>นั้น มี
ปIจจัยอยู#ภายนอกอยู#เบื้องหลังซ่ึงก็คือ โครงสร�างทางสังคมท่ีเปDนแรงเหนี่ยวรั้งให�มนุษย>มีการกระทําใด
กระทําหนึ่งข้ึนมา ในแนวคิดนี้ มนุษย>จะไม#มีเจตจํานงเสรีและเสรีภาพใดๆ ในการกระทําทางสังคม 
แต#มนุษย>จะเปDนเพียงผู�แบกภาระท่ีโครงสร�างความสัมพันธ>ทางสังคมกําหนด ดังนั้น มนุษย>จึงมี
ลักษณะเปDนเพียงหุ#นยนต>ซ่ึงไม#มีความคิด ท่ีถูกต้ังโปรแกรมให�ปฏิบัติตามการกําหนดโดยโครงสร�าง
ทางสังคม แนวคิดหลังนี้ เปDนแนวคิดทฤษฎีแบบต#อต�านมนุษย>นิยม (Anti-Humanism) และเปDนการ
ทําให�อัตราของมนุษย>หายไปจากการศึกษาท่ีเก่ียวกับตัวมนุษย> ตัวอย#างท่ีชัดเจนของนักคิดพวกมาร>กซิส
แบบโครงสร�างนิยม (Structural Marxist) เช#น Louis Althusser 
  ปIญหาของท้ัง 2 พวก คือ ปIญหาของทวินิยมระหว#างมนุษย>และโครงสร�างทางสังคม 
(Agency-Structure Dualism) ท่ีเปDนการอธิบายปรากฏการณ>ต#างๆ แบบแบ#งเปDน 2 ข้ัวท่ีตรงกันข�าม
และไม#สามารถประสานกันได�อยู#ตลอดเวลา ในขณะท่ีอีกฝNายให�ความสําคัญกับเสรีภาพของมนุษย> ท่ี
จะทําตามเจตจํานงของตน อีกฝNายหนึ่งไม#เห็นความสําคัญในการกระทําทางสังคมของมนุษย> และคิด
ว#ามนุษย>เปDนเพียงผู�แบกรับภาระทางโครงสร�าง นอกจากนี้ท้ัง 2 พวก ยังประสบกับปIญหาในแง#ต#างๆ 
โดยพวกวิธีวิทยาเอกัตนิยมและเจตจํานงเสรีนิยมนั้น ประสบกับปIญหาในการอธิบายแบบย#นย#อส#วน 
(Reductionism) เพราะความซับซ�อนท่ีเกิดข้ึนในสังคม รวมถึงรูปแบบและสถาบันต#างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สังคม ได�ถูกย#นย#อทอนส#วนและถูกบีบบังคับให�เข�ามาอยู#ใต�การอธิบาย โดยเน�นเจตจํานงของปIจเจกบุคคลท่ี
จะทําอะไรก็ได�โดยไม#มีแรงเหนี่ยวรั้ง 
  ในอีกด�านหนึ่ง พวกโครงสร�างนิยมก็ประสบปIญหาการอธิบายแบบย#นย#อส#วน
เหมือนกัน เพราะความหลากหลายและซับซ�อนท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย>ถูกย#นย#อ ลดทอนและ
ถูกบีบบังคับให�เข�าอยู#ภายใต�การอธิบายว#า สิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของมนุษย> ถูกกําหนดโดย
โครงสร�างทางสังคม อย#างไรก็ตามพวกหลังนี้ ยังได�ประสบกับปIญหานิยัตินิยม (Determinism) โดย
เปDนนิยมทางโครงสร�าง (Structural Determinism) เพราะโครงสร�างทางสังคม จะกําหนดทุกอย#างท่ี
เกิดข้ึนในสังคมจนในท่ีสุดแล�ว เราสามารถต้ังคําถามย�อนกลับไปได�ว#า ถ�าโครงสร�างทางสังคมท่ีเปDน
พลังภายนอกนั้น เปDนตัวกําหนดการกระทําของมนุษย>อยู#ตลอดเวลา โดยมนุษย>ไม#สามารถท่ีจะทํา
อย#างอ่ืนนอกเหนือไปจากนี้ได� และถ�าเปDนในลักษณะนี้แล�วในสังคมก็ไม#จําเปDนต�องมีตัวมนุษย>อยู# 
เพราะมนุษย>ไม#สามารถทําให�เกิดปฏิกิริยา หรือทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงกับพลังภายนอกซ่ึงเปDน
โครงสร�างทางสังคมได� ดังนั้น คําถามในข้ันสุดท�ายท่ีตามมาก็คือ แล�วจะเปDนไปได�อย#างไรท่ีสังคม
มนุษย>และโครงสร�างทางสังคม จะเกิดและดํารงอยู#ได�โดยไม#มีมนุษย> 
  ปIญหาท่ีกล#าวมาในข�างต�น สะท�อนถึงปIญหาทวินิยมระหว#างมนุษย>และโครงสร�างทาง
สังคมอย#างไม#ประนีประนอมกันได�ระหว#าง 2 พวก อย#างไรก็ดี ได�มีแนวคิดท่ี 3 แทรกเข�ามาเพ่ือแก�ไขปIญหา
นี้ โดยให�การอธิบายออกมาในลักษณะท่ีน#าเชื่อถือและสมเหตุสมผลมากกว#า พวกนี้จะนําเอาแนวคิดแรก
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และแนวคิดท่ีสองมาประนีประนอมกัน โดยหลีกเลี่ยงการกําหนดฝNายใดฝNายหนึ่งโดยอีกฝNายหนึ่ง ตัวอย#าง 
เช#น The Social Construction of Reality ของ Peter Berger และ Thomas Lackmann ได�มีการเสนอว#า 
มีกระบวนการวิภาษวิธีท่ีความหมายเปDนโลกทัศน>ท่ีถูกเข�าใจโดยมนุษย>นั้น ได�ถูกทําให�เปDนสถาบันและ
กลายมาเปDนโครงสร�างทางสังคม และในเวลาเดียวกันโครงสร�างนี้ ก็กลายมาเปDนส#วนของระบบ
ความหมาย (Meaning-Systems) ท่ีถูกใช�โดยมนุษย> ซ่ึงในเวลาเดียวกันก็จํากัดการกระทําของมนุษย> 
เอเบอครอมบี้ (Abercrombie, 2000) 
  อย#างไรก็ตาม ทฤษฎีท่ีได�รับการกล#าวขานกันมากท่ีสุดในแง#ของการให�เหตุผล และมี
ความซับซ�อนในการแก�ปIญหาเรื่องทวินิยมระหว#างมนุษย>และโครงสร�างก็คือ ทฤษฎีการก#อตัวของ
โครงสร�างความสัมพันธ>ทางสังคม (Structuration Theory) ของ Anthony Giddens โดยเขาชี้ให�เห็น
ว#า มนุษย>ไม#ใช#หุ#นยนต>ท่ีถูกต้ังโปรแกรมโดยโครงสร�างทางสังคมท่ีพวกโครงสร�างนิยมคิด เพราะมนุษย>
จะมีความสามารถในการคิดสะระตะ (Knowledgeable Agent) ท่ีจะสร�าง “ความแตกต#าง” ให�
เกิดข้ึนจากสภาพท่ีเปDนอยู# กิดเคนส> (Giddens, 1984) กล#าวคือ มนุษย>สามารถใช�ความรอบรู�ของ
ตนเอง ในการเปลี่ยนโครงสร�างทางสังคมได� และโครงสร�างทางสังคมนั้น ไม#ควรถูกเข�าใจว#าเปDนเพียง
สิ่งท่ีสร�างแรงเหนี่ยวรั้งในการกระทําของมนุษย>แต#เพียงอย#างเดียว เพราะโครงสร�างสามารถเปDนแรง
เสริมให�มนุษย>สามารถทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได�ด�วย   
  โครงสร�างทางสังคม คือ กฎเกณฑ>และทรัพยากรต#างๆ ท่ีมนุษย>สามารถดึงนําเอาไป
ใช�ในการผลิตและผลิตซํ้า (Production and Reproduction) ระบบสังคม และในการก#อตัวของ
โครงสร�างความสัมพันธ>ทางสังคม (Structuration) นั้น การสถาปนาความสัมพันธ>ระหว#างมนุษย>และ
โครงสร�างจะไม#มีลักษณะเปDนทวินิยม (Dualism) แต#จะเปDนทวิภาวะของโครงสร�าง (Duality of  
Structure) ท่ีโครงสร�างทําหน�าท่ีเปDนสื่อกลางและผลผลิตของการกระทําของมนุษย> ดังนั้น โครงสร�าง
จึงโน�มท่ีจะเปDนสิ่งท่ีมีลักษณะเปDนภายในมากกว#าภายนอกตัวของมนุษย> ดังนั้น มนุษย>และโครงสร�าง
คือสองด�านของเหรียญเดียวกัน การกระทําทางสังคมของมนุษย>ผลิตโครงสร�าง และในขณะเดียวกัน
โครงสร�างก็คือ กฎเกณฑ>และทรัพยากรต#างๆ ท่ีมนุษย>นําข้ึนมาใช�ในการกระทําทางสังคม มาร>แชลล>
(Marshall, 1998) 
  ในเรื่องความสัมพันธ>ระหว#างมนุษย>และโครงสร�างนั้น สามารถกล#าวโดยสรุปได�ว#า 
มนุษย>มีขีดความสามารถท่ีจะสร�างการเปลี่ยนแปลงด�วยตนเอง เพ่ือท่ีจะสร�างประวัติศาสตร>หรือ
โครงสร�างทางสังคมของตน แต#ดังท่ี Karl Marx ได�กล#าวเตือนไว�ว#า “มนุษย>ไม#ได�สร�างประวัติศาสตร>
ได�ดังท่ีตนเองต�องการ แต#สร�างภายใต�สภาพการณ>ท่ีมนุษย>ต�องเผชิญโดยตรง ซ่ึงเปDนสภาพการณ>ท่ีถูก
เปลี่ยนผ#านและได�รับอิทธิพลมาจากอดีต” กล#าวอีกนัยหนึ่ง ประวัติศาสตร>ไม#ได�เพียงแค#เกิดข้ึนแก#ตัว
มนุษย> แต#ถูกสร�างโดยมนุษย>ด�วย ไม#ว#ามนุษย>จะตระหนักหรือไม#ก็ตาม ซอเยอร> (Sayer, 1992) 
 2.6.2 คตินิยม อนุรักษ>นิยม 
  หัวใจสําคัญของความคิดทางการเมืองแบบอนุรักษ>นิยม คือ การมองเห็นและการ
ยอมรับในความไม#สมบูรณ>ของมนุษย> อนุรักษ>นิยมเปDนความคิดท่ีมักจะถูกเข�าใจผิดอยู# เสมอ 
โดยเฉพาะเม่ือความคิดนี้ ถูกโยงเข�าไปเก่ียวพันกับบริบทการต#อสู�ทางการเมืองท่ีใช�ความรุนแรง หรือ
ในบริบทการใช�คํานี้ในวงการสื่อสารมวลชนโดยท่ัวไป ความเข�าใจผิดนั้นได�แก# การมองว#าอนุรักษ>นิยม



 69

เปDนความคิดท่ีเน�นการรักษาไว�ซ่ึงสภาพหรือสถานท่ีด้ังเดิม และต#อต�านการเปลี่ยนแปลงต#อสภาพท่ี
เปDนอยู#ในสังคมไทยเองผู�คนมักพูดถึงอนุรักษ>นิยมในฐานะท่ีเปDนความคิดแบบ “ขวา” “ขวาตกขอบ” 
“ขวาจัด” หรือ “เผด็จการ” ท้ังหมดนี้ เปDนความเข�าใจผิดท่ีมีเหตุมาจากการใช�คํานี้ ในบริบทเฉพาะ
ความเข�าใจผิดนี้ อาจทําให�สรุปว#าความคิดแบบอนุรักษ>นิยมเปDนความคิดท่ีไม#ดีและไม#มีคุณค#าใดๆ 
ในทางท่ีดีเพ่ือความเข�าใจท่ีถูกต�อง เราต�องเริ่มต�นจากจุดท่ีว#า ความไม#สมบูรณ>ของมนุษย>เปDนหัวใจ
ของความคิดนี้ 
  อนุรักษ>นิยม เปDนความคิดท่ีเกิดข้ึนมาในฐานะท่ีเปDนปฏิกิริยาต#อความคิด และสภาพ
ทางการเมืองและสังคมชุดหนึ่ง คือ Enlightenment กระบวนการทําให�เปDนอุตสาหกรรม การปฏิวัติ 
และความคิดแบบปIจเจกบุคคลนิยม อนุรักษ>นิยมต#อต�าน Enlightenment ในฐานะท่ีให�ความสําคัญ
กับการใช�เหตุผลของมนุษย>มากเกินไป เนื่องจาก Enlightenment เน�นความสามารถในการใช�ปIญญา
มนุษย>ในการศึกษา และทําความเข�าใจธรรมชาติรอบตัวมนุษย> ซ่ึงเปDนท่ีมาของความรู�แบบ
วิทยาศาสตร> อนุรักษ>นิยมมองว#า วิทยาศาสตร>ได�นําไปสู#การทําลายธรรมชาติ เม่ือจุดเน�นของ
วิทยาศาสตร>อยู#ท่ีความสามารถของมนุษย> ในการเอาชนะธรรมชาติหรือในการควบคุมธรรมชาติบน
พ้ืนฐานของความรู� ท่ีมนุษย> ได�มาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร> ผลท่ีตามมาคือการทําลาย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อนุรักษ>นิยมต#อต�านกระบวนการทําให�เปDนอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเปDน
ผลต#อเนื่องจากความเจริญก�าวหน�าทางวิทยาศาสตร> และการใช�ปIญญาของมนุษย>เพ่ือเอาชนะ
ธรรมชาติ อุตสาหกรรมก#อให�เกิดระบบเศรษฐกิจการผลิตและการบริโภคแบบทุนนิยม สําหรับอนุรักษ>
นิยม ทุนนิยมเปDนสภาพท่ีไม#มีความงดงาม ทุนนิยมก#อให�เกิดการขยายตัวของเมืองใหญ#และชุมชน
เมืองซ่ึงก็เปDนสิ่งท่ีไม#สวยงาม ท้ังหมดนี้เปDนกระบวนการท่ีต#อเนื่องของการเข�าไปทําลายธรรมชาติของ
มนุษย> นอกจากนี้ สิ่งท่ีเกิดข้ึนมาพร�อมกับทุนนิยมและสังคมเมือง คือ ชนชั้นทางสังคมใหม#ท่ีมีวิถีการ
บริโภค วิถีการใช�ชีวิตท่ีอยู#กับสังคมเมืองและลัทธิทุนนิยมซ่ึงก็เปDนชีวิตท่ีไม#สวยงาม ก#อให�เกิดการล�มล�าง
ประเพณีดั้งเดิมของสังคม ซ่ึงเปDนสิ่งท่ีมีคุณค#าสําหรับอนุรักษ>นิยม 
  อนุรักษ>นิยม จะเน�นถึงคุณค#าความต#อเนื่องของวิถีชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรม
ด้ังเดิม อนุรักษ>นิยมต#อต�านการปฏิวัติทางการเมืองและสังคมทุกชนิด ท่ีเกิดจากพ้ืนฐานของความ
เชื่อม่ันในการใช�เหตุผลและปIญญาของมนุษย> การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร> อุตสาหกรรม ทุนนิยม 
เมืองใหญ#และชนชั้นใหม#ทางสังคม มักจะเกิดพร�อมกับการปฏิวัติชนิดต#างๆ อนุรักษ>นิยมชี้ให�เห็นถึง
ข�อบกพร#องของการปฏิวัติทุกรูปแบบไว�ว#า การปฏิวัติซึ่งเปDนการเปลี่ยนแปลงอย#างรอบด�าน ทําให�ต�อง
มีการสร�างแผนหรือภาพสังคมใหม# ท่ีการปฏิวัตินั้นจะมุ#งสร�างสรรค>ข้ึนมา แผนหรือภาพสังคมใหม#นี้มา
จากการใช�ปIญญาของมนุษย> โดยเฉพาะการใช�เหตุผลภายในหมู#ผู�นําการปฏิวัติ อนุรักษ>นิยมชี้ว#า
ปIญญาของมนุษย>มีข�อจํากัด ยิ่งเปDนการใช�ปIญญาโดยคนกลุ#มเดียว ยิ่งมีข�อจํากัดในการทําความเข�าใจ
สังคมได�อย#างแท�จริงและรอบด�าน เม่ือคนเพียงกลุ#มเดียวมีข�อจํากัดทางปIญญาในการทําความเข�าใจ
สังคมแล�ว ดังนั้น จึงไม#เปDนหลักประกันทางปIญญาว#า แผนหรือผังในการสร�างสรรค>สังคมใหม#นั้นจะไม#
มีข�อผิดพลาด อนุรักษ>นิยมได�ชวนให�มองไปท่ีความล�มเหลว ในความพยายามท่ีจะปรับปรุงชีวิตมนุษย>
ให�ดีข้ึน ในการมองไปท่ีความล�มเหลวในความพยายามท่ีจะปรับปรุงชีวิตมนุษย>ให�ดีข้ึน ในการปฏิวัติ
ทางการเมืองต#างๆ ท่ีผ#านมาตามปรากฏในประวัติศาสตร>โลก การปฏิวัติทําให�สูญเสียชีวิตคนมากมาย
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เพ่ือแลกกับความล�มเหลวในการเปลี่ยนแปลงสังคม ภาพสังคมใหม#หรืออุดมคติของนักปฏิวัติ ไม#ได�
เกิดข้ึนจริงในความเปDนจริงหลังการปฏิวัติ เนื่องจากการปฏิวัติเปDนการเปลี่ยนแปลงรอบด�านอย#าง
ฉับพลันทันที จึงเปDนการเปลี่ยนแปลงท่ีละเลยความสําคัญของประสบการณ> ท่ีสั่งสมมานานของ
มนุษย>หรือสังคมโดยส#วนรวม 
  อนุรักษ>นิยมมอง “สังคม” ว#าเปDนสิ่งท่ีซับซ�อนมากเกินกว#าความสามารถในการใช�
ปIญญาของมนุษย> ท่ีจะมาทําการศึกษาเข�าใจสังคมได�อย#างท้ังหมดและอย#างถ#องแท� ความซับซ�อนของ
สังคมนี้ มาจากคุณลักษณะหรือองค>ประกอบท่ีหลากหลายของสังคมเอง แค#การทําความเข�าใจความ
ซักซ�อมมนุษย>คนหนึ่งก็เปDนภาระท่ียากมากแล�ว การทําความเข�าใจสังคมซ่ึงเปDนท่ีรวมของมนุษย>
จํานวนมาก จึงยิ่งมีความยากมากข้ึนหลายเท#า สังคมซ่ึงเปDนสิ่งท่ีมีองค>ประกอบอันซับซ�อนหลากหลาย 
ยังเปDนสิ่งท่ีมีประวัติศาสตร>ความเปDนมาหรือพัฒนาการอันยาวนาน เกินกว#าชีวิตของมนุษย>คนใดคน
หนึ่ง ประวัติศาสตร>สังคมคือ การสั่งสมประสบการณ>อันยาวนานของสังคม ลงในวัฒนธรรมประเพณี
หรือวิถีชีวิตซ่ึงมีอายุยาวนานเท#าอายุของสังคมนั้น นอกจากนี้ มนุษย>ท่ีอยู#ในสังคมมีความไม#เท#าเทียม
กัน มีการจัดลําดับชั้นกันในสังคม โดยคนแต#ละส#วนทําหน�าท่ีเฉพาะท่ีต#างไปจากคนส#วนอ่ืน ไม#มีความ
เท#าเทียมกัน ซ่ึงมาจากบทบาทหรือสถานะทางสังคมท่ีแต#ละคนมีต#างกันไป สังคมจึงถูกมองโดย
เปรียบเทียบว#าเหมือน “ต�นไม�” ซ่ึงมีการเจริญเติบโตไปตามกาลเวลา และมีก่ิงก�านสาขาท่ีเปDน
ส#วนประกอบชนิดต#างๆ ของต�นไม� ซ่ึงมีหน�าท่ีต#างกันไป แต#ก็เปDนองค>ประกอบของต�นไม�โดยรวม 
วิวัฒนาการของสังคม สามารถไปได�ถึงจุดท่ีเจริญเติบโตมากสุดจนถึงจุดจบได�เช#นเดียวกับการล�มตาย
ของต�นไม� นั่นคือมีความเสื่อมสลายเกิดข้ึนได�ในสังคม การมองมนุษย>และสังคมของอนุรักษ>นิยมเช#นนี้ 
ทําให�เกิดการคัดค�านแนวความคิดแบบปIจเจกบุคคลนิยม ซ่ึงมองว#ามนุษย>แต#ละคน เปรียบเสมือน
อะตอมท่ีมีความเปDนอิสระของตัวเองไม#ต�องพ่ึงพาใคร และแยกกันอยู#โดยใช�ปIญญาประกอบกับการ
กระทํา ในการตอบสนองความต�องการของตนเอง เพ่ือแสวงหาความสุขและหลีกเลี่ยงความทุกข> นั่น
คือ มีผลประโยชน>และความเห็นแก#ตัวเปDนแรงจูงใจในการดํารงชีวิต ส#วนอนุรักษ>นิยมมองว#ามนุษย> 
อยู#รวมกันในสังคมอย#างมีความเชื่อมโยงกันเช#นเดียวกับต�นไม�  
  สําหรับอนุรักษ>นิยมกับการปกครอง เปDนเรื่องศิลปะท่ีต�องให�คนท่ีมีประสบการณ>เข�ามา
ดูแล และการปกครองเปDนศิลปะของการใช�ความยืดหยุ#น อนุรักษ>นิยมไม#ได�ต#อต�านการเปลี่ยนแปลง
สังคม แต#การเปลี่ยนแปลงต�องถูกควบคุมดูแลโดยผู�มีประสบการณ> เพ่ือประคับประคองการเปลี่ยนแปลง
นั้นอย#างค#อยเปDนค#อยไป ประสบการณ>ของมนุษย>เปDนตัวชี้ว#า มาตรการใดนั้นเหมาะสมกับสังคมนั้น และ
ยังเปDนการไม#ให�ความเชื่อม่ันในปIญญาของมนุษย>มากเกินไป โดยละเลยวิวัฒนาการของสังคม 
 2.6.3 การด้ือแพ#งของพลเมือง/อารยะขัดขืน 
  การด้ือแพ#งหรือการด้ือต#อกฎหมาย หมายถึง การกระทําท่ีฝNาฝ�นและต#อต�าน
กฎหมายโดยสันติวิธี เปDนการกระทําในเชิงศีลธรรม เปDนการประท�วงหรือคัดค�านคําสั่ง กฎหมายของ
ผู�ปกครองท่ียุติธรรม หรือเปDนการต#อต�านการกระทําของรัฐบาลท่ีประชาชนเห็นว#าไม#ถูกต�อง (สมชาย 
ปรีชาศิลปะกุล, 2544) โดยนักวิชาการบางท#านใช�วลีว#า “สิทธิในการไม#เชื่อฟIงรัฐของประชาชน” เพ่ือ
แสดงนัยว#า การด้ือแพ#งเปDนสิ่งท่ีมากไปกว#ากฎหมาย และอธิบายการด้ือแพ#งผ#านทฤษฎีประชาธิปไตย
แบบเข�มข�น (Radical Democratic Theory) ซ่ึงมองว#าการด้ือแพ#ง เปDนการแสดงความไม#เห็นด�วย
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กับระบบ เปDนความชอบธรรมของการมีส#วนร#วมทางการเมืองแบบไม#ชอบด�วยกฎหมาย ประชาธิปไตย
เปDน/มีมากกว#าระบบกฎหมาย การใช�สิทธิไม#ฟIงรัฐของประชาชนเปDนไปเพ่ือสร�าง/เรียกร�องสิทธิใหม#ๆ 
ท่ีถูกเก็บกดปhดก้ันไว� เพ่ือผลในการสร�างกระแสประชามติให�เกิดการเปลี่ยนแปลงและการแก�ไข
กฎหมาย (ไชยรัตน> เจริญสินโอฬาร, 2540) 
  แนวคิดเรื่องการด้ือแพ#ง แตกต#างไปจากการเข�าใจต#อกฎหมายท่ีมีอยู#ว#า ทุกคนใน
สังคมจะต�องปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือความเปDนระเบียบเรียบร�อยของสังคม การด้ือแพ#งต#อกฎหมาย
จึง เปDนการกระทําท่ีไม#ได�วางอยู#บนบรรทัดฐานของกฎหมายและนโยบายท่ีมีผลบังคับใช�ในปIจจุบัน 
หากแต#เปDนการกระทําท่ีอ�างอิงบรรทัดฐาน กฎเกณฑ> ความถูกต�อง ความยุติธรรม เพ่ือคัดค�าน
กฎหมายหรือนโยบายของรัฐว#าไม#ถูกต�องชอบธรรม 
  ดังเช#น มหาตมะ คานธี กล#าวต#อศาลอินเดียว#า “...ท่ีผมมิได�ปฏิบัติตามคําสั่งของ
เจ�าหน�าท่ีนั้น หาใช#เพราะผมไม#เคารพกฎหมายบ�านเมืองไม# แต#เปDนเพราะกระผมต�องการจะปฏิบัติตาม
คําสั่งท่ีสูงยิ่งไปกว#านั้น นั่นคือ คําสั่งแห#งความรู�สึกผิดชอบชั่วดีของกระผมเอง” (สมชาย ปรีชาศิลปะกุล, 
2544)  
  การด้ือแพ#ง จึงเปDนการอ�างกฎท่ีเหนือกว#ากฎหมาย การด้ือแพ#งต#อกฎหมายเปDนการ
ปฏิเสธสิทธิอํานาจ (Authority) หรืออํานาจปกครองโดยรัฐในประวัติศาสตร>ตะวันตก โสเครติส เปDน
นักคิดคนสําคัญคนหนึ่งท่ีทําการด้ือแพ#งต#อกฎหมาย เพ่ือทําให�กฎทางศีลธรรมหรือความยุติธรรม 
ได�รับการปฏิบัติจริงในสังคม ดังนั้น การด้ือแพ#งหรือสิทธิในการไม#เชื่อฟIงอํานาจรัฐ จึงเปDนการต#อกร
กับความยุติธรรมของสังคมโดยตรง โดยมีจุดมุ#งหมายเพ่ือสร�างความยุติธรรมให�เกิดข้ึนมา เปDนการ
ปฏิเสธไม#ทําตามกฎหมาย โดยอ�างอิงถึงกฎเกณฑ>ท่ีสูงกว#ากฎหมายหรือคําสั่งของผู�ปกครอง  
  ในสังคมตะวันตก การด้ือแพ#งอิงอยู#บนฐานแนวคิดสัญญาประชาคม (Social 
Contact) ท่ีวางอยู#บนสมมุติฐานท่ีว#า สิทธิอํานาจนั้น ในท่ีสุดแล�ว พ้ืนฐานความชอบธรรมอยู#ท่ีปIจเจก
ชนไม#ได�อยู# ท่ีรัฐ เพราะรัฐและรัฐบาลมีท่ีมาจากหลักการ “รัฐโดยความยินยอมพร�อมใจ” 
(Government by Consent) และกฎหมายนโยบายต#างๆ จะเปDนผลท่ีตามาจากหลักการดังกล#าวนี้
เท#านั้น ดังนั้น การด้ือแพ#งจึงเปDนการปฏิบัติการโดยปIจเจกตามกฎท่ี “สูงกว#า” รัฐบาลและกฎหมาย
ของรัฐ โดยอยู#บนพ้ืนฐานท่ีเชื่อว#ามนุษย>มีเหตุมีผล มีการรับผิดชอบชั่วดีท่ีเปDนผู�มอบอํานาจอธิปไตยให�
ตัวแทน ผู�แทน ไปทําการแทนชั่วคราว การด้ือแพ#งจึงเปDนการท่ีสามัญชนธรรมดา ดึงเอาอํานาจท่ีมอบ
ให�แก#รัฐบาลกลับคืนมา 
  ประวัติศาสตร>การด้ือแพ#งในสังคมไทย (ธเนศ อาภรณ>สุวรร, 2549) ได�ชี้ให�เห็นว#า 
สังคมไทยมีวัฒนธรรมการต#อต�านอํานาจรัฐมาแต#ด้ังเดิม โดยอิงอยู#บนแนวคิดเรื่องอํานาจของพุทธ
ศาสนา ดังในพระธรรมศาสตร>ท่ีมีความเชื่อพ้ืนฐานว#า สังคมโดยธรรมชาติมีการขัดแย�งและพิพาทกัน
เพราะธรรมชาติของมนุษย>เอง ดังนั้น จึงต�องมีผู�ปกครองซ่ึงหัวหน�าผู�ปกครองคนในชุมชนก็คือ กษัตริย> 
ซ่ึงได�รับการเลือกจากราษฎรข้ึนมาเพ่ือบังคับบัญชา ระงับการวิวาทของราษฎรในอุดมคติดังกล#าว 
กษัตริย>ต�องต้ังอยู#ในทศพิธราชธรรม กษัตริย>จึงต�องทรงธรรมหรือทรงต�องเปDน “ธรรมราชา” กลไกท่ี
ควบคุมอํานาจของกษัตริย>ก็คือหลักธรรม เม่ือใดท่ีไม#ได�ปฏิบัติตามหลักธรรม อํานาจก็เสื่อมถอยและ
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หมดสิ้นความชอบธรรมของการเปDนผู�ปกครอง ซ่ึงเปDนการเปhดช#องให�กับราษฎรอ�างเปDนเหตุผลและ
ความชอบธรรมในการไม#ยอมรับอํานาจผู�ปกครอง (ปรีชา ช�างขวัญยืน, 2542)  
  เม่ือใดท่ีรัฐหรือผู�ปกครองเกิดเสื่อมทราม จะเกิดกบฏชาวนาและไพร#เพ่ือเสนอตัวเอง
มาสร�างอาณาจักใหม# ท่ีเปDนโลกพระศรีอาริย>ของชาวบ�าน อันเปDนการปลดปล#อยท่ีตรงข�ามกับโลกแห#ง
พันธนาการโดยระบบศักดินา ซ่ึงเปDนคติหรือธรรมเนียมเรื่องอํานาจและการต#อต�านอํานาจรัฐของ
สังคมไทยแต#ดั้งเดิม (ธเนศ อาภรณ>สุวรรณ, 2549) 
  การด้ือแพ#งกฎหมายในบริบทสังคมไทยปIจจุบัน เกิดข้ึนมาเพราะความล�มเหลวของ
การเมืองระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) เพราะความจํากัดของ
ระบบการเมืองปกติ ท่ีอาศัยกระบวนการทางการเมืองเฉพาะการเลือกต้ัง เพ่ือคัดเลือกตัวแทนของ
ประชาชน เข�าไปทําหน�าท่ีเปDนรัฐบาลและฝNายนิติบัญญัติ ลดทอนความหมายของประชาธิปไตยและ
กระบวนการทางการเมือง เหลือเพียงการหย#อนบัตรเลือกต้ังเพ่ือมอบอํานาจไปให�กับนักการเมือง 
พรรคการเมืองท่ีได�รับเลือกต้ัง 
  แต#การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ-การเมือง ความขัดแย�งทางสังคมท่ีเกิดและขยายตัว
ต้ังแต#ทศวรรษ 2530 เปDนต�นมา (ประภาส ปh�นตบแต#ง, 2541) ทําให�ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ไม#
สามารถแก�ไขปIญหาของสังคมได� ปรากฏการณ>การด้ือแพ#งต#อกฎหมาย จึงเปDนการเคลื่อนไหวทางการเมือง
แบบใหม#ข้ึน โดยมีลักษณะของประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) (ไชยรัตน> เจริญโอฬาร, 2540) 
ด�วยความไร�ประสิทธิภาพของระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน จึงทําให�ต�องมีการสร�างรูปแบบการเมืองใหม# 
การด้ือแพ#งต#อกฎหมาย จัดเปDนรูปแบบหนึ่งของการเคลื่อนไหวของประชาชนในรูปแบบใหม# ท่ีเปhดพ้ืนท่ี
ให�กับภาคประชาชนเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  
  การทํางานของการด้ือแพ#ง ไม#ได�เปDนไปดังท่ีฝNายรัฐมักมองว#า การด้ือแพ#งทํางานโดย
การบีบบังคับขู#เข็ญด�วยกําลัง เปDนเรื่องของการใช� “กฎหมู#” อยู#เหนือกฎหมาย เปDนการใช�กําลังของ
คนจํานวนมาก เข�าบีบบังคับรัฐบาลให�กระทําตามความต�องการของกลุ#มตน โดยไม#สนใจถึงความชอบ
ธรรมหรือผลประโยชน>ของสังคมส#วนรวม แต#การทํางานของการด้ือแพ#ง ไม#ได�อยู#ท่ีการใช�กําลังบังคับ
ความรุนแรงและการละเมิดกฎหมาย ถึงแม�จะมีการกระทําท่ีผิดกกฎหมายเกิดข้ึนในกระบวนการด้ือ
แพ#งก็ตาม การด้ือแพ#งต#อกฎหมาย ความสําคัญอยู#ท่ีการปลูกจิตสํานึกของคนในสังคม ให�ตระหนักถึง
ความยุติธรรมของกฎหมาย นโยบาย โครงสร�างความยุติธรรมของสังคม การทํางานของการด้ือแพ#งมี
เปEาหมายอยู#ท่ีการสื่อสารถึงสังคม ถึงปIญหาความเดือดร�อนและความอยุติธรรมดังกล#าว ผู�กระทําการ
ด้ือแพ#งยินยอมรับการลงโทษอันเกิดข้ึนตามกฎหมาย 
  ดังกรณีการชุมนุมของสมัชชาคนจน การป�นทําเนียบรัฐบาล ฯลฯ กิจกรรมเหล#านี้ เปDน
เพียงเครื่องมือเพ่ือทําให�กลายเปDนข#าวและสื่อสารกับสังคม ให�คนในสังคมรับฟIง ติดตามทําความเข�าใจกับ
ปIญหาของสมัชชนคนจน (ประภาส ปh�นตบแต#ง, 2541) ชาวบ�านท่ีป�นทําเนียบรัฐบาลยอมรับการจับกุม
ดําเนินคดี ยอมรับกฎหมาย แต#เปEาหมายของการด้ือแพ#งกลับต�องการสะท�อนให�เห็นถึงกฎหมาย นโยบายท่ี
ไม#เปDนธรรมหรืออยุติธรรม และการเสนอให�มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย นโยบาย เพ่ือสร�างความเปDนธรรม
และความอยุติธรรมให�เกิดข้ึนในสังคม ในระยะยาวการด้ือแพ#ง จึงเปDนปIจจัยหนึ่งท่ีหนุนช#วยในการสร�าง
การเมืองและระบบการเมืองใหม#ท่ีวางอยู#บนคุณธรรมของสามัญชน 
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 2.6.4 โลกาภิวัตน> 
  ปรากฏการณ>ท่ีมีความสัมพันธ>ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมต#างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในโลกนี้ ได�ถูกเปลี่ยนรูปหรือแปลงเข�าหากันอย#างใกล�ชิดมากข้ึน ท้ังในด�านของการรับรู�และ
การกระทําในเรื่องราวต#างๆ อย#างท่ีไม#เคยเกิดข้ึนมาก#อน เรื่องหรือประเด็นต#างๆ ท่ีเกิดข้ึนในท่ีซ่ึง
ห#างไกลมากและข�ามพรมแดนของรัฐชาติ (Nation State) สามารถถูกรับรู�และมีผลต#อตัวเราอย#าง
รวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีการสื่อสารเปDนตัวช#วย เช#น เหตุการณ>ท่ีผู�ก#อการร�ายจี้เครื่องบินโดยสารชนตึก 
World Trade Center ในเหตุการณ> September 11th, 2001 นั้น เราสามารถรับรู�ได�อย#างรวดเร็ว
โดยผ#านสื่อในรูปแบบต#างๆ โดยเฉพาะโทรทัศน>และอินเทอร>เน็ต นอกจากจะเกิดการรับรู�แล�ว ยังมีการ
กระทําหรือการปฏิบัติท่ีเกิด เช#น การท่ีประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต� ให�ความ
ร#วมมือในการสืบหาและปEองกันผู�ก#อการร�ายอย#างรวดเร็ว หรือการท่ีผู�คนต#างๆ ท่ัวโลก กลัวการข้ึน
เครื่องบินโดยสาร ซ่ึงมีผลทําให�สายการบินต#างๆ ประสบภาวะวิกฤตและเศรษฐกิจโลกเกิดภาวะชะงักงัน 
  ลักษณะนี้เท#ากับว#าแนวคิดเก่ียวกับเรื่องกาลเทศะ (Time Space) ในชีวิตของมนุษย> 
ได�ถูกแปรรูปไปจากเดิม โดยเหตุการณ>ท่ีเกิดข้ึนห#างไกลออกไป ไม#ว#าจะเปDนในด�านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมหรือวัฒนธรรม สามารถท่ีจะมีผลกระทบต#อตัวเราโดยตรงและรวดเร็วมากข้ึน อย#างท่ี
ไม#เคยเปDนมาก#อน กิดเดนส> (Giddens, 1998) กล#าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การสัมผัสกับกาลเทศะของ
มนุษย> ได�ถูกรวบมัดและรวมตัวให�เปDนไปในทางเดียวกันมากยิ่งกว#าในอดีต และช#วงห#างท่ีมีนั้นได�ถูก
ย#นย#อเข�ามา ทําให�คนเราตระหนักถึงกันและกันมากยิ่งข้ึน ดังนั้น เราสามารถเห็นได�ว#าในยุคโลกาภิวัตน>
นั้น เหตุการณ>และรูปแบบทางสังคมของท่ีท่ีเราอยู#กับท่ีท่ีอยู#ห#างออกไป จะมีกระบวนการแผ#ขยายเข�า
หากันและล�อต#อกัน  และกระบวนการนี้ จะเชื่อมโยงทําให�สังคมท่ีแตกต#างกัน กลายมาเปDนเครือข#าย
ท่ีคล�ายคลึงกัน ดังนั้น โลกาภิวัตน>ก็คือ การทําให�ความสัมพันธ>ทางสังคมในระดับโลกเข�มข�นข้ึน และ
ความสัมพันธ>ท่ีเข�มข�นนี้ จะเชื่อมโยงระยะห#างในลักษณะท่ีสิ่งท่ีเกิดข้ึนในท�องถ่ิน จะเกิดข้ึนจาก
อิทธิพลของเหตุการณ>ท่ีเกิดข้ึนในท่ีท่ีไกลออกไปในทางตรงข�าม เหตุการณ>ในท�องถ่ินอาจจะมี
ผลกระทบต#อท่ีท่ีอยู#ไกลออกไปด�วย  
  อย#างไรก็ตาม ได�มีข�อถกเถียงระหว#างพวกท่ีเชื่อในโลกาภิวัตน>แบบสุดโต#ง 
(Radicals) ท่ีเห็นว#าโลกาภิวัตน>เกิดข้ึนจริงและมีผลกระทบไปทุกๆ ท่ี การพัฒนาในระบบตลาดโลกได�
ทําให�พรมแดนของรัฐชาติจางหายไป รัฐชาติได�สูญเสียอํานาจอธิปไตย (Sovereignty) ของตนเอง จน
กล#าวได�ว#ารัฐชาติกลายมาเปDนเพียงแค# “นิยาย” ปรัมปราเรื่องหนึ่ง ตัวอย#างของวิกฤตการณ>ทาง
เศรษฐกิจในเอเชีย (Asian Economic Crisis) ท่ีเกิดข้ึนคือ ผลท่ีชัดเจนในแง#ลบของโลกาภิวัตน>      
(ท่ีรัฐชาติไม#สามารถจัดการอะไรได�) 
  ในทางตรงข�าม พวกข้ีสงสัย (Skeptics) ได�ออกมาโต�แย�งว#าโลกาภิวัตน>นั้น 
เปรียบเสมือนแค# “เหล�าเก#าในขวดใหม#” โดยพวกนี้ให�ความเห็นว#าโลกาภิวัตน> ก็เปDนเพียงแค#คราบเงา
ของอุดมการณ>ตลาดเสรี (Free Market) ท่ีมุ#งบั่นทอนระบบสวัสดิการ (Social Welfare) (ดังนั้น
โลกาภิวัตน>จึงเปDนเพียงแค#การสร�างอุดมการณ> เพ่ือสร�างความชอบธรรมให�แก#ระบบตลาดเสรีของโลก
ในลักษณะของเสรีนิยมใหม# (Neo Liberalism) และจะมีผลทําให�ระบบทุนนิยม (Capitalism) 
ตะวันตกมีความแข็งแกร#งมากยิ่งข้ึน ลักษณะนี้เท#ากับว#าโลกาภิวัตน> ถูกเชื่อมโยงเข�ากับแนวคิดของ
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จักรวรรดินิยมใหม# (Neo Imperialism) ท่ีใช�การล#าเมืองข้ึนทางเศรษฐกิจโดยผ#านระบบทุนนิยม
แทนท่ีการล#าพรมแดน เฮลด>และแมคกริว (Held & McGrew, 2000) ในขณะเดียวกัน พวกนี้ศึกษา
เปรียบเทียบประวัติศาสตร>การค�าท่ีผ#านมาแล�วเห็นว#า ลักษณะของการค�าท่ีมีมาเปDนอย#างไรก็เปDน
อย#างนั้น ไม#ได�มีอะไรในกอไผ#และโดยเฉพาะถ�าเทียบกับการค�าในช#วง ค.ศ. 1870 – 1914 แล�ว 
การค�าในช#วงนั้น จะมีลักษณะเปhดทําการค�าขายในระดับโลกมากกว#า พวกนี้ได�ชี้แจงต#อไปว#าการค�า 
การลงทุนและการหมุนเวียนทางการเงิน โดยส#วนใหญ#แล�ว จะถูกจํากัดให�อยู#ในภูมิภาคของกลุ#ม
ประเทศผู�นําทางเศรษฐกิจมากกว#า เช#น การค�าใน EU. (European Union) ในรอบ 30 ป�ท่ีผ#านมา ก็
มีการกีดกันทางการค�าให�อยู#ภายในเขตของตัวเองมาตลอด ซ่ึงการกีดกันนี้ ส#งผลให�เกิดการไม#
ขยายตัวทางการค�าในระดับโลกเท#าท่ีควร ดังนั้น โลกาภิวัตน>ทางเศรษฐกิจ (Globalization of 
Economy) จึงไม#ได�เกิดข้ึนตามท่ีพวกท่ีเชื่อในโลกาภิวัตน> (Globalization Theorists, Globalists) 
ว#าไว� เฮิชท>และธอมสัน (Hirst & Thomson, 1999) นอกจากนี้ การกระจุกตัวทางเศรษฐกิจในกลุ#ม
ประเทศเหล#านี้ด�วย และในเรื่องของการกระจุกตัวของอํานาจในการควบคุมทางเศรษฐกิจนี้ ก็บ#ง
ชี้ให�เห็นถึงความไม#มีอะไรในกอไผ#ของโลกาภิวัตน> เพราะในป� ค.ศ. 1914 มีเพียง 8 ประเทศ
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจ ซ่ึงก็ไม#ต#างจากปIจจุบันท่ีมีเพียงแค#กลุ#ม G-8 ดังนั้น เศรษฐกิจจึงกระจุกตัว
อยู#ในประเทศท่ีรวยกว#าและไม#ได�กระจายตัวไปในระดับโลกจริงๆ   
  การโต�แย�งระหว#างพวกสุดโต#งและพวกข้ีสงสัย แม�จะมีเหตุผลและข�อมูลสนับสนุนอยู#
บ�าง แต#ก็มีจุดบกพร#องเพราะเปDนการพิจารณาโลกาภิวัตน>จากแง#มุมเดียว คือจากด�านเศรษฐกิจ 
เพราะโลกาภิวัตน>โดยรวมนั้น จะมีความแตกต#างจากโลกาภิวัตน>ทางเศรษฐกิจซ่ึงเปDนองค>ประกอบ
หนึ่งของโลกาภิวัตน>โดยรวม เช#น การเคลื่อนไหวต#อสู�ทางสังคม (Social Movement) ท่ีเปDนการเมือง
สีเขียว (Green Politics) ในเรื่องเก่ียวกับปNาเขตร�อนท่ีมีอยู#ท่ัวโลก ในปIจจุบันไม#ได�เปDนแค#เพียงเรื่อง
ทางเศรษฐกิจแต#เพียงอย#างเดียว แต#เปDนเรื่องท่ีเก่ียวพันไปกับสิ่งแวดล�อมด�วย ถึงแม�ว#าการตัดไม�หรือ
การทําลายปNาในรูปแบบต#างๆ จะมีเหตุผลทางเศรษฐกิจเปDนตัวผลักดัน แต#การต#อสู�ในเรื่องการทําลาย
ปNาในระดับโลกนั้น ไปเก่ียวพันกับเรื่องการอนุรักษ>สิ่งแวดล�อม เพราะผลกระทบจากความต�องการทาง
เศรษฐกิจอีกท่ีหนึ่ง (เช#น การทําลายปNาในลุ#มน้ําอเมซอน) ก#อให�เกิดผลกระทบข�ามพรมแดนของ
ประเทศในด�านของสิ่งแวดล�อม (เช#น การสูญเสียออกซิเจนในระบบอากาศของโลก) หรือแม�แต#ใน
เรื่องของ E-Commerce ท่ีมีการทําการค�าข�ามพรมแดนประเทศผ#านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส>ก็ตาม      
ก็ไม#ได�มีเพียงมิติทางด�านเศรษฐกิจ แต#ไปเก่ียวพันกับเรื่องทางเทคโนโลยีการสื่อสารด�วย 
  ดังนั้น โลกาภิวัตน>จึงไม#ใช#เพียงแค#เรื่องทางเศรษฐกิจ โลกาภิวัตน> คือ ปฏิสัมพันธ>ท่ีมี
ความเชื่อมโยงกันของมิติต#างๆ ไม#ว#าจะเปDนการเมือง สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล�อม เทคโนโลยีและ
รวมถึงด�านเศรษฐกิจด�วย โดยโลกาภิวัตน>นี้จะมีการพัฒนาของระบบการสื่อสารเปDนตัวช#วยเร#ง        
กิดเดนส> (Giddens, 1999) ลักษณะของโลกาภิวัตน>ท่ีเปDนความซับซ�อนของการผสมผสานของมิติ
ต#างๆ ดังกล#าวนี้ จะมีความเก่ียวพันกับสิ่งท่ีกล#าวไว�ข�างต�นซ่ึงก็คือ ช#องว#างของกาลเทศะท่ีเกิดข้ึนใน
ความสัมพันธ>ของมนุษย>จะถูกลดลง ทําให�คนเราสามารถรับรู�ในเรื่องท่ีอยู#ไกลออกไป เรื่องท่ีอยู#ไกล
ออกไปก็มีอิทธิพลต#อตัวเราและเรื่องท่ีเราพบอยู#ใกล�ตัว ก็อาจจะมีผลกระทบต#อคนท่ีอยู#ไกลออกไป 
ดังนั้น โลกาภิวัตน>จึงไม#ใช#เพียงแค#เรื่องท่ีเกิดข้ึน “ไกลตัว” แต#เพียงอย#างเดียว มันเปDนเรื่องท่ีเกิดข้ึน 



 75

“ใกล�ตัว” ด�วย ในขณะเดียวกันกระบวนการหรือกลไกท่ีทําให�เกิดเหตุการณ>หรือเรื่องราวต#างๆ ข้ึน ก็
จะมีความซับซ�อน (เพราะเปDนผลมาจากความซับซ�อนของการผสมผสานในมิติต#างๆ) และบ#อยครั้งท่ีมี
ความขัดแย�งในตัวเอง (Globalization as Complex Contradictory Processes) 
  กรณีตัวอย#างของความซับซ�อนและความขัดแย�งในตัวของโลกาภิวัตน>ก็เช#น กรณีการ
เคลื่อนไหวทางสังคมในการต#อต�านการสร�างเข่ือน จะเห็นได�ว#าการต#อต�านการสร�างเข่ือนนั้น จะมี
ความซับซ�อนท่ีผสมผสานระหว#างเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดล�อม รวมถึงวิถีชีวิตของ
ชุมชน ในขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวคัดค�านการสร�างเข่ือนในระดับโลก ก็ส#งผลต#อการรับรู� 
(Perception) และจิตสํานึกของการเคลื่อนไหวคัดค�านการสร�างเข่ือนในท�องถ่ินต#างๆ และในทางตรง
ข�ามการเคลื่อนไหวในท�องถ่ิน ก็มีผลกลับไปสู#การเคลื่อนไหวและการสร�างจิตสํานึกในระดับโลก หรือ
ในกรณีของร�าน McDonald’s ท่ีเปDนอนุสาวรีย>ของอเมริกาท่ีปรากฏอยู#ท่ัวโลกนั้น นอกจากจะเปDน
สัญลักษณ>ของโลกาภิวัตน>ทางเศรษฐกิจแล�ว ยังมีลักษณะของโลกาภิวัตน> (Globalization of 
Culture) (ถ�าเราคิดว#าอาหารคือส#วนหนึ่งของวัฒนธรรม) Mcdonald’s ได�สะท�อนถึงความซับซ�อนใน
การผสมผสานของมิติต#างๆ และในขณะเดียวกัน เราจะเห็นได�ว#านอกจาก McDonald’s จะผลิต
แฮมเบอร>เกอร>ท่ีเปDนอาหารอเมริกันให�เรากินแล�ว (ซ่ึงสะท�อนถึงกระแสโลกท่ีมีต#อท�องถ่ิน) ในชนิด
ต#างๆ ของแฮมเบอร>เกอร>ยังมีรสกะเพราหมู (ในไทย) และหมูเปรี้ยวหวาน (ในสิงคโปร>) จุดนี้แสดงให�
เห็นถึงกระแสของท�องถ่ินท่ีมีอิทธิพลต#อกระแสโลกด�วยเช#นกัน 
  ลักษณะดังกล#าวนี้ชี้ ให�เห็นว#า นอกจากโลกาภิวัตน>จะมีความซับซ�อนของการ
ผสมผสานในมิติต#างๆ แล�ว ตัวมันเองยังมีความขัดแย�งในตัวเอง กล#าวคือ ในกระบวนการโลกาภิวัตน>ท่ี
ดูเหมือนว#ากระแสโลกจะมีอิทธิพลต#อท�องถ่ินนั้น จะมีกระบวนการทําให�เปDนท�องถ่ิน (Localization) 
หรือการท่ีมีกระแสท�องถ่ินแฝงฝIงอยู#ในโลกาภิวัตน>อยู#เสมอๆ เราจะเห็นได�ว#า โลกาภิวัตน>จะมีท้ังสิ่งท่ี
เปDนการรวมศูนย> (Centralization) เข�าสู#กระแสโลกและมีการกระจายตัวออกจากกระแส
โลก (*Decentralization) อยู#ในขณะเดียวกัน ความซับซ�อนและความขัดแย�งในตัวของโลกาภิวัตน>นี้ 
ได�ทําให�โลกาภิวัตน>เปDนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนได�โดยบังเอิญและไม#คาดคิด (Contingent) และมี
รูปแบบของวิพากษ>วิธี (Dialectical) เพราะโลกาภิวัตน>ไม#ได�นํามาซ่ึงความแน#นอนของทิศทางและ
รูปแบบของเหตุการณ>ท่ีจะเกิดข้ึน แต#มันมักจะมีองค>ประกอบท่ีตรงกันข�ามและขัดแย�งเกิดข้ึนด�วย
เสมอ กิดเดนส> (Giddens, 1990) ดังท่ีได�ให�ยกตัวอย#างไว�ข�างบน 
  จากลักษณะดังกล#าวทําให�โลกาภิวัตน>ต#างจากอัสดงคตานุวัตร (Westernization) 
เพราะในอัสดงคตานุวัตรนั้น ประเทศอ่ืนๆ จะเปDนฝNายรับจากการกระทําของประเทศตะวันตก
เพียงแต#ฝNายเดียว แต#ในโลกาภิวัตน>จะมีความขัดแย�งในตัว การเกิดข้ึนอย#างบังเอิญ หรือการเกิดข้ึน
ของเหตุการณ>อย#างวิพากษ>วิธีท่ีเปDนปฏิกิริยาสวนกลับเกิดข้ึนเสมอ นอกจากตัวอย#างในเรื่องการต#อสู�
ในการสร�างเข่ือนและร�าน McDonald’s แล�วปรากฏการณ>ของ “อาณานิคมในมุมกลับ” (Reverse 
Colonization) หรือการท่ีประเทศท่ีไม#ใช#ประเทศตะวันตก สามารถมีอิทธิพลต#อประเทศตะวันตกนั้น
เปDนสิ่งท่ีเกิดข้ึนมา เช#นความนิยมวัฒนธรรมละตินอเมริกาใน Los Angeles การเติบโตของธุรกิจ
ไฮเทคในอินเดีย และการนําเข�ารายการโทรทัศน>ของบราซิลไปยังโปรตุเกส กิดเดนส> (Giddens, 
1999) อย#างไรก็ตามมีข�อสังเกตว#า แม�โลกาภิวัตน>จะต#างจากอัสดงคตานุวัตร แต#อํานาจในการควบคุม
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เรื่องราวต#างๆ ยังคงตกเปDนของประเทศตะวันตกอยู#ดี ถึงแม�ว#าจะมีรสหมูกะเพราและหมูเปรี้ยวหวาน
แต#ก็ยังเปDน Mcdonald’s อยู#ดี หรือถึงแม�อาหารไทยจะดังในระดับโลกในตอนนี้ แต#ก็ดังได�ก็เพราะ
เกิดการยอมรับของอาหารไทยข้ึนในชาติตะวันตกก#อน แล�วจึงกระจายไปประเทศอ่ืนๆ 
  ประเด็นท่ีสําคัญท่ีสุดอันหนึ่งในเรื่องของโลกาภิวัตน>ก็คือ เรื่องของความสัมพันธ>
ระหว#างโลกาภิวัตน>และรัฐชาติ (Globalization and the Nation State) กล#าวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
ผลกระทบของโลกาภิวัตน>ท่ีมีต#อรัฐชาติและอํานาจอธิปไตยของรัฐชาติ นักสังคมวิทยา Daniel Bell 
ได�กล#าวว#ารัฐชาตินั้นเล็กเกินไปสําหรับเรื่องท่ีใหญ#ๆ และในขณะเดียวกันก็ใหญ#เกินไปสําหรับเรื่องท่ี
เล็กๆ กิดเดนส> และแมคกริว (Giddens, 1999; McGrew, 1992) สิ่งที่ Bell กล#าวสะท�อนให�
เห็นถึงปIญญาท่ีเกิดข้ึนในอํานาจรัฐในการจัดการเรื่องราวต#างๆ ท้ังภายในประเทศและท่ีเก่ียวพันกัน
ระหว#างประเทศ ในทํานองเดียวกัน Zygmund Bauman ได�พิจารณาว#ารัฐต#างๆ ในยุโรปมีปIญหาใน
การใช�อํานาจในการจัดการเรื่องราวต#างๆ โดยแบ#งได�เปDนสามด�าน 1) ด�านเศรษฐกิจ อํานาจในการ
จัดการทางนี้ของรัฐ ได�ถูกลดทอนลงและอํานาจทางด�านนี้ ได�เคลื่อนย�ายไปสู#ด�านบนในระดับเวทีโลก 
[ภายใต�การควบคุมของบรรษัทข�ามชาติ (Multi-National Corporations) และสถาบันทางเศรษฐกิจ
และการเงินระหว#างประเทศ (Global Economic and Financial Institutions) เช#น ธนาคารโลก 
(The World Bank) กองทุนการเงินระหว#างประเทศ (The International Monetary Fund หรือ 
IMF) และองค>การค�าระหว#างประเทศ (The World Trade Organization หรือ WTO เปDนต�น) 
– เอก] อิทธิพลของโลกาภิวัตน>ทางเศรษฐกิจ ทําให�รัฐไม#สามารถควบคุมระบบเศรษฐกิจในตัว
รัฐเองอีกต#อไป 2) ด�านการคลอบงําด�านวัฒนธรรม (Culture) อํานาจของรัฐในการจัดการทางด�าน
นี้ได�ถูกทําให�เคลื่อนตัวลงไปสู#ระดับล#างในสังคมซ่ึงได�แก# ขบวนการทางสังคม (Social Movement) 
ชุมชน กลุ#มชาติพันธ> เปDนต�น 3) ด�านอํานาจทางการเมือง คือสิ่งเดียวท่ีรัฐสามารถดํารงรักษาไว�ได� แต# 
Bauman ก็ได�ต้ังคําถามข้ึนมาว#า อํานาจทางการเมืองโดยปราศจากฐานอํานาจทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมนั้น จะทําให�ตัวของรัฐนี้สามารถดํารงอยู#ต#อไปได�อีกนานเท#าใด บูแมน (Bauman, 1992) 
  ในความเปDนจริงแล�ว ถึงแม�จะเปDนด�านอํานาจทางการเมืองก็ตาม ก็ยังมีผู�แย�งว#า
โลกาภิวัฒน>ได�บั่นทอนอํานาจทางการเมืองของรัฐไปมาก David Held ได�ต้ังประเด็นข้ึนมาว#า อํานาจ
และความชอบธรรมของรัฐท่ีใช�ระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Policy) นั้นเกิด
ข้ึนมาจากความสัมพันธ>ท่ีสอดคล�องกันระหว#าง  
  1. ผู�มีสิทธิในการเลือกต้ังและผู�มีอํานาจในการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ 
(Public Policy) ท่ีถูกเลือกข้ึนมาเปDนตัวแทนของผู�ท่ีเลือก โดยมี “หีบเลือกต้ัง” เปDนตัวเชื่อมโยงและ
เปDนสัญลักษณ>ของการเลือกต้ัง ท่ีสะท�อนถึงการมอบอํานาจของผู�เลือกให�แก#ตัวแทนท่ีถูกเลือก  
  2. การมอบอํานาจให�ตัวแทนนี้เกิดข้ึนใน “เขตเลือกต้ังภายในเขตแดนแห#งรัฐชาติ” 
(Constituent National Territory) อย#างไรก็ตามอํานาจและความชอบธรรมของรัฐนี้ ได�ถูกบั่นทอน
ลงโดยการเชื่อมโยงกันและกันของรัฐต#างๆ ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก เฮลด> (Held, 1995) 
ประเด็นปIญหาและการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะในเรื่องต#างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระดับภูมิภาคและใน
ระดับโลก แต#มีผลกระทบต#อเหตุการณ>ภายในของแต#ละประเทศ ได�ก#อให�เกิดผลกระทบข�าม       
“เขตเลือกต้ังภายในเขตแดนแห#งรัฐชาติ” ท่ีเปDนแหล#งท่ีให�อํานาจและความชอบธรรมแก#ผู�ท่ีถูกเลือก
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เข�ามาเปDนตัวแทนในการใช�อํานาจรัฐ เช#น กรณีการตัดสินใจในปIญหาเรื่องปNาเขตร�อนในบราซิลดังท่ี
กล#าวในตอนต�น จะมีผลต#อระบบนิเวศรวมถึงระดับออกซิเจนของโลกรวมถึงประเทศไทยด�วย หรือ
แม�แต#ปIญหาในเรื่อง เอดส> แรงงานข�ามชาติ สิทธิมนุษยชนและสิทธิของสัตว> รวมตลอดจนถึงเรื่อง
อิทธิพลของตลาดการเงินโลก ท้ังๆ ท่ีเรื่องเหล#านี้มีผลกระทบต#อคนท่ีอยู#ใน “เขตเลือกต้ังภายในเขต
แดนแห#งรัฐชาติ” แต#ผู�ท่ีถูกเลือกไปเปDนตัวแทนในการใช�อํานาจรัฐ ก็ไม#สามารถใช�อํานาจรัฐในการ
จัดการเรื่องราวต#างๆ ท่ีเกิดข้ึนได�อย#างเต็มท่ีนัก เพราะมันมีความเชื่อมโยงของปIญหาและการตัดสินใจ 
ในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีเกินไปกว#าอํานาจของรัฐใดรัฐหนึ่ง โดยตัวมันเองจะจัดการได� ท้ังท่ี
เรื่องราวต#างๆ นี้เกิดข้ึนในดินแดนของตัวเอง ท่ีตัวเองมีความชอบธรรมท่ีจะจัดการจุดนี้เท#ากับว#า
อํานาจและความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐได�ถูกทําให�ลดลง 
  ไม#ว#ารัฐชาติจะดํารงอยู#หรือไม#ก็ตาม แต#ท่ีแน#ๆ คือโลกาภิวัตน>ได�ก#อให�เกิดการเปลี่ยน
รูปแบบและแนวคิดของคําว#าอํานาจอธิปไตยของรัฐ กล#าวได�ว#า โลกาภิวัตน>ได�จัดรูปแบบใหม#ให�แก#
สถาบันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและรวมถึงชีวิตของมนุษย> จากท่ีกล#าวมาข�างต�นเราสามารถ
สรุปผลกระทบของโลกาภิวัตน>ต#อรัฐชาติได�ใน 2 ทิศทาง  
  1. โลกาภิวัตน>ได�ดึงเอาอํานาจและอิทธิพลต#างๆ ท่ีรัฐ (และรวมถึงชุมชนท�องถ่ินในรัฐ) 
ครอบครองอยู#ข้ึนไปอยู#ในมือของเวทีระดับโลก โดยเฉพาะอํานาจในการควบคุมเศรษฐกิจ  
  2. โลกาภิวัตน>กดและดันให�อํานาจของรัฐลงไปอยู#ในเวทีระดับชุมชนท�องถ่ินมากข้ึน 
โดยให�ชุมชนต#างๆ มีอิสระในอัตตลักษณ>หรือตัวตน  
  อย#างไรก็ตามเราคงต�องตระหนักด�วยว#า ถึงแม�อํานาจของรัฐจะได�ถูกแปรรูปไป แต#
รัฐก็ยังคงปรากฏอยู# แม�ว#าบรรษัทข�ามชาติและสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระหว#างประเทศ จะมี
บทบาทสูงในระบบเศรษฐกิจและในระบบตลาด แต#รัฐก็ยังคงไว�ซ่ึงอํานาจทางการเมือง และยังมี
บทบาทในการใช�อํานาจทางการเมืองในการจัดการเรื่องราวต#างๆ ท่ีเก่ียวพันกับกิจการภายในประเทศ
ได�อย#างสูง โดยเฉพาะอย#างยิ่งรัฐในประเทศกําลังพัฒนา เราไม#ควรท่ีจะมองรัฐในฐานะท่ีเปDนเพียงผู�ท่ี
ถูกกระทําจากบรรษัทข�ามชาติ จากสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระดับโลก และจากโลกาภิวัตน>
ทางเศรษฐกิจ เพราะตัวรัฐเองก็สามารถสร�างยุทธศาสตร>ในการตอบโต�กับกระแสโลกได� ประเทศ
เมียนม#าร> คงเปDนตัวอย#างท่ีดีตัวอย#างหนึ่งในการฝ�นกระแสโลกาภิวัตน> โดยการใช�อํานาจทางการเมือง
ของรัฐปhดประเทศ และท่ีสําคัญท่ีสุด รัฐยังคงเปDนองค>กรท่ีมีพลังทางการทหารและยังเปDนองค>กรทาง
การเมืองและกฎหมายท่ีมีอํานาจและความชอบธรรม ในการควบคุมประชาชนในดินแดน ซ่ึงเปDนลักษณะ
ท่ีบรรษัทข�ามชาติและสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกไม#มี กิดเดนส> (Giddens, 1990)  
  ประเด็นสุดท�ายท่ีน#าสนใจเก่ียวกับโลกาภิวัตน> ก็คือ โลกาภิวัตน>กับการต#อต�านโลกาภิวัตน> 
(Globalization and Anti-globalization) แต#ในเรื่องการต#อต�านโลกาภิวัตน>นี้จะถูกโยงเข�าโดยตรง
กับโลกาภิวัตน>ทางเศรษฐกิจ (มากกว#าโลกาภิวัตน>โดยรวมดังท่ีเคยแยกแนวคิดไว�ในตอนต�น) เชื่อมโยง
กับแนวคิดเสรีนิยมใหม#ท่ีเน�นระบบตลาดเสรีมากข้ึน 
  โลกาภิวัตน>ทางเศรษฐกิจ คือ โลกาภิวัตน>ท่ีแสดงนําโดยบรรษัทข�ามชาติโดยมีรัฐใน
กลุ#มประเทศท่ีพัฒนาแล�ว เช#น กลุ#มประเทศ G-8 (Group of Eight ซ่ึงได�แก# แคนาดา, สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุNน 
รัสเซีย, ฝรั่งเศส, เยอรมนีและอิตาลี) ให�การสนับสนุนและกลุ#มประเทศเหล#านี้ มีบทบาทอยู#ในสถาบัน
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เศรษฐกิจและการเงินระดับโลกสูง ทําให�สามารถดึงการสนับสนุนของสถาบันต#างๆ เหล#านี้มา
สนับสนุนให�เดินนโยบายตามกลุ#มของตนได� การเชื่อมโยงของกลุ#มนี้ทําให�มีพลังในการกําหนดทิศทาง
เศรษฐกิจโลก โดยการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและการเงินของพวกนี้ เปDนไปในทิศทางท่ีต�องการ
ให�เกิดเสรีทางเศรษฐกิจและการเงินโดยการเปhดตลาดให�กว�างมากท่ีสุด โดยเราสามารถจัดกลุ#มพวกนี้
ให�เข�ากัน สิ่งท่ี George Soros เรียกว#าพวกนิยมความยึดม่ันถือม่ันทางตลาด (Market Fundamentalism) 
สอร>จโซรอส (Soros, 2000) 
  พวกต#อต�านโลกาภิวัตน> (Anti-globalist) ส#วนมากประกอบด�วยองค>กรภาค
ประชาชน (Non-governmental organization-NGO) ท่ีเปDนตัวแทนของประชาสังคม (Civil 
Society) และเปDนผู�เคลื่อนไหวหลักในการเปDนกลุ#มผลประโยชน>เพ่ือสาธารณะ (Public Interest 
Group) โดยพวกนี้มุ#งเน�นในการต#อต�านกลุ#มข�างต�นอย#างรุนแรง  เพราะเห็นว#าสนับสนุนให�เกิดความ
ได�เปรียบและการขูดรีดจากประเทศท่ีพัฒนาแล�วสู#ประเทศกําลังพัฒนาไม#ว#าจะเปDนเรื่องการใช�
แรงงาน การไม#เหลียวแลคนจน การก#อให�เกิดผลกระทบต#อสิ่งแวดล�อม การตักตวงผลประโยชน>ทาง
ธุรกิจท่ีมากเกินไป รวมถึงการผลิตอาหารท่ีมีการดัดแปลงทางพันธุกรรม ท่ีส#งผลไปสู#วิถีการผลิตของ
การเกษตรแบบเดิมและการพัฒนาท่ีไม#ยั่งยืนในรูปแบบต#างๆ 
  กลุ#มต#อต�านโลกาภิวัตน> มีเปEาหมายในการเคลื่อนไหวในระดับโลก โดยมุ#งไปท่ีการ
ประท�วงการประชุมท่ีสําคัญๆ ของกลุ#มผู�นําโลก ซ่ึงส#วนมากก็เปDนชาติตะวันตก เช#น การประท�วงใน
การประชุม WTO ท่ี Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา การประชุมร#วมประจําป�ระหว#าง IMF และ
ธนาคารโลกท่ีกรุง Prague ประเทศสาธารณรัฐเชก และการประชุมของกลุ#มประเทศ G-8 ท่ีเมือง 
Genoe ประเทศอิตาลี เปDนต�น ดังนั้น การเคลื่อนไหวของพวกนี้ จึงเปDนการเคลื่อนไหวของประชา
สังคมระดับโลกหรือประชาสังคมข�ามชาติ (Global/Translation Civil Society) ไปในตัว ในขณะเดียวกัน
ในป� พ.ศ. 2544 และ 2545 พวกนี้ได�จัดการประชุมของตนเองข้ึนมาขนานและล�อไปกับการประชุม
ของกลุ#มผู�นําโลก โดยจัด The World Social Forum เพ่ือชนกับ The World Economic Forum 
ของกลุ#มผู�นําโลก อีโคโนมิส (Economist, 2001) เพ่ือเสนอแนวคิดความรับผิดชอบต#อสังคมต#อประเทศท่ีกําลัง
พัฒนา เพ่ือแข#งขันกับแนวคิดท่ีมุ#งเน�นการพัฒนาทางเศรษฐกิจเปDนหลัก 
  นอกจากนี้ ยังเปDนท่ีสังเกตได�ว#าโลกาภิวัตน> โดยเฉพาะโลกาภิวัตน>ทางเศรษฐกิจได�
ทําให�กระแสของพวกนิยมความยืดม่ันถือม่ัน (Fundamentalism) ขยายตัวข้ึน (โดยส#วนหนึ่งเปDนไป
ในลักษณะท่ีต#อต�านกระแสโลกาภิวัตน>เอง) ในยุคโลกาภิวัตน>ทางเศรษฐกิจ ถึงแม�ว#าเราจะรู�จักพวก
นิยมความยึดม่ันถือม่ันทางศาสนา (Religious Fundamentalism) มาก โดยเฉพาะพวกนิยมความ
ยึดม่ันถือม่ันชาวมุสลิมท่ีอยู#ในเครือข#ายของผู�ก#อการร�าย เช#น พวกอิตาลีบัน แต#ก็ได�มีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึนของพวกนิยมความยึดม่ันถือม่ันกลุ#มอ่ืนๆ ด�วย เม่ือมีแรงบีบมากระทบต#อธรรมเนียมปฏิบัติ 
(Tradition) และสิ่งท่ีมีคุณค#าทางจิตใจ (Value) ของกลุ#มพวกนิยมความยึดม่ัน การขยายตัวของพวก
นี้ก็จะเพ่ิมข้ึนตามมาและแรงบีบท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ แรงบีบจากโลกาภิวัตน>ทางเศรษฐกิจท่ีมีพวกนิยม
ความยึดม่ันถือม่ันทางตลาดเปDนตัวแสดงหลัก 
  แรงบีบจากพวกนิยมความยึดม่ันถือม่ันทางตลาดท่ีอยู#ในโลกาภิวัตน>ทางเศรษฐกิจ ได�
ก#อให�เกิดความไม#ม่ันคงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด�านการเงินท่ีมีผลกระทบต#อผู�คนไปท่ัวทุกมุมโลก 
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วิกฤตการณ>ทางการเงินในลาตินอเมริกาในทศวรรษท่ี 1980 วิกฤตการณ>อัตราแลกเปลี่ยนเงินในยุโรป
ในป� ค.ศ. 1992 วิกฤตการณ>การเงินในเม็กซิโกในป� ค.ศ. 1994 วิกฤตการณ>การเงินในเอเชียในป� ค.ศ. 
1997-98 และรวมถึงวิกฤตการณ>ค#าเงินเปโซของอาร>เจนตินาในป� ค.ศ. 2002 วิกฤตการณ>ต#างๆ นี้ ได�
แสดงให�เห็นถึงความอ#อนไหวและความม่ันคงในตลาดการเงิน ท่ีสามารถไปทําลายความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศต#างๆ ได�อย#างรวดเร็วและก#อความเดือดร�อนแก#คนในประเทศนั้นๆ 
  สาเหตุท่ีเกิดวิกฤตการณ>เช#นนี้ก็เนื่องมาจาก นโยบายการเปhดเสรีทางการเงินจาก
พวกนิยมความยึดม่ันถือม่ันทางตลาดนั้น ทําให�การเคลื่อนย�ายเงินทุนจํานวนมหาศาลข�ามประเทศได� 
และการเคลื่อนย�ายนั้นทําได�ง#ายดายและรวดเร็วมาก ในปIจจุบันเงินมากกว#าล�านดอลลาร>อเมริกันต#อ
วัน (Trillion US$/Day) อยู#ในการหมุนเวียนของเงินทุนในโลก และการโอนย�ายเงินนั้นใช�เพียงแค#การ
คลิกเมาส>ในคอมพิวเตอร>ผ#านระบบเงินดิจิทัล กิดเดนส> (Giddens, 1999) แต#เดิมผลประโยชน>
ส#วนรวมทางเศรษฐกิจของคนในชาติได�รับการปกปEองโดยรัฐ แต#โลกาภิวัตน>ทางเศรษฐกิจได�บั่นทอน
พลังของของรัฐชาตินี้ลงไป และได�สร�างความเสี่ยงและความไม#ม่ันคงให�แก#คนในทุกหนแห#ง สอร>จโซรอส 
(Soros, 2000) ดังนั้น แรงบีบนี้จึงทําให�เกิดการขยายตัวของพวกนิยมความยึดม่ันถือม่ันแบบต#างๆ 
ข้ึนมา เพ่ือเปDนแรงต�านและลดความเสี่ยงท่ีตนเอง จะได�รับจากผลของโลกาภิวัตน>ทางเศรษฐกิจของ
พวกนิยมความยึดม่ันถือม่ันทางตลาด แนวโน�มการฟ��นตัวของพวกนิยมความยึดม่ันถือม่ันแบบขวาตก
ขอบท่ีเปDนชาตินิยมยุโรป เช#น เปDนครั้งแรกท่ีพรรคชาตินิยมอังกฤษ (British National Front) ได�รับ
การเลือกต้ังเข�าไปในสภาท�องถ่ินถึง 3 ท่ีนั่ง (ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2545) การท่ีนายฌอง-มารี เลอแปง 
ตัวแทนฝNายขวาจัดได�ทําให�โลกสั่นสะเทือน โดยการผ#านการเลือกต้ังประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบแรก 
(ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2545) พรรคแนวชาตินิยมของออสเตรียได�รับการเลือกถึง 27 % (ในเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. 2542) และร#วมเปDนรัฐบาลผสม ต#อมาปากฎการณ>เหล#านี้อาจสะท�อนให�เห็นถึงแรงต�าน
ต#อโลกาภิวัตน>ทางเศรษฐกิจและความต�องการได�รัฐกลับมาสร�างความม่ันคงของคนในแต#ละชาติ  
ลักษณะของการต#อต�านโลกาภิวัตน>และแนวโน�มในการขยายตัวของพวกนิยมความยึดม่ันถือม่ันกลุ#ม
ต#างๆ นี้ สามารถเปDนตัวอย#างท่ีดีในการสะท�อนให�เห็นถึงปฏิกิริยาสวนกลับและความขัดแย�งท่ีมีอยู#ใน
ตัวของโลกาภิวัตน>เองดังท่ีได�กล#าวไว�ในตอนต�น เพราะโลกาภิวัตน>นอกจากจะสร�างการครอบงําของ
กระแสโลกแล�ว ตัวโลกาภิวัตน>เองก็สร�างแรงต�านให�เกิดข้ึนต#อตัวโลกาภิวัตน> 
  ผู�วิจัยสรุปได�ว#า แนวคิดทางสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง มนุษย>และโครงสร�างทาง
สังคมมีความสัมพันธ>ระหว#างตัวมนุษย>และโครงสร�างทางสังคมท่ีมนุษย>อยู# ซ่ึงเปDนการกระทําทาง
สังคมของมนุษย> และมีความต�องการของมนุษย> โดยมีกฎเกณฑ>และทรัพยากรต#างๆ ท่ีมนุษย>สามารถ
ดึงนําเอาไปใช�ในการผลิตและผลิตซํ้า ระบบสังคม นอกจากนั้นคํานึงถึงโลกาภิวัตน>มีความซับซ�อนของ
การผสมผสานในมิติต#างๆ แล�ว ซ่ึงมีความขัดแย�งในกระบวนการโลกาภิวัตน>ท่ีดูเหมือนว#ากระแสโลก
จะมีอิทธิพลต#อท�องถ่ินนั้นๆ  
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2.7 สภาพพ้ืนท่ีทําการศึกษา 
 2.7.1 จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรี 
  1. ชื่อจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรี 
   ชื่อจังหวัด เมืองนครราชสีมาเดิมชื่อ “เมืองโคราช” คําว#า “นครราชสีมา” 
แปลว#า “เมืองอันเปDนขอบขัณฑสีมาของราชอาณาจักร” ส#วนคําว#า “โคราช” นั้น บ�างก็ว#ามาจากชื่อ
ของเมือง “โคราฆะปุระ” ซ่ึงเปDนชื่อเมืองท่ีตั้งอยู#ใกล�กับ “กรุงอโยธยา” ในประเทศอินเดียสมัยโบราณ 
ชื่อเหล#านี้เกิดข้ึนมาต้ังแต#สมัยอาณาจักรขอมเรืองอํานาจ ได�มีการนําชื่อเหล#านี้มาต้ังเปDนชื่อเมืองต#างๆ 
แต#บ�างก็ว#ามาจากการเรียกของชาวบ�านท่ีเรียกชื่อนครราชสีมาแบบสั้นๆ ว#า “คอนราช” แล�วเพ้ียน
เปDน “โคราช” หรือไม#ก็ว#ามาจากภาษาเขมรท่ีเรียก “นครราช” ตามสําเนียงเขมรว#า “โนโกเรียช” 
แล�วเพ้ียนมาเปDน “โคราช” 
   ประวัติจังหวัดนครราชสีมา 
   นครราชสีมา เปDนเมืองท่ีมีความสําคัญมาแต#โบราณ มักได�รับการกล#าวถึงเปDนอยู#
ประจําในบันทึกประวัติศาสตร>หรือตํานานต#างๆ จากหลักฐานทางโบราณคดีมีการพบว#า ท่ีต้ังของ
เมืองนครราชสีมาเคยมีชุมชนโบราณก#อต้ังมาต้ังแต#สมัยก#อนประวัติศาสตร>ในยุคหินใหม# มีการขุดพบ
หลักฐานมากมายกระจายอยู#ท่ัวไปในจังหวัดนครราชสีมานี้ สําหรับในยุคอารยธรรมหลังมานี้ เมือง
แห#งนี้มีความเจริญรุ#งเรืองมาแต#สมัย “อาณาจักรทวาราวดี” เปDนต�นมา โดยมีศูนย>กลางของอารยธรรมอยู#ท่ี
เมืองเสมา ต้ังอยู#ตรงบริเวณอําเภอสูงเนินในปIจจุบัน ชุมชนแห#งนี้เคยเปDนเมืองขนาดใหญ#มาต้ังแต#สมัย
โบราณแล�วเชื่อกันว#าเปDนท่ีต้ังของ “รัฐศรีจนาศะ” ตามบันทึกประวัติศาสตร> จนกระท่ังมาถึงในยุค
สมัยท่ีอาณาจักรขอมเรืองอํานาจ จึงได�มีการสร�างเมือง “โคราช” ข้ึน ซ่ึงในบันทึกบางแห#งก็เรียกว#า 
“นครราช” ในสมัยขอมนี้ ยังมีการสร�างเมืองสําคัญข้ึนมาอีกเมืองหนึ่งคือเมือง “พิมาย” ซ่ึงสันนิษฐาน
ว#าเมืองพิมายนี้ น#าจะเปDนเมืองสําคัญอีกเมืองหนึ่งในสมัยขอม ดังท่ีปรากฏมีหลักฐานชิ้นสําคัญต้ังอยู#
เปDนศาสนสถานขนาดใหญ#ท่ีสร�างข้ึนในสมัยนั้นคือ “ปราสาทหินพิมาย”  
  นักประวัติศาสตร>บางท#านยังเชื่ออีกว#าเมือง “นครราช” แห#งนี้ อาจเปDนเมือง
เดียวกับ “เมืองราด” ในหลักศิลาจารึกสมัยพ#อขุนรามคําแหงมหาราช ท่ีปกครองโดย “พ#อขุนผา
เมือง” ก็เปDนได� ไม#ใช#เมืองหล#มสักอย#างท่ีเข�าใจกัน และยังเชื่ออีกด�วยว#ารูปสลักกองทัพชาวสยามท่ี
ปรากฏอยู#บนผนังระเบียงด�านหนึ่งของ “ปราสาทนครวัด” ในกัมพูชานั้น ก็อาจเปDนชาวสยามจากลุ#ม
น้ํามูลหรือมาจากเมืองนครราชแห#งนี้นี่เอง เนื่องจากมีความเก่ียวพันกันในด�านของภูมิประเทศท่ีอยู#
ใกล�เคียงกัน และยังพบร#องรอยบางอย#างท่ีค�นพบว#ามีการกล#าวถึงชื่อของเมืองนครราชนี้เอาไว�ใน
พงศาวดารเขมรหลายแห#งด�วยเช#นกัน แต#เรื่องนี้ก็ไม#ได�รับการยืนยันจากนักประวัติศาสตร>โดยท่ัวไป
นัก ชื่อเมืองนครราชสีมานี้ มีปรากฏอยู#บ#อยครั้งในบันทึกประวัติศาสตร>สมัยอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ ก็มีการกล#าวถึงเมืองนครราชสีมานี้ว#า เปDนเมืองสําคัญเมืองหนึ่งในขอบ
ขัณฑสีมาของอยุธยา ครั้นเม่ือถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ>มหาราช 
ก็มีบันทึกเปDนหลักฐานในสมัยนั้นกล#าวถึงเมืองแห#งนี้ว#า เปDนเมืองหน�าด#านชายแดนท่ีสําคัญติดกับ
ชายแดนลาวของอยุธยา โดยเชื่อว#า เลยลําสะแทดอันเปDนลําน้ําสาขาของแม#น้ํามูลเหนือเมืองพิมาย
ออกไปคือเขตแดนฝI�งลาวแล�ว และยังมีการกล#าวถึงด�วยว#าในสมัยพระนารายณ>นั้น พระองค>ทรงให�
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ย�ายเมืองเสมาเดิมมาต้ังในท่ีแห#งใหม#ตรงท่ีต้ังปIจจุบัน แล�วพระราชทานนามใหม#ว#า “เมือง
นครราชสีมา” มาต้ังแต#สมัยนั้น เมืองนครราชสีมาแห#งนี้ จึงถือเปDนเมืองท่ีมีความสําคัญและมีบทบาท
สําคัญในเหตุการณ>ประวัติศาสตร>บ#อยครั้งจากยุคสมัยอยุธยาผ#านมาจนถึงธนบุรีและรัตนโกสินทร> 
  กระท่ังมาถึงในช#วงเหตุการณ>เสียกรุงครั้งท่ี  2  นั้น เมืองนครราชสีมาก็เปDนเมืองท่ี “เจ�า         
พิมาย” กับ “กรมหม่ืนเทพพิพิธ” ร#วมกันต้ังตัวข้ึนเปDนชุมนุมอิสระเรียกว#า “ชุมนุมเจ�าพิมาย” แต#ต#อมาก็ถูก
ปราบลงในท่ีสุด โดยกองทัพของ สมเด็จพระเจ�าตากสินมหาราช ภายหลังกู�เอกราชมาจากพม#าได�สําเร็จแล�ว 
จากนั้นมาเมืองนครราชสีมาก็มีความสําคัญในการใช�เปDนฐานกําลังทางทหารและปกครองหัวเมืองฝNาย
อีสานมาโดยตลอด จนในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟEาจุฬาโลกมหาราช ได�ทรงจัดการปกครองหัว
เมืองทางริมฝI�งแม#น้ําโขง แบ#งเปDนประเทศราช 3 เมือง มีเมืองเวียงจันทน> เมืองนครพนมและเมืองนคร
จําปาศักด์ิ โดยกําหนดให�เมืองนครราชสีมาปกครองเมืองเขมรปNาดงและหัวเมืองดอนท่ีไม#ได�ข้ึนกับ
ประเทศราชท้ัง 3 เมืองด�วย และยกฐานะเมืองนครราชสีมาให�ข้ึนเปDนเมืองชั้นเอก โดยผู�สําเร็จราชการ
ตําแหน#งเจ�าพระยานครราชสีมา ผู�สําเร็จราชการเมืองนครราชสีมาคนแรกคือ ปh�น ณ ราชสีมา ได�
ข้ึนมาเปDนเจ�าพระยานครราชสีมา ในรัชกาลท่ี 1 นี้เช#นกัน นครราชสีมาได�นําช�างเผือก 2 เชือก ท่ี
คล�องได�ในเขตเมืองภูเขียวข้ึนน�อมถวายแด#สมเด็จพระพุทธยอดฟEา โดยท่ีเสาผูกช�างเผือกท้ัง 2 เชือก 
นี้ก็ยังคงเก็บรักษาไว�อย#างดีท่ีศาลเจ�าพ#อช�างเผือก ริมถนนมิตรภาพตรงข�ามโรงเรียนสุรนารีวิทยา พอ
ล#วงมาในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู#หัว เมืองนครราชสีมาก็ยังมีบทบาทอย#างมากในการปราบ
กบฏ “เจ�าอนุวงศ>” โดยผู�นําเปDนวีรสตรีไทยผู�หนึ่งคือ “คุณหญิงโม” หรือ “ท�าวสุรนารี” ท่ีนําชาวบ�าน
ลุกข้ึนต#อต�านทหารเวียงจันทน>อันถือเปDนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญ ทําให�ฝNายกบฏต�องพ#ายแพ�ลงในท่ีสุด 
  นครราชสีมาถูกจัดให�เปDน “มณฑลนครราชสีมา” เม่ือมีการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาลในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู#หัว แต#เม่ือมีการรวมเอามณฑลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มณฑลเข�าด�วยกัน คือ มณฑลอุดร มณฑลอุบล และมณฑลร�อยเอ็ดแล�ว
เรียกว#า “ภาคอีสาน” นั้น มณฑลนครราชสีมาก็ไม#ได�ถูกรวมเข�าไปด�วยแต#อย#างใด ให�แยกออกมาเปDน 
“สมุหเทศาภิบาล” แทน โดยข้ึนตรงต#อพระมหากษัตริย>แต#เพียงผู�เดียว แสดงให�เห็นถึงความสําคัญ
ของเมืองนี้ จนกระท่ังเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป� พ.ศ. 2475 แล�ว “มณฑลราชสีมา” จึงได�
ถูกเปลี่ยนฐานะมาเปDนเพียง “จังหวัดนครราชสีมา” นับแต#นั้นเปDนต�นมา 
  2. ชื่อจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี 
   จังหวัดปราจีนบุรี นับเปDนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีกว�างใหญ#มากในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย นับเปDนจังหวัดแห#งมรดกโลก เนื่องจากมีอุทยานแห#งชาติท่ีเปDนมรดกโลกถึง 3 แห#งและ
เปDนเมืองท่ีมีประวัติศาสตร>ยาวนาน มีการพบซากโบราณสถานในหลายพ้ืนท่ีของจังหวัด นอกจากนี้ยัง
มีแหล#งท#องเท่ียวทางธรรมชาติหลายแห#ง 
   เดิมในอดีต เคยมีการยุบรวมจังหวัดนครนายกเข�ากับจังหวัดปราจีนบุรี ในป� พ.ศ.
2485 เพ่ือเปDนการประหยัดงบประมาณ ในสภาวะท่ีเศรษฐกิจของประเทศตกตํ่าระหว#างสงคราม 
ต#อมาในป� พ.ศ. 2489 จึงมีพระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดนครนายกอีกครั้ง อย#างไรก็ตามพ้ืนท่ีของ
จังหวัดปราจีนบุรีก็ยังคงมีความกว�างใหญ#อยู# ทําให�เกิดปIญหาในการปกครองและให�บริการประชาชน 
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เนื่องจากบางอําเภออยู#ห#างไกลจากตัวจังหวัดมาก จึงได�มีการตราพระราชบัญญัติฯ ให�แยกบางอําเภอ
ออกจากจังหวัดปราจีนบุรี แล�วรวมกันจัดต้ังเปDนจังหวัดสระแก�วในป� พ.ศ. 2536 จนถึงปIจจุบัน 
  ประวัติจังหวัดปราจีนบุรี 
  ในสมัยรัตนโกสินทร>ตอนต�น เมืองปราจีนบุรียังคงเปDนเมืองผ#านของเส�นทางเดินทัพ
ระหว#างไทยกับกัมพูชา มีผู�คนอยู#อาศัยมากข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู#หัวรัชกาล
ท่ี 3 ได�ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ต้ังเมืองเปDนหลายเมือง เช#น เมืองกบินทร>บุรี เมืองอรัญประเทศ 
เมืองวัฒนานคร เปDนต�น ท้ังยังทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ขุดคลองบางขนากข้ึน ส#งผลให�การติดต#อ
ระหว#างเมืองปราจีนบุรีกับพระนคร สะดวกรวดเร็วข้ึน 
  ต#อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู#หัว รัชกาลท่ี 4 ได�มีพระราชดําริ
ท่ีจะสร�างปEอมเมืองปราจีนบุรี แต#ได�ลงมือสร�างและแล�วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล�าเจ�าอยู#หัว รัชกาลท่ี 5 ในรัชสมัยนี้เอง เมืองปราจีนบุรีได�มีความสําคัญมากข้ึนตามลําดับ 
เพราะมีการค�นพบแหล#งทองคําท่ีเมืองกบินทร>บุรี มีการทําเหมืองทองคํา ต#อมาเม่ือมีการปฏิรูปการ
ปกครองจากระบบกินเมืองเปDนระบบเทศาภิบาล ได�ใช�เมืองปราจีนบุรีเปDนท่ีว#าการมณฑลปราจีน 
ส#งผลให�ปราจีนเปDนเมืองศูนย>กลางในภูมิภาคตะวันออก ครั้นเม่ือได�ย�ายท่ีว#าการมณฑลปราจีนบุรีไป
อยู# ท่ีเมืองฉะเชิงเทรา ทําให�เมืองปราจีนบุรีลดความสําคัญลง ประกอบกับเส�นทางคมนาคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป คือมีการตัดทางรถไฟเชื่อมเส�นทางกรุงเทพฯ ถึงเมืองฉะเชิงเทรา มีคนจีนอพยพ
ออกไปอยู#ในพ้ืนท่ีเมืองฉะเชิงเทราเพ่ิมข้ึน มีโรงงานน้ําตาลและโรงสีข�าว อันส#งผลให�เมืองฉะเชิงเทรา
กลายเปDนศูนย>กลางความเจริญแทนเมืองปราจีนบุรี 
  หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ได�มีพระราชบัญญัติว#าด�วยการ
บริหารแห#งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 ให�มีตําแหน#งข�าหลวงประจําจังหวัดแบบข�าราชการจังหวัด 
คณะกรรมการจังหวัดและสภาจังหวัด ส#งผลให�มณฑลเทศาภิบาลปราจีนบุรีถูกยกเลิกไป เมือง
ปราจีนบุรีมีฐานะเปDนจังหวัดปราจีนบุรี 
 2.7.2 สถานท่ีศึกษา 
  1. ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา  
   ตําบลไทยสามัคคี ประกอบด�วยหมู#บ�าน จํานวน 11 หมู#บ�าน ประชากรสํารวจ
เม่ือกลางป� พ.ศ. 2556 มีจํานวนเพียงหม่ืนคนเศษเท#านั้น คือเฉลี่ยหมู#บ�านละไม#ถึง 1 พันคน องค>การ
บริหารส#วนตําบลไทยสามัคคีหรือ อบต. ไทยสามัคคี เปDนกลุ#มก�อนของประชากรขนาดเล็กประมาณ   
1 หม่ืนคนเศษ (2556) ประกอบด�วยหมู#บ�านจํานวน 11 หมู#บ�าน เปDนส#วนหนึ่งของอําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา ถือกําเนิดตามพระราชบัญญัติองค>การบริหารส#วนตําบล พ.ศ. 2541 สืบเนื่องและ
ประกอบกับความต�องการอันหลากหลายของประชาชนอันซับซ�อนมากข้ึน มีความต�องการความ
รวดเร็วในการรับบริการจากรัฐ ด�วยรัฐบาลในส#วนกลางเอง ไม#อาจสนองตอบต#อความต�องการของ
ประชาชนได�ทันท#วงที จึงมีการกระจายอํานาจไปยังราชการส#วนท�องถ่ิน  การเปลี่ยนแปลงดังกล#าว 
ส#วนหนึ่งเปDนผลจากกระแสโลกาภิวัตน> อีกส#วนหนึ่งมาจากการปฏิรูประบบการเมือง เศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม รวมถึงความต�องการของประชาชน ในการมีส#วนร#วมในการปกครองประเทศมาก
ข้ึน ประชาชนเกิดการต่ืนตัวในสิทธิและหน�าท่ีของตนเอง ภายหลังการประกาศใช�รัฐธรรมนูญแห#ง
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ทําให�เกิดกระแสการมีส#วนร#วมทางการเมืองอย#างต#อเนื่อง การ
มีส#วนร#วมของประชาชนบางกลุ#ม หากเกินส#วนเข�าไปกํ้าเกินการเมืองภาครัฐ ท่ีประชาชนมอบให�
ตัวแทนเข�าไปมีอํานาจ โดยใช�อํานาจนิติบัญญัติผ#านกลไกทางรัฐสภา อํานาจบริหารผ#านกลไกรัฐบาล
และอํานาจตุลาการผ#านกลไกของศาล อันอาจนําไปสู#การปกครองแบบอณาธิปไตยคือ เปDนสังคมท่ีไร�
ระเบียบ ไม#เคารพกฎหมาย ไม#เคารพนิติธรรม (Rule of Laws) ย#อมจะกลายไปสู#การเปDนสังคมท่ีใช�
กฎหมู#อยู#เหนือกฎหมาย 
  ปIญหาทางการเมืองในปIจจุบัน ส#วนหนึ่งเปDนผลสืบเนื่องจากความไม#พร�อมด�าน
การศึกษาและวัฒนธรรม ท่ียังผูกพันกับระบบอํานาจแบบรวมศูนย> ท้ังทางด�านการเมือง ทางด�านการ
บริหาร เศรษฐกิจและวัฒนธรรม แม�จะแบ#งเขตอํานาจการปกครองออกเปDนการปกครองส#วนกลาง 
ส#วนภูมิภาคและส#วนราชการท�องถ่ิน แต#ในลักษณะของการจัดโครงสร�างการปกครอง อํานาจท่ีแท�จริง
การเปลี่ยนแปลงยังอยู#ท่ีส#วนกลาง หน#วยการปกครองส#วนท�องถ่ิน ไม#ว#าจะเปDนองค>การบริหารส#วน
จังหวัด เทศบาล องค>การบริหารส#วนตําบล จึงเปDนเพียงรูปแบบท่ีอยู#ภายใต�การกํากับอย#างใกล�ชิดจาก
ส#วนกลาง แสดงให�เห็นถึงการเมืองแบบไพร#ฟEาและคับแคบ ไม#เปDนประชาธิปไตย ทําให�การกําหนด
นโยบายของรัฐบาลกลาง ขาดความเชื่อมโยงมายังท�องถ่ินและชุมชน จึงไม#ได�รับการสนองตอบจาก
ประชาชน การใช�อํานาจสั่งการจากบนลงล#างถูกปฏิเสธมากข้ึน การปฏิเสธมีหลายรูปแบบ เช#น การ
แสดงออกของชุมชนท่ีต�องการมีส#วนร#วมในการกําหนดนโยบาย การรวมตัวเรียกร�องกดดันรัฐบาลไม#
ยอมรับนโยบาย แสดงออกถึงการท่ีมีความต�องการจะแก�ปIญหาของตนเอง ปIญหาใดท่ีสามารถจัดการ
ได�เอง ปIญหาใดท่ีต�องการความช#วยเหลือจากรัฐบาลกลาง การทวงถาม การรวมตัวแสดงพลัง กดดัน
รัฐบาล เปDนต�น 
  การบริหารประเทศในยุคปIจจุบัน ได�มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย#างมาก 
ประชาชนมีความสนใจและเข�ามามีบทบาทต#อการบริหารบ�านเมืองมากข้ึน โดยเฉพาะอย#างยิ่ง การมี
ส#วนร#วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น การมีส#วนร#วมในการกําหนดนโยบาย การมีส#วนร#วม
ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องราวต#างๆ ท่ีมีผลกระทบต#อชีวิตความเปDนอยู#ของชุมชนและ
ประชาชน ได�ร#วมแสดงความคิดเห็น ร#วมเสนอแนะและข�อมูล รวมท้ังร#วมในการตัดสินใจในฐานะของ
ผู�มีส#วนได�เสีย (Steak Holder) ในการกําหนดเปDนนโยบายหรือการตัดสินใจของรัฐ ภาครัฐไม#ค#อย
แสดงและไม#ค#อยให�ความสนใจ หรือเห็นความสําคัญของการนําความคิดเห็นของประชาชน ท่ีอยู#ตาม
ภูมิภาคและท�องถ่ินอย#างเท#าท่ีควรจะเปDน ไม#ว#าจะเปDนการกําหนดนโยบายของรัฐบาล การวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการแก�ปIญหาสาธารณะ รวมท้ังการออกแบบกฎหมาย 
  สภาพภู มิศาสตร>และเศรษฐกิจในตําบลไทยสามัคคี มีระดับความสู งจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง ประมาณห�าถึงหกร�อยเมตรโดยเฉลี่ย จึงมีภูมิอากาศท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ย
ค#อนข�างตํ่ากว#าในพ้ืนท่ีราบ ประกอบกับอิทธิผลของผืนปNาเขาใหญ# ท่ีมีพ้ืนท่ีติดต#อกับอุทยานแห#งชาติ
เขาใหญ#และทับลาน จึงมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาวและอากาศในฤดูร�อนก็ร�อนไม#มากเหมือนใน
พ้ืนท่ีราบภาคกลาง ประกอบกับการจัดลําดับให�เปDนเขตท่ีมีโอโซนมากเปDนอันดับท่ี 7 ของโลกด�วย
แล�ว ในหน�าท#องเท่ียวและพักผ#อนในวันหยุดยาวของทางราชการไทยและวันหยุดตามประเพณี จะมี
นักท#องเท่ียวหลั่งไหลเข�ามาพักผ#อนและเยี่ยมชมบรรยากาศต#างๆ ดังกล#าว จึงมีธุรกิจห�องพักท้ังขนาด
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ใหญ#และเล็กในระดับราคาต#างๆ ให�บริการอยู#เปDนจํานวนมาก นํารายได�แต#ละป�เปDนเงินมหาศาลสู#
ประชาชน นอกเหนือจากงานด�านการเกษตรซ่ึงทําเปDนธุรกิจขนาดใหญ# เช#น ดอกไม�เมืองหนาว  
ฟาร>มเห็ด จนถึงระดับพืชสวนครัว ผักแปลกๆ ท่ีชาวพ้ืนท่ีราบปลูกไม#ได�และไม#งอกงาม ก็สามารถจะ
หามาปรุงอาหารและรับประทานผักเมืองหนาวได�ตลอด เพราะชาวบ�านปลูกผักเหล#านี้ท้ังป� เพ่ือขาย
แก#นักท#องเท่ียวและผู�มาเยือนจากทุกภาคส#วนของประเทศ  
  ประชากรและลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากอําเภอวังน้ําเขียว แยกมา
จากอําเภอปIกธงชัยในรูปแบบของก่ิงอําเภอก#อน โดยประชากรแรกเริ่มตามจุดมุ#งหมาย เพ่ือนํา
ประชาชนท่ีขณะนั้นเรียกขานว#าผู�ร#วมพัฒนาชาติไทย ผู�คนท่ีมาอยู#ในระยะแรกจึงมาทําการเกษตร รัก
ปNาไม�และเปDนนักอนุรักษ>ปNาต�นน้ํา อันเปDนแหล#งทํากินท้ังทางธรรมชาติ ของปNาและพ้ืนท่ีทําการ
เกษตรกรรมอย#างพออยู#พอกิน ตามภาวะของสังคมการเกษตร ลักษณะของบ�านพักของนักท#องเท่ียวท่ี
เห็นอยู#ในปIจจุบัน (2556) ถูกเริ่มต�นข้ึนจากป� 2546 คือ 10 ป�ท่ีผ#านมานี้ และเริ่มเปDนปIญหาท้ังการ
ถูกกล#าวหาว#าบุกรุกปNา และนายทุนท่ีบุกรุกปNาจริงๆ ผสมผสานกันไปจนเจ�าหน�าท่ีของรัฐไม#อาจแยก
ออกว#า จริง-เท็จ ก#อน-หลัง จนเกิดบานปลายเปDนกรณีพิพาทระหว#างประชาชนกับการใช�อํานาจของ
กฎหมายของฝNายรัฐบาล  
  การมีส#วนร#วมของประชาชนในทางการเมือง เนื่องจากตําบลไทยสามัคคี เปDนชุมชน
ใหม#ขนาดเล็กเพียง 11 หมู#บ�าน และประชากรระดับเต็มจํานวนหม่ืนเม่ือกลางป� 2556 และในการ
เลือกต้ังของท�องถ่ินเม่ือตุลาคม 2556 มีประชากรท่ีกระตือรือร�นในการใช�สิทธิ์ สูงกว#าในเขตเมืองใหญ#
เปDนอย#างมาก จึงนับได�ว#ามีความสนใจในระบบการเลือกต้ังอย#างเห็นได�ชัด ประกอบกับประชาชน
ส#วนใหญ#จะเปDนคนหนุ#มสาวรุ#นใหม# ท่ีพ#อแม#เพ่ิงย�ายเข�ามาอยู#คราวเม่ือเปDนประชาชนผู�ร#วมพัฒนาชาติ
ไทย ทําให�ชุมชนนี้ มีผู�อาวุโสท่ีอายุระดับสูงกว#า 65 ถึง 70 ป�หรือระดับราษฎรอาวุโสมีอยู#เปDนจํานวน
น�อย และเปDนเพียงผู�ย�ายถ่ินเข�ามาอยู#พร�อมลูกหลานซ่ึงเปDนกลุ#มคนดังกล#าวเท#านั้น ไม#ใช#คนพ้ืนเพของ
ไทยสามัคคีตามคําบอกกล#าวของผู�นําท�องถ่ิน จากการศึกษาวิจัยเริ่มต�นในปลายป� 2556 
  2. ตําบลระเริง อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา   
   ตําบลระเริง ต้ังมาต้ังแต#ป� พ.ศ. 2527 จนถึงปIจจุบันเปDนเวลา 17 ป� ประชาชน
ส#วนใหญ#เปDนคนต#างถ่ิน อพยพมาจากหลายอําเภอ หลายจังหวัด ภาษาพูดและวัฒนธรรมประเพณี
หลากหลาย นับถือศาสนาพุทธ ต้ังอยู#ในเขตการปกครองของ อบต. ระเริง อ.วังน้ําเขียว ประกอบไป
ด�วย 14 หมู#บ�าน พ้ืนท่ีส#วนใหญ#เปDนภูเขาสูงสลับกันท่ัวพ้ืนท่ี มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 99 ตร.กม. หรือประมาณ 
61,875 ไร# จํานวนประชากรในเขต อบต. 6,098 คน และมีจํานวนหลังคาเรือน 1,334 หลังคาเรือน 
อาชีพหลักของประชาชนคือ ทํานา ทําสวนและทําไร# ตําบลระเริง มีแหล#งท#องเท่ียวเชิงอนุรักษ>ท่ี
สําคัญคือปNาเขาภูหลวง และน้ําตกคลองดินดํา 
  3. ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา   
   ตําบลวังน้ําเขียว ต้ังอยู#ในเขตการปกครองของอําเภอวังน้ําเขียว ประกอบไปด�วย 
13 หมู#บ�าน ได�แก# บ�านศาลเจ�าพ#อ บ�านสวนห�อม บ�านคลองสอง บ�านเขาแผงม�า บ�านไทรทอง      
บ�านคลองอีแผ#ว บ�านคลองทุเรียน บ�านคลองทราย บ�านคลองบง บ�านบุตะโก บ�านน้ําซับ บ�านวังไผ#     
บ�านซับไทรทอง ต้ังอยู#ทางทิศใต�ของจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 80 กิโลเมตร เปDนชุมชนก่ึงเมือง       
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ก่ึงชนบท พ้ืนท่ีส#วนใหญ#ใช� ในการเกษตรกรรมและเปDนท่ี ต้ังของท่ีว#าการอําเภอวังน้ํ าเขียว            
จํานวนประชากรในเขต อบต. 7,228 คน และมีจํานวนหลังคาเรือน 2,702 หลังคาเรือน 
  4. ตําบลโปNงตาลอง อําเภอปากช#อง จังหวัดนครราสีมา  
   ตําบลโปNงตาลองเปDนตําบลขนาดเล็ก ต้ังอยู#ในเขตปกครองของอําเภอปากช#อง 
จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนท่ีประมาณ 68,000 ไร# พ้ืนท่ีของตําบลโปNงตาลองส#วนใหญ#เปDนท่ีราบสูง ท่ี
ราบเอียงอันมีลักษณะเปDนลอนคลื่น มีภูเขาอยู#ทางด�านเหนือของตําบล โดยมีความสูงเฉลี่ยมากกว#า 
500 เมตร ด�านใต�ติดอุทยานแห#งชาติเขาใหญ# จึงเปDนแหล#งต�นน้ําสําคัญต#างๆ ท่ีไหลผ#านชุมชน คือ 
คลองปูน คลองปอหู คลองเรือ เปDนต�น จํานวนประชากรในเขต อบต. เพียง 4,700 คนและมีจํานวน
หลังคาเรือน 1,300 หลังคาเรือน ประชาชนส#วนใหญ#อพยพมาจากภาคกลาง เช#น กรุงเทพมหานคร 
สระบุรีและบางส#วนก็มาจากจังหวัดนครราชสีมาเอง คือ อพยพมาจากอําเภอสีค้ิว ประชากรนับถือ
พุทธศาสนา มีวัดจํานวน 4 วัด อาชีพหลักเปDนการทําไร#หรือทําสวน มีอาชีพเสริม คือ การทํา
น้ําพริกเผาและขนมคุกก้ี 
  5. ตําบลวังกะทะ อําเภอปากช#อง จังหวัดนครราชสีมา  
   ตําบลวังกะทะ เปDนตําบลในเขตการปกครองของอําเภอปากช#อง จังหวัด
นครราชสีมา มีพ้ืนท่ีโดยประมาณ 1 แสนไร# พ้ืนท่ีส#วนใหญ#เปDนท่ีราบลุ#ม ส#วนใหญ#มีความลาดเอียง
และเปDนลอนคลื่น ประกอบกับมีพ้ืนท่ีติดอุทยานแห#งชาติเขาใหญ# จึงจัดเปDนพ้ืนท่ีอ#อนไหวเพ่ือการ  
วิจัยนี้ ประชาชนท่ีอาศัยอยู#ในตําบลนี้มิใช#คนในพ้ืนท่ี แต#เปDนการอพยพมาจากภาคกลางเสียส#วนใหญ# 
เช#น จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ#างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรีและจังหวัด
นครสวรรค> มาจากพ้ืนท่ีภาคอีสานบ�าง เช#น จังหวัดกาฬสินธุ> จังหวัดบุรีรัมย> จังหวัดศรีสะเกษตรและ
จังหวัดชัยภูมิ ส#วนในจังหวัดภาคเหนือจากจังหวัดกําแพงเพชร ท้ังนี้ ประชากรส#วนใหญ#นับถือศาสนา
พุทธและประกอบอาชีพหลัก คือ ทําสวน ทําไร#และอาชีพรับจ�างท่ัวไป  ตําบลวังกระทะมีวัดไทย
จํานวน 6 วัด สถานศึกษาระดับโรงเรียน 5 แห#ง และโรงพยาบาลส#งเสริมสุขภาพ จํานวน 2 แห#ง 
ประกอบด�วยหมู#บ�านจํานวน 20 หมู#บ�าน จํานวนประชากรในเขต อบต. 9,245 คน และมีจํานวน
หลังคาเรือน 2,062 หลังคาเรือน 
  6. ตําบลคลองม#วง อําเภอปากช#อง จังหวัดนครราชสีมา  
   ตําบลคลองม#วง เปDนตําบลหนึ่งในเขตการปกครองของอําเภอปากช#อง จังหวัด
นครราชสีมา มีพ้ืนท่ีประมาณ 111.0416 ตร.กม. หรือประมาณ 67,401 ไร# ประชาชนส#วนใหญ#
อพยพมาจากพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย เช#น สระบุรี อยุธยา นครสวรรค> ลพบุรี และบางอําเภอ
ของ จังหวัดนครราชสีมา เช#น อําเภอโนนไทย ประชาชนส#วนใหญ#นับถือศาสนาพุทธ พ้ืนท่ีของตําบล
ส#วนใหญ#เปDนพ้ืนท่ีราบสลับเชิงเขา มีความลาดเอียงและเปDนลอนคลื่นในทางทิศเหนือ ส#วนทางทิศ
ตะวันตกเปDนภูเขาล�อมรอบ จํานวนประชากรในเขต อบต. 9,745 คน และมีจํานวนหลังคาเรือน 
3,329 หลังคาเรือน อาชีพหลัก คือ ทํานา ทําสวนและเลี้ยงสัตว> 
  7. ตําบลนาดี อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  
   ตําบลนาดี มีหมู#บ�าน 15 หมู#บ�าน จํานวนประชากรในเขต อบต. 11,322 คนและ
มีจํานวนหลังคาเรือน 2,849 หลังคาเรือน เดิมเปDนตําบลท่ีข้ึนอยู#กับอําเภอกบินทร>บุรีและได�แยกเปDน
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อําเภอนาดี เม่ือ พ.ศ. 2517 พ้ืนท่ีส#วนใหญ#เปDนท่ีราบลุ#มเหมาะแก#การทํานา ด�านทิศตะวันออกและ
ทิศเหนือติดอุทยานแห#งชาติเขาใหญ# จึงถูกเลือกเข�าไว�ในการศึกษาพ้ืนท่ีอ#อนไหวของการวิจัยในครั้งนี้
ด�วย ประชาชนประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ทําไร# ทําสวนผลไม�และรับจ�าง  
  8. ตําบลทุ#งโพธิ์ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  
   ตําบลทุ#งโพธิ์ อยู#ในเขตปกครองของ อําเภอกบินทร>บุรี ต#อมาเม่ือ พ.ศ. 2517 
อําเภอกบินทร>บุรี ได�แบ#งพ้ืนท่ีออกเปDนอีก 1 ก่ิงอําเภอ คือ ก่ิงอําเภอนาดี โดยตําบลทุ#งโพธิ์ก็เข�าไปอยู#
ในเขตการปกครองของก่ิงอําเภอนาดีด�วย ต#อมาทางราชการเห็นว#าตําบลทุ#งโพธิ์มีพ้ืนท่ีกว�างขวาง
เกินไป ยากแก#การปกครอง จึงแบ#งพ้ืนท่ีตําบลทุ#งโพธิ์ออกไปเปDนตําบลอีก 2 ตําบล คือ ตําบลบุพราหมณ>
และตําบลแก#งดินสอ ต#อมาเม่ือ พ.ศ. 2524 ก่ิงอําเภอนาดี ก็ยกฐานะเปDนอําเภอนาดี ตําบลทุ#งโพธิ์จึง
ข้ึนตรงกับเขตการปกครองของอําเภอนาดีจวบจนปIจจุบัน จังหวัดปราจีนบุรี มีจํานวนประชากรในเขต 
อบต. จํานวน 6,671 คน และมีจํานวนหลังคาเรือน 2,221 หลังคาเรือน ประชาชนมีอาชีพหลัก คือ 
ทําสวน ทําไร#และอาชีพรับจ�างในโรงงานอุตสาหกรรม 
  9. ตําบลบุพราหมณ> อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  
   ตําบลบุพราหมณ> จัดต้ังเปDนตําบลเม่ือ พ.ศ. 2522 เดิมข้ึนอยู#กับตําบลทุ#งโพธิ์ 
ประชากรส#วนใหญ#อพยพมาจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล�เคียง ยกฐานะเปDน อบต. เม่ือ 
พ.ศ. 2539 มีพ้ืนท่ี 165,000 ไร# เปDนพ้ืนท่ีทําการเกษตร 24,230 ไร# ปIจจุบันตําบลบุพราหมณ>อยู#ใน
เขตการปกครองของอําเภอนาดี ประกอบไปด�วยหมู#บ�าน จํานวน 10 หมู#บ�าน มีจํานวนประชากรใน
เขต อบต. จํานวน 8,646 คนและมีจํานวนครัวเรือน 2,300 ครัวเรือน ตําบลบุพราหมณ> มีทรัพยากร
ปNาไม�ท่ีสมบูรณ> ลักษณะของพ้ืนท่ีเปDนท่ีราบเชิงเขา มีเทือกเขาล�อมรอบ อยู#ติดอุทยานแห#งชาติทับลาน
และอุทยานแห#งชาติเขาใหญ# มีต�นน้ําลําธารท่ีสําคัญคือ ลําพญาธาร อ#างเก็บน้ําทับลาน น้ําตกบ#อทอง
และน้ําตกเวฬุวัน ในพ้ืนท่ีมักมีต�นลานข้ึนอยู#ท่ัวไปตามหัวไร#ปลายนา ตําบลนี้ เปDนทางผ#านของถนนท่ีจะ
เดินทางไปสู#อุทยานแห#งชาติเขาใหญ#และอุทยานแห#งชาติทับลาน จึงมีแหล#งท#องเท่ียวและมีรีสอร>ทอยู#
เปDนจํานวนมาก ประชาชนมีอาชีพหลัก คือ ทําสวน ทําไร# ทํานา เปDนคนงานในนิคมอุตสาหกรรมและ
อาชีพเสริม คือ ผลิตภัณฑ>ต#างๆ จากต�นและใบลาน เช#น หมวก กระเป¡าและของท่ีระลึกอ่ืนๆ  
 
2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 2.8.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
  เศาวนิตย> เศาณานนท> (2542) ได�ทําการวิจัยเรื่องภาวะผู�นํา โดยได�สังเคราะห>เกณฑ> 
(Criteria) ท่ีจะใช�วัดหรือประเมินประสิทธิภาพของภาวะผู�นํา ออกเปDน 3 ลักษณะคือ 1) ผลท่ีเกิดข้ึน
ของกลุ#ม (Outcome)  คือ ผลท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากความสามารถในการนําหรือภายใต�การนําของผู�นําใน
กลุ#ม เช#น ผลสําเร็จของการปฏิบัติงานของกลุ#ม การสามารถบรรลุวัตถุประสงค>ท่ีตั้งไว� การอยู#รอดของ
กลุ#ม ความก�าวหน�าของกลุ#ม ความพร�อมของกลุ#ม ความสามารถในการแก�ปIญหาของกลุ#ม ความพึง
พอใจของสมาชิกของกลุ#มท่ีมีต#อผู�นํา 2) ทัศนคติของผู�ตาม (Attitude of Followers) ทัศนคติของผู�
ตามหรือผู�ใต�บังคับบัญชาท่ีมีต#อผู�นํา นิยมใช�เปDนเกณฑ>ตัดสินประสิทธิภาพของผู�นําอีกเกณฑ>หนึ่ง ซ่ึง
ส#วนใหญ#จะทราบได�โดยการใช�แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ>ผู�ตาม เช#น ผู�นําสามารถตอบสนอง
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ความต�องการและคาดหวังของผู�ตามได�ดีเพียงใด ผู�ตามชอบยกย#องและยอมรับผู�นําเพียงใด ผู�ตามมี
ความยินดีในการปฏิบัติงานตามคําสั่งหรือคําเรียกร�องของผู�นําแค#ไหน ผู�ตามต#อต�าน เพิกเฉยท่ีจะไม#
ปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําขอร�องของผู�นําหรือไม# 3) คุณภาพของกระบวนการกลุ#ม (Quality of Group 
Process) เปDนเกณฑ>ท่ีใช�ประเมินประสิทธิภาพของผู�นําโดยประเมินจากความสนับสนุนด�านต#างๆ 
และความต้ังใจท่ีจะทําให�คุณภาพของกระบวนการกลุ#ม มีคุณภาพดีข้ึนในด�านความสามัคคี ความ
ร#วมมือ แรงจูงใจ การแก�ปIญหา การตัดสินใจ การแก�ไขความขัดแย�ง ประสิทธิภาพของงานเฉพาะด�าน 
กิจกรรมขององค>การ การมีทรัพยากรอย#างพอเพียงและความพร�อมของกลุ#มท่ีจะรับมือต#อการ
เปลี่ยนแปลง 
  ทัศนีย> จุลอดุง (2550) ได�ทําวิจัยเรื่อง การศึกษาองค>ประกอบภาวะผู�นําท่ีมี
ประสิทธิผลของหัวหน�าหอผู�ปNวย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ สรุปให�เห็นว#า ผู�นําท่ี มี
ประสิทธิภาพมีลักษณะ ได�แก# 1) ด�านการมีวิสัยทัศน> มองการณ>ไกลท้ังระยะสั้นและระยะยาว ในการ
บริหารงานขององค>การอย#างสร�างสรรค> สามารถถ#ายทอดวิสัยทัศน>ให�ผู�ตามรับรู�และสามารถปฏิบัติได�
จริง และเปDนผู�ให�ทิศทางชี้แนะแนวทางวิสัยทัศน>เปEาหมายองค>การ รวมท้ังการมีกลยุทธ>จูงใจผู�ตามใน
การปฏิบัติงานให�บรรลุเปEาหมายขององค>การ 2) ด�านคุณลักษณะผู�นําท่ีดี การเปDนแบบอย#างท่ีดีของ
ผู�นํา มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมอารมณ>ท่ีดี ความซ่ือสัตย> โปร#งใสในการ
ปฏิบัติงาน 3) ด�านการใช�นวัตกรรมคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ มี
ความรู�ความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถค�นคิดหรือนํานวัตกรรมใหม#ๆ มา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน#วยงาน 4) ด�านการสนับสนุนส#งเสริมการพัฒนาผู�ตาม เปDนองค>ประกอบ
ท่ีอธิบายถึงการส#งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาผู�ตาม เปDนสิ่งสําคัญท่ีผู�นําควรมี เพราะเปDนการพัฒนา
บุคลากร เปDนส#วนหนึ่งของการพัฒนางานและนําองค>การไปสู#ผลสําเร็จ 5) ด�านการเปDนผู�เชี่ยวชาญ
งาน เปDนองค>ประกอบท่ีอธิบายถึงผู�นําท่ีมีความรู� ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  วาสนา ศรีนวลใย (2551) ได�ทําการวิจัยเรื่องการดําเนินงานหมู#บ�านเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู#เย็นเปDนสุข: กรณีศึกษา หมู#บ�านนากก หมู#ท่ี 5 ตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต                
ผลการศึกษา พบว#า กระบวนการดําเนินงานหมู#บ�านเศรษฐกิจพอเพียง อยู#เย็นเปDนสุข ประกอบด�วย 
1) การสืบทอดอาชีพ 2) การคิดเก่ียวกับการใช�ชีวิตแบบพอเพียง ชาวบ�านนากกประมาณร�อยละ 30 
มีแนวความคิดในการใช�ชีวิตแบบพอมีพอกินพอใช�ในครัวเรือน 3) การมีส#วนร#วมเพ่ือพัฒนาหมู#บ�าน
เพ่ือให�คนในบ�านเกิดมีการอยู#ดีมีสุข 4) รับนโยบายสู#แนวทางการปฏิบัติยังหมู#บ�าน 5) ประชุมชี้แจง
เพ่ือทําความเข�าใจเก่ียวกับการดําเนินงานหมู#บ�านเศรษฐกิจพอเพียง อยู#เย็นเปDนสุข 6) เจ�าหน�าท่ี
หน#วยงานภาครัฐสนับสนุนการดําเนินงาน 7) สอบถามปIญหาและความต�องการของชาวบ�าน 8) เขียน
โครงการ 9) เสนอขออนุมัติโครงการ 10) จัดสรรงบประมาณโครงการ และ 11) คัดเลือกหมู#บ�าน
ต�นแบบเศรษฐกิจพอเพียง อยู#เย็นเปDนสุข ส#วนผลกระทบจากการดําเนินงานหมู#บ�านเศรษฐกิจพอเพียง 
อยู#เย็นเปDนสุขประกอบด�วย 7 ด�าน คือ 1) ผลกระทบด�านอาชีพและการจ�างงาน 2) เกิดการรวมกลุ#ม
การดําเนินงาน กลุ#มน้ําพริกเผา กลุ#มเครื่องแกง กลุ#มผลิตภัณฑ>ครัวเรือน โดยมีการผลิต การจําหน#าย 
และเกิดเงินกองทุนภายในหมู#บ�าน 3) ผลกระทบด�านรายได� เกิดรายได�ใน 2 ระดับ คือ ระดับ
ครอบครัว และระดับหมู#บ�าน ซ่ึงชาวบ�านสามารถจําหน#ายสินค�าได�เพ่ิมมากข้ึนในตลาดร�านค�าชุมชน 
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4) เกิดระบบการดําเนินงานในหมู#บ�าน มีโครงสร�างการดําเนินงานต#างๆ ของหมู#บ�านชัดเจน            
5) เกิดศูนย>เรียนรู�หมู#บ�านด�านภูมิปIญญาชาวบ�าน 6) เกิดการอนุรักษ>ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม และ 7) เกิดความเอ้ืออารีย>ต#อกันของคนในหมู#บ�าน 
  จตุพล ยะจอม (2552) ได�ทําการวิจัยเรื่องการประยุกต>ใช�แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาย อําเภอปาย จังหวัดแม#ฮ#องสอน ผลการศึกษาพบว#า ระดับความรู�
ความเข�าใจเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลปาย จัดอยู#ในระดับมาก 
โดยประชาชนมีความรู�ความเข�าใจมากท่ีสุดในประเด็นความพอเพียง ท่ีหมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ�มกันในตัว รองลงมาประเด็นการดําเนินชีวิตทางสายกลางถือเปDนเศรษฐกิจ
พอเพียง ส#วนระดับการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
ปาย จัดอยู#ในระดับมาก โดยส#วนใหญ#จะเปDนการลดรายจ#ายเพ่ิมรายได� ในส#วนของการปลูกพืชผัก
สวนครัวไว�กินเองในครัวเรือน อีกประการหนึ่งท่ีนําไปใช�ในการดําเนินชีวิตก็คือการประหยัดอดออม 
ใช�จ#ายอย#างประหยัดไม#ใช�จ#ายฟุNมเฟ�อย ส#วนระดับการมีส#วนร#วมของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น อยู#ในระดับปานกลาง โดยการเข�าร#วมรวมกลุ#มเปDนสมาชิกกลุ#มออมทรัพย> สหกรณ>ออม
ทรัพย> กองทุนหมู#บ�าน กองทุนอ่ืนๆ และมีส#วนร#วมในการดําเนินการของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการรวมกลุ#มต#างๆ เพ่ือทํากิจกรรมร#วมกัน เพ่ือท่ีจะเพ่ิมรายได�ให�กับชุมชน เช#น การ
รวมกลุ#มอาชีพ การรวมกลุ#มออมทรัพย> กลุ#มกองทุนหมู#บ�าน กลุ#มผู�สูงอายุ เปDนต�น และยังเปDนชุมชนท่ี
มีความสามัคคีเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ# ช#วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
  หัสรินทร>  รอดภัย (2552) ได�ทําการวิจัยเรื่องนโยบายปNาชุมชนกับวิถีชีวิตชาวบ�าน   
บริเวณแนวเขตชายปNาอุทยานแห#งชาติเขาใหญ# หมู#บ�านบึงไม� ตําบลชะอม อําเภอแก#งคอย จังหวัด
สระบุรี ผลการวิจัยพบว#า การนําหลักปNาชุมชน หลักนโยบายด�านการมีส#วนร#วมของประชาชนกับการ
บริหารจัดการภาครัฐตามตัวแบบ Top-down Approaches และ Bottom-up Approaches 
เพ่ือให�ประชาชนได�มีส#วนร#วมในการบริหารจัดการชุมชนคนอยู#ปNา หรือปNาชุมชน ท่ีคนจะอยู#ร#วมกับปNา
ได�โดยไม#ทําลาย เปDนการรักษาปNาท่ีสมดุลและยั่งยืนนั้น พบว#า ผู�นําชุมชนไม#มีทัศนคติต#อการนํา
นโยบายปNาชุมชนมาปรับใช� ผู�นําชุมชนมองว#า การจัดการปNาชุมชนยังไม#มีการจัดการท่ีสมดุลท่ีเปDน
ต�นแบบ  เพราะยังไม#มีภาครัฐสนับสนุนหรือมีนโยบายให�ประชาชนตามแนวเขตปNาชุมชนมีสิทธิ์หรือ
เสรีภาพในการจัดการปNา และองค>กรปกครองส#วนท�องถ่ิน มีการไม#จัดสรรงบประมาณ ไม#มีการ
สนับสนุนให�ข�อมูล เสนอแนะชาวบ�าน ผู�นําชุมชน ผู�นําท�องท่ี ให�รวมตัวกันบริหารจัดการชุมชน
หมู#บ�านปNา โดยให�มีระเบียบข�อบังคับของชุมชนเก่ียวกับการใช�ประโยชน>ทรัพยากรธรรมชาติจากปNาท่ี
ไม#ทําลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล�อม ให�มีการปลูกปNาทดแทน พลิกฟ��นความสมบูรณ>ตามธรรมชาติ 
  คศิภุส สุขเทพ (2553) ได�ทําการวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนา การบริหาร
องค>การบริหารเทศบาลนครให�มีประสิทธิภาพ ท้ังด�านการบรรลุเปEาหมายความสําเร็จและด�าน
กระบวนการบริหารงาน ซ่ึงสามารถสรุปเปDนการพัฒนารูปแบบการบริหารองค>กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 
ท่ีมีประสิทธิภาพของเทศบาลนคร ดังนี้ 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพให�กับผู�บริหารทุกระดับ หมายถึง 
ต�องเปDนผู�มีวิสัยทัศน> สามารถคาดหมายความเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถเตรียมตนเองและ
องค>การ ให�รองรับการเปลี่ยนแปลงได� ต�องมีการศึกษาท่ีดีและไม#ใช#มีความรู�แต#เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 



 89

แต#จะต�องเปDนผู�รอบรู�ต�องเปDนนักแก�ปIญหา เพราะเม่ือเศรษฐกิจเติบโต ปIญหาต#างๆ จะตามมาอย#าง
มากมาย ต�องมุ#งส#งเสริมการให�บริการท่ีดี เพราะเม่ือประชาชนอยู#ดีกินดีแล�ว จะเรียกร�องบริการท่ี
ดีกว#าและมากกว#าจากภาครัฐ ผู�นํายุคใหม#ต�องสามารถให�บริการท่ีมีคุณภาพได� 2) การพัฒนาบุคลากร
ท้ังสองส#วนพร�อมกันท้ังข�าราชการและนักการเมือง ต�องพัฒนาการนิเทศงาน ระบบคุณธรรม 
จริยธรรม สมรรถนะของเจ�าหน�าท่ี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ระบบการประเมินสัมฤทธิผล ทัศนคติ
และพฤติกรรม จิตสํานึกในการบริการประชาชน ความรับผิดชอบต#อตนเองและองค>การ 3) พัฒนา
กระบวนการบริหารแบบคุณธรรม หมายถึง การกําหนดจรรยาบรรณของหน#วยงานและของ
ข�าราชการ จัดให�มีระบบร�องเรียนในการให�บริการของหน#วยงาน รณรงค>ให�มีการใช�หลักคุณธรรมอย#าง
กว�างขวางและจริงจังในทุกระดับ จากระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติ ส#งเสริมความมีคุณธรรมของ
หน#วยงาน ตลอดจนประชาสัมพันธ>ผ#านสื่อต#างๆ เพ่ือสร�างจิตสํานึก  4) พัฒนาระบบการสื่อสารในการ
ปฏิบัติงาน หมายถึง การสื่อสารภายในหน#วยงาน การสื่อสารระหว#างหน#วยงานองค>การกับประชาชน
เปEาหมาย เนื้อหาการสื่อสาร การนําเสนอ ระบบเครือข#ายการสื่อสาร การพัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ> 
บุคลากรด�านการสื่อสารและแผนงานสื่อสาร 5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให�ประชาชนเข�าถึงได�
ง#าย หมายถึง ปIจจัยเทคโนโลยีมีความสําคัญในฐานะท่ีเปDนปIจจัยท่ีมีอิทธิพลต#อการออกแบบองค>การ 
ออกแบบการบริหาร การใช�อุปกรณ>และเครื่องมือท่ีทันสมัยในกระบวนการควบคุมและการตรวจสอบ
คุณภาพ การจัดทําระบบข�อมูลการเชื่อมโยงการบริการ เพ่ือประโยชน>ต#อชุมชนและสังคม คือความ
ครอบคลุมของข�อมูล ความรวดเร็วความถูกต�อง ความเชื่อมโยง ความทันสมัยของข�อมูล ความน#าเชื่อถือ 
ความสามารถในการเข�าถึง ความสามารถในการตรวจสอบและการมีส#วนร#วมในกระบวนการข�อมูล       
6) พัฒนาการจัดทําแผนพัฒนาเมืองในรูปของ SWOT หมายถึง เพ่ือให�รู�จุดอ#อน จุดแข็ง ปIจจัยภายใน
และปIจจัยภายนอกองค>การ โดยการวิจัยและพัฒนาข#าว การประชาสัมพันธ>เชิงรุก การยอมรับเทคโนโลยี
ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบข�อมูลการตัดสินใจ มาตรฐานกฎหมายและการพัฒนาหน#วยงาน            
7) ส#งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การส#งเสริมกิจกรรมด�านการศึกษา 
สนับสนุนการฝ�กอบรมอาชีพ ส#งเสริมกิจกรรมด�านกีฬา จัดสวัสดิการสังคมให�ผู�สูงอายุและเด็ก 
  วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ (2553) ได�ทําการวิจัยเรื่อง กระบวนการ การบริหาร
จัดการชุมชนเข�มแข็ง: รูปแบบ ปIจจัยและตัวชี้วัด ผลการศึกษาพบว#า มีกระบวนการบริหารจัดการท่ี
สําคัญ 7 ประการท่ีก#อให�เกิดศักยภาพของการพัฒนาชุมชนไปสู#ความเข�มแข็งคือ 1.  กระบวนการมี
ส#วนร#วมของชุมชน 2. กระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู� 3. กระบวนการการฟ��นฟู ผลิตซํ้าและ
สร�างใหม# 4. กระบวนการใช�สิทธิชุมชนและข�อบัญญัติของชุมชน 5. กระบวนการตัดสินใจร#วมกันของ
ชุมชน 6. กระบวนการของเครือข#ายการพัฒนา และ 7. กระบวนการด�านการบริหารจัดการตนเอง 
โดยกระบวนการบริหารจัดการท้ัง 7 ด�านนั้น เปDนการบริหารจัดการท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท่ีพบได�ท่ัวไป 
นอกจากนี้ ภาครัฐได�ใช�กระบวนการในเชิงกฎหมายและการบริหารจัดการตามแนวนโยบายร#วมเปDน
แนว ทางการบริหารจัดการในการเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
  วันชัย  สุขตาม (2556) ได�ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย>วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน>  
ผลการวิจัยพบว#า หลักการพัฒนาทุนมนุษย>และผลกระทบของโลกาภิวัฒน>ท่ีมีต#อการพัฒนาทุนมนุษย>
นั้น พระพุทธศาสนาเน�นการพัฒนาท่ีมีปฏิสัมพันธ>กับมิติทางด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กระแส
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โลกาภิวัตน> รวมท้ังเทคโนโลยีต#างๆ มีอิทธิพลต#อภคเอกชน ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคการ
ศาสนา อย#างหลีกเลี่ยงไม#ได� บริหารท่ัวไปก็จะเปDนไปตามกลไกของทฤษฎีระบบ นักพัฒนาทุนมนุษย>
ยุคโลกาภิวัตน>จะต�องทําการวางแผนพัฒนาทุนมนุษย>ตามวิถีพุทธ การพิจารณาจะแบ#งเปDน 2 ระดับ 
คือ การพัฒนาระดับองค>การ (Organizational Development) และการพัฒนาในระดับบุคคล 
(Individual Development) 
 2.8.2 งานวิจัยต#างประเทศ 
  คลูเนอท และลิว (Kuhnert & Lewis, 1987) ได�ศึกษาลักษณะภาวะผู�นําการ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผู�นําการแลกเปลี่ยนพบว#า ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงจะอยู#ในระดับท่ีมีค#าสูงกว#า
ภาวะผู�นําการแลกเปลี่ยนคือ ผู�นําในลักษณะของผู�นําการเปลี่ยนแปลงจะอยู#ในระดับพัฒนาการสูงข้ึนไป 
จะไม#สนใจต#อความต�องการของตนเอง แต#จะเริ่มเห็นคุณค#าของหมู#คณะ และของหน#วยงาน ซ่ึงเปDนคุณค#า
ของหมู#คณะ และของหน#วยงาน ซ่ึงเปDนคุณค#าหรือคุณธรรมท่ีสูงกว#า ผู�นําเพ่ือการเปลี่ยนแปลงจะสละ
ผลประโยชน>ของตนเองก�าวเข�าจิตใจของผู�ตามกระตุ�นให�ลูกน�องเห็นคุณค#าของความอุดมคติ ศักด์ิศรี เพ่ือ
จะได�ไม#ทํางานตามหน�าท่ีเพียงเพ่ือเงินเดือนหรือผลตอบแทนใด ไปวันๆ อีกท้ังพยายามเปลี่ยนทัศนคติตาม
เชื่อของผู�ใต�บังคับบัญชาให�เกิดการยอมรับและทํางานจนบรรลุเปEาหมายท่ียาก 
  ชไนเดอร> (Schneider, 2009) ได�ศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการเรียนรู�เชิงสังคมในการ
ปEองกันดินพังทลายของสวิตเซอร>แลนด>-จากชาวนาสู#โครงการของชาวนา ผลการศึกษาพบว#า การ
เรียนรู�เชิงสังคมมีส#วนเก่ียวข�องต#อการเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานของแบบแผนปฏิสัมพันธ> อย#างไรก็ตาม 
การทําความเข�าใจเก่ียวกับการเรียนรู�สําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนจะแสดงนัยของการวิเคราะห>
สิ่งแวดล�อมเชิงสถาบันในองค>การท่ีใช�กระบวนการสร�างปฏิสัมพันธ>แบบตัวต#อตัวหรือใกล�ชิดกัน
ระหว#างทํางาน ผลการศึกษาคือ องค>ประกอบของการตัดสินใจของตัวแทนองค>การได�รับการแปล
ความไปสู#การเรียนรู�เชิงองค>การด�วย โครงการนี้บรรลุผลผ#านความร#วมมือของสถาบันรวมถึงการจัดต้ัง
และเชื่อมต#อโดยใช�พ้ืนท่ีท่ีมีขอบเขต สําหรับรูปแบบใหม#ของความร#วมมือร#วมใจมีจุดมุ#งคือ การเรียนรู�
เชิงสังคมและการร#วมกันผลิตองค>ความรู� 
  มอร>แกน (Morgan, 2010) ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะการประกอบการของเกษตรกร 
และโครงสร�างตามหน�าท่ีแบบพหุของหน#วยงานด�านเกษตร กรณีศึกษาเกษตรกรท่ี Tuscan และ 
Welsh ของเวลส> (Wales) พบว#า การพัฒนาชนบทจะต�องมีกระบวนการปรับโครงสร�างหน�าท่ีของ
องค>การหรือหน#วยงานทางเกษตรกรใหม# เนื่องด�วยในยุโรปได�รับอิทธิพลอย#างมากภายใต�แนวคิด
ตลาดเสรี รวมถึงเกษตรกรต�องมีทักษะการประกอบการ (Entrepreneurial Skills) จุดมุงหมายการ    
วิจัน คือสืบค�นปฏิสัมพันธ>ของเปEาหมายนโยบายภายใน 2 ภูมิภาคเก่ียวกับอํานาจหน�าท่ีเชิงพหุในการ
พัฒนาชนบทซ่ึงได�รับการยอมรับโดยท่ัวไปและทักษะการประกอบการถูกนํามาเปDนกรอบแนวคิด 
รวมถึงปIจจัยกําหนดขนาดของฟาร>ม เช#น บริบทเชิงสถาบัน วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ผลจาก
การศึกษาพบว#า ทักษะการประกอบการมีความสัมพันธ>กับโครงสร�างอํานาจหน�าท่ีเชิงพหุขององค>การ
เกษตร และมีผลตอบสนองต#อการพัฒนาชนบท จุดสําคัญ คือการตอบสนองแบบพลวัตและก#อให�เกิด
การกําหนดบทบาทและกรอบท่ีจะเปDนเครื่องมือแนะนํา สนับสนุน รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล�อมของ
เกษตรให�เหมาะสมยิ่งข้ึน 
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  เคน (Kaine, 2011) ได�ศึกษาวิจัยเรื่องการใช�ทฤษฎีระบบท่ัวไป (General Systems 
Tteory) มาใช�ทําความเข�าใจความแตกต#างของการบริหารจัดการของชาวนา จุดมุ#งหมายการวิจัย คือเพ่ือ
อธิบายความแตกต#างของชาวนาในออสเตรเลียเก่ียวกับสภาวะเง่ือนไขทางสิ่งแวดล�อมโดยวิธีการ 3 แบบ 
คือ ระบบควบคุมกํากับ ระบบควบคุมความผิดพลาด และระบบการพยากรณ> ได�ข�อค�นพบว#าภายในภาวะ
ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง จะต�องมีการปรับตัวของชาวนาหรือเกษตรกรโดยการปรับโครงสร�างของระบบ
ฟาร>มและเปลี่ยนการควบรวมของระบบควบคุมกํากับ ให�เข�ากับการตัดสินใจ ซ่ึงจะช#วยให�เข�าใจ
กระบวนการบริหารจัดการของเกษตรกร และมีข�อเสนอแนะให�นํานัยสําคัญไปพัฒนานโยบายเพ่ือให�การ
สนับสนุนต#อการปรับตัวของฟาร>มให�สอดคล�องกับระบบการควบคุมคุณภาพการผลิตทางการเกษตรต#อไป 
 
2.9 กรอบแนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว 
อําเภอปากช#อง จังหวัดนครราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี” ผู�วิจัยได�สร�างกรอบแนวคิด
การวิจัยครั้งนี้ จากแนวคิดเชิงระบบในแง#มุมของปIจจัยแวดล�อมรอบตัวผู�นําชุมชนว#า มีสิ่งใดบ�างท่ีเปDน
ตัวกําหนดให�ผู�นํานั้นก�าวสู#ภาวะผู�นําในการพัฒนา โดยมองปIจจัยแวดล�อมของชุมชนโดยธรรมชาติ
และท่ีถูกปรุงแต#งโดยรัฐบาล ปIจจัยทางเศรษฐกิจ ปIจจัยส#วนบุคคลและปIจจัยประกอบย#อยอ่ืนท่ีสั่งสม
ให�มีและเกิดผู�นําท่ีเหมาะสม ผู�วิจัยจึงได�นําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 

     ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 กรอบแนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย    

สภาพพ้ืนท่ีศึกษา 
1.  ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี 
2.  ด�านการปEองกันทรัพยากรธรรมชาติ 
3.  ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีปNา 
4.  ด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ 

การพัฒนาชุมชน 

1. ด�านพัฒนาเศรษฐกิจ 
2. ด�านพัฒนาการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม 
3. ด�านการมีส#วนร#วมของประชาชน 
4. ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน 
5. ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม 
เพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ/อนไหว 

   1. ด�านนักประชาธิปไตย 
   2. ด�านมีมนุษยสัมพันธ> 
   3. ด�านการประชาสัมพันธ>และสื่อสาร 
   4. ด�านปฏิบัติตามกฎหมายอย#างเคร#งครัด 
   5. ด�านพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็ง 
   6. ด�านความโปร#งใสและตรวจสอบได� 
   7. ด�านการให�ความรู� ความเข�าใจ 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยเรื่องภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ!อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว 
อําเภอปากช!อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผู�วิจัยได�ใช�วิธีการวิจัยแบบผสม 
(Mixed Methods) ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพโดยได�มีการศึกษาข�อมูลจากเอกสาร 
(Documentary) มีการรวบรวมข�อมูลจากเอกสาร ตํารา วิทยานิพนธDและวารสาร เพ่ือนํามารวบรวมเปEน
กรอบแนวความคิด (Framework) และนํามาวิเคราะหDเนื้อหาเปEนข�อมูลท่ีเปEนระบบเพ่ือเสนอเนื้อหาการ
วิจัย ผู�วิจัยได�มีแนวทางการดําเนินการวิจัยตามหัวข�อต!อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ!มตัวอย!าง 
 3.2 ตัวแปรท่ีใช�ในการวิจัย   
 3.3 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 3.4 การสร�างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย 
 3.5 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 3.6 การวิเคราะหDข�อมูล 
 3.7 สถิติท่ีใช�ในการวิจัย 
 
3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 3.1.1 ประชากร คือ ประชากรในจังหวัดนครราชสีมา อําเภอวังน้ําเขียว 40,446 คน     
อําเภอปากช!อง 180,826 คน และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 51,041 คน รวม 3 อําเภอ 
272,313 คน 
 3.1.2 กลุ!มตัวอย!างท่ีใช�ในการวิจัย 
  1. การวิจัยเชิงปริมาณ คือ กลุ!มตัวอย!างของชุมชนในพ้ืนท่ีอ!อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 3 ตําบล คือ ตําบลวังน้ําเขียว ตําบลระเริง และตําบลไทยสามัคคี อําเภอ
ปากช!อง จังหวัดนคราชสีมา จํานวน 3 ตําบล คือ ตําบลโปVงตาลอง ตําบลวังกระทะ และตําบลคลอง
ม!วง ในอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 3 ตําบล คือ ตําบลบุพราหมณD ตําบลนาดี และตําบลทุ!ง
โพธิ์โดยความคลาดเคลื่อนท่ีผู�วิจัยยอมรับได�เท!ากับ 5 % โดยในทางปฏิบัติผู�วิจัยได�ปรับจํานวนกลุ!ม
ตัวอย!าง จํานวน 450 คน ตัวอย!างดังตารางท่ี 3.1 
 
 
 
 
 
 



 93

ตารางท่ี 3.1 กลุ!มตัวอย!างการวิจัย 
 

ตําบล ประชากร (คน) จํานวนตัวอย�าง (คน) 
วังน้ําเขียว 7,228 47 
ระเริง 6,098 38 
ไทยสามัคคี 11,000 67 
โปVงตาลอง 4,700 52 
วังกระทะ 9,245 26 
คลองม!วง 9,745 64 
บุพราหมณD 8,646 50 
นาดี 11,322 55 
ทุ!งโพธิ์ 6,671 51 

รวม 74,655 450 
 
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ กลุ!มตัวอย!างเปEนชุมชนในพ้ืนท่ีอ!อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 3 ตําบล คือ ตําบลวังน้ําเขียว  ตําบลระเริง และตําบลไทยสามัคคี  อําเภอปากช!อง 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 3 ตําบล คือ ตําบลโปVงตาลอง ตําบลวังกระทะ และตําบลคลองม!วง อําเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 3 ตําบล คือ ตําบลบุพราหมณD ตําบลนาดี และตําบลทุ!งโพธิ์ ใช�การคัดเลือกกลุ!ม
ตัวอย!างแบบเจาะจง ได�แก!   
  2.1 กลุ!มผู�นําบริหารปกครองส!วนท�องถ่ิน จํานวน 10  คน 
  2.2 กลุ!มผู�นําชุมชน    จํานวน 10  คน 
  2.3 กลุ!มผู�นําศาสนา    จํานวน  8   คน 
  2.4 กลุ!มปราชญDชาวบ�าน   จํานวน  15 คน 
   รวมกลุ!มตัวอย!างท้ังสิ้น   จํานวน  43 คน 
 
3.2 ตัวแปรท่ีใช,ในการวิจัย 
 3.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได�แก! 
  1. สภาพพ้ืนท่ีศึกษา ประกอบด�วย 
   1.1) ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี 
   1.2) ด�านการปaองกันทรัพยากรธรรม 
   1.3) ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีปVา 
   1.4) ด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ 
  2. การพัฒนาชุมชน ประกอบด�วย 
   2.1) ด�านพัฒนาเศรษฐกิจ 
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   2.2) ด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม 
   2.3) ด�านการมีส!วนร!วมของประชาชน 
   2.4) ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน 
   2.5) ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนท่ีอ!อนไหว มี 7 ด�าน ประกอบไปด�วย 1) ด�านนักประชาธิปไตย 2) ด�านมีมนุษยสัมพันธD        
3) ด�านการประชาสัมพันธDและสื่อสาร 4) ด�านปฏิบัติตามกฎหมายอย!างเคร!งครัด 5) ด�านพัฒนาตาม
หลักชุมชนเข�มแข็ง 6) ด�านความโปร!งใสและตรวจสอบได� และ7) ด�านการให�ความรู� ความเข�าใจ 
  โดยการวิจัยครั้งนี้มีตัวชี้วัดและตัวแปรตามกรอบแนวความคิดในการวิจัยดังตารางท่ี 3.2 
 
ตารางท่ี 3.2 ตัวแปรและตัวชี้วัดตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรศึกษา ตัวชี้วัด คําถามในการวิจัย 
1. ด�านการพัฒนาพืน้ที ่
 

- การจัดการโดยชุมชนและภาครัฐ 
- การให�ความร!วมมือระหว!างผู�นํากับ
ชุมชน 

- ศึกษาการจัดการชุมชนพืน้ที่อ!อนไหว
ในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช!อง 
จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี 
จังหวัดปราจนีบุรี มีลักษณะเปEน
อย!างไร 
- ศึกษาหลักวิธีการให�ความร!วมมือ
ระหว!างผู�นาํกับชุมชนอย!างไร 

2. ด�านการปaองกัน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

- การให�ความรู�กับชุมชน 
- การส!งเสริมรักษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
- การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
- การจัดการพื้นที่อ!อนไหวในการใช�
ประโยชนDในทรัพยากรธรรมชาติ 

- การให�ความรู�กับชุมชนมีวธิีการ
อย!างไร 
- มีวิธีการส!งเสริมรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย!างไร 
- ผู�นําชุมชนได�มีการสํารวจทรัพยากร 
ธรรมชาติบ�างหรือไม! 
- การจัดการพื้นที่อ!อนไหวเพื่อนํามาใช�
ประโยชนDในทรัพยากรธรรมชาติทํา
อย!างไร 

3. ด�านการหยุดยั้งการ
บุกรุกพื้นที่ปVา 

- การประชุม 
- ออกกฎระเบียบของชุมชน 
- ติดตามมติของชุมชน 

- ได�มีการประชุมบ�างหรือไม! 
- มีการออกกฎระเบียบของชุมชนใน
การหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ปVาใน
ประเด็นใดบ�าง 
- ผู�นําและชุมชนมีการปฏิบัตติามมติ
ของชุมชนอย!างไรบ�าง 
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ตารางท่ี 3.2 (ต�อ) 
 

ตัวแปรศึกษา ตัวชี้วัด คําถามในการวิจัย 
4. ด�านการกําหนดพืน้ที่
สาธารณะ 

- พิจารณากําหนดพื้นที่ร!วมกัน 
- ดําเนินการตามมติของภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

- ผู�นําและชุมชนได�มีการกําหนดพื้นที่
ร!วมกันอย!างไรบ�าง 
- ผู�นําและชุมชนได�ดาํเนินการตามมติ
ของภาครัฐและภาคเอกชนอย!างไรบ�าง 

5. ด�านพัฒนาเศรษฐกิจ - ภาครัฐและภาคเอกชนได�ส!งเสริม
การเข�าถึงปeจจัย 4  

- ภาครัฐและภาคเอกชนมีวิธีการใดบ�าง
ในการส!งเสริมการเข�าถึงปeจจัย 4  

6. ด�านพัฒนาการจัด   
กาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล�อม 

- องคDกรภาครัฐและภาคเอกชนได�
ส!งเสริมจิตสํานึกรักษาสิง่แวดล�อม
และการใช�ทรัพยากรที่มีอยู!อย!าง
จํากัดให�มีคุณภาพ พร�อมด�วยการ
ช!วยกันรักษาอย!างยั่งยนื 

- วิธีการใดบ�างที่ส!งเสริมจิตสํานกึรักษา
สิ่งแวดล�อมและการใช�ทรัพยากรที่มีอยู!
อย!างจํากัดให�มีคุณภาพ พร�อมด�วยการ
ช!วยกันรักษาอย!างยั่งยนื 

7. ด�านการมีส!วนร!วมของ
ประชาชน 

- ชุมชนในพืน้ที่ร!วมกันแก�ไขปeญหาให�
ตรงกับความต�องการ 
- ชุมชนมีอํานาจในการตัดสินใจ 
ร!วมกัน 
- ชุมชนมีความพงึพอใจในโครงการ
ต!างๆ เพื่อให�เกิดการพฒันาอย!าง
ต!อเนื่อง 

- ชุมชนในพื้นที่ร!วมกันแก�ไขปeญหาได�
ตรงตามความต�องการของตนเอง
อย!างไร 
- ชุมชนมีกระบวนการในการตัดสินใจ
ร!วมกันอย!างไร 
- ชุมชนมีความพึงพอใจในโครงการ
ต!างๆ ในการพฒันาอย!างไรบ�าง 

8. ด�านพัฒนาพืน้ที่ของ
ประชาชน 

- องคDกรภาครัฐและภาคเอกชน
ส!งเสริมการใช�ทรัพยากรที่มีอยู!
อย!างกําจัดให�มีประสทิธิภาพสูง 

- มีวิธีการใดในการส!งเสริมการใช�
ทรัพยากรที่มีอยู!อย!างกําจัดให�มี
ประสิทธิภาพสูง 

9. ด�านพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ชุมชนรู�ข�อมูลข!าวสาร หลักการ
ปกครองที่เปgดเผย พร�อมด�วยความ
เข�าใจของชุมชน 

- ชุมชนได�รับรู�ข�อมูลข!าวสาร หลักการ
ปกครองที่เปgดเผยจากแหล!งใดบ�าง 

10. ด�านนักประชาธปิไตย - ผู�นํามีความยุติธรรม 
- ผู�นําเคารพกติกาและความคิด
ของชุมชนตามวิถีทางประชาธปิไตย 
- ผู�นําเปEนคนเปgดใจกว�าง 

- ผู�นําเคารพกฎหมายในพืน้ที่อ!อนไหว
อย!างไร 
- ผู�นํายอมรับกติกา และยอมรับ
ความคิดของชุมชนในพื้นที่อ!อนไหว
โดยวิธีการใด 
- ผู�นํารับฟeงเหตุผลต!อชุมชนในพื้นที่
อ!อนไหวอย!างไรบ�าง 

11. ด�านมีมนุษยสัมพันธD - ผู�นําในพื้นที่อ!อนไหวมีลักษณะเข�า
กับชุมชนในพืน้ที่ได�เปEนอย!างด ี

- ผู�นํามีวธิีการใดในการเข�ากับชมุชน
พื้นที่อ!อนไหวได�เปEนอย!างด ี
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ตารางท่ี 3.2 (ต�อ) 
 

ตัวแปรศึกษา ตัวชี้วัด คําถามในการวิจัย 
12. ด�านการประชา 
สัมพันธDและสื่อสาร 

- ผู�นําได�แจ�งข�อมูลข!าวสารเก่ียวกับ
พื้นที่อ!อนไหว 
- ชุมชนติดตามข�อมูลอย!างต!อเนื่อง 

- ผู�นําได�รับข�อมูลข!าวสารเก่ียวกับ
พื้นที่อ!อนไหวจากแหล!งใด 
- ชุมชนติดตามข�อมูลจากแหล!งข�อมูล
ใด อย!างต!อเนื่อง 

13. ด�านปฏิบัติตาม
กฎหมายอย!างเคร!งครัด  

- ผู�นําเคารพกฎหมายอย!าง
เคร!งครัด 
- ผู�นําส!งเสริมความซ่ือสัตยDสุจริต 

- ผู�นําปฏิบัติเคารพกฎหมายอย!างไร 
- ผู�นํามีความจริงใจ ไม!คิดทุจริตคดโกง 
และหลอกลวงด�วยวิธีการใด 

14. ด�านพฒันาตาม 
หลักชุมชนเข็มแข็ง 
     1) สันโดษ 

- ผู�นําเปEนผู�มีความพอเพียง 
- ผู�นํามีความพึงพอใจต!อการ
กระทําสิ่งดีอย!างมีสุข 

- ผู�นําปฏิบัติตนตามความพอเพยีง
อย!างไรบ�าง 
- ผู�นํามีความสุขตามวิถีแห!งความ
พอเพียงอย!างไร 

     2) บริหารงาน
เศรษฐกิจอย!างเปEนธรรม 
 

- ผู�นําสร�างความพอใจต!อความ
สมดุลเศรษฐกิจของชุมชน และ 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยDสิน 
- ผู�นําสร�างจริยธรรมพื้นฐานให�
เกิดข้ึนในชุมชน 

- ผู�นําได�ดาํเนินการสร�างความพงึพอใจ
ต!อเศรษฐกิจชุมชน และมีวธิีการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยDสินได�
โดยวิธีการใดบ�าง 
- ผู�นําได�ปฏิบัติตนเปEนแบบอย!างใน
ชุมชนอย!างไรบ�าง 

     3) มาตรฐานชีวิตด ี
 

- ผู�นําให�ความรู�ด�านกฎหมาย
สิ่งแวดล�อมในชุมชนพื้นที่อ!อนไหว 
- ผู�นําร!วมมือกับชุมชนพื้นที่
อ!อนไหวในการปaองกันรักษา
ทรัพยากรร!วมกัน 
- ผู�นําส!งเสริมและยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตให�ดีข้ึน 

- ผู�นําได�เชิญวทิยากรให�ความรู�
ทางด�านกฎหมายสิง่แวดล�อมในชุมชน
จากที่ใดบ�าง 
- ผู�นําจดัการประชุมร!วมมือกับชุมชน 
ในการปaองกันรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติร!วมกันอย!างไรบ�าง 
- ผู�นําจดัการอบรมการดําเนนิชวีิตใน
พื้นที่อ!อนไหวบ�างหรือไม! 

15. ด�านความโปร!งใสและ
ตรวจสอบได�   

- ผู�นําเปEนคนมีศีลธรรม 
- ผู�นํามีความจริงใจและปฏิบัตงิาน
อย!างโปร!งใสและชุมชนสามารถ
ตรวจสอบได� 
- ผู�นําเปEนผู�ไม!คิดทุจริตและวางใจ
ได�เต็มที ่

- ผู�นําสามารถควบคุมสติในการ
ปฏิบัติงานได�ด ี
- ผู�นําเปEนผู�มีความจริงใจและปฏิบัติงาน
อย!างโปร!งใส โดยสามารถตรวจสอบได�
จากการปฏิบัติหน�าที่ได�อย!างถูกต�อง 
- ผู�นําสร�างความเชื่อม่ันจากการ
ทํางานในชุมชนของตนเองด�วยวิธีการ
ใด 
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ตารางท่ี 3.2 (ต�อ) 
 

ตัวแปรศึกษา ตัวชี้วัด คําถามในการวิจัย 
16. ด�านการให�ความรู� 
ความเข�าใจ 

- ชุมชนและผู�นํา ได�รับความรู� 
ความเข�าใจในปeญหาพืน้ที่อ!อนไหว 

- ชุมชนและผู�นํา ได�รับความรู� ความ
เข�าใจในปeญหาพื้นที่อ!อนไหวอย!างไร 

 
3.3 เครื่องมือท่ีใช,ในการวิจัย 
 ผู�วิจัยได�สร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลครั้งนี้ โดยใช�วิธีการวิจัยแบบผสม 
(Mixed Methods) ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพดังต!อไปนี้  
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
  แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ!งเปEน 5 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลส!วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม เปEนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด�วยเพศ อายุระดับการศึกษา พ้ืนท่ีอ!อนไหวอยู!ในตําบลใด
ระยะเวลาอาศัยอยู!ในพ้ืนท่ี อาชีพและรายได�ต!อเดือน 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ีศึกษา 
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน    
  ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ!อนไหว 
  แบบสอบถามในตอนท่ี 2 ตอนท่ี 3 และตอนท่ี 4 ใช�เก็บรวบรวมข�อมูลในพ้ืนท่ีอ!อนไหว
ในอําเภอวังน้ําเขียวจํานวน 3 ตําบล คือ ตําบลวังน้ําเขียว ตําบลระเริง และตําบลไทยสามัคคีอําเภอ
ปากช!อง จํานวน 3 ตําบล คือ ตําบลโปVงตาลอง ตําบลวังกระทะและตําบลคลองม!วง อําเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 3 ตําบลคือ ตําบลบุพราหมณD ตําบลนาดีและตําบลทุ!งโพธิ์  โดยคําตอบเปEน
แบบมาตราส!วน (Rating Scale) แบ!งออกเปEน 4 ระดับได�แก! ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับน�อย
และระดับน�อยท่ีสุด 
  ตอนท่ี 5 เปEนคําถามปลายเปgด สําหรับผู�ตอบแบบสอบถามให�ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ  
  ใช�เครื่องมือเก็บรวมรวบข�อมูลเปEนแบบสัมภาษณD (Interview Form) แบบมีโครงสร�าง 
 
3.4 การสร,างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 ผู�วิจัยสร�างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลครั้ง
นี้ ดังต!อไปนี้ 
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
  แบบสอบถาม (Questionnaires)  
  1.1) ศึกษาจากตํารา เอกสารท่ีเก่ียวข�องกับภาวะผู�นําท่ีพึงประสงคDและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�องกับการสร�างแบบสอบถาม 
  1.2) ศึกษาวิธีสร�างเครื่องแบบมาตราส!วนประเมินค!า (Rating Scale)  
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  1.3) สร�างแบบสอบถามตามท่ีศึกษาในข�อ 1 และข�อ 2 ให�ครอบคลุมเนื้อหา          
จํานวน 74 ข�อ   
  1.4) นําแบบสอบถามเสนออาจารยDท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบแนะนําและปรับปรุงแก�ไข  
  1.5) เครื่องมือวิจัยท่ีเปEนแบบสอบถามมีการหาค!าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) โดยอาศัย
ความเห็นจากผู�เชี่ยวชาญซ่ึงประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิท่ีเปEนนักวิชาการ 2 ท!าน และเปEนอาจารยD
มหาวิทยาลัย 3 ท!าน รวมเปEน 5 ท!าน เพ่ือประเมินประเด็นคําถามว!าสอดคล�องกับจุดมุ!งหมายของ
การวิจัยนั้น ซ่ึงได�ค!าท่ียอมรับได�ต�องมากกว!า 0.5 ในของแต!ละคําถาม 
  1.6) นําแบบสอบถามท่ีได�จากข�อ 4 ไปทดลองใช� (Try Out) ท่ีไม!ใช!กลุ!มตัวอย!าง 30 คน 
วิเคราะหDหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใช�สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบัค 
(Cronbach) ได�ความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท!ากับ 0.975 
  1.7) จัดเตรียมแบบสอบถามฉบับสมบูรณD เพ่ือใช�ในการรวบรวมข�อมูลในการวิจัย 
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  แบบสัมภาษณDแบบมีโครงสร�างเพ่ือใช�เก็บข�อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณD ซ่ึงมี
กระบวนการสร�างเครื่องมือวิจัยดังนี้ 
  2.1) นํากรอบความคิดในการวิจัยและหน!วยในการจัดเก็บข�อมูลดังกล!าวแล�วข�างต�นมา
ใช�เปEนหลักในการกําหนดประเด็นคําถามในการสัมภาษณDกลุ!มผู�ให�ข�อมูลสําคัญ 
  2.2) สร�างแบบสัมภาษณDเพ่ือใช�ในการเก็บข�อมูลตามประเด็นท่ีกําหนด 
  2.3) นําแบบสัมภาษณDไปเสนออาจารยDท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบแนะนําและปรับปรุงแก�ไข  
  2.4) นําแบบสัมภาษณDไปทดสอบประชากรท่ีไม!ใช!กลุ!มตัวอย!างการวิจัยโดยตรวจสอบ
หาความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�างก!อนนําไปใช�สัมภาษณDจริง 
  2.5) จัดเตรียมแบบสัมภาษณDฉบับสมบูรณD และขณะท่ีสัมภาษณDเม่ือพบประเด็นท่ี
เก่ียวข�องก็ปรับปรุงเพ่ือครอบคลุมประเด็นท่ีต�องการให�มากท่ีสุด 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข,อมูล   
 การศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ!อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว 
อําเภอปากช!อง จังหวัดนครราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผู�วิจัยได�ใช�วิธีการวิจัยแบบผสม
(Mixed Methods) ท้ังด�านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยดําเนินการแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณD
เชิงลึก ต้ังแต! เดือนกันยายน 2556 – มิถุนายน 2557 โดยผู�วิจัยดําเนินการดังต!อไปนี้ 
 3.5.1 การเก็บข�อมูลเชิงปริมาณ 
  ผู�วิจัยได�ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลสําคัญ ดังนี้ 
  1. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหDไปยังหัวหน�าหน!วยงานราชการนายกองคDการ
บริหารส!วนตําบลท้ัง 9 ตําบลเพ่ือขออนุญาตสัมภาษณDและเก็บข�อมูล 
  2. ทําหนังสือกํากับแบบสอบถามแต!ละบุคคลตามจํานวนท่ีกําหนดทุกราย 
  3. ติดตามผลของการสัมภาษณDและแบบสอบถามเพ่ือรับแบบสอบถามกลับคืน 
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 3.5.2 กรรมวิธีทางข�อมูล 
  หลังจากเก็บรวบรวมข�อมูลจากแบบสอบถามได�ท้ังหมดแล�ว ผู�วิจัยได�จัดเตรียมความ
พร�อมของข�อมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหD ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบความสมบูรณDในการตอบแบบสอบถาม 
  2. กําหนดรหัสของข�อมูล และกําหนดค!าคะแนนท่ีจะให�แก!คําตอบในแต!ละข�อ 
   4  คะแนน   คําตอบ   ระดับมากท่ีสุด 
   3  คะแนน   คําตอบ ระดับมาก 
   2   คะแนน   คําตอบ   ระดับน�อย 
   1   คะแนน   คําตอบ   ระดับน�อยท่ีสุด 
  3. ดําเนินการลงรหัสพร�อมให�คะแนนในแบบสอบถามแต!ละข�อทุกแบบสอบถาม 
  4. นําแบบสอบถามท่ีลงรหัสและให�คะแนนแล�วไปบันทึกเข�าเครื่องคอมพิวเตอรD 
เพ่ือวิเคราะหDข�อมูลต!อไป 
 3.5.3 การเก็บข�อมูลเชิงคุณภาพ 
  ในการเก็บข�อมูลโดยการสัมภาษณDผู�นําท�องถ่ินดําเนินการดังต!อไปนี้ 
  1. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหDไปยังผู�บริหารผู�นําท่ีมีส!วนเก่ียวข�องและผู�นําคน
ต!อไปท่ีถูกแนะนําให�สัมภาษณDต!อ เพ่ือแจ�งความประสงคDในการขอสัมภาษณD 
  2. นัดหมายวัน เวลา และสถานท่ีสําหรับการสัมภาษณDท้ังเตรียมวัสดุอุปกรณDท่ีจําเปEน 
  3. ดําเนินการสัมภาษณDตามท่ีนัดหมาย 
  4. ถอดเทปบันทึกคําสัมภาษณDพร�อมท้ังวิเคราะหDเนื้อหาเพ่ือนํามาประกอบการสรุป
ผลการวิจัยต!อไป 
 
3.6 การวิเคราะห;ข,อมูล 
 ผู�วิจัยรวบรวมข�อมูลและเก็บข�อมูลมา นําแบบสอบถามท่ีได�สอบถามแล�วแบ!งประเด็นตาม
คําถามของการวิจัยท่ีสอดคล�องกับวัตถุประสงคDและกรอบการวิจัย โดยใช�ระบบ IDEB (บุญทัน ดอกไธสง, 
2549) หรือระบบ 1-2-3-4 เพ่ือนํามาวิเคราะหDในแต!ละประเด็น ตามหลักของเนื้อหาสาระท่ีได�มาจาก
การสัมภาษณD ในแต!ละประเด็นของข�อมูล 
 3.6.1 ข�อมูลจากแบบสอบถามเครื่องมือท่ีใช�ประกอบด�วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) และใช�การวิเคราะหDเนื้อหา (Content Analysis) 
สําหรับการเรียบเรียงข�อเสนอแนะจากผู�ตอบแบบสอบถาม โดยหาค!าเฉลี่ย ( X ) ค!าส!วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล�วนําค!าเฉลี่ยท่ีได�ไปเทียบเกณฑD ดังนี้   
  ค!าเฉลี่ย     ความหมาย 
  3.26-4.00    ระดับมากท่ีสุด   
  2.51-3.25    ระดับมาก    
  1.76-2.50    ระดับน�อย   
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  1.00-1.75    ระดับน�อยท่ีสุด 
 3.6.2 ข�อมูลจากการสัมภาษณD (Interview) ผู�วิจัยใช�การวิเคราะหDแบบอุปนัย (Analytic 
Induction) โดยนําข�อมูลมาเรียบเรียงและจําแนกอย!างเปEนระบบ จากนั้นนํามาตีความหมาย เชื่อม
โดยความสัมพันธDและสร�างข�อสรุปจากข�อมูลต!างๆ ท่ีรวบรวมได� โดยทําไปพร�อมๆกับการเก็บรวบรวม
ข�อมูล ท้ังนี้เพ่ือจะได�ศึกษาประเด็นต!างๆ ได�ลึกซ้ึง เม่ือประเด็นใดวิเคราะหDแล�วไม!มีความชัดเจน ก็จะ
ตามไปเก็บข�อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต!างๆ เหล!านั้นเพ่ือตอบคําถามหลักตามวัตถุประสงคDของการวิจัย
เชิงคุณภาพได�นํามาวิเคราะหD เพ่ือหาความเชื่อมโยงความสัมพันธDเชิงทฤษฎี ซ่ึงข้ันตอนการวิเคราะหD
ข�อมูลดําเนินการ ดังนี้ 
  1. การตรวจสอบข�อมูลโดยใช�วิธีการตรวจสอบข�อมูลเชิงคุณภาพดังนี้ 
   1) ทําการตรวจสอบข�อมูลเรื่องเดียวกันจากแหล!งข�อมูลท่ีต!างกัน เปEนการ
ตรวจสอบแบบสามเส�าด�านข�อมูล (Data Triangulation) เพ่ือทําการตรวจสอบว!า เม่ือบุคคลท่ีให�
ข�อมูลเปลี่ยนไป ข�อมูลจะคงเหมือนเดิมหรือไม!  
   2) ทําการตรวจสอบข�อมูลในระหว!างการเก็บรวบรวมข�อมูลเปEนการตรวจสอบใน
สนามโดยใช�วิธีตรวจสอบแบบสามเส�าด�านวิธีรวบรวมข�อมูล (Methodological Triangulation) ท้ัง
จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณD เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีมีความถูกต�อง (Denzin N., 1970) 
   3) ตรวจสอบข�อมูลกับผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) โดยผู�วิจัยนําข�อมูลท่ี
ได�วิเคราะหDแล�ว ไปให�ผู�ให�ข�อมูลสําคัญของชุมชนและผู�เก่ียวข�องอ!าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต�องของ
ข�อมูลและสามารถปรับแก�ไขข�อมูลให�ถูกต�องได� 
   4) นําข�อมูลมาจัดระบบ โดยทําข�อมูลให�เปEนหมวดหมู! 
   5) จัดข�อมูลให�เปEนข�อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือการวิเคราะหDด�วยสถิติเชิงพรรณนา
อย!างง!าย เช!น ค!าความถ่ี (Frequency) และร�อยละ (Percentage) แล�วทําให�เปEนข�อมูลเชิงคุณภาพ
ด�วยการนําเสนอในประเด็นท่ีเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
3.7 สถิติท่ีใช,ในการวิจัย 
 3.7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในกรณีนี้ ได�ทําการวิเคราะหDข�อมูล
เบื้องต�นเก่ียวกับสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถามและข�อมูลเก่ียวกับภาวะผู�นําของบรรดาผู�นํา โดย
ใช�สถิติค!าร�อยละและใช�การหาค!าเฉลี่ย ( X ) ค!าส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวัดระดับการวัด
ของผู�ตอบแบบสอบถาม ผู�วิจัยกําหนดค!าเฉลี่ยการแปลความหมายเปEน 4 ระดับ โดยกําหนดช!วงชั้นท่ี
เท!ากัน คือ 
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==
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 ดังนั้น จึงแบ!งการแปรความหมายช!วงชั้นละ 0.75 ดังนี้ 
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 3.26 – 4.00 หมายถึง มีผลในระดับมากท่ีสุด 
 2.51 – 3.25 หมายถึง มีผลในระดับมาก 
 1.76 – 2.50 หมายถึง มีผลในระดับน�อย 
 1.0 – 1.75  หมายถึง มีผลในระดับน�อยท่ีสุด 
 3.7.2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 
  1. การวิเคราะหDสหสัมพันธD (Correlation) เพ่ือหาความสัมพันธDของตัวแปรอิสระ 
ได�แก! สภาพพ้ืนท่ีศึกษา และการพัฒนาชุมชนต!อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ!อนไหว   
  2. ใช�สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือเลือกตัวแปรอิสระ
ได�แก! สภาพพ้ืนท่ีศึกษา และการพัฒนาชุมชนท่ีมีอิทธิพลต!อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชน
พ้ืนท่ีอ!อนไหว ตามกรอบแนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย 
 



 

บทที่  4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 การวิจัยเรื่องภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว 
อําเภอปากช อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งผู�วิจัยได�ดําเนินการวิจัย
โดยใช�วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Model) ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช�กลุ มตัวอย างของชุมชนใน
พ้ืนท่ีอ อนไหว จํานวน 450 คน สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห=ข�อมูลได�แก  ค าเฉลี่ย ค าร�อยละ ค าส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห=การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ เก็บข�อมูลจากการสัมภาษณ=แบบมีโครงสร�าง จากกลุ มตัวอย างของชุมชนในพ้ืนท่ีอ อนไหว
ในอําเภอวังน้ําเขียว ซ่ึงประกอบไปด�วย กลุ มผู�นําบริหารปกครองส วนท�องถ่ิน กลุ มผู�นําชุมชน กลุ ม
ผู�นําศาสนา และกลุ มปราชญ=ชาวบ�าน จํานวน 43 คน โดยการสุ มตัวอย างแบบเจาะจง วิเคราะห=
ข�อมูลจากการตีความเชิงเนื้อหาของข�อมูลซ่ึงผู�วิจัยได�นําเสนอผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลเชิงปริมาณ  
  4.1.1 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลส วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม  
  4.1.2 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษา  
  4.1.3 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน  
  4.1.4 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ อนไหว 
  4.1.5 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลเก่ียวกับปSจจัยท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว  
 4.2 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลเชิงคุณภาพ 
  4.2.1 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ีศึกษา  
  4.2.2 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน  
  4.2.3 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ อนไหว 
 4.3 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในภาพรวมท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 
4.1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณ 
 จากการเก็บรวบรวมข�อมูลจากผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน 450 คน ผลการวิเคราะห=มี
รายละเอียดดังนี้ คือ 
 4.1.1 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลส วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม 
  การเก็บรวบรวมข�อมูลส วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม ประกอบด�วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา พ้ืนท่ีอ อนไหวอยู ในเขตตําบล ระยะเวลาอาศัยในพ้ืนท่ี อาชีพและรายได�ต อเดือน 
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ตารางท่ี 4.1 จํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามข�อมูลส วนบุคคล 
                             (n=450) 

ข�อส วนบุคคล จํานวน (คน) ร�อยละ 

1. เพศ 

   ชาย 231 51.33 

   หญิง 219 48.67 

2. อายุ 

   16-30 ปZ 97 21.56 

   31-45 ปZ 193 42.89 

   46-60 ปZ 140 31.11 

   มากกว า 60 ปZ 20 4.44 

3. ระดับการศึกษา 

   ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 275 61.11 

   อนุปริญญาหรือเทียบเท า  71 15.78 

   ปริญญาตรีหรือเทียบเท า  84 18.67 

   สูงกว าปริญญาตรีข้ึนไป  20   4.44 

4. พ้ืนท่ีอ อนไหวอยู ในเขตตําบล 

   ตําบลวังน้ําเขียว  47 10.44 

   ตําบลระเริง  38   8.44 

   ตําบลไทยสามัคคี  67 14.89 

   ตําบลโป[งตาลอง  52 11.56 

   ตําบลวังกระทะ  26   5.78 

   ตําบลคลองม วง  64 14.22 

   ตําบลบุพราหมณ=  50 11.11 

   ตําบลนาดี  55 12.22 

   ตําบลทุ งโพธิ์  51 11.33 
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ตารางท่ี 4.1 (ต อ) 
               (n=450) 

5. ระยะเวลาอาศัยอยู ในพ้ืนท่ี 

   1 - 4 ปZ 52 11.56 

   5 - 8 ปZ 51 11.33 

   9 - 12 ปZ 61 13.56 

   มากกว า 12 ปZ 286 63.56 

6. อาชีพ 

   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 85 18.89 

   ค�าขาย/ธุรกิจส วนตัว 51 11.33 

   รับจ�าง 126 28.00 

   อาชีพอิสระ 38 8.44 

   เกษตรกร 132 29.33 

   พระสงฆ=/ผู�นําทางศาสนาอ่ืน 3 0.67 

   อ่ืนๆ 15 3.33 

7. รายได�ต อเดือน 

    น�อยกว า 10,000 บาท 186 41.33 

    10,000 – 20,000 บาท 178 39.56 

    20,000 – 30,000 บาท 47 10.44 

    30,000 บาทข้ึนไป 31 6.89 

    ไม มีรายได� 8 1.78 
 
  ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.1 สรุปได� ดังนี้  
  1. เพศ พบว า ผู�ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เปbนชาย คิดเปbนร�อยละ 51.33 และเปbน
หญิงคิดเปbนร�อยละ 48.67  
  2. อายุ พบว า ผู�ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว าง 31 ถึง 45 ปZ เปbนส วนใหญ        
คิดเปbนร�อยละ 42.89 รองลงมา คือ มีอายุระหว าง 46 ถึง 60 ปZ คิดเปbนร�อยละ 31.11 มีอายุระหว าง 
16 ถึง 30 ปZ คิดเปbนร�อยละ 21.56 และผู�ตอบแบบสอบถามท่ีตอบน�อยท่ีสุดมีอายุมากกว า 60 ปZ     
คิดเปbนร�อยละ 4.44  
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  3. ระดับการศึกษา พบว า ผู�ตอบแบบสอบถามส วนใหญ มีระดับการศึกษาประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาคิดเปbนร�อยละ 61.11 รองลงมา คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท า คิดเปbนร�อยละ 18.67 
อนุปริญญาหรือเทียบเท า คิดเปbนร�อยละ 15.78 ผู�ตอบแบบสอบถามท่ีตอบน�อยท่ีสุด มีระดับการศึกษาสูง
กว าปริญญาตรีข้ึนไป คิดเปbนร�อยละ 4.44  
  4. พ้ืนท่ีอ อนไหวอยู ในเขตตําบล พบว า ผู�ตอบแบบสอบถามส วนใหญ มีพ้ืนท่ี
อ อนไหวอยู ในเขตตําบลไทยสามัคคี คิดเปbนร�อยละ 14.89 รองลงมา คือ มีพ้ืนท่ีอ อนไหวอยู ในเขต
ตําบลคลองม วง คิดเปbนร�อยละ 14.22 มีพ้ืนท่ีอ อนไหวอยู ในเขตตําบลนาดี คิดเปbนร�อยละ 12.22 มี
พ้ืนท่ีอ อนไหวอยู ในเขตตําบลโป[งตาลอง คิดเปbนร�อยละ 11.56 มีพ้ืนท่ีอ อนไหวอยู ในเขตตําบลทุ งโพธิ์ 
คิดเปbนร�อยละ 11.33 มีพ้ืนท่ีอ อนไหวอยู ในเขตตําบลบุพราหมณ= คิดเปbนร�อยละ 11.11 มีพ้ืนท่ี
อ อนไหวอยู ในเขตตําบลวังน้ําเขียว คิดเปbนร�อยละ 10.44 มีพ้ืนท่ีอ อนไหวอยู ในเขตตําบลระเริง        
คิดเปbนร�อยละ 8.44 ผู�ตอบแบบสอบถามท่ีตอบน�อยท่ีสุดมีพ้ืนท่ีอ อนไหวอยู ในเขตตําบลวังกระทะ    
คิดเปbนร�อยละ 5.78 
  5. ระยะเวลาอาศัยอยู ในพ้ืนท่ี พบว า ผู�ตอบแบบสอบถามส วนใหญ มีระยะเวลา
อาศัยอยู ในพ้ืนท่ีมากกว า 12 ปZ คิดเปbนร�อยละ 63.56 รองลงมา คือ มีระยะเวลาอาศัยในพ้ืนท่ีระหว าง 
9 ถึง 12 ปZ คิดเปbนร�อยละ 13.56 มีระยะเวลาอาศัยในพ้ืนท่ีระหว าง 1 ถึง 4 ปZ คิดเปbนร�อยละ 11.56 
ผู�ตอบแบบสอบถามท่ีตอบน�อยท่ีสุดมีระยะเวลาอาศัยในพ้ืนท่ีระหว าง 5 ถึง 8 ปZ คิดเปbนร�อยละ 11.33  
  6. อาชีพ พบว า ผู�ตอบแบบสอบถามส วนใหญ มีอาชีพเกษตรกร คิดเปbนร�อยละ 
29.33 รองลงมา คือ อาชีพรับจ�าง คิดเปbนร�อยละ 28.00 อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ คิดเปbนร�อยละ 
18.89 อาชีพค�าขายหรือธุรกิจส วนตัว คิดเปbนร�อยละ 11.33 อาชีพอิสระ คิดเปbนร�อยละ 8.44 ผู�ตอบ
แบบสอบถามท่ีตอบน�อยท่ีสุดเปbนพระสงฆ=หรือผู�นําทางศาสนาอ่ืน คิดเปbนร�อยละ 0.67 
  7. รายได�ต อเดือน พบว า ผู�ตอบแบบสอบถามส วนใหญ มีรายได�น�อยกว า 10,000 บาท   
คิดเปbนร�อยละ 41.33 รองลงมามีรายได� 10,000 ถึง 20,000 บาท คิดเปbนร�อยละ 39.56 รายได�
ระหว าง 20,000 ถึง 30,000 บาท คิดเปbนร�อยละ 10.4 รายได� 30,000 บาทข้ึนไป คิดเปbนร�อยละ 
6.89 ผู�ตอบแบบสอบถามท่ีตอบน�อยท่ีสุด เปbนผู�ไม มีรายได�คิดเปbนร�อยละ 1.78 
 4.1.2 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษา  
  การวิเคราะห=ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษาสรุปผลได� ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.2 ค าเฉลี่ย ( X ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู�ตอบ         
 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษา โดยส วนรวม 

 (N=450) 
สภาพชุมชนพ้ืนท่ีศึกษา X  S.D. การแปลผล 

1. ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี 2.77 0.66 มาก 
2. ด�านการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติ 2.93 0.66 มาก 
3. ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า 2.90 0.67 มาก 
4. ด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ 2.77 0.74 มาก 

โดยส วนรวม 2.84 0.56 มาก 
  
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.2 สรุปได� ดังนี้ 
 ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษา 
โดยส วนรวมมีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก ( X = 2.84) เม่ือพิจารณาเปbนรายด�าน เรียงลําดับตามค าเฉลี่ย
จากมากไปหาน�อยพบว า ด�านการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติ ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า ด�าน
การพัฒนาพ้ืนท่ีและด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมากตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 4.3 ค าเฉลี่ย ( X ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู�ตอบ
 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษา ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี 

(N=450) 
ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี X  S.D. การแปลผล 

1. มีการพัฒนาจัดทําโครงการหรือแผนพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ อนไหว 

2.81 0.68 มาก 

2. มีการจัดทําการรวบรวมข�อมูลประชาชนในพ้ืนท่ีอ อนไหว 2.81 0.68 มาก 
3. ชุมชนดูแลเขตพ้ืนท่ีอ อนไหวในความรับผิดชอบของตนเอง 2.68 0.71 มาก 
4. มีการตอบสนองความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีอ อนไหว 2.76 0.72 มาก 
5. มีการประสานงานกับประชาชนในพ้ืนท่ีอ อนไหวเพ่ือช วยลด
ปSญหาความขัดแย�ง 

2.70 0.74 มาก 

รวม 2.77 0.66 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.3 สรุปได� ดังนี้ 
 ผู�ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษา 
ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรวม มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก ( X = 2.77) เม่ือพิจารณาเปbนรายข�อ 
เรียงลําดับตามค าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย พบว า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
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พัฒนาจัดทําโครงการ หรือแผนพัฒนาชุมชนพ้ืนทีอ อนไหว และการมีการจัดทํา การรวบรวมข�อมูล
ประชาชนในพ้ืนท่ีอ อนไหว มีการตอบสนองความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีอ อนไหว มีการ
ประสานงานกับประชาชนในพ้ืนท่ีอ อนไหว เพ่ือช วยลดปSญหาความขัดแย�ง ชุมชนดูแลเขตพ้ืนท่ี
อ อนไหวในความรับผิดชอบของตนเอง มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมากตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.4 ค าเฉลี่ย ( X ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู�ตอบ
 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษา ด�านการปgองกัน
 ทรัพยากรธรรมชาติ 

(N=450) 
ด�านการป@องกันทรัพยากรธรรมชาติ X  S.D. การแปลผล 

6. มีการดูแลรักษาและปgองกันทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี
อ อนไหว 

2.86 0.71 มาก 

7. มีการสนับสนุนด�านอุปกรณ=ในการปgองกันไฟป[า ดับไฟ ใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีอ อนไหว 

2.73 0.78 มาก 

8. ประชาชนและองค=กรส วนท�องถ่ินมีการสร�างจิตสํานึก ใน
การปgองกันทรัพยากรธรรมชาติอย างต อเนื่อง 

2.88 0.70 มาก 

9. มีการปลูกป[าเพ่ิมข้ึนเพ่ือช วยลดภาวะโลกร�อน เพ่ิมแหล ง
อาหาร และเปbนท่ีอยู อาศัยของสัตว=ป[า อาหารจากป[า 

2.85 0.69 มาก 

รวม 2.93 0.66 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.4 สรุปได� ดังนี้ 
 ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษา  
ด�านการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติโดยรวม มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก ( X = 2.93) เม่ือพิจารณาเปbน
รายข�อเรียงลําดับตามค าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย พบว า ผู�ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประชาชนและองค=กรส วนท�องถ่ิน มีการสร�างจิตสํานึกในการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติอย างต อเนื่อง 
มีการดูแลรักษาและปgองกันทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีอ อนไหว มีการปลูกป[าเพ่ิมข้ึนเพ่ือช วยลด
ภาวะโลกร�อน เพ่ิมแหล งอาหารและเปbนท่ีอยู อาศัยของสัตว=ป[า อาหารจากป[า มีการสนับสนุนด�าน
อุปกรณ=ในการปgองกันไฟป[า ดับไฟ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีอ อนไหว มีค าเฉลี่ยอยู ใน
ระดับมากตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.5 ค าเฉลี่ย ( X ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู�ตอบ       
 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษา ด�านการหยุดยั้งการบุก
 รุกพ้ืนท่ีป[า 

(N=450) 
ด�านการหยุดย้ังการบุกรุกพ้ืนท่ีปCา X  S.D. การแปลผล 

10. ส งเสริมกิจกรรมและบริการในศูนย=ประสานงานกับกลุ ม
อนุรักษ=ป[าชุมชนในพ้ืนท่ีอ อนไหว 

2.77 0.70 มาก 

11. มีการอนุรักษ=ทรัพยากรป[าไม�และเปbนหน�าท่ีของทุกคน
ต�องเอาใจใส อย างจริงจัง 

2.83 0.71 มาก 

12. หยุดการตัดไม�ทําลายป[าท่ีเปbนต�นเหตุในการเกิด
เหตุการณ=น้ําท วมตามสถานท่ีต างๆ 

2.84 0.73 มาก 

13. ไม บุกรุกพ้ืนท่ีเขตป[าสงวนและเขตอุทยานแห งชาติ 2.74 0.77 มาก 
รวม 2.90 0.67 มาก 

 
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.5 สรุปได� ดังนี้ 
 ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษา 
ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[าโดยรวม มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก ( X = 2.90) เม่ือพิจารณาเปbนราย
ข�อ เรียงลําดับตามค าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย พบว า ผู�ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกับการหยุดยั้ง
การตัดไม�ทําลายป[า ท่ีเปbนต�นเหตุในการเกิดเหตุการณ=น้ําท วมตามสถานท่ีต างๆ การมีการอนุรักษ=ทรัพยากร
ป[าไม�และเปbนหน�าท่ีของทุกคนต�องเอาใจใส อย างจริงจัง การส งเสริมกิจกรรมและบริการในศูนย=ประสานงาน
กับกลุ มอนุรักษ=ป[าชุมชนในพ้ืนท่ีอ อนไหว และไม บุกรุกพ้ืนท่ีเขตป[าสงวนและเขตอุทยานแห งชาติ มีค าเฉลี่ย
อยู ในระดับมากตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.6 ค าเฉลี่ย ( X ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู�ตอบ 
 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษา ด�านกําหนดพ้ืนท่ี
 สาธารณะ 

(N=450) 
ด�านกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ X  S.D. การแปลผล 

14. การกําหนดขนาดพ้ืนท่ีให�ชัดเจน 2.73 0.76 มาก 
15. การจัดต้ังพ้ืนท่ีอ อนไหวของเขตป[าสงวนและเขตอุทยาน
แห งชาติมีความแตกต างกันในแต ละพ้ืนท่ี 

2.71 0.74 มาก 

16. มีการกําหนดข้ันตอน กระบวนการพ้ืนท่ีอ อนไหวไว�อย างชัดเจน 2.68 0.76 มาก 
17. มีการติดตาม ประเมินผลตรวจสอบการกําหนดเขตป[า
สงวนและเขตอุทยานแห งชาติอย างเสมอ 

2.73 0.79 มาก 

รวม 2.77 0.74 มาก 
  
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.6 สรุปได� ดังนี้ 
 ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษา 
ด�านกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะโดยรวม มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก ( X = 2.77) เม่ือพิจารณาเปbนรายข�อ 
เรียงลําดับตามค าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย พบว า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ
พ้ืนท่ีศึกษา การกําหนดขนาดพ้ืนท่ีให�ชัดเจน การติดตาม ประเมินผลตรวจสอบการกําหนดเขตป[า
สงวนและเขตอุทยานแห งชาติอย างเสมอ การจัดต้ังพ้ืนท่ีอ อนไหวของเขตป[าสงวนและเขตอุทยาน
แห งชาติมีความแตกต างกันในแต ละพ้ืนท่ี และการกําหนดข้ันตอนกระบวนการพ้ืนท่ีอ อนไหวไว�อย าง
ชัดเจน มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมากตามลําดับ 
 4.1.3 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
  การวิเคราะห=ข�อมูลเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนสรุปผลได� ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.7 ค าเฉลี่ย ( X ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู�ตอบ
 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลการพัฒนาชุมชน โดยส วนรวม 

(N=450) 
การพัฒนาชุมชน X  S.D. การแปลผล 

1. ด�านพัฒนาเศรษฐกิจ 2.79 0.67 มาก 
2. ด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม 2.79 0.67 มาก 
3. ด�านการมีส วนร วมของประชาชน 2.92 0.77 มาก 
4. ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน  3.00 0.67 มาก 
5. ด�านพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2.81 0.70 มาก 

โดยส วนรวม 2.86 0.54 มาก 
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 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.7 สรุปได� ดังนี้ 
 ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลการพัฒนาชุมชน 
โดยส วนรวมมีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก ( X = 2.86) เม่ือพิจารณาเปbนรายด�านเรียงลําดับตามค าเฉลี่ย
จากมากไปหาน�อย พบว า ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน ด�านการมีส วนร วมของประชาชน ด�าน
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ด�านพัฒนา
เศรษฐกิจมีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมากตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 4.8 ค าเฉลี่ย ( X ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู�ตอบ     
 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลการพัฒนาชุมชน ด�านพัฒนาเศรษฐกิจ 

(N=450) 
ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ X  S.D. การแปลผล 

18. มีการพัฒนาการลงทุนในด�านการท องเท่ียวในพ้ืนท่ี 2.62 0.75 มาก 
19. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ=สินค�าชุมชนภายในพ้ืนท่ี 2.67 0.69 มาก 
20. มีการพัฒนาส งเสริมการผลิตของใช�ในชีวิตประจําวัน 
เพ่ือลดค าใช�จ ายในครอบครัว 

2.77 0.79 มาก 

21. มีการดําเนินการให�มีและส งเสริมกลุ มเกษตรกรและ 
กิจการสหกรณ= 

2.80 0.70 มาก 

22. มีการดํารงชีวิตอย างเรียบง ายตามฐานะของครอบครัว 2.89 0.70 มาก 
23. มีการส งเสริมให�มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 2.69 0.70 มาก 

รวม 2.79 0.67 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.8 สรุปได� ดังนี้ 
 ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลการพัฒนาชุมชน 
ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมมีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก ( X = 2.79) เม่ือพิจารณาเปbนรายข�อ 
เรียงลําดับตามค าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย พบว า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
พัฒนาชุมชนด�านการพัฒนาเศรษฐกิจในการดํารงชีวิตอย างเรียบง ายตามฐานะของครอบครัว การ
ดําเนินการให�มีและส งเสริมกลุ มเกษตรกรและกิจการสหกรณ= การพัฒนาส งเสริมการผลิตของใช�ใน
ชีวิตประจําวันเพ่ือลดค าใช�จ ายในครอบครัว การส งเสริมให�มีอุตสาหกรรมในครอบครัว การพัฒนา
ผลิตภัณฑ=สินค�าชุมชนภายในพ้ืนท่ี และมีการพัฒนาการลงทุนในด�านการท องเท่ียวในพ้ืนท่ี มีค าเฉลี่ย
อยู ในระดับมากตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.9 ค าเฉลี่ย ( X ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู�ตอบ
 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลการพัฒนาชุมชน ด�านพัฒนาการจัดการ
 ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม 

(N=450) 
ด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม X  S.D. การแปลผล 

24. มีการพัฒนาจัดต้ังกลุ มชาวบ�านในพ้ืนท่ีอ อนไหว ในการ 
อนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม 

2.72 0.68 มาก 

25. มีการส งเสริมกิจกรรมพ้ืนฟูปลูกป[าในพ้ืนท่ีอ อนไหว 
เพ่ือการอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม 

2.73 0.69 มาก 

26. มีการพัฒนาจัดต้ังกฎระเบียบการใช�ประโยชน=จากป[าใน 
พ้ืนท่ีอ อนไหว 

2.70 0.69 มาก 

27. มีการปลูกป[าเพ่ิมข้ึนเพ่ือช วยลดภาวะโลกร�อน เพ่ิม 
แหล งอาหารและเปbนท่ีอยู อาศัยของสัตว=ป[า 

2.77 0.71 มาก 

รวม 2.79 0.67 มาก 
   
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.9 สรุปได� ดังนี้ 
 ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลการพัฒนาชุมชน 
ด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม โดยรวมมีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก ( X = 2.77) 
เม่ือพิจารณาเปbนรายข�อเรียงลําดับตามค าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย พบว า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน ด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมในการปลูกป[า
เพ่ิมข้ึน เพ่ือช วยลดภาวะโลกร�อน เพ่ิมแหล งอาหารและเปbนท่ีอยู อาศัยของสัตว=ป[า การส งเสริม
กิจกรรมพ้ืนฟูปลูกป[าในพ้ืนท่ีอ อนไหว เพ่ือการอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม การพัฒนา
จัดต้ังกลุ มชาวบ�านในพ้ืนท่ีอ อนไหวในการอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม การพัฒนาจัดต้ัง
กฎระเบียบการใช�ประโยชน=จากป[าในพ้ืนท่ีอ อนไหว มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมากตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.10 ค าเฉลี่ย ( X ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู�ตอบ
 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลการพัฒนาชุมชน ด�านการมีส วนร วมของ
 ประชาชน 

(N=450) 
ด�านการมีส วนร วมของประชาชน X  S.D. การแปลผล 

28. ประชาชนมีส วนร วมในการช วยเหลือซ่ึงกันและกัน 2.91 1.53 มาก 
29. ประชาชนมีการรวมกลุ มอย างไม เปbนทางการอย าง 
สมํ่าเสมอ 

2.75 0.79 มาก 

30. ประชาชนมีข�อตกลงร วมกันในเรื่องต างๆ เช น การนํา 
ของป[ามาใช�ประโยชน= การผลิตสินค�า เปbนต�น 

2.69 0.78 มาก 

31. ประชาชนมีการให�ความร วมมือกับหน วยงานภาครัฐ 
และเอกชน 

2.87 0.74 มาก 

รวม 2.92 0.77 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.10 สรุปได� ดังนี้ 
 ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลการพัฒนาชุมชน 
ด�านการมีส วนร วมของประชาชนโดยรวมมีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก ( X = 2.92) เม่ือพิจารณาเปbนราย
ข�อ เรียงลําดับตามค าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย พบว า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนา
ชุมชนด�านการมีส วนร วมของประชาชนในการช วยเหลือซ่ึงกันและกัน ประชาชนมีการให�ความร วมมือ
กับหน วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนมีการรวมกลุ มอย างไม เปbนทางการอย างสมํ่าเสมอ 
ประชาชนมีข�อตกลงร วมกันในเรื่องต างๆ เช น การนําของป[ามาใช�ประโยชน= การผลิตสินค�า เปbนต�น มี
ค าเฉลี่ยอยู ในระดับมากตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.11 ค าเฉลี่ย ( X ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู�ตอบ
 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลการพัฒนาชุมชน ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของ
 ประชาชน 

(N=450) 
ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน X  S.D. การแปลผล 

32. มีการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยสร�างความม่ันคงปลอดภัยแก 
ประชาชน 

2.89 0.72 มาก 

33. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช น ไฟฟgา ประปา 
โทรศัพท= 

2.94 0.66 มาก 

34. หน วยงานของภาครัฐมีการพัฒนาดําเนินการตามแผน    
แผนปฏิบัติการภายในกิจกรรมพ้ืนท่ีอ อนไหวต างๆ ให�มี 
ความยืดหยุ นและอํานวยความสะดวกต อประชาชน 

2.88 0.73 มาก 

35. ประชาชนในพ้ืนท่ีอ อนไหว มีการพัฒนาแหล งการ 
ท องเท่ียวตามฤดูกาลต างๆ 

2.75 0.70 มาก 

รวม 3.00 0.67 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.11 สรุปได� ดังนี้  
 ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลการพัฒนาชุมชน 
ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชนโดยรวมมีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก ( X = 3.00) เม่ือพิจารณาเปbนรายข�อ 
เรียงลําดับตามค าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย พบว า ผู�ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนา
ชุมชน ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชนในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช น ไฟฟgา ประปาโทรศัพท= 
หน วยงานของภาครัฐมีการพัฒนาดําเนินการ ตามแผนปฏิบัติการภายในกิจกรรมพ้ืนท่ีอ อนไหวต างๆ ให�มี
ความยืดหยุ นและอํานวยความสะดวกต อประชาชน มีการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยสร�างความม่ันคงปลอดภัยแก 
ประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ีอ อนไหวมีการพัฒนาแหล งการท องเท่ียวตามฤดูกาลต างๆ มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับ
มากตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.12 ค าเฉลี่ย ( X ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู�ตอบ     
 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลการพัฒนาชุมชน ด�านการพัฒนา
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(N=450) 
ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ X  S.D. การแปลผล 

36. มีการพัฒนาข�อมูลเพ่ือสร�างการรับรู�โดย กําหนดการ 
พัฒนาในพ้ืนท่ีอ อนไหว 

2.76 0.72 มาก 

37. มีการพัฒนาข�อมูลสารสนเทศเพ่ือสร�างความเข�าใจโดย
กําหนดการพัฒนาในพ้ืนท่ีอ อนไหว 

2.69 0.67 มาก 

38. มีการพัฒนาเผยแพร ข�อมูลในรูปแบบต างๆ ทาง
อินเตอร=เน็ต แผ นพับ วารสาร เปbนต�น 

2.74 0.75 มาก 

39. มีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ=และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี     
ใช�ในพ้ืนท่ีได�อย างเพียงพอและทันสมัย 

2.72 0.75 มาก 

รวม 2.81 0.70 มาก 
 
 ผลจากวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.12 สรุปได�ดังนี้  
 ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลการพัฒนาชุมชน 
ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมมีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก ( X = 2.81) เม่ือพิจารณาเปbนราย
ข�อเรียงลําดับตามค าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย พบว า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
พัฒนาชุมชน ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาข�อมูล เพ่ือสร�างการรับรู�โดยกําหนดการ
พัฒนาในพ้ืนท่ีอ อนไหว การพัฒนาเผยแพร ข�อมูลในรูปแบบต างๆ ทางอินเตอร=เน็ต แผ นพับ วารสาร 
เปbนต�น การพัฒนาวัสดุอุปกรณ=และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช�ในพ้ืนท่ีได�อย างเพียงพอและทันสมัย 
การพัฒนาข�อมูลสารสนเทศเพ่ือสร�างความเข�าใจโดยกําหนดการพัฒนาในพ้ืนท่ีอ อนไหว มีค าเฉลี่ยอยู 
ในระดับมากตามลําดับ 
 4.1.4 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ อนไหว 
  การวิเคราะห=ข�อมูลเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว
สรุปผลได�ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.13 ค าเฉลี่ย ( X ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู�ตอบ    
 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
 ชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวโดยส วนรวม 

(N=450) 
ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว X  S.D. การแปลผล 
1. ด�านนักประชาธิปไตย 2.89 0.67 มาก 
2. ด�านมีมนุษยสัมพันธ= 2.98 0.68 มาก 
3. ด�านการประชาสัมพันธ=และสื่อสาร 2.79 0.71 มาก 
4. ด�านปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัด 2.72 0.67 มาก 
5. ด�านพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็ง 2.79 0.59 มาก 
6. ด�านความโปร งใสและตรวจสอบได� 2.90 0.77 มาก 
7. ด�านการให�ความรู�ความเข�าใจ 2.94 0.64 มาก 

โดยส วนรวม 2.86 0.50 มาก 
  
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.13 สรุปได� ดังนี้ 
 ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลภาวะผู�นําท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว โดยส วนรวมมีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก ( X = 2.86) เม่ือ
พิจารณาเปbนรายด�าน เรียงลําดับตามค าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย พบว า ด�านมีมนุษยสัมพันธ= ด�านการ
ให�ความรู�ความเข�าใจ ด�านความโปร งใสและตรวจสอบได�  ด�านนักประชาธิปไตย ด�านการ
ประชาสัมพันธ=และสื่อสาร ด�านพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็ง และด�านปฏิบัติตามกฎหมายอย าง
เคร งครัด มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมากตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.14 ค าเฉลี่ย ( X ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู�ตอบ
 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
 ชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวด�านนักประชาธิปไตย 

(N=450) 
ด�านนักประชาธิปไตย X  S.D. การแปลผล 

40. ผู�นํายึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ 2.87 0.67 มาก 
41. ผู�นํายึดหลักความเปbนธรรมและความเสมอภาค 2.92 0.72 มาก 
43. ผู�นําเคารพสิทธิเสรีภาพและความคิดเห็นของทุกฝ[าย 2.91 0.68 มาก 

รวม 2.89 0.67 มาก 
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 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.14 สรุปได� ดังนี้ 
 ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลภาวะผู�นํา
ท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว ด�านนักประชาธิปไตยโดยรวมมีค า เฉลี่ยอยู ใน
ระดับมาก ( X = 2.89) เม่ือพิจารณาเปbนรายข�อ เรียงลําดับตามค าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย พบว า ผู�ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว           
ด�านนักประชาธิปไตย โดยผู�นํายึดหลักความเปbนธรรมและความเสมอภาค ผู�นําเคารพสิทธิเสรีภาพและความ
คิดเห็นของทุกฝ[าย ผู�นํายึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมากตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.15 ค าเฉลี่ย ( X ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู�ตอบ
 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
 ชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว ด�านมีมนุษยสัมพันธ= 

(N=450) 
ด�านมีมนุษยสัมพันธ� X  S.D. การแปลผล 

43. ผู�นําในพ้ืนท่ีมีอัธยาศัยไมตรีเปbนมิตรต อประชาชนใน 
พ้ืนท่ีเปbนอย างดี 

3.08 0.77 มาก 

44. ผู�นํามีทักษะในการรับรู�และรับฟSงการสื่อสารของ ผู�อ่ืน 
ได�ดี 

2.96 0.70 มาก 

45. ผู�นําปฏิบัติตนเปbนผู�มีมนุษยสัมพันธ=ท่ีดี 2.97 0.70 มาก 
46. ผู�นําเปbนกัลยาณมิตรท่ีคอยช วยเหลือแนะนําตลอด 
เวลา 

2.93 0.69 มาก 

47. ผู�นํามีความเมตตาให�ความเปbนกันเองกับประชาชนใน 
พ้ืนท่ีเสมอ 

2.95 0.71 มาก 

รวม 2.98 0.68 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.15 สรุปได� ดังนี้ 
   ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม
เพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว ด�านมีมนุษยสัมพันธ=โดยรวมมีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก ( X = 2.98) 
เม่ือพิจารณาเปbนรายข�อ เรียงลําดับตามค าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อยพบว า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว ด�านมีมนุษยสัมพันธ= ในการท่ี
ผู�นําในพื้นที่ มีอัธยาศัยไมตรีเปbนมิตรต อประชาชนในพื้นที่เปbนอย างดี ผู �นําปฏิบัติตนเปbนผู �มี
มนุษยสัมพันธ=ท่ีดี ผู�นํามีทักษะในการรับรู�และรับฟSงการสื่อสารของ ผู�อ่ืนได�ดี  ผู�นํามีความเมตตา
ให�ความเปbนกันเองกับประชาชนในพื้นที่เสมอ และผู�นําเปbนกัลยาณมิตรที่คอยช วยเหลือแนะนํา
ตลอดเวลา มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมากตามลําดับ 
 



 117 

ตารางท่ี 4.16 ค าเฉลี่ย ( X ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู�ตอบ
 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
 ชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว ด�านการประชาสัมพันธ=และสื่อสาร 

(N=450) 
ด�านการประชาสัมพันธ�และส่ือสาร X  S.D. การแปลผล 

48. มีการประชาสัมพันธ=ให�ข�อมูลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
อย างต อเนื่อง 

2.84 0.73 มาก 

49. มีการประชาสัมพันธ=ท่ีสื่อให�กับนักท องเท่ียวโดยมุ ง 
สร�างความเข�าใจการเคารพธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

2.68 0.70 มาก 

50. ประชาชนสามารถติดตามหาข�อมูลข าวสารต างๆ ใน 
พ้ืนท่ีได�อย างรวดเร็ว 

2.71 0.71 มาก 

51. มีระบบหรือกลไกในการสื่อสารร วมกับภาครัฐ ภาค 
ธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน 

2.72 1.12 มาก 

รวม 2.79 0.71 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.16 สรุปได� ดังนี้ 
 ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลภาวะผู�นําท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว ด�านการประชาสัมพันธ=และสื่อสารโดยรวมมีค าเฉลี่ยอยู 
ในระดับมาก ( X = 2.79) เม่ือพิจารณาเปbนรายข�อ เรียงลําดับตามค าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย พบว า 
ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว 
ด�านการประชาสัมพันธ=และสื่อสาร ในการประชาสัมพันธ=ให�ข�อมูลกับประชาชนในพ้ืนท่ีอย างต อเนื่อง 
มีระบบหรือกลไกในการสื่อสารร วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน ประชาชน
สามารถติดตามหาข�อมูลข าวสารต างๆ ในพ้ืนท่ีได�อย างรวดเร็ว และมีการประชาสัมพันธ=ท่ีสื่อให�กับ
นักท องเท่ียว โดยมุ งสร�างความเข�าใจการเคารพธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมของประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมากตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.17 ค าเฉลี่ย ( X ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู�ตอบ
 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
 ชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว ด�านปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัด 

(N=450) 
ด�านปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัด X  S.D. การแปลผล 

52. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรอบรู�เก่ียวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข�อบังคับเปbนอย างดี 

2.51 0.80 มาก 

53. กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับมีความเหมาะสมท่ีจะ 
นํามาใช�ในพ้ืนท่ีเปbนอย างดี 

2.62 0.70 มาก 

54. โทษและมาตรการในการปกปgองพ้ืนท่ีท่ีใช�ในปSจจุบันมี 
ความเหมาะสมท่ีจะนํามาใช�ในพ้ืนท่ีได�เปbนอย างดี 

2.73 0.65 มาก 

55. ประชาชนในพ้ืนท่ีการปฏิบัติตามกฎหมายอย าง 
เคร งครัด 

2.62 0.69 มาก 

รวม 2.72 0.67 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.17 สรุปได� ดังนี้ 
 ผู�ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลภาวะผู�นําท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว ด�านการปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัดโดยรวมมี
ค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก ( X = 2.72) เม่ือพิจารณาเปbนรายข�อเรียงลําดับตามค าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 
พบว า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ อนไหว ด�านปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัด มีการกําหนดโทษและมาตรการในการปกปgองพ้ืนท่ี ท่ีใช�
ในปSจจุบัน มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใช�ในพ้ืนท่ีได�เปbนอย างดี กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับมีความ
เหมาะสมท่ีจะนํามาใช�ในพ้ืนท่ีเปbนอย างดี ประชาชนในพ้ืนท่ีปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัด และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรอบรู�เก่ียวกับกฎหมายระเบียบ ข�อบังคับเปbนอย างดี มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก
ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 119 

ตารางท่ี 4.18 ค าเฉลี่ย ( X ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู�ตอบ
 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
 ชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว ด�านพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็ง 

(N=450) 
ด�านพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็ง X  S.D. การแปลผล 

1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
56. ผู�นําจัดให�มีการสร�างระบบสาธารณูปโภคต างๆ  (ไฟฟgา 
ถนน น้ําประปา ฯลฯ) ในปริมาณท่ีเพียงพอกับความ 
ต�องการของชุมชน 

2.94 0.68 มาก 

57. ผู�นําจัดให�มีการบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคให�มี 
สภาพพร�อมใช�งาน 

2.86 0.67 มาก 

58. ผู�นําส งเสริมการพัฒนากลุ มกิจการสตรี กลุ มเด็กและ 
เยาวชน ผู�สูงอายุและผู�พิการ รวมไปถึงผู�ด�อยโอกาสใน
ชุมชน 

2.90 0.67 มาก 

59. ผู�นําดํารงชีวิตอย างเรียบง ายตามฐานะ เช น ไม ใช�จ าย 
เกินตัว เกินรายรับ ฟุ[มเฟoอย 

2.80 0.64 มาก 

2. การบริโภคอย างมีภูมิคุ�มกัน 
60. มีการเตรียมตัวพร�อมรับผลกระทบในการจัดให�มีการ 
สร�างระบบสาธารณูปโภคต างๆ ของชุมชน 

2.78 0.63 มาก 

61. มีการเตรียมตัวพร�อมรับผลกระทบในการจัดให�มีการ 
บํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคให�มีสภาพพร�อมใช�งาน 

2.78 0.63 มาก 

62. มีการเตรียมตัวพร�อมรับผลกระทบในการส งเสริมการ 
พัฒนากลุ มกิจการสตรี กลุ มเด็กและเยาวชน ผู�สูงอายุ 
และผู�พิการ รวมไปถึงผู�ด�อยโอกาสในชุมชน 

2.80 0.64 มาก 

63. มีเตรียมตัวพร�อมรับผลกระทบในการดําเนินงานปgองกัน 
แก�ไข ช วยเหลือผู�ประสบสาธารณภัย 

2.82 0.65 มาก 

3. มาตรฐานชีวิตดี 
64. ผู�นําได�ดําเนินการให�ความรู�ในกฎหมายป[าไม�อุทยาน  
แห งชาติ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

2.57 0.81 มาก 

65. ผู�นําได�ชักชวนให�ประชาชนในพ้ืนท่ีอ อนไหวปgองกัน 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

2.66 0.71 มาก 

66. ผู�นําจัดการอบรมส งเสริมให�มีองค=ความรู�ในการดําเนิน 
ชีวิตในพ้ืนท่ีอ อนไหว 

2.67 0.67 มาก 

รวม 2.79 0.59 มาก 
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 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.18 สรุปได� ดังนี้ 
 ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลภาวะผู�นํา ด�านการ
พัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็งโดยรวมมีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก ( X = 2.79) เม่ือพิจารณาเปbนรายข�อ 
เรียงลําดับตามค าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย พบว า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะ
ผู�นํา ด�านการพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็งในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู�นําจัดให�มีการสร�าง
ระบบสาธารณูปโภคต างๆ (ไฟฟgา ถนน น้ําประปา ฯลฯ) ในปริมาณท่ีเพียงพอกับความต�องการของ
ชุมชน  ผู�นําส งเสริมการพัฒนากลุ มกิจการสตรี กลุ มเด็กและเยาวชน ผู�สูงอายุและผู�พิการ รวมไปถึง
ผู�ด�อยโอกาสในชุมชน ผู�นําจัดให�มีการบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคให�มีสภาพพร�อมใช�งาน และ
ผู�นําดํารงชีวิตอย างเรียบง ายตามฐานะ เช น ไม ใช�จ ายเกินตัว เกินรายรับ ฟุ[มเฟoอย มีค าเฉลี่ยอยู ใน
ระดับมากตามลําดับ 
 การบริโภคอย างมีภูมิคุ�มกัน มีการเตรียมตัวพร�อมรับผลกระทบในการดําเนินงาน
ปgองกัน แก�ไข ช วยเหลือผู�ประสบสาธารณภัย มีการเตรียมตัวพร�อมรับผลกระทบในการส งเสริมการ
พัฒนากลุ มกิจการสตรี กลุ มเด็กและเยาวชน ผู�สูงอายุและผู�พิการ รวมไปถึงผู�ด�อยโอกาสในชุมชน มี
การเตรียมตัวพร�อมรับผลกระทบในการจัดให�มีการสร�างระบบสาธารณูปโภคต างๆ ของชุมชน และมี
การเตรียมตัวพร�อมรับผลกระทบในการจัดให�มีการบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ให�มีสภาพพร�อม
ใช�งาน มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมากตามลําดับ 
 มาตรฐานชีวิตดี ผู�นําได�ชักชวนให�ประชาชนในพ้ืนท่ีอ อนไหว ปgองกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ผู�นําจัดการอบรมส งเสริมให�มีองค=ความรู�ในการดําเนินชีวิตในพ้ืนท่ีอ อนไหว 
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรอบรู�เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับเปbนอย างดี มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับ
มากตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.19 ค าเฉลี่ย ( X ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู�ตอบ
 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
 ชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว ด�านความโปร งใสและตรวจสอบได� 

(N=450) 
ด�านความโปร งใสและตรวจสอบได� X  S.D. การแปลผล 

67. ผู�นํากําหนดข้ันตอนกระบวนการตรวจสอบการดําเนินงาน
ในพ้ืนท่ีอ อนไหวอย างชัดเจน 

2.74 1.58 มาก 

68. ผู�นํายินยอมให�หน วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือประชาชน    
เข�าตรวจสอบการปฏิบัติหน�าท่ี 

2.79 0.71 มาก 

69. ผู�นําเปpดโอกาสให�ประชาชนในพ้ืนท่ีอ อนไหวร�องเรียนและ
นําข�อร�องเรียนมาแก�ไข 

2.84 0.69 มาก 

70. ผู�นําปฏิบัติหน�าท่ีในพ้ืนท่ีอ อนไหวโดยยึดม่ันในความถูกต�อง 2.80 0.71 มาก 
รวม 2.90 0.77 มาก 
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 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.19 สรุปได� ดังนี้ 
 ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลภาวะผู�นําท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว ด�านความโปร งใสและตรวจสอบได�โดยรวมมีค าเฉลี่ยอยู 
ในระดับมาก ( X = 2.90) เม่ือพิจารณาเปbนรายข�อ เรียงลําดับตามค าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย พบว า 
ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว       
ด�านความโปร งใสและตรวจสอบได�  ผู�นําเปpดโอกาสให�ประชาชนในพ้ืนท่ีอ อนไหวร�องเรียนและนําข�อ
ร�องเรียนมาแก�ไข ผู�นํายินยอมให�หน วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือประชาชนเข�าตรวจสอบการปฏิบัติ
หน�าท่ี ผู�นําปฏิบัติหน�าท่ีในพ้ืนท่ีอ อนไหวโดยยึดม่ันในความถูกต�อง ผู�นํากําหนดข้ันตอนกระบวนการ
ตรวจสอบการดําเนินงานในพ้ืนท่ีอ อนไหวอย างชัดเจน มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมากตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.20 ค าเฉลี่ย ( X ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผู�ตอบ
 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
 ชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว ด�านการให�ความรู�ความเข�าใจ 

(N=450) 
ด�านการให�ความรู�ความเข�าใจ X  S.D. การแปลผล 

71. ผู�นํามีความรู�และเข�าใจสภาพปSจจุบันและปSญหาของพ้ืนท่ีเปbน
อย างดี 

2.89 0.69 มาก 

72. ผู�นํามีความรอบรู� ทันต อเหตุการณ=และความเปลี่ยนแปลง 2.87 0.65 มาก 
73. ผู�นําอธิบายทําความเข�าใจให�ประชาชนในพ้ืนท่ีอ อนไหว
มองเห็นสภาพปSญหาในพ้ืนท่ีอ อนไหวอย างชัดเจน 

2.85 0.65 มาก 

74. ผู�นําได�ระดมความคิดและพลังสมอง เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายท่ี
เปbนปSจจุบันและแนวทางปฏิบัติอ่ืนของภาครัฐ 

2.71 0.75 มาก 

รวม 2.94 0.64 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.20 สรุปได� ดังนี้ 
 ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิเคราะห=ข�อมูลภาวะผู�นําท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว ด�านการให�ความรู�ความเข�าใจโดยรวมมีค าเฉลี่ยอยู ใน
ระดับมาก ( X = 2.94) เม่ือพิจารณาเปbนรายข�อ เรียงลําดับตามค าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย พบว า 
ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว       
ด�านการให�ความรู�ความเข�าใจ ผู�นํามีความรู�และเข�าใจสภาพปSจจุบันและปSญหาของพ้ืนท่ีเปbนอย างดี 
ผู�นํามีความรอบรู� ทันต อเหตุการณ=และความเปลี่ยนแปลง ผู�นําอธิบาย ทําความเข�าใจให�ประชาชนใน
พ้ืนท่ีอ อนไหว มองเห็นสภาพปSญหาในพ้ืนท่ีอ อนไหวอย างชัดเจน ผู�นําได�ระดมความคิดและพลังสมอง 
เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเปbนปSจจุบันและแนวทางปฏิบัติอ่ืนของภาครัฐ มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก 
ตามลําดับ 
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 4.1.5 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลเก่ียวกับปSจจัยท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว 
  การวิเคราะห=ข�อมูลปSจจัยท่ีมีอิทธิพลต อความสัมพันธ=ในตัวแปรของสภาพพ้ืนท่ีศึกษา
ต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช อง จังหวัด
นครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห=ข�อมูลตามลําดับของ
วัตถุประสงค= และผู�วิจัยกําหนดสัญลักษณ=เบื้องต�น ดังต อไปนี้ 
  R คือ ค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ=เชิงซ�อน    
  R2 คือ ค าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจหรือการทํานาย 
  SEE คือ ค าความผิดพลาดมาตรฐานของการทํานาย 
  F คือ ค าสถิติ F 
  T คือ ค าสถิติ t 
  Sig คือ ค าระดับนัยสําคัญทางสถิติของตัวแปรทดสอบ 
  และกําหนดสัญลักษณ=ในการวิเคราะห=ปSจจัยท่ีมีอิทธิพลต อความสัมพันธ=ในตัวแปรของสภาพ
พ้ืนท่ีศึกษากับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว ซ่ึงกําหนดสัญลักษณ= ดังต อไปนี้ 
  X8  คือ ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี 
  X9   คือ ด�านการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติ 
  X10  คือ ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า 
  X11   คือ ด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ 
  Y คือ ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว 
  1. ผลการวิเคราะห=ปSจจัยท่ีมีอิทธิพลต อความสัมพันธ=ในตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษาต อ
ภาวะผู�นําการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี สรุปผลได� ดังนี้  
 

ตารางท่ี 4.21 แสดงเมตริกค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ=เพียร=สันของความสัมพันธ=ระหว างตัวแปรสภาพ
 พ้ืนท่ีศึกษาต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว 
 

ตัวแปร Y X8 X9 X10 X11 

  Y   1.00     

 X8   0.50** 1.00    

 X9   0.45** 0.60** 1.00   

 X10  0.54** 0.56** 0.63** 1.00  

 X11   0.49** 0.57** 0.52** 0.58** 1.00 

 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.21 สรุปได� ดังนี้ 
 ผลการแสดงเมตริกค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ=เพียร=สันของความสัมพันธ=ระหว างตัวแปร 
สภาพพ้ืนท่ีศึกษาต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวพบว า ตัวแปรอิสระทุกตัวมี
ความสัมพันธ=กับตัวแปรตาม อย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 2. ผลการวิเคราะห=ตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษามีอิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว สรุปรายละเอียดดังต อไปนี้ 
  2.1) ผลการวิเคราะห=ปSจจัยความสัมพันธ=ระหว างด�านการพัฒนาพ้ืนท่ีมีอิทธิพล
ต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว สรุปผลได� ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.22 แสดงผลการวิเคราะห=ถดถอยการพัฒนาพ้ืนท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือ
 การพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว 
 

ตัวแปรอิสระ 
ค าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(b) 
t Sig. 

ค าคงท่ี (Constant) 1.64 15.51 0.00 

X8 ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี 0.45 12.10 0.00 

R = 0.45, R2 = 0.25, SEE = 0.52, F = 146.52, Sig. = 0.00  
 
  ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.22 สรุปได� ดังนี้ 
  ผลแสดงการวิเคราะห=ถดถอยด�านการพัฒนาพ้ืนท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว พบว า ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ีมีความสัมพันธ=เชิงบวกต อ
ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวในระดับปานกลาง (R = 0.45) อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสร�างแบบจําลองการวิเคราะห=ได�ดังสมการ 
  Y= 1.64 + 0.45 X8 
  สมการแบบจําลองดังกล าว สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได�ร�อยละ 
24.60 (R2 = 0.24) และเม่ือพิจารณาจากค าสถิติ F มีค า 146.52 และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 
และพิจารณาค าสถิติ t มีค า 12.10 มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 จึงยืนยันได�ว าสมการดังกล าว
สามารถนําไปใช�งานในการอธิบายความสัมพันธ=ระหว างด�านการพัฒนาพ้ืนท่ีต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม
เพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวได� โดยมีค าผิดพลาดมาตรฐานการทํานายของสมการเท ากับ 0.52 
(SEE = 0.52) 
  2.2) ผลก าร วิ เ ค ร า ะห= ปS จ จั ย ค ว ามสั ม พันธ= ร ะหว า งด� านการปg อ ง กั น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว สรุปผลได�
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงผลการวิเคราะห=ถดถอยด�านการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอิทธิพลต อภาวะ
 ผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว 
 

ตัวแปรอิสระ 
ค าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(b) 
t Sig. 

ค าคงท่ี (Constant) 1.69 14.78 0.00 

X9 ด�านการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติ 0.41 10.79 0.00 

R = 0.45, R2 = 0.21, SEE = 0.54, F = 116.38, Sig. = 0.00  
 
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.23 สรุปได� ดังนี้ 
 ผลแสดงการวิเคราะห=ถดถอยด�านการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอิทธิพลต อภาวะ
ผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว พบว า ด�านการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติมี
ความสัมพันธ=เชิงบวกต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวในระดับปานกลาง (R = 
0.45) อย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสร�างแบบจําลองการวิเคราะห=ได� ดังสมการ 
 Y= 1.69 + 0.41 X9 
 สมการแบบจําลองดังกล าว สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได�ร�อยละ 
20.60 (R2 = 0.20) และเม่ือพิจารณาจากค าสถิติ F มีค า 116.38 และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 
และพิจารณาค าสถิติ t มีค า 10.78 มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 จึงยืนยันได�ว าสมการดังกล าว
สามารถนําไปใช�งานในการอธิบายความสัมพันธ=ระหว างด�านการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติต อภาวะ
ผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวได� โดยมีค าผิดพลาดมาตรฐานการทํานายของ
สมการ เท ากับ 0.54 (SEE = 0.54) 
 2.3) ผลการวิเคราะห=ปSจจัยความสัมพันธ=ระหว างด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ี
ป[าท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว สรุปผลได� ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงผลการวิเคราะห=ถดถอยด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[าท่ีมีอิทธิพลต อภาวะ
 ผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว  
 

ตัวแปรอิสระ 
ค าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(b) 
t Sig. 

ค าคงท่ี (Constant) 1.49 14.15 0.00 
X10 ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า 0.48 13.69 0.00 

R=.543 , R2 = 0.295 , SEE = 0.506 , F = 187.519 , Sig = .000  
  
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.24 สรุปได� ดังนี้  
 ผลแสดงการวิเคราะห=ถดถอยด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[าท่ีมีอิทธิพลต อ
ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวพบว า การหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[ามี
ความสัมพันธ=เชิงบวกกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวในระดับปานกลาง (R = 
0.54) อย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสร�างแบบจําลองการวิเคราะห=ได�ดังสมการ 
 Y = 1.49 + 0.48 X10 
 สมการแบบจําลองดังกล าว  สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได�     
ร�อยละ 29.50 (R2 = 0.29) และเม่ือพิจารณาจากค าสถิติ F มีค า 187.52 และมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.00 และพิจารณาค าสถิติ t มีค า 13.69 มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 จึงยืนยันได�ว าสมการ
ดังกล าวสามารถนําไปใช�งานในการอธิบายความสัมพันธ=ระหว างด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[าต อ
ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวได� โดยมีค าผิดพลาดมาตรฐานการทํานาย
ของสมการ เท ากับ 0.50 (SEE = 0.50) 
 2.4) ผลการวิเคราะห=ปSจจัยความสัมพันธ=ระหว างด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ
ท่ีมีอิทธิพลต อกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว สรุปผลได� ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.25 แสดงผลการวิเคราะห=ถดถอย ด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นํา
 ท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว 
 

ตัวแปรอิสระ 
ค าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(b) 
t Sig. 

ค าคงท่ี (Constant) 1.80 18.85 0.00 
X11 ด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ 0.39 11.78 0.00 

R = 0.49 , R2 = 0.22, SEE = 0.53, F = 138.74, Sig. = 0.00  
  



 126 

 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.25 สรุปได� ดังนี้  
 ผลแสดงการวิเคราะห=ถดถอยด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีอิทธิพลต อภาวะ
ผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว พบว า ด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะมี
ความสัมพันธ=เชิงบวกต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวในระดับปานกลาง 
(R = 0.49) อย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสร�างแบบจําลองการวิเคราะห=ได�        
ดังสมการ 
 Y= 1.80 + 0.39 X11 
 สมการแบบจําลองดังกล าว สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตาม              
ได�ร�อยละ 23.60 (R2 = 0.23) และเม่ือพิจารณาจากค าสถิติ F มีค า 138.74 และมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.00 และพิจารณาค าสถิติ t มีค า 11.78 มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 จึงยืนยันได�ว าสมการ
ดังกล าว สามารถนําไปใช�งานในการอธิบายความสัมพันธ=ระหว างด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะต อ
ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวได� โดยมีค าผิดพลาดมาตรฐานการทํานาย
ของสมการเท ากับ 0.52 (SEE = 0.52) 
 3. ผลการวิเคราะห=ตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษาโดยรวมท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว สรุปรายละเอียดดังต อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.26 แสดงผลการวิเคราะห=ถดถอยตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษาโดยรวมท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นํา
 ท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว 
 

ตัวแปรอิสระ 
ค าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(b) 
t Sig. 

ค าคงท่ี (Constant) 1.09 9.32 0.00 

X8   ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี 0.18 3.84 0.00 

X9   ด�านการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติ 0.06 1.22 0.22 

X10 ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า 0.26 5.49 0.00 

X11 ด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ 0.14 3.40 0.00 

R = 0.61, R2 = 0.37, SEE = 0.48, F = 65.03, Sig. = 0.00  
 
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.26 สรุปได� ดังนี้  
 ผลแสดงการวิเคราะห=ถดถอยตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษาโดยรวมท่ีมีอิทธิพลต อภาวะ
ผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวพบว า ตัวแปรอิสระทุกตัว มีความสัมพันธ=เชิงบวก
กับตัวแปรตามในระดับปานกลางค อนข�างสูง (R = 0.61) โดยมีอย างน�อย 3 ด�าน ได�แก  ด�านการ
พัฒนาพ้ืนท่ี ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า ด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ มีความสัมพันธ=ต อ
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ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม เพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
สามารถสร�างแบบจําลองการวิเคราะห=ได�ดังสมการ 
 Y = 1.09 + 0.18 X8 + 0.06 X9 + 0.26 X10 + 0.14 X11 
 สมการแบบจําลองดังกล าว สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได�ร�อยละ 
36.90 (R2 = 0.36) และเม่ือพิจารณาจากค าสถิติ F มีค า 65.03 และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 
แต เม่ือพิจารณาค าสถิติ t พบว า ด�านการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติมีค า 1.22 มีระดับนัยสําคัญทาง
สถิ ติ  0.22 จึ งต�อง ทําการวิ เคราะห=สมการตัวแปรใหม  โดยการ ตัด ตัวแปรการปgอง กัน
ทรัพยากรธรรมชาติ ออกจากการวิเคราะห= 
 
ตารางท่ี 4.27 แสดงผลการวิเคราะห=ถดถอยตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษาโดยรวมท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นํา
 ท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว โดยการปรับลดตัวแปรด�านการปgองกัน
 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ตัวแปรอิสระ 
ค าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(b) 
t Sig. 

ค าคงท่ี (Constant) 1.13 10.03 0.00 
X8    ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี 0.20 4.47 0.00 
X10  ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า 0.28 6.41 0.00 
X11  ด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ 0.14 3.59 0.00 

R = 0.61, R2 = 0.37, SEE = 0.48, F = 86.11, Sig. = 0.00  
 
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.27 สรุปได� ดังนี้ 
 ผลแสดงการวิเคราะห=ถดถอยตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษาโดยรวมท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว โดยการปรับลดตัวแปรด�านการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติ
พบว า ตัวแปรอิสระทุกตัว มีความสัมพันธ=เชิงบวกต อตัวแปรตามในระดับปานกลางค อนข�างสูง (R = 0.61) 
โดยมีอย างน�อย 3 ด�าน ได�แก  ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า ด�านการกําหนด
พ้ืนท่ีสาธารณะ มีความสัมพันธ=ต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวอย างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสร�างแบบจําลองการวิเคราะห=ได�ดังสมการ 
 Y = 1.13 + 0.20 X8 + 0.28 X10 + 0.14 X11 
 สมการแบบจําลองดังกล าว สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได�ร�อยละ 
36.70 (R2 = 0.36) และเม่ือพิจารณาจากค าสถิติ F มีค า 86.11 และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 
และ พิจารณาค าสถิติ t พบว าตัวแปรอิสระมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 ทุกตัวแปร จึงยืนยันได�ว า
สมการดังกล าว สามารถนําไปใช�งานในการอธิบายความสัมพันธ= ระหว างตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษาซ่ึง
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ประกอบด�วย ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า ด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ
กับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวได� โดยมีค าผิดพลาดมาตรฐานการทํานาย
ของสมการเท ากับ 0.48 (SEE = 0.48) 
 4. ผลการวิเคราะห=ปSจจัยท่ีมีอิทธิพลต อความสัมพันธ=ในตัวแปรการพัฒนาชุมชนต อ
ภาวะผู�นําการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี กําหนดสัญลักษณ=ได� ดังนี้ 
 X12  คือ ด�านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 X13  คือ ด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม 
 X14  คือ ด�านการมีส วนร วมของประชาชน 
 X15  คือ ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน 
 X16   คือ ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Y  คือ ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว 
 
ตารางท่ี 4.28 แสดงเมตริกค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ=เพียร=สันของความสัมพันธ=ระหว างตัวแปรในการ
 พัฒนาชุมชนต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว 
 

ตัวแปร Y X12 X13 X14 X15 X16 

  Y   1.00 
    

 
 X12 0.44** 1.00 

   
 

 X13 0.41** 0.57** 1.00 
  

 
 X14  0.36** 0.44** 0.45** 1.00 

 
 

 X15   0.48** 0.48** 0.50** 0.52** 1.00  
 X16 0.43** 0.45** 0.45** 0.49** 0.59** 1.00 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.28 สรุปได� ดังนี้ 
 ผลแสดงเมตริกค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ=เพียร=สันของความสัมพันธ=ระหว างตัวแปรการ
พัฒนาชุมชนต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม เพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวพบว า ตัวแปรอิสระทุกตัวมี
ความสัมพันธ=ต อตัวแปรตามอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  4.1) ผลการวิเคราะห=ตัวแปรการพัฒนาชุมชนท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นํา ท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว สรุปรายละเอียดดังต อไปนี้ 
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    4.1.1) ผลการวิเคราะห=การพัฒนาชุมชนมีอิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม
เพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว สรุปผลได� ดังนี้  
 
ตารางท่ี 4.29 แสดงผลการวิเคราะห=ถดถอยด�านพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม
 เพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว 
 

ตัวแปรอิสระ 
ค าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(b) 
t Sig. 

ค าคงท่ี (Constant) 1.80 16.55 0.00 
X12 ด�านพัฒนาเศรษฐกิจ 0.39 10.32 0.00 

R = 0.44, R2 = 0.19, SEE = 0.54, F = 106.55, Sig. = 0.00  
   
    ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.29 สรุปได� ดังนี้ 
    ผลการวิเคราะห=ถดถอยด�านพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว พบว า ด�านพัฒนาเศรษฐกิจมีความสัมพันธ=เชิงบวกต อ
ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวในระดับปานกลาง (R = 0.44) อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสร�างแบบจําลองการวิเคราะห=ได�ดังสมการ 
   Y = 1.80 + 0.39 X12 
   สมการแบบจําลองดังกล าว สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได�
ร�อยละ 19.20 (R2 = 0.19) และเม่ือพิจารณาจากค าสถิติ F มีค า 106.55 และมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.00 และพิจารณาค าสถิติ t มีค า 10.33 มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 จึงยืนยันได�ว าสมการ
ดังกล าวสามารถนําไปใช�งานในการอธิบายความสัมพันธ=ระหว างด�านพัฒนาเศรษฐกิจต อภาวะผู�นําท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวได� โดยมีค าผิดพลาดมาตรฐานการทํานายของสมการ
เท ากับ 0.54 (SEE = 0.54) 
   4.1.2 ) ผลการวิเคราะห=ด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมท่ีมี
อิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว สรุปผลได� ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงผลการวิเคราะห=ถดถอยด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมท่ี
 มีอิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว 
 

ตัวแปรอิสระ 
ค าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(b) 
t Sig. 

ค าคงท่ี (Constant) 1.85 16.71 0.00 
X13 ด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล�อม 0.37 9.64 0.00 

R = 0.41, R2 = 0.17, SEE = 0.55, F = 92.93, Sig. = 0.00  
 
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.30 สรุปได� ดังนี้ 
 ผลการวิ เคราะห=ถดถอยด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล�อมท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว พบว า ด�าน
พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม มีความสัมพันธ=เชิงบวกต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว ในระดับปานกลาง (R = 0.41) อย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และสามารถสร�างแบบจําลองการวิเคราะห=ได�ดังสมการ 
 Y= 1.85 + 0.37 X13 
 สมการแบบจําลองดังกล าว สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได� 
ร�อยละ 17.20 (R2 = 0.17) และเม่ือพิจารณาจากค าสถิติ F มีค า 99.93 และมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.00 และ พิจารณาค าสถิติ t มีค า 9.64 มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 จึงยืนยันได�ว าสมการ
ดังกล าว สามารถนําไปใช�งานในการอธิบายความสัมพันธ=ระหว าง ด�านพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวได� โดยมี
ค าผิดพลาดมาตรฐานการทํานายของสมการเท ากับ 0.55 (SEE=0.55) 
 4.1.3) ผลการวิเคราะห=ด�านการมีส วนร วมของประชาชนท่ีมีอิทธิพลต อ
ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว สรุปผลได� ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.31 แสดงผลการวิเคราะห=ถดถอยด�านการมีส วนร วมของประชาชนท่ีมีอิทธิพลต อภาวะ
 ผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว 
 

ตัวแปรอิสระ ค าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) t Sig. 
ค าคงท่ี (Constant) 2.06 19.91 0.00 
X14 ด�านการมีส วนร วมของประชาชน 0.28 8.29 0.00 

R = 0.36, R2 = 0.13, SEE = 0.56, F = 68.79, Sig. = 0.00  
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 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.31 สรุปได� ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห=ถดถอยด�านการมีส วนร วมของประชาชนท่ีมีอิทธิพลต อ
ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว พบว า ด�านการมีส วนร วมของประชาชนมี
ความสัมพันธ=เชิงบวกต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวในระดับปานกลาง
ค อนข�างตํ่า (R = 0.36) อย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสร�างแบบจําลองการ
วิเคราะห=ได�ดังสมการ 
 Y = 2.06 + 0.28 X14 
 สมการแบบจําลองดังกล าว สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได�
ร�อยละ 13.30 (R2 = 0.13) และเม่ือพิจารณาจากค าสถิติ F มีค า 68.79 และมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.00 และ พิจารณาค าสถิติ t มีค า 8.29 มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 จึงยืนยันได�ว าสมการ
ดังกล าว สามารถนําไปใช�งานในการอธิบายความสัมพันธ=ระหว างด�านการมีส วนร วมของประชาชนต อ
ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวได� โดยมีค าผิดพลาดมาตรฐานการทํานาย
ของสมการเท ากับ 0.56 (SEE = 0.56) 
 4.1.4) ผลการวิเคราะห=ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชนท่ีมีอิทธิพลต อภาวะ
ผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว สรุปผลได� ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.32 แสดงผลการวิเคราะห=ถดถอยด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชนท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ี
 เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว 
 

ตัวแปรอิสระ 
ค าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(b) 
t Sig. 

ค าคงท่ี (Constant) 1.60 14.11 0.00 
X15 ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน 0.43 11.67 0.00 

R = 0.48, R2 = 0.23, SEE = 0.53, F = 136.15, Sig. = 0.00  
   
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.32 สรุปได� ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห=ถดถอยด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชนท่ีมีอิทธิพลต อภาวะ
ผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว พบว า ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชนมี
ความสัมพันธ=เชิงบวกต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวในระดับปานกลาง (R = 
0.48) อย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสร�างแบบจําลองการวิเคราะห=ได�ดังสมการ 
 Y= 1.60 + 0.43 X15 
 สมการแบบจําลองดังกล าว สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได�
ร�อยละ 23.30 (R2 = 0.23) และเม่ือพิจารณาจากค าสถิติ F มีค า 136.15 และมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.00 และพิจารณาค าสถิติ t มีค า 11.67 มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 จึงยืนยันได�ว าสมการ
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ดังกล าวสามารถนําไปใช�งานในการอธิบายความสัมพันธ=ระหว าง ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชนต อ
ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวได� โดยมีค าผิดพลาดมาตรฐานการทํานาย
ของสมการ เท ากับ 0.53 (SEE = 0.53) 
 4.1.5) ผลการวิเคราะห=ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอิทธิพลต อภาวะ
ผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว สรุปผลได� ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.33 แสดงผลการวิเคราะห=ถดถอยด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอิทธิพลต อภาวะ
 ผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว 
 

ตัวแปรอิสระ 
ค าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(b) 
t Sig. 

ค าคงท่ี (Constant) 1.85 17.46 0.00 
X16 ด�านพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 0.37 10.14 0.00 

R = 0.43, R2 = 0.19, SEE = 0.54, F = 102.73, Sig. = 0.00  
 
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.33 สรุปได� ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห=ถดถอยด�านพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีมีอิทธิพลต อ
ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว พบว า ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสัมพันธ=เชิงบวกต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวในระดับปานกลาง (R = 
0.43) อย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสร�างแบบจําลองการวิเคราะห=ได�ดังสมการ 
 Y = 1.85 + 0.37 X16 
 สมการแบบจําลองดังกล าว สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได�
ร�อยละ 18.70 (R2 = 0.18) และเม่ือพิจารณาจากค าสถิติ F มีค า 102.73 และมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.00 และพิจารณาค าสถิติ t มีค า 10.14 มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 จึงยืนยันได�ว าสมการ
ดังกล าวสามารถนําไปใช�งานในการอธิบายความสัมพันธ=ระหว าง ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศต อ
ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวได� โดยมีค าผิดพลาดมาตรฐานการทํานาย
ของสมการเท ากับ 0.54 (SEE = 0.54) 
 4.1.6) ผลการวิเคราะห=ตัวแปรการพัฒนาชุมชนโดยรวมท่ีมีอิทธิพลต อภาวะ
ผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว สรุปรายละเอียดดังต อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.34 แสดงผลการวิเคราะห=ถดถอยตัวแปรการพัฒนาชุมชนท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ี
 เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว 
 

ตัวแปรอิสระ 
ค าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(b) 
t Sig. 

ค าคงท่ี (Constant) 1.10 8.58 0.00 

X12 ด�านพัฒนาเศรษฐกิจ 0.16 0.35 0.00 
X13 ด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล�อม 

0.10 2.15 0.03 

X14 ด�านการมีส วนร วมของประชาชน 0.03 0.90 0.37 

X15 ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน 0.21 4.31 0.00 

X16 ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.12 2.74 0.01 

R = 0.56, R2 = 0.31, SEE = 0.50, F = 40.73, Sig. = 0.00  

 
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.34 สรุปได� ดังนี้ 
 ผลการวิ เคราะห=ถดถอยการพัฒนาชุมชนท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นํา ท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว พบว า ตัวแปรอิสระทุกตัว มีความสัมพันธ=เชิงบวกต อตัว
แปรตามในระดับปานกลาง (R = 0.56) โดยมีตัวแปรอิสระอย างน�อย 4 ด�าน ท่ีมีความสัมพันธ=อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ประกอบด�วย ด�านพัฒนาเศรษฐกิจ ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน ด�านพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ=ต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว
อย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม มี
ความสัมพันธ=ต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และสามารถสร�างแบบจําลองการวิเคราะห=ได�ดังสมการ 
 Y = 1.10 + 0.16 X12 + 0.10 X13 + 0.03 X14 + 0.21 X15 + 0.12 X16 
 สมการแบบจําลองดังกล าว สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได�
ร�อยละ 31.40 (R2 = 0.31) และเม่ือพิจารณาจากค าสถิติ F มีค า 40.73 และมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.00 แต เม่ือพิจารณาค าสถิติ t พบว า การมีส วนร วมของประชาชนมีค า 0.90 มีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.37 จึงต�องทําการวิเคราะห=สมการตัวแปรใหม  โดยการตัดตัวแปรด�านการมีส วนร วมของ
ประชาชนจากการวิเคราะห= 
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ตารางท่ี 4.35 แสดงผลการวิเคราะห=ถดถอยตัวแปรการพัฒนาชุมชนท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ี
 เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว โดยการปรับลดตัวแปรด�านการมีส วน
 ร วมของประชาชน 
 

ตัวแปรอิสระ 
ค าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(b) 
t Sig. 

ค าคงท่ี (Constant) 1.12 8.79 0.00 

X12 ด�านพัฒนาเศรษฐกิจ 0.17 3.67 0.00 
X13 ด�านพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม 

0.10 2.29 0.02 

X15 ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน 0.22 4.66 0.00 

X16 ด�านพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 0.13 2.98 0.00 

R = 0.56, R2 = 0.31, SEE = 0.50, F = 50.73, Sig. = 0.00  

 
 ผลการเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.35 สรุปได� ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห=ถดถอยการพัฒนาชุมชนท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม
เพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว โดยการปรับลดตัวแปรด�านการมีส วนร วมของประชาชนออกพบว า ตัว
แปรอิสระทุกตัวมี ความสัมพันธ=เชิงบวกต อตัวแปรตามในระดับปานกลาง (R = 0.56) โดยมีตัวแปรอิสระ
อย างน�อย 4 ด�าน ท่ีมีความสัมพันธ=อย างมีนัยสําคัญทางสถิติประกอบด�วย ด�านพัฒนาเศรษฐกิจ ด�าน
พัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ=ต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และด�านพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม มีความสัมพันธ=ต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ อนไหวอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสามารถสร�างแบบจําลองการวิเคราะห=ได�ดังสมการ 
 Y= 1.12 + 0.17 X12 + 0.10 X13+ 0.22 X15 + 0.13 X16 
 สมการแบบจําลองดังกล าว สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได�
ร�อยละ 31.30 (R2 = 0.31) และเม่ือพิจารณาจากค าสถิติ F มีค า 50.73 และมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.00 และพิจารณาค าสถิติ t ตัวแปรอิสระทุกตัวแปร มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 จึงยืนยัน
ได�ว าสมการดังกล าว สามารถนําไปใช�งานในการอธิบายความสัมพันธ= ระหว างตัวแปรการพัฒนาชุมชน
อันประกอบด�วยด�านพัฒนาเศรษฐกิจ ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชน
พ้ืนท่ีอ อนไหวได� โดยมีค าผิดพลาดมาตรฐานการทํานายของสมการเท ากับ 0.50 (SEE = 0.50) 
 5. ผลการวิเคราะห=สภาพพ้ืนท่ีศึกษา การพัฒนาชุมชนท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว สรุปผลได� ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงเมตริกค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ=เพียร=สันของการวิเคราะห=โดยภาพรวมระหว าง
 ตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษา การพัฒนาชุมชนมีความสัมพันธ=ต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม
 เพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว 
 

ตัว
แปร 

Y X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 

Y 1.00 
    

     

X8 0.50** 1.00 
   

     

X9 0.45** 0.60** 1.00 
  

     

X10 0.54** 0.56** 0.63** 1.00 
 

     

X11 0.49** 0.57** 0.52** 0.58** 1.00      
X12 0.44** 0.51** 0.49** 0.48** 0.52** 1.00     

X13 0.41** 0.47** 0.53** 0.54** 0.54** 0.57** 1.00    

X14 0.36** 0.38** 0.39** 0.41** 0.42** 0.44** 0.45** 1.00   

X15 0.48** 0.47** 0.43** 0.42** 0.50** 0.48** 0.50** 0.52** 1.00  

X16 0.43** 0.45** 0.37** 0.43** 0.45** 0.45** 0.45** 0.49** 0.59** 1.00 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.36 สรุปได� ดังนี้ 
 ผลแสดงเมตริกค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ=เพียร=สันของความสัมพันธ=ระหว างตัวแปร
สภาพพ้ืนท่ีศึกษา การพัฒนาชุมชนต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว พบว า 
ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ=กับตัวแปรตามอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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ตารางท่ี 4.37 แสดงผลการวิเคราะห=ถดถอยตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษา การพัฒนาชุมชนท่ีมีอิทธิพลต อ
 ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว 
 

ตัวแปรอิสระ 
ค าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(b) 
t Sig. 

ค าคงท่ี (Constant) 0.80 6.28 0.00 
X8  ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี 0.12 2.57** 0.01 

X9  ด�านการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติ 0.03 0.64 0.52 

X10 ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า 0.23 4.94** 0.00 

X11 ด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ 0.07 1.73 0.08 

X12 ด�านพัฒนาเศรษฐกิจ 0.06 1.45 0.15 
X13 ด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล�อม 

-0.02 -0.43 0.67 

X14 ด�านการมีส วนร วมของประชาชน 0.00 0.06 0.95 

X15 ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน 0.16 3.50** 0.00 

X16 ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.06 1.54 0.13 

R = 0.64, R2 = 0.41, SEE = 0.47, F = 33.98, Sig. = 0.00 
 
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.37 สรุปได� ดังนี้                                               
 ผลการวิเคราะห=ถดถอยรวมตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษา การพัฒนาชุมชนท่ีมีอิทธิผลต อ
ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวพบว า ตัวแปรอิสระส วนใหญ เกือบท้ังหมด มี
ความสัมพันธ=เชิงบวกกับตัวแปรตาม โดยมีเพียงการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม
เท านั้น ท่ีมีความสัมพันธ=เชิงลบกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว 
ความสัมพันธ=ดังกล าวอยู ในระดับปานกลางค อนข�างสูง (R = 0.64) โดยมีตัวแปรอิสระอย างน�อย       
3 ด�าน ท่ีมีความสัมพันธ=อย างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ประกอบด�วยด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี ด�านการ
หยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า และด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน และสามารถสร�างแบบจําลองการ
วิเคราะห=ได�ดังสมการ 
 Y = 0.80 + 0.12 X8 + 0.03 X9 + 0.23 X10 + 0.07 X11 + 0.06 X12 - 0.02 X13 
+ 0.00 X14 + 0.16 X15 + 0.06 X16 
 สมการแบบจําลองดังกล าว สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได�ร�อยละ 
41.00 (R2 = 0.41) และเม่ือพิจารณาจากค าสถิติ F มีค า 33.98 และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 แต 
เม่ือพิจารณาค าสถิติ t พบว ามีตัวแปรอิสระ 3 ด�าน ท่ีมีความสัมพันธ=อย างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
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ประกอบด�วยด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า และด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของ
ประชาชนจึงต�องทําการวิเคราะห=สมการตัวแปรใหม  โดยพิจารณาสมการเฉพาะ 3 ด�าน 
 
ตารางท่ี 4.38 แสดงผลการวิเคราะห=ถดถอยตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษา การพัฒนาชุมชนโดยรวม ท่ีมี
 อิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว เฉพาะตัวแปรท่ีมี
 ความสัมพันธ=อย างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

ตัวแปรอิสระ 
ค าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(b) 
t Sig. 

ค าคงท่ี (Constant) 0.88 7.34 0.00 
X8  ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี 0.18 4.15 0.00 

X10 ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า 0.29 7.17 0.00 

X15 ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน 0.22 5.92 0.00 

R = 0.63, R2 = 0.40, SEE = 0.47, F = 97.49, Sig. = 0.00 
 
 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลในตารางท่ี 4.38 สรุปได� ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห=ถดถอยตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษา การพัฒนาชุมชนโดยรวมท่ีมี
อิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวเฉพาะตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ=
อย างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบว า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ=เชิงบวกกับตัวแปรตามในระดับ
ปานกลางค อนข�างสูง (R = 0.63) มีความสัมพันธ=กับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ อนไหวอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ สามารถสร�างแบบจําลองการวิเคราะห=ได� ดังสมการ 
 Y= 0.88 + 0.18 X8 + 0.29 X10 + 0.22 X15  
 สมการแบบจําลองดังกล าวสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได� ร�อยละ 
39.60 (R2 = 0.40) และเม่ือพิจารณาจากค าสถิติ F มีค า 97.49 และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 
และพิจารณา ค าสถิติ t ตัวแปรอิสระทุกตัวแปร มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 จึงยืนยันได�ว าสมการ
ดังกล าวสามารถนําไปใช�งานในการอธิบายความสัมพันธ=ระหว างตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษา การพัฒนา
ชุมชนต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวได�โดยมีค าผิดพลาดมาตรฐานการ
ทํานายของสมการ เท ากับ 0.47 (SEE = 0.47) 
 
4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ 
 การวิเคราะห=ข�อมูลเชิงคุณภาพ ผู�วิจัยแบ งการวิเคราะห=ข�อมูลออกเปbนการวิเคราะห=เนื้อหา
จากแบบสัมภาษณ=แบบมีโครงสร�าง จากกลุ มตัวอย างของชุมชนในพ้ืนท่ีอ อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว
จํานวน 3 ตําบล คือ ตําบลวังน้ําเขียว ตําบลระเริงและตําบลไทยสามัคคี อําเภอปากช อง จํานวน      
3 ตําบล คือ ตําบลโป[งตาลอง ตําบลวังกระทะและตําบลคลองม วง และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
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จํานน 3 ตําบล คือ ตําบลบุพราหมณ= ตําบลนาดีและตําบลทุ งโพธิ์ ใช�การคัดเลือกกลุ มตัวอย างแบบ
เจาะจง ได�แก  กลุ มผู�นําบริหารปกครองส วนท�องถ่ิน จํานวน 10 คน กลุ มผู�นําชุมชน จํานวน 10 คน 
กลุ มผู�นําศาสนา จํานวน 8 คน กลุ มปราชญ=ชาวบ�าน จํานวน 15 คน รวมกลุ มตัวอย างท้ังสิ้นจํานวน 
43 คน สรุปผลการวิจัยได�ดังนี้ คือ 

 4.2.1 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษา  
  การวิเคราะห=ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษาในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช อง จังหวัด
นครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ใน 4 ด�าน สรุปผลตามรายเอียดดังต อไปนี้ 
  1. ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี 

   จากการสัมภาษณ=แบบมีโครงสร�าง โดยการเก็บข�อมูลจากกลุ มผู�นําในตําบลของ
พ้ืนท่ีอ อนไหว จํานวน 43 คน สรุปผลการวิเคราะห=เนื้อหาได� ดังนี้ 
   การสร�างข�อมูลการพัฒนาพ้ืนท่ี ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 39.53 ส วนใหญ  เน�นการสร�าง
ข�อมูลการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยตําบลไทยสามัคคี มีการจัดทํารวบรวมข�อมูลประชาชนในพ้ืนท่ีเปbนจํานวนมาก
และชุมชนแต ละชุมชน ดําเนินการจัดสร�างข�อมูลของเขตพ้ืนท่ีอ อนไหว ในความรับผิดชอบของตนเองมาก
ข้ึนเรื่อยๆ เช นเดียวกันกับตําบลวังน้ําเขียว ท่ีมีการรวบรวมข�อมูลพ้ืนท่ีบ�าน ประชาชนและสํารวจว าอยู ใน
เขตพ้ืนท่ีป[าหรือไม  มีการรวมกลุ มกันเพ่ือสะท�อนข�อมูลของความต�องการ และข�อเรียกร�องความถูกต�อง 
เนื่องจากอยู ในพ้ืนท่ีกันมานานกว ากฎหมายประกาศใช� ตําบลระเริง จัดให�มีการสํารวจข�อมูลในการ
ดําเนินการประชุมแต ละหมู บ�าน เพ่ือทราบถึงข�อมูลในการพัฒนาด�านแหล งน้ํา ทางสาธารณะประโยชน=เพ่ือ
การพัฒนาในปZงบประมาณต อไป และเพ่ือให�ทราบถึงความต�องการในการพัฒนาข้ันพ้ืนฐานรวมท้ังการ
จัดทํา การรวบรวมข�อมูลประชาชนในพ้ืนท่ีอ อนไหวอีกด�วย ตําบลบุพราหมณ= มีการรวบรวมข�อมูล เพ่ือ
จัดทําโครงการและแผนพัฒนาในพ้ืนท่ีเปgาหมายดูแลในเขตพ้ืนท่ีตัวเองรับผิดชอบ เพ่ือสนับสนุนความ
ต�องการของคนในชุมชน ตําบลนาดี มีการรวบรวมข�อมูลของชาวบ�านหรือประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือนํามาจัดทํา
โครงการหรือจัดทําเปbนแผนพัฒนาพ้ืนท่ี และประสานงานกับหน วยงานต างๆ เพ่ือพัฒนา และเห็นว าต�องมี
การพัฒนาพ้ืนท่ีโดยการจัดทําแผนพัฒนาในพ้ืนท่ีและจัดทําโครงการต างๆ เพ่ือเปbนข�อมูลมาพัฒนาพ้ืนท่ี 

   แผนพัฒนาพ้ืนท่ี  ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 32.56 ส วนใหญ  เน�นแผนการพัฒนา
พ้ืนท่ีตําบลไทยสามัคคีเห็นว า การทํางานในการนําข�อมูลมาสร�างแผนงาน โครงการ มักขาดการ
ประสานงานในการจัดทําโครงการ หรือแผนพัฒนาท่ียั่งยืนในเขตพ้ืนท่ีอ อนไหว หรือให�มีนายทุนมา
จัดทําสิ่งปลูกสร�างมากกว าคนในพ้ืนท่ี ทําให�คนพ้ืนท่ีขาดพ้ืนท่ีท่ีจะทํามาหากิน ท้ังท่ีมีการจัดทํา
ประชาคมตําบลเพ่ือรับทราบปSญหา อุปสรรคของชุมชน เพ่ือนํามาจัดทําแผนพัฒนาตําบลตามลําดับ
ความต�องการมากสุดไปหาน�อยสุด โดยนําปSญหาต างๆ มาบรรจุลงในข�อบัญญัติตําบล เพ่ือนําไปจัดทํา
โครงการในการแก�ไขปSญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี ส วนตําบลระเริง มีการพัฒนาจัดทําโครงการหรือ
แผนพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว มีการพัฒนาจัดทําโครงการ มีการจัดทํา รวบรวมข�อมูลประชาชนใน
พ้ืนท่ีอ อนไหว ชุมชนดูแลเขตพ้ืนท่ีอ อนไหวในความรับผิดชอบของตนเองมีการตอบสนองความ
ต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีอ อนไหว มีการประสานงานกับประชาชนในพ้ืนท่ีอ อนไหว เพ่ือช วยลด
ปSญหาความขัดแย�ง ตําบลบุพราหมณ= มีการจัดทําโครงการพัฒนาชุมชนในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือสร�างเสริม
ความเข�าใจในการอยู ร วมกัน การปgองกันการทําลายป[า การอนุรักษ=ธรรมชาติและสภาพแวดล�อมของ
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แต ละหมู บ�านให�ดีข้ึน มีการพัฒนาจัดทําโครงการหลายๆ โครงการในชุมชนแต ขาดความจริงจังและ
ต อเนื่อง ทําให�ประชาชนในพ้ืนท่ีไม สามารถนํามาใช�ประโยชน=ได�อย างจริงจัง เพราะไม ได�เกิดจากความ
ต�องการของประชาชน ตําบลนาดี มีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเพ่ือรับทราบปSญหาและความต�องการ
ของประชาชน และหาแนวทางท่ีจะสนับสนุนหรือแก�ไขปSญหา เพ่ือช วยลดปSญหาและความขัดแย�ง
และสร�างความเข�าใจท่ีถูกต�อง และเห็นว าการพัฒนาพ้ืนท่ีต�องมีการจัดทําแผนพัฒนาในพ้ืนท่ีและ
จัดทําโครงการต างๆ เพ่ือเปbนข�อมูลมาพัฒนาพ้ืนท่ี ตําบลวังกระทะ มีการจัดทําโครงการตาม
แผนพัฒนาพ้ืนท่ีของตําบลวังกระทะ เพ่ือการท องเท่ียวและการเดินทางท่ีสะดวกข้ึน มีการจัดทํา
โครงการพัฒนาชุมชน รวบรวมข�อมูล ตอบสนองความต�องการของชุมชน มีการประสานงานกับ
ประชาชนเพ่ือลดปSญหาความขัดแย�ง ตําบลคลองม วง มีการจัดทําโครงการหรือแผนพัฒนาชุมชน 
รวบรวมข�อมูลประชาชน ชุมชนดูแลเขตรับผิดชอบของตนเอง มีการประสานงานกับประชาชนเพ่ือลด
ปSญหาความขัดแย�ง มีการพัฒนาการทํากิจกรรมโครงการโดยผ านกระบวนการประชาคมจากหมู บ�าน
เพ่ือนําปSญหาในชุมชนแก�ปSญหาโดยชุมชน เสนอข�อร�องเรียนผ านเวทีประชาคม เสนอโครงการต อ
องค=กรปกครองส วนท�องถ่ิน 

   สภาพพ้ืนท่ีศึกษา ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 27.91 ส วนใหญ เน�นการพัฒนาพ้ืนท่ี ใน
อําเภอวังน้ําเขียว พ้ืนท่ีส วนหนึ่งเปbนเขตอุทยานแห งชาติ ส วนหนึ่งเปbนพ้ืนท่ีชาวบ�านทําการเกษตร 
เช น มันสําปะหลัง ข�าวโพด อ�อย ยาง ลักษณะเปbนพ้ืนท่ีราบเชิงเขา มีการพัฒนาเม่ือ 3-5 ปZมาแล�ว มี
การดําเนินการทําประวัติศาสตร=ชุมชนข้ันต�น พ้ืนท่ีเปbนเขตปฏิรูปท่ีดินเปbนส วนใหญ  ไม มีเอกสารสิทธิ์
ในท่ีดิน ทําให�เกิดปSญหามากในขณะนี้ พ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน ประชาชนมีการเปลี่ยนมือเพราะทํา
การเกษตรไม ได�ผลผลิตเท าท่ีควร แหล งน้ําไม เพียงพอต อการทําการเกษตร ไฟฟgาไม ครอบคลุมพ้ืนท่ี มี
ปSญหาท่ีดินซับซ�อนพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินโซนซีของอุทยานแห งชาติทับลาน สภาพพ้ืนท่ีตําบลวังกระทะ 
อําเภอปากช อง จังหวัดนครราชสีมา เปbนชุมชนท่ีอยู เปbนคุ�ม เปbนกลุ มเล็กๆ ตามพ้ืนท่ีทํากินหรืออยู ใกล�
กับไร ของตัวเอง เพราะชาวบ�านเปbนเกษตรกร ท้ังสองอําเภอ มีการพัฒนาด�านการเกษตร ด�าน
สาธารณูปโภค พัฒนาแหล งท องเท่ียวเปbนหลัก โดยหน วยงานท�องถ่ินได�แก  องค=การบริหารส วนตําบล 
จะพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน เช น ไฟฟgา ประปา ถนนลาดยาง ฯลฯ พัฒนาประชาชนให�อยู ดีกินดี เช น 
ส งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได� มีหลายหน วยงาน เช น อบต. พัฒนาชุมชนอําเภอ ซ่ึงจะสามารถตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนและมีการประสานงานกับประชาชนในพ้ืนท่ีและลดปSญหาความขัดแย�ง
การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับตําบล กระทําอย างต อเนื่องตามแนวพัฒนาชุมชน แต การพัฒนาตําบลและพ้ืนท่ี
ใกล�เคียงมีความยากลําบาก เนื่องจากการตรวจสอบแนวเขตของอุทยานแห งชาติ กับพ้ืนท่ีท่ีประชาชน
ไปจับจอง ทํากันไม ชัดเจน ทําให�การพัฒนามีปSญหามาตลอด ส วนพ้ืนท่ีตําบลทุ งโพธิ์ เปbนจุด
ยุทธศาสตร=เชื่อมกับภาคอีสาน ทําให�มีความเจริญมากกว าและใกล�เขตอุตสาหกรรมกบินทร=บุรี การ
พัฒนาจึงทําได�ง าย แต การพัฒนาตําบลทุ งโพธิ์ก็มีข�อจํากัด เพราะองค=การบริหารส วนตําบลมีงบน�อย 
ไม พอเพียงต อการพัฒนา อย างไรก็ตามก็มีความพยายามในการพัฒนาท่ีต อเนื่อง โดยองค=การบริหาร
ส วนตําบลทุ งโพธิ์ สนับสนุนงบพัฒนาทุกปZเท าท่ีสามารถสนับสนุนได� โดยร วมกับคณะกรรมการ
หมู บ�านทุกหมู บ�าน ตําบลนาดี มีการพัฒนาโดยเน�นประเภทโครงการเก่ียวกับโครงสร�างพ้ืนฐาน เช น 
ถนนเชื่อมภายในเขตตําบลและหมู บ�าน ตําบลวังกระทะ มีการพัฒนาแหล งท องเท่ียวทางธรรมชาติ 
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ชุมชนน าอยู  ประชาชนม่ังค่ัง เศรษฐกิจเข�มแข็ง การบริหารโปร งใสตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี
วังกระทะ มีการประสานงานให�โครงการต างๆ ประสบผลสําเร็จ การพัฒนาชุมชนในเขตอําเภอปากช อง 
ตําบลโป[งตาลองนั้น มีการพัฒนาไปบ�างบางส วน เนื่องจากมีผู�คนมาจากต างถ่ินย�ายเข�ามาเยอะมาก ทําให�
ประชากรภายในตําบลเพ่ิมมากข้ึน การพัฒนาจึงทําไม ได�เต็มท่ีเท าท่ีควร จึงทําให�การพัฒนาในพ้ืนท่ีในด�าน
ต างๆ เปbนไปอย างช�าๆ และเปลี่ยนแปลงไม มาก ทําให�เกิดสังคมเมืองเกิดมากข้ึน และมีผลทําให�พ้ืนท่ีป[าถูก
ทําลายและสัตว=ป[าไม มีท่ีอยู อาศัย ปSญหาในด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี ค อนข�างถูกจํากัดในเรื่องงบประมาณ การ
พัฒนาจึงทําได�น�อย นอกจากนี้ การพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตอําเภอปากช องด�านตําบลโป[งตาลอง เปbนไปด�วย
ความยากลําบาก เพราะพ้ืนท่ีส วนใหญ เปbนท่ีดินท่ีเปbนเอกสาร สปก. ซ่ึงการพัฒนาในด�านต างๆ เปbนไปได�
น�อยมาก ตําบลคลองม วง การพัฒนาโดยชุมชนดูแลเขตพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของตนเอง พัฒนาตาม
โครงการของภาครัฐ 

   จากข�อมูลดังกล าวพบว า การพัฒนาพ้ืนท่ีมี 3 ประเด็นหลัก คือ การเตรียมข�อมูล
เพ่ือการพัฒนา การนําข�อมูลมาดําเนินการสร�างแผนงาน โครงการพัฒนาและสภาพพ้ืนท่ีของการ
พัฒนา ได�ข�อสรุปจากการพัฒนาพ้ืนอ อนไหวว า สภาพพ้ืนท่ีส วนหนึ่งจะเปbนเขตอุทยานแห งชาติ ส วน
หนึ่งเปbนพ้ืนท่ีชาวบ�านทําการเกษตร เช น มันสําปะหลัง ข�าวโพด อ�อย ยาง ลักษณะเปbนพ้ืนท่ีราบเชิง
เขา ส วนท่ีทําการเกษตรจะเปbนเขตปฏิรูปท่ีดินไม มีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน ทําให�เกิดปSญหามากในขณะนี้ 
พ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินประชาชนมีการเปลี่ยนมือ เพราะทําการเกษตรไม ได�ผลผลิตเท าท่ีควร แหล งน้ําไม 
เพียงพอต อการทําการเกษตร ไฟฟgาไม ครอบคลุมพ้ืนท่ี มีปSญหาท่ีดินซับซ�อนพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน จึงมีการ
พัฒนาพ้ืนท่ีโดยการเก็บรวบรวมข�อมูลด�านต างๆ มาทําแผนการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยหน วยงานท่ีสําคัญใน
การจัดทําแผนงานโครงการ คือ องค=การบริหารส วนตําบล แต มักติดปSญหาในด�านงบประมาณการ
พัฒนาไม เพียงพอและบางพ้ืนท่ี การทําโครงการพัฒนาไม สอดคล�องกับความต�องการของประชาชน 

  2. ด�านการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติ 

   จากการสัมภาษณ=แบบมีโครงสร�าง โดยการเก็บข�อมูลจากกลุ มผู�นําในตําบลของ
พ้ืนท่ีอ อนไหว จํานวน 43 คน สรุปประเด็นการวิเคราะห=เนื้อหาได� ดังนี้ 
   การสร�างจิตสํานึก ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 22.92 ส วนใหญ เน�นการสร�างจิตสํานึก โดย
ตําบลไทยสามัคคีพบว า ประชาชนและองค=กรปกครองส วนท�องถ่ิน มีการสร�างจิตสํานึกในการปgองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติอย างต อเนื่องมาก มีการจัดอบรมปลูกฝSงจิตสํานึกในความสําคัญของทรัพยากรในพ้ืนท่ี 
เช น โครงการปลูกป[าซ่ึงทําเปbนประจําทุกปZ มีการดูแลรักษาและปgองกันทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี
อ อนไหว มีการสนับสนุนด�านอุปกรณ=ในการปgองกันไฟป[า ดับไฟ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี
อ อนไหว ประชาชนและองค=กรส วนท�องถ่ิน มีการสร�างจิตสํานึกในการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติอย าง
ต อเนื่อง มีการปลูกป[าเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดภาวะโลกร�อน เพ่ิมแหล งอาหารและท่ีอยู อาศัยของสัตว=ป[า อาหาร
จากป[าสอดคล�องกับ ตําบลบุพราหมณ= เห็นว าควรสร�างและปลูกสร�างจิตสํานึก ในการปgองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ ส งเสริมการดูแลและการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติ ส งเสริมและสร�างจิตสํานึกของ
คนในชุมชน ให�รู�สึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ร วมปลูกป[าเพ่ือช วยลดภาวะโลกร�อนและเปbนท่ี
อยู อาศัยของสัตว=ป[า ตําบลนาดี มีการปลูกฝSงจิตสํานึกในความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ มีการ
สนับสนุนอุปกรณ=ในการดับไฟ ปgองกันไฟป[า มีโครงการปลูกป[าทดแทนเพ่ือเพ่ิมท่ีอยู อาศัยให�สัตว=ป[า และ
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สร�างจิตสํานึกให�ประชาชนร วมกันปgองกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย างสมํ่าเสมอ ตําบลวังกระทะ
เห็นว า ต�องมีการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี โดยการสร�างจิตสํานึกให�ประชาชนรักษาป[า รัก
ธรรมชาติ  ปกปgองป[ าไม�  ไม ทํ าลาย รวมท้ังการได� รั บการสนับสนุนอุปกรณ= ในการปgองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการดูแลรักษา สนับสนุนด�านอุปกรณ=การปgองกันไฟป[า สร�างให�ประชาชนมี
จิตสํานึกในการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติ มีการปลูกป[าเพ่ิม ตําบลคลองม วง มีการดูแลรักษาและ
ปgองกันทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนปgองกันไฟป[า มีการสร� างจิตสํานึกในการปgองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ  มีการสนับสนุนด� านอุปกรณ= ในการปgองกันไฟป[า ดับไฟ ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สร�างจิตสํานึกในการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกป[าเพ่ิมแหล งอาหารและเปbนท่ี
อยู อาศัยของสัตว=ป[า 

   การปลูกป[า ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 33.33 ส วนใหญ  การปลูกป[าโดยตําบลวังน้ําเขียว 
จะมีความร วมมือของชุมชนและเจ�าหน�าท่ีป[าไม� ในการทําข�อตกลงเรื่องการหาของป[า กําหนดเขตให� 
ชาวบ�านสามารถหาของป[า เช น เห็ด หน อไม� ได� มีบางพ้ืนท่ีท่ีร วมกันปลูกป[า มีการปลูกป[าชุมชนทุกปZ 
ส งเสริมการปลูกตามครัวเรือน มีการปgองกันบุกรุกพ้ืนท่ีป[าโดยมีการปลูกป[า มีแนวเขตถนนกันไฟป[า มี
การปลูกป[าตามบ�านเพ่ิมมากข้ึน ชุมชนมีจิตสํานึกรักษ=และหวงแหนทรัพยากร ให�ความรู�กับชุมชนปลูก
จิตสํานึก ชุมชนร วมกันจัดการปSญหาในชุมชน ปลูกฝSงความรู�ให�กับเยาวชนรุ นใหม  ตําบลระเริงเห็นว า การ
ประชาสัมพันธ=ในการดูแลพ้ืนท่ีป[าภายในตําบลระเริง โดยดําเนินการแจ�งไปทางผู�ใหญ บ�าน กํานัน และ
สมาชิก อบต. ระเริง จะช วยกันบํารุงรักษาและได�มีการจัดกิจกรรมในการปลูกป[าในวันสําคัญต างๆ และมี
การดูแลรักษาและปgองกันทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีอ อนไหว มีการสนับสนุนด�านอุปกรณ=ในการปgองกัน
ไฟป[า ดับไฟ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีอ อนไหว ประชาชนและองค=กรปกครองส วนท�องถ่ิน 
มีการสร�างจิตสํานึกในการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติอย างต อเนื่อง มีการปลูกป[าเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดภาวะโลก
ร�อน เพ่ิมแหล งอาหารและท่ีอยู อาศัยของสัตว=ป[า อาหารจากป[า ปSญหาของตําบล คือ การขาดอุปกรณ=ใน
การปgองกันไฟป[าไม เพียงพอและมีการรณรงค=การปลูกป[าน�อยกว าท่ีควรจะเปbน ตําบลบุพราหมณ= มีการ
ส งเสริมการดูแลและการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติ ส งเสริมและสร�างจิตสํานึกของคนในชุมชน ให�รู�สึกรัก
และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ร วมปลูกป[าเพ่ือช วยลดภาวะโลกร�อนและเปbนท่ีอยู อาศัยของสัตว=ป[า มี
การจัดทําโครงการปลูกป[าเพ่ิมข้ึน ตําบลทุ งโพธิ์ มีโครงการชุมชน 1 หมู บ�าน โครงการเฉพาะท�องถ่ินท่ีมี
กิจกรรม 1 โครงการท่ีเก่ียวกับการปกปgองทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี เช น ปลูกป[าชุมชนหรือร วม
กิจกรรมปลูกป[ากับหน วยงานราชการอ่ืนๆ ทุกๆ ปZ  ตําบลวังกระทะ มีการดูแลรักษาปgองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนด�านอุปกรณ=การปgองกันไฟป[า ประชาชนมีจิตสํานึกในการปgองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการปลูกป[าเพ่ิม ตําบลโป[งตาลองเห็นว า การปgองกันทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีนั้น 
ได�มีการรณรงค=ให�มีการปลูกป[าเพ่ือเปbนการทดแทนป[าท่ีถูกทําลายไป มีการปลูกต�นไม�เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป[า 
ตําบลคลองม วง รณรงค=ปลูกต�นไม�สองข�างทางเพ่ือเปbนการลดภาวะโลกร�อน 

   การประชาสัมพันธ= ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 6.25 ส วนใหญ  การประชาสัมพันธ=โดย
แสดงความคิดว า การประชาสัมพันธ=ในการดูแลพ้ืนท่ีป[าภายในตําบลระเริง โดยดําเนินการแจ�งไปทาง
ผู�ใหญ บ�าน กํานันและสมาชิกองค=การบริหารส วนตําบลระเริงในการช วยกันบํารุงรักษา และได�มีการ
จัดกิจกรรมในการปลูกป[าในวันสําคัญต างๆ รวมท้ัง ให�จัดทําโครงการสร�างความเข�าใจให�ประชาชนใน
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เขตพ้ืนท่ี ให�มีความรู�ในการรักษาและปgองกันทะนุบํารุงทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีให�ดีข้ึน ตําบล
ทุ งโพธิ์ มีการประชาสัมพันธ=การมีทรัพยากรท่ีหลากหลาย เช น ป[า แม น้ํา ดิน มีความอุดมสมบูรณ= 
   การใช�มาตรการและกฎหมาย ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 20.83 ส วนใหญ การใช�
มาตรการและกฎหมายเพ่ือปgองกันทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี โดยตําบลวังน้ําเขียวมีมาตรการการ
ปgองกันทรัพยากรป[าไม�และสัตว=ป[า ตําบลระเริง มีมาตรการการกําหนดเขตพ้ืนท่ีให�ชัดเจน เช น เขต
ป[า เขตอุทยาน เขตพ้ืนท่ีสาธารณะ ให�มีปgายบอกให�ชัดเจน จัดอบรมปgองกันไฟป[า จัดอบรมให�รู�จัก
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ จัดงบประมาณโครงการให�ชุมชน ตําบลบุพราหมณ=เห็นว า ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไม สามารถปgองกันได�อย างจริงจัง มีนายทุนเท านั้นท่ีบุกรุกป[า ประชาชนธรรมดาไม สามารถ
ปgองกันธรรมชาติในพ้ืนท่ี ตําบลทุ งโพธิ์ ทรัพยากรในตําบลมีมากแต ขาดการใช�ประโยชน=ท่ีถูกต�อง ไม 
ช วยกันรักษาป[าไม� แม น้ําสกปรก ตําบลวังกระทะ ทรัพยากรป[าไม�ในพ้ืนท่ีไม มี เพราะพ้ืนท่ีส วนใหญ 
ร�อยละ 90 เปbนพ้ืนท่ี ท่ีเกษตรกร ทําไร  ทําสวนไม มี พ้ืนท่ีทํานา แต มีการดูแลรักษาปgองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนด�านอุปกรณ=การปgองกันไฟป[า ประชาชนมีจิตสํานึกในการปgองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการปลูกป[าเพ่ิม และในขณะนี้ จังหวัดนครราชสีมาได�ออกกฎหมายในการยับยั้ง
การรุกล้ําพ้ืนท่ีในเขตอุทยานแห งชาติเขาใหญ  โดยกําหนดโซนนิ่งเปbนพ้ืนท่ีทํากิน เปbนพ้ืนท่ีอยู อาศัย 
และพ้ืนท่ีห�ามรุกล้ํา รวมท้ังเห็นว ามีหน วยงานกํากับดูแลอยู แล�ว 

   การมีส วนร วม ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 16.67 ส วนใหญ  การมีส วนร วมโดยตําบลทุ งโพธิ์ 
พบว า อบต. มีส วนร วมโดยมีงบประมาณสนับสนุนการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติทุกปZ ผู�ใหญ บ�านและ 
อบต. ร วมกันปกปgองป[าไม�ในพ้ืนท่ี ตําบลนาดี เห็นว าสิ่งแวดล�อมแก�ไขปSญหาให�เข�ากับภาวะของชุมชนโดย
ชุมชนมีส วนร วม กําหนดประเภทของโครงการเก่ียวกับการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หรือ
ทําการแก�ไขปSญหาสิ่งแวดล�อมให�เข�ากับสภาพของชุมชน ตําบลวังกระทะ ส งเสริมความรู�ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติให�อยู กับชุมชน องค=กรปกครองส วนท�องถ่ินได�ให�การสนับสนุนด�านการปgองกัน
รักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ี ตําบลโป[งตาลองเห็นว า คนในชุมชนร วมมือร วมใจกันในการปgองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตตําบลเปbนอย างดี ตําบลคลองม วงเห็นว า มีการดูแลรักษาและปgองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุนปgองกันไฟป[า มีการสร�างจิตสํานึกในการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติ 

   จากข�อมูลดังกล าวพบว า พ้ืนท่ีอ อนไหว ประชาชนและองค=กรปกครองส วน
ท�องถ่ิน มีการสร�างจิตสํานึกในการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติอย างต อเนื่องมาก มีการจัดอบรม
ปลูกฝSงจิตสํานึกในความสําคัญของทรัพยากรในพ้ืนท่ี เช น โครงการปลูกป[าซ่ึงทําเปbนประจําทุกปZ มี
การดูแลรักษาและปgองกันทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีอ อนไหว มีการสนับสนุนด�านอุปกรณ=ในการ
ปgองกันไฟป[า ดับไฟ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีอ อนไหว ประชาชนและองค=กรปกครอง
ส วนท�องถ่ินมีการสร�างจิตสํานึกในการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติอย างต อเนื่อง และมีการรณรงค=
ปลูกป[า เพ่ือช วยลดภาวะโลกร�อน เพ่ิมแหล งอาหารและเปbนท่ีอยู อาศัยของสัตว=ป[า มีการ
ประชาสัมพันธ=ในการดูแลพ้ืนท่ีป[าภายในตําบล และได�มีการจัดกิจกรรมในการปลูกป[าในวันสําคัญ
ต างๆ ในส วนของกฎหมายพบว าในขณะนี้ จังหวัดนครราชสีมาได�ออกกฎหมายในการยับยั้งการรุกล้ํา
พ้ืนท่ีในเขตอุทยานแห งชาติเขาใหญ  โดยกําหนดโซนนิ่งเปbนพ้ืนท่ีทํากิน เปbนพ้ืนท่ีอยู อาศัยและพ้ืนท่ี
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ห�ามรุกล้ํา มีการมอบหมายและเร งรัดหน วยงานท่ีกํากับดูแล โดยอาศัยการมีส วนร วมของ ผู�ใหญ บ�าน
สมาชิก อบต. และชุมชน 

  3. ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า 

   จากการสัมภาษณ=แบบมีโครงสร�าง โดยการเก็บข�อมูลจากกลุ มผู�นําหลักในตําบล 
ของพ้ืนท่ีอ อนไหว จํานวน 43 คน สรุปประเด็นการวิเคราะห=เนื้อหาได� ดังนี้ 
   การสร�างจิตสํานึก ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 10.20 ส วนใหญ  การสร�างจิตสํานึกโดย 
ตําบลไทยสามัคคีแสดงความคิดว าต�องแบ งแนวเขตอุทยานให�ชัดเจน หาอาชีพเสริมให�ชาวบ�าน สร�าง
หรือปลูกจิตสํานึก ตําบลวังน้ําเขียว แสดงความคิดว าในพ้ืนท่ีชุมชนมีจิตสํานึกในการรักษ=ป[า 
หน วยงานภาครัฐและเอกชนร วมมือกัน มีการกันเขตชัดเจนบริเวณรอบป[า ประชาชนตระหนักทราบ
และไม บุกรุก และควรสร�างจิตสํานึกกับประชาชนในพ้ืนท่ีอย างต อเนื่อง ตําบลระเริงเห็นว า ควร
ดําเนินการส งเสริมกิจกรรมให�กับเยาวชนในการเข�าค าย ให�มีจิตสํานึกในการรักป[าท่ีอยู ใกล�ตัวและเปbน
หูเปbนตาในการแจ�งเบาะแสในการตัดไม�ทําลายป[า และประชาชนมีการสร�างจิตสํานึกน�อยมาก 

   การสร�างกิจกรรมช วยในการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 
20.41 ส วนใหญ การสร�างกิจกรรมช วยในการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า โดยตําบลไทยสามัคคี ได�
ดําเนินการจัดกิจกรรมส งเสริมให�ชุมชนรักและหวงแหนทรัพยากรป[าไม� มีการจัดต้ังองค=กรอนุรักษ=ต�น
น้ํามูล ตําบลบุพราหมณ= ใช�กิจกรรมสร�างความเข�าใจและโทษของการบุกรุกพ้ืนท่ีป[าให�ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีทราบ ให�ปgองกันรักษาดูแลและส งเสริมกิจกรรม จัดต้ังศูนย=ประสานงานกับกลุ มอนุรักษ=ป[า
ชุมชน มีการอนุรักษ=ทรัพยากรป[าไม�และร วมเอาใจใส อย างจริงจัง ตําบลนาดี มีการสอดส องดูแลการ
บุกรุกพ้ืนท่ีป[า ไม ตัดไม�ทําลายป[าและส งเสริมกิจกรรมของกลุ มอนุรักษ=ป[าชุมชน ไม บุกรุกทําลายพ้ืนท่ี
ป[า ไม ตัดไม�ทําลายป[า และท่ีสําคัญต�องช วยกันหยุดยั้งพวกนายทุน ท่ีเข�ามาบุกรุกพ้ืนท่ีป[าไม ให�มีการ
บุกรุกป[าไม� ตัดไม�ทําลายป[าและส งเสริมกิจกรรมต างๆ เพ่ือเปbนการหยุดยั้งจากการบุกรุกป[าทุก
รูปแบบ ตําบลวังกระทะเห็นว า ควรส งเสริมขอความร วมมือและสร�างเสริมส วนร วมชุมชนเฝgาระวังการ
บุกรุกพ้ืนท่ีป[า และจัดทํากิจกรรมท่ีเก่ียวกับการดูแลอนุรักษ=ป[า แต ตําบลคลองม วงพบปSญหาการไม 
ค อยส งเสริมกิจกรรมการปgองกันและมาตรการต างๆ ในการปgองกันการหยุดยั้งทําลายป[ามีน�อย การ
ดําเนินการส วนใหญ  ใช�การส งเสริมกิจกรรมและบริการในศูนย=ประสานงานกับกลุ มอนุรักษ=ป[าใน
ชุมชน กําหนดมาตรการปgองกันการตัดไม�ทําลายป[าและการไม บุกรุกพ้ืนท่ีเขตป[าสงวน 

   การประชาสัมพันธ=ช วยในการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 
18.37 การประชาสัมพันธ=ช วยในการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[าโดย ตําบลวังน้ําเขียวใช�การประชาสัมพันธ=
ในการอนุรักษ=พ้ืนท่ี ชี้แจงแนวเขตป[าเพ่ือสร�างความเข�าใจท่ีถูกต�อง ตําบลบุพราหมณ= อธิบายทําความ
เข�าใจลูกบ�านถึงอันตรายของการทําลายป[า ตําบลทุ งโพธิ์มีการประกาศแจ�งเตือนชาวบ�านไม ให�บุกรุกป[าไม� 
และมีการแจ�งเตือนลูกบ�านให�เข�าใจในการบุกรุกป[าเขตอุทยาน ตําบลนาดีมีการประชาสัมพันธ=ให�กับผู�นํา
หมู บ�านและชุมชนในเขตตําบล ไม ให�ตัดไม�ทําลายป[าและขอให�มีการปลูกป[าชดเชยเปbนประจําทุกปZ ตําบล
โป[งตาลองประชาสัมพันธ=โดยหน วยงานในพ้ืนท่ีและหน วยงานต างๆ ต�องช วยกันรณรงค=ให�ความรู�และ
กล าวเตือนถึงภัยต างๆ ท่ีมาจากการบุกรุกและทําลายพ้ืนท่ีป[า รวมท้ังมีการรณรงค=และประชาสัมพันธ=
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ไม ให�มีการบุกรุกทําลายป[าของส วนราชการในพ้ืนท่ี ในปSจจุบันนี้ไม มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป[าแล�ว เนื่องจาก
ชาวบ�านรู�ข�อมูลข าวสารการโดนผลกระทบต อการบุกรุกป[าเปbนอย างไร 

   การสร�างมาตรการและกฎหมายช วยในการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า ผู�ให�
สัมภาษณ=ร�อยละ 36.73 ส วนใหญ การสร�างมาตรการและกฎหมายช วยในการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ี
ป[า โดยตําบลไทยสามัคคีเห็นว า มาตรการท่ีจําเปbน คือ ต�องแบ งแนวเขตอุทยานให�ชัดเจน หาอาชีพ
เสริมให�ชาวบ�าน สร�างหรือปลูกจิตสํานึก ท้ังนี้ เพราะมาตรการในการปgองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีป[าท่ีมีอยู  
ยังปฏิบัติแบบไม จริงจัง เห็นได�จากการบุกรุกป[าและค�าสัตว=ป[ายังมีอยู ประปราย ตําบลวังน้ําเขียวพบ
ปSญหามาตรการของเจ�าหน�าท่ีรัฐหรือผู�มีอํานาจ มีส วนเอ้ือประโยชน=ให�เกิดการบุกรุกป[าและ
ครอบครองเปbนของส วนตัว ส วนชาวบ�านถูกเจ�าหน�าท่ีรัฐกันให�ถอยลงมาอยู ด�านล างต้ังแต ก อนปZ 
2520 และยังพบอีกว าปSจจุบันในพ้ืนท่ีไม มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า เพราะในพ้ืนท่ีชุมชนมีจิตสํานึกในการ
รักษ=ป[า หน วยงานภาครัฐและเอกชนร วมมือกัน มีการกันเขตชัดเจนบริเวณรอบป[า ประชาชนเองก็
ตระหนักทราบปSญหาและไม มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป[าโดยชุมชน ตําบลระเริงเห็นว า มาตรการในการ
ส งเสริมกิจกรรมและบริการในศูนย=ประสานงาน กับกลุ มอนุรักษ=ป[าชุมชนในพ้ืนท่ีอ อนไหว เปbนหน�าท่ี
ของทุกคนในการอนุรักษ=ทรัพยากรป[าไม�อย างจิงจัง มีมาตรการปgองกันการตัดไม�ทําลายป[าท่ีเปbน
ต�นเหตุของการเกิดน้ําท วมตามสถานท่ีต างๆ รวมท้ังไม บุกรุกพ้ืนท่ีป[าสงวนและเขตอุทยานแห งชาติ
นอกจากนี้ ยังกําหนดมาตรการการส งเสริมอาชีพให�ชาวบ�าน การเลี้ยงสัตว= การปลูกพืช หาแหล งน้ํา
เพ่ือการเกษตร การประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร ตําบลบุพราหมณ=มีปSญหาพบว าไม มีการบุกรุก
เขตป[าสงวนหรือเขตอุทยานก็จริง แต หยุดไม ได�หากมีแต นายทุนท่ีบุกรุก เพราะประชาชนธรรมดาไม 
สามารถบุกรุกได� ตําบลทุ งโพธิ์ให�ความสําคัญในมาตรการการปgองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า ควรมี
มาตรการการสํารวจแนวเขตพ้ืนท่ีป[าอุทยานกับแนวเขตของชุมชนให�ชัดเจน และท่ีสําคัญมีปSญหา
เจ�าหน�าท่ีกับประชาชนตลอดเวลา เพราะเจ�าหน�าท่ีไม จริงจังต อการเอาผิดผู�บุกรุกป[าไม�ทําลายป[า 
ตําบลวังกระทะไม มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป[าจากมาตรการการส งเสริม และสร�างมาตรการการรักษาป[าอย าง
ต อเนื่อง ประชาชนไม มีการบุกรุกเขตป[าสงวน ตําบลโป[งตาลองในปSจจุบันนี้ ได�มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า
เพ่ิมมากข้ึน เพราะว าประชาชนในพ้ืนท่ียังไม มีความรู�เก่ียวกับกฎหมายในการบุกรุกป[า ดังนั้น
หน วยงานในพ้ืนท่ีและหน วยต างๆ ท่ีมีส วนเก่ียวข�อง จะต�องร วมมือกันเพ่ือให�ความรู�กับประชาชนใน
พ้ืนท่ี ในเรื่องเก่ียวกับกฎหมายในการบุกรุกป[าและผลกระทบท่ีจะตามมา ท้ังท่ีมีหน วยงานกํากับดูแล
อยู แล�ว ตําบลคลองม วงมีมาตรการจนพบว าไม ทําลายป[า 

   สร�างการมีส วนร วมช วยในการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 
14.29 ส วนใหญ สร�างการมีส วนร วมช วยในการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า โดยตําบลไทยสามัคคีเห็นว า
เปbนหน�าท่ีของทุกคนในการอนุรักษ=ทรัพยากรป[าไม�อย างจริงจังมากท่ีสุด ตําบลวังน้ําเขียวมีการต้ังกฎ
ในหมู บ�าน ต้ังชุมชนคนรักป[า รักสิ่งแวดล�อม ตําบลระเริงส งเสริมกิจกรรมและบริการในศูนย=
ประสานงานกับกลุ มอนุรักษ=ป[าชุมชนในพ้ืนท่ีอ อนไหว เปbนหน�าท่ีของทุกคนในการอนุรักษ=ทรัพยากร
ป[าไม�อย างจริงจัง มีมาตรการปgองกันการตัดไม�ทําลายป[า ท่ีเปbนต�นเหตุของการเกิดน้ําท วมตามสถานท่ี
ต างๆ ไม บุกรุกพ้ืนท่ีป[าสงวนและเขตอุทยานแห งชาติ ตําบลทุ งโพธิ์สร�างการมีส วนร วมโดยให�ชุมชนมี
การส งเสริมอาชีพเกษตรกรทางเลือกให�แก ชาวบ�านเพ่ือปgองกันการบุกรุกเขตป[า ตําบลโป[งตาลอง 
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ดําเนินการโดยหน วยงานในพ้ืนท่ี และหน วยงานต างๆ ต�องช วยกันรณรงค=ให�ความรู�และกล าวเตือนถึง
ภัยต างๆ ท่ีมาจากการบุกรุกและทําลายพ้ืนท่ีป[า ตําบลคลองม วงรณรงค=ให�ประชาชนทุกคนในชุมชน
ไม ทําลายป[าไม� ในพ้ืนท่ีป[าสงวนและเขตอุทยานแห งชาติ 

  4. ด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ 

   จากการสัมภาษณ=แบบมีโครงสร�าง โดยการเก็บข�อมูลจากกลุ มผู�นําในตําบลของ
พ้ืนท่ีอ อนไหว จํานวน 43 คน สรุปประเด็นการวิเคราะห=เนื้อหาได� ดังนี้ 
   สร�างความชัดเจนในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 43.75  
ส วนใหญ การสร�างความชัดเจนในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยตําบลไทยสามัคคีเห็นว า การกําหนด
พ้ืนท่ีสาธารณะยังไม มีความชัดเจน ขาดการติดตาม ประเมินผลท่ีต อเนื่องจากทางการ เช น สํานักเพ่ือ
เกษตรกร งานปฏิรูปท่ีดินของอุทยาน ยังไม มีการชี้แจงให�ชุมชนได�รับทราบข�อมูลท่ีได�ดําเนินการจาก
กรณีรื้อถอนสิ่งปลูกสร�าง ควรมีการกําหนดขนาดพ้ืนท่ีให�มีความชัดเจน ในการนี้ องค=การบริหารส วน
ตําบลกําลังจัดทําเปbนโครงการในการกําหนดแนวเขตท่ีดินพ้ืนท่ีสาธารณะ รวมถึงการจัดทําอาณาเขต
ของหมู บ�านและตําบล เพ่ือกําหนดแนวเขตของพ้ืนท่ีให�ชัดเจน ตําบลระเริงมีการดําเนินการปSกหลัก
เขตพ้ืนท่ีป[าไว�อย างชัดเจน และมีเจ�าหน�าท่ีในการตรวจสอบอย างสมํ่าเสมอ และมีการประชุมระหว าง
ผู�นําชุมชนในการใช�พ้ืนท่ีสาธารณะร วมกันและช วยกันดูแล โดยมีการกําหนดพ้ืนท่ีให�มีความชัดเจน มี
การจัดต้ังพ้ืนท่ีอ อนไหวของเขตป[าสงวนและเขตอุทยานแห งชาติ ให�มีความแตกต างในแต ละพ้ืนท่ี 
และมีการกําหนดข้ันตอน กระบวนการการบริหารพ้ืนท่ีอ อนไหวไว�อย างชัดเจน และประชาชน
บางส วนเห็นว าจะต�องกําหนดให�ชัดเจน มีปgายบอกห�ามบุกรุกเปbนพ้ืนท่ีใช�ประโยชน=ร วมกัน พ้ืนท่ี
สาธารณะจะมีน�อยลง แต ละหมู บ�านหรือชุมชนจะต�องมีพ้ืนท่ีสาธารณะ ตําบลระเริงไม มีความชัดเจน
ในการกําหนดพ้ืนท่ี และเห็นว าควรกําหนดขนาดพ้ืนท่ีให�มีความชัดเจน จัดต้ังพ้ืนท่ีอ อนไหวของเขตป[า
สงวนและเขตอุทยานแห งชาติ ให�มีความแตกต างในแต ละพ้ืนท่ี มีการกําหนดข้ันตอน กระบวนการ
การบริหารพ้ืนท่ีอ อนไหวไว�อย างชัดเจน ตําบลบุพราหมณ=เห็นว ามีการกําหนดไว�อย างชัดเจน รวมท้ังมี
การกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือส งเสริมกิจกรรมฟoxนฟูปลูกป[าเพ่ืออนุรักษ=สิ่งแวดล�อม ร วมจัดต้ังกฎระเบียบการใช�
ประโยชน=จากป[า ตําบลทุ งโพธิ์เห็นว า รัฐควรมีการกําหนดแนวเขตพ้ืนท่ีสาธารณะ ท่ีประชาชน
สามารถไปทําประโยชน=ได�อย างชัดเจนร วมกันในแต ละพ้ืนท่ี และองค=การบริหารส วนตําบลเองควรมี
การสํารวจแนวเขตท่ีดินสาธารณะของตําบลให�ชัดเจน ตําบลนาดีเห็นว าต�องมีการระบุพ้ืนท่ีให�ชัดเจน
และต�องมีการตรวจสอบ กําหนดเขตป[าไม�กับพ้ืนท่ีสาธารณะและพ้ืนท่ีของชาวบ�านท่ีทํามาหากิน ออก
จากกันไม บุกรุกกัน ตําบลวังกระทะเห็นว าควรกําหนดพ้ืนท่ีสีเขียวอนุรักษ=ฟoxนฟู ตําบลโป[งตาลองเห็น
ว า ในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะนั้น ในปSจจุบันโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได�ออก
กฎหมายผังเมืองรวมของจังหวัด และได�กําหนดผังเมืองท่ีแน นอนแล�วว า พ้ืนท่ีส วนใดได�จัดเปbนพ้ืนท่ี
สาธารณะ โดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได�ออกกฎหมายผังเมืองรวมของจังหวัดแล�ว 
โดยแบ งพ้ืนท่ีเปbนโซนนิ่งต างๆ ดังนี้ ท่ีดินประเภทชุมชน ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม ท่ีดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม ท่ีดินประเภทอนุรักษ=ชนบทและเกษตรกรรม ท่ีดินประเภทท่ีโล งเพ่ือ
นันทนาการ ท่ีดินประเภทท่ีโล งเพ่ือส งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม ท่ีดินประเภทอนุรักษ=ป[าไม� ท่ีดิน
ประเภท สก. เปbนการศึกษา แต ในพ้ืนท่ีเองยังไม มีการทําความเข�าใจในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะใน
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พ้ืนท่ี ตําบลคลองม วงไม มีความชัดเจนในพ้ืนท่ีสาธารณะ และเห็นว าควรมีการกําหนดพ้ืนท่ีมีความชัดเจน 
มีการติดตามประเมินผลตรวจสอบการกําหนดเขตป[าสงวน และเขตอุทยานแห งชาติอย างสมํ่าเสมอ 

   มาตรการและกฎหมายในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 
31.25 ส วนใหญ การสร�างมาตรการและกฎหมายในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยตําบลวังน้ําเขียว 
ใช�มาตรการในการออกรังวัดจดทะเบียนพ้ืนท่ีชุมชนศาลาประชาคมให�กับท�องถ่ิน มีการออกข�อบัญญัติ
ตําบลกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ กฎระเบียบพ้ืนท่ีสาธารณะ สภาพพ้ืนท่ีพบว าในหมู บ�านมีพ้ืนท่ีสาธารณะ
ประมาณร�อยละ 90 ของหมู บ�าน ชุมชนมีพ้ืนท่ีสาธารณะเหลือน�อยมาก เพราะมีการบุกรุกท่ีดิน
สาธารณะบ อยๆ พ้ืนท่ีสาธารณะจะอยู ในพ้ืนท่ีของส วนราชการมาก และมักเห็นการนําพ้ืนท่ีสาธารณะ
มาปลูกป[า นอกจากนี้ จากการท่ีพ้ืนท่ีส วนใหญ เปbนท่ีดินเกษตรกรรมและเปbนพ้ืนท่ีป[าเปbนส วนใหญ  
พ้ืนท่ีสาธารณะในตําบลจึงมีจํานวนจํากัด คือ มีน�อยมาก ตําบลระเริงใช�มาตรการให�มีการดําเนินการ
ปSกหลักเขตพ้ืนท่ีป[าไว�อย างชัดเจน และมีเจ�าหน�าท่ีในการตรวจสอบอย างสมํ่าเสมอ และมีการประชุม
ระหว างผู�นําชุมชนในการใช�พ้ืนท่ีสาธารณะร วมกันและช วยกันดูแล ตําบลบุพราหมณ=เห็นว าถ�าใน
หมู บ�านมีพ้ืนท่ีสาธารณะเพียงพอท่ีจะจัดทําสาธารณะประโยชน=ได� ให�ประชาชนข�างในหมู บ�านช วยกัน
กําหนดว าจะทําประโยชน=อะไรได�บ�าง เช น ทําสนามกีฬา สถานท่ีพักผ อนหรือสวนชุมชน มีการบริหาร
จัดการในเขตพ้ืนท่ีสาธารณะโดยองค=การบริหารส วนตําบล แต ก็พบปSญหาความไม เข�าใจ เช น อยากให�
มีการกําหนด แต ใครจะเปbนผู�กําหนด ตําบลทุ งโพธิ์เห็นว าพ้ืนท่ีสาธารณะมีมากแต ขาดการจัดคนดูแล
จากผู�เ ก่ียวข�องในชุมชน และมีการกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือส งเสริมกิจกรรมฟoxนฟูปลูกป[าเพ่ืออนุรักษ=
สิ่งแวดล�อม ร วมจัดต้ังกฎระเบียบการใช�ประโยชน=จากป[า ตําบลวังกระทะเปbนพ้ืนท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรมมากกว าร�อยละ 90 จึงมีพ้ืนท่ีสาธารณะน�อยมาก ทําให�มีความชัดเจนในด�านการใช�
ประโยชน=จากพ้ืนท่ี มีการกําหนดข้ันตอนและกระบวนการจัดการพ้ืนท่ีสาธารณะอย างต อเนื่อง มีการ
กําหนดข้ันตอนกระบวนการอย างชัดเจน 

   การประชาสัมพันธ=ในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 10.42 
ส วนใหญ การสร�างมาตรการและกฎหมายในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยตําบลทุ งโพธิ์มีการแจ�ง
เตือนและกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีใช�ประโยชน=ร วมกันได�ในชุมชน และมีการแจ�งเตือนประกาศเขต
พ้ืนท่ีสาธารณะในตําบลท่ีให�ใช�ประโยชน=ร วมกัน ตําบลนาดีได�ติดตามชาวบ�านไม ให�บุกรุกท่ีดินในเขต
ของรัฐบาล ติดตามพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน=ไม ให�ชาวบ�านบุกรุกในท่ีดินของรัฐบาล เก็บไว�ให�
ประชาชนร วมกัน มีการติดตามข าวสารการกําหนดเขตป[าสงวนและอุทยานแห งชาติอย างสมํ่าเสมอ
เพ่ือสร�างความเข�าใจท่ีถูกต�องให�กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

   การมีส วนร วมในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 14.58 ส วน
ใหญ การสร�างการมีส วนร วมในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยตําบลไทยสามัคคี ให�ชุมชนมีการปลูก
ป[าชุมชนและช วยกันดูแลรักษาในพ้ืนท่ีสาธารณะ ตําบลระเริงมีการดําเนินการปSกหลักเขตพ้ืนท่ีป[าไว�
อย างชัดเจนและมีเจ�าหน�าท่ีในการตรวจสอบอย างสมํ่าเสมอ และมีการประชุมระหว างผู�นําชุมชนใน
การใช�พ้ืนท่ีสาธารณะร วมกันและช วยกันดูแล และตําบลบุพราหมณ=เห็นว า ในหมู บ�านมีพ้ืนท่ี
สาธารณะเพียงพอท่ีจะจัดทําสาธารณะประโยชน=ได�  ให�ประชาชนข�างในหมู บ�านช วยกันกําหนดว าจะ
ทําประโยชน=อะไรได�บ�าง เช น ทําสนามกีฬา สถานท่ีพักผ อน หรือสวนชุมชน 
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 4.2.2 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลการพัฒนาชุมชน  

  การวิ เคราะห=ข�อมูลการพัฒนาชุมชน ในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช อง       
จังหวัดนครราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ใน 5 ด�าน สรุปผลตามรายเอียดดังต อไปนี้ 
  1. ด�านพัฒนาเศรษฐกิจ 

   จากการสัมภาษณ=แบบมีโครงสร�าง โดยการเก็บข�อมูลจากกลุ มผู�นําในตําบลของ
พ้ืนท่ีอ อนไหว จํานวน 43 คน สรุปประเด็นการวิเคราะห=เนื้อหาได� ดังนี้ 
   ลักษณะการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 67.44 ส วนใหญ ลักษณะการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดย ตําบลไทยสามัคคีมีการพัฒนาการลงทุนในด�านการท องเท่ียวในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด มี
การพัฒนาผลิตสินค�าชุมชนมากรองลงมา ตําบลวังน้ําเขียวมีการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการสร�างตลาด
ชุมชน สินค�าชุมชน พัฒนาอาชีพให�กับเกษตรกร พัฒนาด�านผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาถนน
หนทางในการขนถ ายผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาแหล งน้ําเพ่ือการเกษตร ตําบลระเริงมีการดําเนิน
ชีวิตอยู อย างเรียบง าย ส งเสริมกลุ มเกษตรแต กลุ มร�านค�าชุมชนไม มีการเติบโต มีการปรับปรุงแหล ง
ท องเท่ียวตามงบประมาณ มีการส งเสริมอาชีพให�กับประชาชน มีการจัดอบรมเพ่ือส งเสริมอาชีพใน
การตลาดให�กับผลิตภัณฑ=ของชุมชน มีการส งเสริมให�ปลูกผักไว�กินเอง มีการส งเสริมให�เลี้ยงสัตว=เพ่ือ
หารายได�เพ่ิม มีการพัฒนาการลงทุนในด�านการท องเท่ียวในพ้ืนท่ี มีการพัฒนาผลิตภัณฑ=สินค�าชุมชน
ในพ้ืนท่ี มีการพัฒนาส งเสริมการผลิตของใช�ในชีวิตประจําวัน เพ่ือลดค าใช�จ ายในครอบครัว มีการ
ดํารงชีวิตอย างเรียบง ายตามฐานะของครอบครัว มีการส งเสริมให�มีอุตสาหกรรมในครอบครัว บางส วน
เห็นว าจะต�องส งเสริมอาชีพในชุมชน เช น OTOP พัฒนาแหล งท องเท่ียวเชิงนิเวศน= ให�ชุมชนทําเกษตร
อินทรีย=เพ่ือลดต�นทุน ทําท่ีพักโฮมสเตย=ส งเสริมด�านการท องเท่ียวในพ้ืนท่ี ส งเสริมผลิตภัณฑ=ชุมชน
ส งเสริมการผลิตสินค�าใช�ในชีวิตประจําวัน มีการดํารงชีวิตแบบเรียบง าย ส งเสริมให�มีอุตสาหกรรม
ครัวเรือน ตําบลบุพราหมณ=เห็นว าใช�การพัฒนาเศรษฐกิจแต ละหมู บ�านในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู หัวเปbนหลักสําคัญ มีการส งเสริมอาชีพและการลงทุนในชุมชน ส งเสริมการ
พัฒนาแหล งท องเท่ียว มีการสนับสนุนด�านการพัฒนาสินค�าชุมชน พัฒนาด�านการลดรายจ ายและผลิต
ของใช�ในชีวิตประจําวัน ส งเสริมการรวมกลุ มของเกษตรกรทําการเกษตร ตําบลทุ งโพธิ์มีการพัฒนา
เปbนแหล งท องเท่ียวเชิงนิเวศน=เกษตรชุมชนท�องถ่ินได� องค=การบริหารส วนตําบลมีการส งเสริมด�าน
เศรษฐกิจ คือ การค�าขาย ผลผลิตเกษตร สร�างตลาดสินค�าชุมชน แต มีปSญหาสําคัญ คือ ประชาชน
ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมส วนใหญ  คนแก ชราขาดอาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจของตําบล
นาดี คือ การส งเสริมอุตสาหกรรมในชุมชน โดยการผลิตสินค�าเพ่ือจําหน ายให�แก นักท องเท่ียวท่ีเข�ามา
ในพ้ืนท่ี มีการส งเสริมการลงทุนในด�านการท องเท่ียว เพ่ือให�ชาวบ�านมีรายได�เสริมช วงฤดูกาล
ท องเท่ียวต างๆ ตําบลวังกระทะส งเสริมอาชีพ เสริมรายได� ให�เพียงพอต อความต�องการ สนับสนุนการ
จัดต้ังกลุ มเพ่ือการประกอบอาชีพ ส งเสริมการพัฒนาคุณภาพการผลิต การเกษตร ศูนย=เรียนรู� รอบรู�
ด�านเศรษฐกิจพอเพียง ส งเสริมแหล งท องเท่ียวในชุมชน สวนผลไม� การเกษตร ร�อยละ 90 ข้ึนอยู กับ
ธรรมชาติ คือ รอน้ําฝน ปZไหนฝนดี เศรษฐกิจดี เพราะพืชไร งดงาม ส งเสริมด�านการเกษตรให�
เพาะปลูกตามสภาพของพ้ืนท่ีเพ่ือผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ส งเสริมและพัฒนาผลผลิตการเกษตรรวมท้ัง
แหล งท องเท่ียว มีการพัฒนาการลงทุนในด�านการท องเท่ียวในพ้ืนท่ี มีการพัฒนาผลิตภัณฑ=สินค�า



 148 

ชุมชนภายในพ้ืนท่ี  ตําบลโป[งตาลอง ในพ้ืนท่ีตําบลโป[งตาลองนั้น จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจในด�านการ
ทําสวนผลไม� โดยเฉพาะการทําสวนมะม วงส งออกต างประเทศ เปbนการพัฒนาด�านเศรษฐกิจอย าง
ต อเนื่อง ในพ้ืนท่ีนี้จะเปbนพ้ืนท่ีท่ีเปbนแหล งท องเท่ียว การพัฒนาเศรษฐกิจจะเติบโตอย างต อเนื่องทุกปZ 
และมีรีสอร=ท โรงแรม เพ่ิมข้ึนอย างรวดเร็ว และเห็นว า ควรมีการส งเสริมผลผลิตหรือผลิตภัณฑ=สินค�า
ในชุมชน ตําบลคลองม วง การพัฒนาเศรษฐกิจยังมีน�อย การดํารงชีวิตเปbนไปอย างเรียบง ายตามฐานะ
ของครอบครัว ประชาชนอยู อย างเรียบง ายตามฐานะของครอบครัว มีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช�ในการดําเนินชีวิต มีการส งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ=ใช�เองในครัวเรือน เช น น้ํายาล�างจาน 

   การมีส วนร วมการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 30.23 ส วนใหญ การมี
ส วนร วมการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยตําบลไทยสามัคคีมีการส งเสริมอาชีพท่ีประชาชนทําอยู ให�ม่ันคง 
ยั่งยืนและมีอาชีพเสริมเม่ือว างงาน องค=การบริหารส วนตําบลร วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ จัด
อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ=สินค�าในชุมชน ส งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ= เช น ทําแหนมเห็ด ข�าว
เกรียบเห็ดฯลฯ ตําบลวังน้ําเขียว มีชมรมท องเท่ียวท่ีรวมตัวกันของรีสอร=ทต างๆ เกิดข้ึน จัดกิจกรรม
ต างๆ เพ่ือกระตุ�นการท องเท่ียวและสนับสนุนส วนราชการ เช น โรงพยาบาลฯ เกษตรกรรวมกลุ มปลูก
ผักไร�สารพิษ ผลไม� เห็ด รวมถึงการแปรรูปให�เปbนผลิตภัณฑ= เพ่ิมมูลค า รายได�ของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
การใช�จ ายเงินเพ่ิมข้ึนฟุ[มเฟoอยข้ึน ห�ามมีโรงงานหรือเขตอุตสาหกรรมในเขตอําเภอวังน้ําเขียว ตําบลบุ
พราหมณ=มีความร วมมือกันในระดับกลุ มชาวบ�านเปbนอย างดี ตําบลทุ งโพธิ์ องค=การบริหารส วนตําบลมี
การส งเสริมอาชีพทางเศรษฐกิจแก ชุมชนทุกปZ ปZละ 300,000 บาท องค=การบริหารส วนตําบลและ
ผู�ใหญ บ�านมีการพัฒนาอาชีพ สร�างรายได�ให�ชุมชน ตําบลนาดีมีการช วยกันพัฒนาให�มีรายได�และมี
วิชาชีพ ให�มีงานทําโดยท่ัวกัน ช วยพัฒนาให�กับราษฎรมีรายได�เพ่ิมและมีวิชาชีพเพ่ือให�มีงานทํา มีการ
ส งเสริมกลุ มอาชีพในชุมชนเพ่ือสร�างรายได�ให�กับครอบครัวและตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตําบล
คลองม วงเห็นว ามีการส งเสริมจากภาครัฐ 

   การสร�างมาตรการและกฎหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 
2.33 ให�ความสําคัญกับการสร�างมาตรการและกฎหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยตําบลโป[งตาลอง
เห็นว า ถ�าชุมชนตําบลโป[งตาลอง ให�เอกสารสิทธิเปbนโฉนดท่ีดินแทนเอกสาร สปก. 4-01 จะเปbนการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย างรวดเร็วข้ึนกว านี้แน นอน 

  2. ด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม 

   จากการสัมภาษณ=แบบมีโครงสร�าง โดยการเก็บข�อมูลจากกลุ มผู�นําในตําบลของ
พ้ืนท่ีอ อนไหว จํานวน 43 คน สรุปประเด็นการวิเคราะห=เนื้อหาได� ดังนี้ 
   จิตสํานึกในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ผู�ให�สัมภาษณ=
ร�อยละ 9.30 ส วนใหญ การมีจิตสํานึกในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมโดย
ตําบลไทยสามัคคี มีการส งเสริมให�ชาวบ�านดูแลชุมชนปลูกจิตสํานึกให�รักถ่ินท่ีอยู ของตนเอง ตําบลวัง
น้ําเขียวพบว าชุมชนไม ให�ความสําคัญ ใช�ทรัพยากรไม รู�คุณค า ควรให�ความรู�ชุมชนอย างถูกวิธี ปลูกฝSง
คนรุ นใหม ให�มีจิตสํานึกทุกภาคส วนต�องร วมกัน ตําบลระเริง มีการจัดกิจกรรมในการปลูกป[าเปbน
ประจํา มีการกําหนดไม ให�ประชาชนท้ิงขยะบริเวณเขตป[า ส งเสริมให�ประชาชนมีจิตสํานึกรักษ=ป[า 
ตําบลวังกระทะให�ความรู�ความเข�าใจกับประชาชนด�านผลเสียต อการทําลายสิ่งแวดล�อม 
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   การสร�างกิจกรรมในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ผู�ให�
สัมภาษณ=ร�อยละ 34.88 ส วนใหญ การสร�างกิจกรรมการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล�อม โดยตําบลวังน้ําเขียว จัดแปลงปลูกป[า ส งเสริมการปลูกป[า วัด โรงเรียน บ�านและชุมชน 
ตําบลระเริง มีการจัดกิจกรรมในการปลูกป[าเปbนประจํา มีการกําหนดไม ให�ประชาชนท้ิงขยะบริเวณ
เขตป[า ส งเสริมให�ประชาชนมีจิตสํานึกรักษ=ป[า จัดกิจกรรมให�ประชาชนรู�จักการใช�ประโยชน=จากป[า
หรือทรัพยากรธรรมชาติ เช น การท องเท่ียวเชิงอนุรักษ= จัดกิจกรรมปลูกป[า ให�งบประมาณแต ละพ้ืนท่ี
ดําเนินการ ตําบลนาดี จัดกิจกรรมให�ชุมชนให�มีการปลูกป[าเพ่ิมมากข้ึนในชุมชน มีการปลูกป[าชุมชน
เพ่ิม เพ่ือให�ธรรมชาติสิ่งแวดล�อมดีข้ึน มีการจัดกิจกรรมการปลูกป[าเพ่ือทดแทน ไม ทําลายป[าและเผา
ป[า อันส งผลต อระบบนิเวศน=และความสมดุลของธรรมชาติ มีการจัดต้ังกลุ มชาวบ�านเพ่ือทํากิจกรรม
พัฒนาฟoxนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมในพ้ืนท่ี ช วยกันปลูกป[า เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ส งเสริมกิจกรรม
ปลูกป[า อนุรักษ=ป[าไม� ช วยลดภาวะโลกร�อน เพ่ิมแหล งอาหารให�กับสัตว=ป[าเพ่ือไม ให�บุกรุกลงมาใน
พ้ืนท่ีของชาวบ�าน ตําบลวังกระทะ จัดกิจกรรมส งเสริมสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให�น า
อยู  น ามอง รณรงค=ประชาสัมพันธ=การรวบรวมกําจัดสิ่งปฏิกูล ขยะต างๆ รวมถึงระบบการจัดเก็บได�
อย างถูกวิธี มีการปลูกป[าชุมชนในบางหมู บ�าน โดยได�รับการส งเสริมจากหน วยงานท่ีเก่ียวข�อง ตําบล
คลองม วง มีการส งเสริมกิจกรรมปลูกป[าเพ่ือการอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล�อม มีการ
จัดต้ังกลุ มชาวบ�านในการอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติ ส งเสริมกิจกรรมฟoxนฟูปลูกป[าในเขตพ้ืนท่ี ต้ัง
กฎระเบียบการใช�ประโยชน=จากพ้ืนท่ี ส งเสริมการใช�ทรัพยากรอย างคุ�มค า 

   การสร�างมาตรการและกฎหมายในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 11.63 ส วนใหญ  การสร�างกิจกรรมการพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยตําบลไทยสามัคคี มีการพัฒนาจัดต้ังกฎระเบียบการใช�
ประโยชน=จากป[าในพ้ืนท่ีอ อนไหว มากท่ีสุด ตําบลวังน้ําเขียว มีการวางแผนการจัดการเรื่องขยะมูล
ฝอย โดยร วมกับองค=การบริหารส วนจังหวัดจัดทําระบบกําจัดขยะแบบเต็มรูปแบบ โดยสามารถนํา
ขยะมาทําเปbนผลผลิตเรื่องปุ}ยได� ตําบลระเริง มีการพัฒนาจัดต้ังกลุ มชาวบ�านในพ้ืนท่ีอ อนไหวในการ
อนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม มีการพัฒนาจัดต้ังกฎระเบียบการใช�ประโยชน=จากป[าในพ้ืนท่ี
อ อนไหว แต บางส วนของตําบลระเริง ไม มีการจัดต้ังกฎระเบียบ และขาดการฟoxนฟู ตําบลวังกระทะ มี
การพัฒนาจัดต้ังกลุ มชาวบ�านในการอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติ ส งเสริมกิจกรรมฟoxนฟู ปลูกป[า มีการ
จัดต้ังกฎหมาย ระเบียบจากการใช�ประโยชน=จากป[า 

   การมีส วนร วมในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ผู�ให�สัมภาษณ= 
ร�อยละ 37.21 ส วนใหญ  การมีส วนร วมในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม โดยตําบล
ไทยสามัคคี มีกลุ มอนุรักษ=ต�นน้ํามูลเข�ามามีส วนร วมในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล�อม ตําบลวังน้ําเขียว ชาวบ�านและเจ�าหน�าท่ีป[าไม� ทําข�อตกลงให�ชาวบ�านหาของป[าได�ในเวลาท่ี
เหมาะสม ไม มีการตัดไม�ในพ้ืนท่ีท่ีมีเจ�าหน�าท่ีดูแลอย างใกล�ชิด ตําบลระเริง มีการพัฒนาจัดต้ังกลุ มชาวบ�าน
ในพ้ืนท่ีอ อนไหวในการอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม มีการพัฒนาจัดต้ังกฎระเบียบการใช�
ประโยชน=จากป[าในพ้ืนท่ีอ อนไหว ตําบลบุพราหมณ= การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมภายใน
หมู บ�าน ได�สร�างเสริมความเข�าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ว ามีความจําเปbน
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อย างไร หากไม ช วยกันอนุรักษ=และจะเกิดผลเสียหายต อสิ่งแวดล�อมและเกิดภัยธรรมชาติข้ึนได�โดยง าย มี
การจัดต้ังกลุ มพัฒนาพ้ืนท่ี มีการพัฒนาและจัดต้ังกลุ มในการอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
ร วมจัดต้ังกฎระเบียบของการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ มีการประสานงานช วยเหลือด�านการพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย าให�บุกรุกป[า ตําบลทุ งโพธิ์ มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล�อมในชุมชนหมู บ�านอยู ร วมกันกับป[าได� โดยองค=การบริหารส วนตําบล หมู บ�าน ร วมกันปลูกป[า
ชุมชนอนุรักษ=ป[าไม�ทุกปZ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทําได�ไม ต อเนื่องจริงจังจากส วนราชการ 
องค=การบริหารส วนตําบล มีกิจกรรมปลูกป[าชุมชนทุกปZ เนื้อท่ี 15 ไร  งบฯ 40,000 บาท ตําบลโป[งตาลอง
เห็นว า มีหน วยงานกํากับดูแลอยู แล�วและทางองค=การบริหารส วนตําบล ได�เข�ามาดูแลเรื่องการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม เช น การกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชน เปbนต�น 

   ปSญหาการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ผู�ให�สัมภาษณ=    
ร�อยละ 6.98 ส วนใหญ ปSญหาการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยตําบล    
โป[งตาลองเห็นว า ในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมนั้น จะดําเนินการด�วย
ความยากลําบากเนื่องจากในเขตพ้ืนท่ีมีการเจริญเติบโตในด�านการก อสร�างรีสอร=ท โรงแรมท่ีพักมาก
ข้ึน และทําให�ขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึน จึงทําให�การดูแลเปbนไปด�วยความยากลําบาก 
และเห็นว าการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมในพ้ืนท่ีเปbนไปโดยยากลําบาก 
เนื่องจากมีการเติบโตทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย างรวดเร็วมีโรงแรม รีสอร=ท เกิดข้ึนอย างมากมาย ก็
จะเกิดสภาวะมลพิษ ปSญหาด�านการจัดการขยะ เปbนปSญหามากท่ีสุดในขณะนี้ 
  3. ด�านการมีส วนร วมของประชาชน 

   จากการสัมภาษณ=แบบมีโครงสร�าง โดยการเก็บข�อมูลจากกลุ มผู�นําในตําบลของ
พ้ืนท่ีอ อนไหว จํานวน 43 คน สรุปประเด็นการวิเคราะห=เนื้อหาได� ดังนี้ 
   รูปแบบการมีส วนร วมของประชาชน ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 88.64 ส วนใหญ  
รูปแบบการมีส วนร วมของประชาชน โดยตําบลไทยสามัคคีเห็นว า ประชาชนควรมีส วนร วมในการ
ช วยกันดูแลรักษาแม น้ํา ลําคลอง สิ่งปฏิกูล เช น ขยะมูลฝอย ปลูกต�นไม� ประชาชนควรมีการให�ความ
ร วมมือกับหน วยงานภาครัฐและเอกชน มีการต้ังกฎหรือข�อตกลงร วมกันในชุมชนและให�ความ
ช วยเหลือกับทางราชการเปbนอย างดี ช วยสอดส องดูแลผู�คนแปลกหน�าท่ีมาบุกรุกป[า ตําบลวังน้ําเขียว
มีกฎร วมกันว าห�ามใช�เสียงหลัง 22.00 น. เพ่ือไม ให�รบกวนสัตว=ป[าและบุคคลอ่ืน มีการรณรงค=ให�มีการ
รวมรักสามัคคีในการทํางาน และพบว าการมีส วนร วมของประชาชนมีน�อยมาก ขาดความรู�และระบบ
การจัดการ หน วยงานภาครัฐต�องเข�ามาบริหารจัดการร วมกับประชาชน การมีส วนร วมของประชาชน
ในด�านการเกษตรพัฒนา มีการจัดอบรมของท�องถ่ินและประชาชนเข�ามามีส วนร วมกันมากข้ึน ตําบล
ระเริง ประชาชนมีการร วมกันในการกันเขตไฟป[าในฤดูแล�ง มีการนําไม�ไผ มาจักสานทําตะกร�า เข งปลาทู 
สุ ม และอ่ืนๆ มีการหาเห็ดมาบริโภคและขาย ทําให�ฝนฟgาตกตามฤดูกาล ทําให�พ้ืนท่ีมีความร มเย็น 
อากาศดี และมีการช วยเหลือซ่ึงกันและกัน ประชาชนมีส วนร วมในการช วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ประชาชนมีการรวมกลุ มกันอย างไม เปbนทางการอย างสมํ่าเสมอ ประชาชนมีการให�ความร วมมือกับ
หน วยงานภาครัฐและเอกชน ตําบลบุพราหมณ= ได�สร�างความเข�าใจให�ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีแต ละ
หมู บ�าน ได�ตระหนักถึงการมีส วนร วมในการพัฒนาพ้ืนท่ีภายในหมู บ�านของตนเองให�มีสภาพดีข้ึน น า
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อยู อาศัย รักความสะอาด และเห็นความสําคัญและประโยชน=ส วนรวมเปbนใหญ  ประชาชนในตําบล
ส วนใหญ ให�ความร วมมือมาก โดยเข�าร วมกิจกรรมและส งเสริมการอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติ และให�
ความร วมมือกับหน วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเปbนอย างดี แต บางส วนการมีส วนร วมไม มีหรือมีน�อย
มากเพราะประชาชนต�องทํามาหากินกัน เนื่องจากประชาชนมีฐานะยากจน การมีส วนร วมของตําบลทุ งโพธิ์ 
ใช�วิธีสร�างอาสาสมัครพิทักษ=ป[าชุมชนในหมู บ�าน โดยรอบป[าเขตอุทยานท่ีมีปSญหาอ อนไหว นอกจากนี้ 
แกนนําประชาคมผู�ใหญ บ�านส วนใหญ  จะเปbนแกนนําในการพัฒนาท�องถ่ินในการเสนอโครงการแบบมี
ส วนร วม เช น เปbนกรรมการเสนอแผนงานโครงการต อองค=กรปกครองส วนท�องถ่ิน โดยเฉพาะองค=การ
บริหารส วนตําบล จะให�ประชาชนมีส วนร วมในการเสนอโครงการพัฒนาต างๆ ของตําบลดีมาก และ 
ประชาชนเข�ามามีส วนร วมพัฒนาผ านเวทีประชาคมหมู บ�านและตําบล ตําบลนาดี ในการพัฒนา
โครงการต างๆ ให�มีประชาชนมีส วนร วมทุกๆ ครั้ง ประชาชนมีส วนร วมกับหน วยงานของภาครัฐและ
เอกชน เช น เข�ารับฟSงเวทีประชาคม เข�าร วมกิจกรรมปลูกป[า ประชาชนต�องมีส วนร วมในการดูแล
พัฒนาพ้ืนท่ี ร วมมือกับหน วยงานของรัฐเพ่ือช วยกันพัฒนาพ้ืนท่ี และเห็นว าต�องให�ประชาชนมีส วน
ร วมในการอนุรักษ=ป[าไม� ช วยเหลือซ่ึงกันและกันในเรื่องราวต างๆ เก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนท่ีป[าไม� ตําบล
วังกระทะ ส งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการมีส วนร วมของประชาชน เสริมสร�างความเข�มแข็งของ
ประชาชน จัดเวทีประชาคมเปpดโอกาสให�ประชาชนรับทราบข�อมูลข าวสาร นักเรียน หน วยงานเอกชน 
ชาวบ�านช วยกันปลูกป[า ชาวบ�านมีส วนร วมเปbนกรรมการในการจัดซ้ือจัดจ�างขององค=การบริหารส วน
ตําบล ประชาชนให�ความร วมมือรับฟSงข�อมูลเพ่ือแก�ไขปSญหาตามสภาพของปSญหา เช น การไม บุกรุก
นําของป[ามาทําประโยชน=ส วนตัว และประชาชนมีส วนร วมในการช วยเหลือซ่ึงกันและกัน ประชาชน
ให�ความร วมมือกับหน วยงานภาครัฐและเอกชน การมีส วนร วมของตําบลโป[งตาลองการมีส วนร วมของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีนั้น ประชาชนมีส วนร วมน�อยมาก เนื่องจากประชาชนส วนใหญ มีอาชีพ
เกษตรกรรม รับจ�าง จึงทําให�ไม มีเวลามาทํากิจกรรมร วมกัน เพราะทุกคนจะต�องทํามาหาเลี้ยงชีพ 
และการมีส วนร วมของประชาชนในพ้ืนท่ีมีไม ค อยมากนัก เพราะว าประชากรส วนใหญ มาจากในเมือง 
เข�ามาซ้ือท่ีดินเพ่ือเปbนท่ีพักตากอากาศ จึงไม ให�ความสําคัญและมีจิตสํานึกในการรักษาพ้ืนท่ีมาก
เท าท่ีควร ประชาชนให�ความร วมมือและมีส วนร วมการพัฒนาพ้ืนท่ีเปbนอย างดี และเห็นว ามีหน วยงาน
กํากับดูแลอยู แล�ว ปSจจุบันประชากรในชุมชนได�มีส วนร วมมากข้ึน ไม ว าจะเปbนประชาชนหน วยงาน
ต างๆ ของภาครัฐ ตําบลคลองม วง การมีส วนร วมของประชาชนมีน�อย อย างไรก็ตาม ประชาชนใน
พ้ืนท่ี ท่ีเข�ามามีส วนร วมในการทํากิจกรรมการเปbนคณะกรรมการ ร วมกับองค=การบริหารส วนตําบล
ประชาชนมีส วนร วมในการช วยเหลือซ่ึงกันและกัน ให�ความร วมมือกับทางภาครัฐและเอกชนอย างดี 

   สร�างกิจกรรมการมีส วนร วมของประชาชน ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 11.36 ส วน
ใหญ สร�างกิจกรรมการมีส วนร วมของประชาชน โดยตําบลไทยสามัคคี ช วยกันดูแลรักษาแม น้ํา       
ลําคลอง สิ่งปฏิกูล เช น ขยะมูลฝอย ปลูกต�นไม� ตําบลวังน้ําเขียว จัดกิจกรรมด�านต างๆ เช น 
ท องเท่ียวเชิงอนุรักษ= และการปลูกป[าเขาแผงม�าอย างมีส วนร วมตลอดมา ตําบลระเริง ประชาชนมีการ
ร วมกันในการกันเขตไฟป[าในฤดูแล�ง มีการนําไม�ไผ มาจักสานทําตะกร�า เข งปลาทู สุ ม และอ่ืนๆ มีการ
หาเห็ดมาบริโภคและขาย ทําให�ฝนฟgาตกตามฤดูกาล ทําให�พ้ืนท่ีมีความร มเย็น อากาศดี ตําบลทุ งโพธิ์ 
สร�างอาสาสมัครพิทักษ=ป[าชุมชนในหมู บ�านโดยรอบป[าเขตอุทยานท่ีมีปSญหาอ อนไหว 
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  4. ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน 

   จากการสัมภาษณ=แบบมีโครงสร�าง โดยการเก็บข�อมูลจากกลุ มผู�นําในตําบลของ
พ้ืนท่ีอ อนไหว จํานวน 43 คน สรุปประเด็นการวิเคราะห=เนื้อหาได� ดังนี้ 
   การพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 58.14 ส วนใหญ การพัฒนา
พ้ืนท่ีของประชาชน โดยตําบลไทยสามัคคี พัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชนโดยทําให�น าอยู อาศัยและนํา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการดํารงชีวิต มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน=ในพ้ืนท่ีให�มีความสวยงามเพ่ือ
การท องเท่ียว และพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให�ใช�งานได� รูปแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีของ
ประชาชนในตําบลวังน้ําเขียว มีการขยายไฟฟgาเข�าพ้ืนท่ีของประชาชนเพ่ิมมากข้ึน แต ยังไม ท่ัวถึงและ
ไม เสถียร ไฟดับบ อย ไม สมํ่าเสมอ ทําให�เครื่องใช�ไฟฟgาชํารุดบ อย น้ําประปามีน�อยไม ครอบคลุม ส วน
ใหญ เปbนประปาหมู บ�านท่ียังไม มีคุณภาพมาตรฐาน โทรศัพท=พ้ืนฐานเสียบ อยมาก ถนนตัดเข�าพ้ืนท่ี
อิทธิพล ไม มีการกําหนดผังเมืองอย างจริงจัง อย างไรก็ตามก็ยังคงมีการพัฒนาถนน ไฟฟgา ประปา 
พัฒนาอาชีพ พัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชนเพ่ือรองรับการท องเท่ียวเชิงอนุรักษ= และพ้ืนท่ีของประชาชนท่ี
มีการพัฒนาส วนใหญ  จะเปbนเกษตรกรรมแต จะมีหลายรูปแบบ เช น พัฒนาเปbนผักไร�สารพิษ พัฒนา
เปbนผลไม� เช น พุทรานมสด ไร องุ น เปbนต�น ตําบลระเริง มีการจัดอบรม อปพร.เพ่ือสามารถช วยเหลือ
ประชาชนในตําบล มีการขอรับการสนับสนุนในการขยายเขตไฟฟgาแรงตํ่าแก ประชาชน มีการขอรับ
งบประมาณในการก อสร�างระบบประปาในหมู บ�าน มีการให�บริการอินเตอร=เน็ตแก ประชาชน มีการทํา
ความสะอาดแหล งท องเท่ียวในวันสําคัญ มีการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีเคยสร�างความม่ันคงปลอดภัยแก 
ประชาชน มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช น ไฟฟgา ประปา โทรศัพท= ประชาชนในพ้ืนท่ีอ อนไหว
มีการพัฒนาแหล งการท องเท่ียวตามฤดูกาลต างๆ บางส วนเห็นว ามีการกําหนดเขตพ้ืนท่ีให�ประชาชน 
เช น พ้ืนท่ีทํากิน แบ งโซนหรือเขตพ้ืนท่ี เช น พ้ืนท่ีทําการเกษตร พ้ืนท่ีรีสอร=ท หรือท่ีพัก พัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐาน เช น ไฟฟgา ประปา ถนน ส งเสริมประชาชนท องเท่ียวเชิงอนุรักษ= เช น โฮมสเตย= มีการพัฒนาพ้ืนท่ี
โครงสร�างความม่ันคง ความปลอดภัยให�กับประชาชน มีการพัฒนาระบบน้ํา ไฟฟgา ตําบลบุพราหมณ= 
พ้ืนท่ีของประชาชนในแต ละหมู บ�านเปbนสวน ไร  นา ได�ทําการเพาะปลูกต างๆ เพ่ือบริโภคและจัด
ออกจําหน ายในเขตพ้ืนท่ีใกล�เคียง ระบบสาธารณูปโภคได�รับการพัฒนาอย างต อเนื่อง ตําบลนาดี เห็น
ว ามีการให�การสนับสนุนการสํารวจแหล งท องเท่ียว และให�บริหารพัฒนาชุมชน มีการพัฒนาระบบ
โครงสร�างสาธารณูปโภค เช น ไฟฟgา ประปา โทรศัพท= เพ่ืออํานวยความสะดวกแก นักท องเท่ียวและ
เพ่ิมนักท องเท่ียวในชุมชน มีการพัฒนาแหล งท องเท่ียวต างๆ ในชุมชนให�มีสภาพท่ีน าเท่ียว โดยการไม 
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีของตนเอง ตําบลวังกระทะ มีการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยสร�างความม่ันคง
ปลอดภัยแก ประชาชน มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช น ไฟฟgา ประปา โทรศัพท= ตําบลโป[งตาลอง 
ประชาชนในพ้ืนท่ีจะทําการพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเองโดยการเกษตร ปลูกผัก ทําสวนผลไม�ในพ้ืนท่ีว าง
ของตนเอง ประชาชนนอกพ้ืนท่ีจะทําการก อสร�างรีสอร=ท โรงแรม เพ่ือนํารายได�มาสู ตนเอง แต ใน
ขณะเดียวกันก็ทําลายทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีไปด�วย ตําบลคลองม วงมีการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค เช น ไฟฟgา ประปา โทรศัพท= มีการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยสร�างความม่ันคงปลอดภัยให�แก 
ประชาชน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
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   การสร�างมาตรการและกฎหมายเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน ผู�ให�สัมภาษณ=
ร�อยละ 9.30 ส วนใหญ  การสร�างมาตรการและกฎหมายเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน โดยตําบลนาดี
ต�องมีการพัฒนาดําเนินการพ้ืนท่ี ภายใต�แผนปฏิบัติการท่ีมีการวางแผนไว�แล�วเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ตําบล
วังกระทะปฏิบัติตามแผนพัฒนาของหน วยงานต างๆ ตําบลโป[งตาลองเห็นว า มีหน วยงานกํากับดูแล
อยู แล�ว ตําบลคลองม วงเห็นว า องค=การบริหารส วนตําบล มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภายใน
กิจกรรมและมีความยืดหยุ นและอํานวยความสะดวกต อประชาชน 

   การมีส วนร วมเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 27.91 ส วน
ใหญ  การมีส วนร วมเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน โดยตําบลวังน้ําเขียว มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
ของคนในชุมชนในการปลูกพืชผสมผสาน เพ่ือแก�ไขปSญหาประชาชนรักและหวงแหนพ้ืนท่ี ตําบล      
บุพราหมณ= มีหน วยงานจากภาครัฐดูแลอย างต อเนื่อง และมีส วนร วมในการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือสร�าง
ความม่ันคงและความปลอดภัยให�ประชาชน ตําบลทุ งโพธิ์ ประชาชนท่ีอยู รอบป[ามีท่ีดินทํากินร วมกับ
รักษาป[าพ้ืนท่ีตําบลทุ งโพธิ์ มีการพัฒนาอย างต อเนื่อง โดยบูรณาการจากทุกภาคส วน เช น ศพส.ท่ี 29 
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ภาค 6 แต ประชาชนบางส วนไม มีพ้ืนท่ีทํากินเปbนของตนเอง 
ก็จะยากต อการพัฒนา ตําบลนาดีเห็นว าประชาชนต�องพร�อมใจกันพัฒนาพ้ืนท่ีให�อยู อย างร มรื่น ตําบล     
วังกระทะ ประชาชนรับรู�ทีละก�าวเดิน ตําบลโป[งตาลอง ประชาชนต�องมีส วนร วมการพัฒนาทุกด�าน
ของรัฐเพ่ือจะได�ดูแลสิ่งแวดล�อม 

   ปSญหาการพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 4.65 แสดงความคิด
ว าปSญหาการพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน ประเด็นสําคัญ คือ องค=การบริหารส วนตําบลมีงบจํากัด ทํา
ให�การพัฒนาล าช�า และการพัฒนาพ้ืนท่ีมีความยากลําบากเพราะไม มีงบประมาณมากพอ 

  5. ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   จากการสัมภาษณ=แบบมีโครงสร�าง โดยการเก็บข�อมูลจากกลุ มผู�นําในตําบลของ
พ้ืนท่ีอ อนไหว จํานวน 43 คน สรุปประเด็นการวิเคราะห=เนื้อหาได� ดังนี้ 
   รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 44.19 ส วนใหญ 
รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตําบลไทยสามัคคี มีการเผยแพร ข�อมูลข าวสารท้ังทาง
อินเตอร=เน็ตและแผ นพับ ตําบลวังน้ําเขียว มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการติดต้ัง
อินเตอร=เน็ต โทรศัพท=สาธารณะ จัดระบบอินเตอร=เน็ตชุมชน WIFI และเห็นว าควรจะมีอินเตอร=เน็ต
บริการฟรีให�ประชาชนเข�าถึงข�อมูลข าวสาร ตําบลระเริง มีการพัฒนาข�อมูลเพ่ือสร�างการรับรู� มีการ
พัฒนาข�อมูลสารสนเทศเพ่ือสร�างความเข�าใจ โดยกําหนดการพัฒนาในพ้ืนท่ีอ อนไหว มีการพัฒนา
เผยแพร ข�อมูลในรูปแบบต างๆ ทางอินเตอร=เน็ต แผ นพับ วารสาร และมีการติดต้ังและบริการ
อินเตอร=เน็ตในพ้ืนท่ี มีการนําระบบเทคโนโลยีมาใช�ในพ้ืนท่ี เช น การกําหนด GPS ของพ้ืนท่ีแต ละโซน
มีการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ  ตําบลบุพราหมณ=ได�ทําเทคโนโลยีต างๆ ท่ีรัฐได�เผยแพร เข�ามาให�
ความรู�แก ประชาชนภายในหมู บ�านแต ละหมู  โดยจัดทําเปbนแผ นปgายให�ความรู� ติดต้ังไว�ในศาลา
ประชาคมหมู บ�าน มีเสียงตามสาย อินเตอร=เน็ตหมู บ�านและยังมีเครื่องมือสื่อสารตามปกติ ตําบลทุ ง
โพธิ์นําระบบเทคโนโลยีมาใช�หาพิกัดจัดแนวเขต สํารวจพ้ืนท่ีทํากินให�เกษตรกร ตําบลนาดี มีการ
พัฒนาด�านสังคมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและภูมิปSญญาท�องถ่ิน มีการเผยแพร ข�อมูล
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ข าวสารการท องเท่ียวในรูปแบบของ Internet หรือวารสารของท�องถ่ิน เผยแพร ข�อมูลต างๆ ของพ้ืนท่ี
ให�นักท องเท่ียวในรูปแบบต างๆ เพ่ือให�นักท องเท่ียวได�รับรู�ข�อมูลข าวสารในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตําบลวังกระทะ   
มีการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการพัฒนาประชาสัมพันธ= บริการอินเตอร=เน็ตฟรี มีการพัฒนาข�อมูลเพ่ือ
สร�างการรับรู�โดยกําหนดการพัฒนาในพ้ืนท่ี มีการพัฒนาการเผยแพร ข�อมูลในรูปแบบต างๆ ทาง
อินเตอร=เน็ต แผ นพับ วารสารฯลฯ 

   การมีส วนร วมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 11.63 
ส วนใหญ รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตําบลไทยสามัคคีเห็นว า ควรให�ประชาชน
เข�าถึงและมีส วนร วมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตําบลระเริง มีการส งเสริมให�ผู�นํามีวิทยุติดต อ
ภายในพ้ืนท่ี มีการใช�อินเตอร=เน็ตในการส งต อข�อมูล มีการใช�เสียงตามสายในการประชาสัมพันธ=ข าวสาร มี
การประชาสัมพันธ=ข าวไปยังผู�นําชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ=ต อไป ตําบลทุ งโพธิ์ องค=การบริหารส วนตําบล
สนับสนุนการสํารวจด�วยเทคโนโลยี หาจุดพิกัดของแนวเขตผ านภาคประชาชนในตําบล 

   ปSญหาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 44.19 แสดง
ความคิดว าปSญหาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีประเด็นสําคัญ โดยตําบลวังน้ําเขียวเห็นว า มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช�ามาก บางพ้ืนท่ียังไม มีคลื่นโทรศัพท= โดยมากมีคลื่น GSM การ
กระจายข�อมูลมีน�อย รับรู�แบบปากต อปาก ผู�นําชุมชนยังไม เข�มแข็ง การทํางานของผู�นําชุมชนยังไม มี
ส วนร วมหรือการค�นหาความต�องการท่ีแท�จริงของชุมชน ตําบลระเริงเห็นว า การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมีไม เพียงพอ ตําบลทุ งโพธิ์เห็นว า ชาวบ�านไม มีความรู�ด�านเทคโนโลยีเท าท่ีควร และ 
ประชาชนขาดความรู� ความเข�าใจและการใช�งานท่ีดี ชาวบ�านไม มีความรู�และการใช�ประโยชน=จาก
เทคโนโลยี แต ตําบลบุพราหมณ= ประชาชนเข�าถึงแหล งข�อมูลได�รวดเร็ว ตําบลวังกระทะไม มีปSญหา
เพราะได�รับฟSงข าวสารจากสื่อเทคโนโลยีรวดเร็วข้ึนกว าเม่ือก อน แต การพัฒนาเปbนไปช�า ตําบลนาดี 
อยากให�การสื่อสารข�อมูลมีความสัมพันธ=ซ่ึงกันและกัน ตําบลวังกระทะเห็นว า ไม มีปSญหาการพัฒนา 
เพราะมีการพัฒนาอย างต อเนื่อง มีการพัฒนาอย างรวดเร็วและในอนาคตพ้ืนท่ีนี้คงต�องมีโทรศัพท= 
อินเตอร=เน็ตครบท้ังหมด ตําบลโป[งตาลองเห็นว า ควรมีระบบสารสนเทศท่ีรวดเร็วกว านี้ เพราะ
ปSจจุบันเราต�องใช�เทคโนโลยีกับไอทีเปbนสําคัญ ควรจะเร งการพัฒนาด�านนี้ด�วยการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในเขตพ้ืนท่ีนี้ ให�มีการพัฒนาไปอย างรวดเร็ว เพราะในพ้ืนท่ีมีท้ังอินเตอร=เน็ต โทรศัพท= 
และคาดว าจะมีการพัฒนาในเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย างต อเนื่อง ตําบลคลองม วง การ
พัฒนาเทคโนโลยียังมีน�อยแต ระบบการสื่อสารพัฒนาอย างรวดเร็ว มีการพัฒนาข�อมูลเพ่ือสร�างการ
รับรู�สร�างความเข�าใจในข�อมูลสารสนเทศ พัฒนาวัสดุอุปกรณ=และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช�อย าง
เพียงพอและทันสมัย 

 4.2.3 ผลการวิเคราะห=ข�อมูลเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ อนไหว 

  การวิเคราะห=ข�อมูลภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวใน
อําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ใน 7 ด�าน 
สรุปผลตามรายเอียดดังต อไปนี้ 
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  1. ด�านนักประชาธิปไตย 

   จากการสัมภาษณ=แบบมีโครงสร�าง โดยการเก็บข�อมูลจากกลุ มผู�นําในตําบลพ้ืนท่ี
อ อนไหว จํานวน 43 คน สรุปประเด็นการวิเคราะห=เนื้อหาได� ดังนี้ 
   ท่ีมาและลักษณะของผู�นําแบบนักประชาธิปไตย ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 41.86 พบว า 
ผู�นํามักมาจากการซ้ือเสียง จึงไม ได�ปฏิบัติตามความต�องการของชุมชน ประชาชนขาดความรู� ความเข�าใจ
ในหน�าท่ีของประชาชน ผู�นํามีพอประมาณในพ้ืนท่ี แต ยังไม ค อยเข�าใจในความเปbนประชาธิปไตย ผู�
สัมภาษณ=บางรายเห็นว า ผู�นําหมู บ�านควรต�องสร�างความเข�าใจให�ประชาชนภายในหมู บ�านของตนได�
ทราบถึงหน�าท่ีของตนเอง มีอยู ในระบอบประชาธิปไตย เคารพสิทธิของผู�อ่ืน เข�าใช�สิทธิของตนเองใน
การเลือกต้ังผู�นําหมู บ�าน อบต. อบจ. และ สส. สว. และมีความเข�าใจกฎหมาย รักและเข�าใจระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย= การเปbนประชาธิปไตยใน
พ้ืนท่ีค อนข�างจะมีความเปbนไปท่ีแตกต างกันอยู มาก การสนับสนุนการมีส วนร วมแบบระบอบ
ประชาธิปไตยเปbนนักประชาธิปไตย เปbนคนมีวินัยท่ีดี มีการบูรณาการปSญหาร วมกันทุกภาคส วน ผู�นํา
ควรเข�าใจในหลักของนักประชาธิปไตย และให�ความสําคัญกับลูกบ�านเปbนอย างดี การมีแกนนําท่ี
เข�มแข็งในการเรียกร�องสิทธิของชาวบ�านได�ดี ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละบางรายเห็นว า มีผู�นําท�องถ่ินอยู 
แล�วท่ีให�ความรู�ประชาธิปไตย เปbนนักประชาธิปไตยส งเสริมการมีส วนร วมของประชาชนโดย
ประชาชนเพ่ือประชาชน  โดยประชาชนส วนใหญ มีความเข�าใจกับการเมืองมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเห็นจาก
สื่อโทรทัศน= อินเตอร=เน็ต เปbนต�น ผู�ให�สัมภาษณ=บางรายเห็นว า ไม มีผู�นําแบบประชาธิปไตยโดยมองว า
ถ�าไม มีผลประโยชน=ก็ไม มีใครร วม ทุกคนคิดแต ผลประโยชน=ท้ังนั้น 

   การเคารพความเสมอภาคและเสรีภาพของผู�นําแบบนักประชาธิปไตย ผู�ให�สัมภาษณ=
ร�อยละ 20.93 พบว า ตําบลไทยสามัคคีเห็นว า ในพ้ืนท่ี ผู�นํายึดวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอย างเคร งครัด
มาก ผู�นํายึดหลักความเปbนธรรมและความเสมอภาคมาก ผู�นําเคารพสิทธิเสรีภาพและความคิดเห็นของทุก
ฝ[ายมาก และยึดหลักประชาธิปไตย ทํางานอย างมีส วนร วม ในการบริหารงานมีความเปbนธรรมและนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ ตําบลระเริงให�ความเสมอภาคและเสรีภาพแก ทุกฝ[าย ตําบลนาดีเห็นว า ต�องเคารพ
สิทธิเสรีภาพผู�อ่ืน ยึดหลักการความเปbนธรรมและความเสมอภาคเท าเทียมกัน ต�องยึดหลักกฎหมาย 
เคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน ตําบลวังกระทะ เปbนผู�ท่ีมีความเคารพสิทธิเสรีภาพของผู�อ่ืนเสมอ สอดคล�องกับ
ตําบลคลองม วง การบริหารงานของผู�นําชุมชนยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ เคารพสิทธิเสรีภาพ
และความคิดเห็นของทุกฝ[าย 

   การเคารพเสียงข�างมากในการทํางานของผู�นําแบบนักประชาธิปไตย ผู�ให�สัมภาษณ=
ร�อยละ 18.60 พบว าตําบลทุ งโพธิ์เห็นว า ตําบลมีแกนนําท่ีและนักประชาธิปไตยท่ีเข�มแข็งในชุมชน ในการ
แสดงออกทางความคิดท่ีหลากหลาย และยอมรับเสียงส วนใหญ ผ านเวทีประชาคมตําบลและหมู บ�าน การ
แสดงออกของคนในชุมชนมีหลากหลายแต ยอมรับเสียงส วนใหญ ในชุมชน มีความเปbนประชาธิปไตย ยอมรับ
เสียงส วนใหญ ผ านเวทีประชาคม มีการยอมรับความเห็นผู�อ่ืน ตําบลโป[งตาลองเห็นว า ประชาชนในพ้ืนท่ี
ส วนใหญ  มีความสนใจเรื่องของข าวสารบ�านเมืองมากข้ึน จึงทําให�เข�าใจเก่ียวกับประชาธิปไตย ยอมรับฟSง
ความคิดเห็นของผู�อ่ืน มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติกันโดยไม ขัดแย�งกันคนเหล านี้ไม สามารถจะต อกรกับ
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นายทุนผู�มีอํานาจในพ้ืนท่ีได� มีความเปbนประชาธิปไตย รับฟSงความคิดเห็นของประชาชนทุกคน และต้ังใจ
จริงในการแก�ไขปSญหาในพ้ืนท่ี 

   การเคารพกติกาและกฎหมายในการทํางานของผู�นําแบบนักประชาธิปไตย ผู�ให�
สัมภาษณ=ร�อยละ 18.60 พบว า ตําบลระเริงมีการใช�หลักประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน มีการใช�หลัก
กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับขององค=กร มีการรับฟSงความคิดเห็นของประชาชน ประชาชนสามารถ
ร วมชี้แนะในการปฏิบัติงาน มีการเชิญประชุมทุกฝ[ายภายในตําบล ยึดวิถีชีวิตประชาธิปไตยอย าง
เคร งครัด ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ ยึดหลักความเปbนธรรมและความเสมอภาค เคารพสิทธิ
เสรีภาพและความเห็นของทุกฝ[าย ตําบลนาดีเห็นว า ผู�นํายึดหลัก มีอํานาจ ต�องเปbนธรรม ยึดระเบียบ
กฎหมายและความมีมนุษยธรรม หากทุกคนมีคุณธรรม มีการเคารพสิทธิ์ของผู�อ่ืน เช นเดียวกับ ตําบล
วังกระทะ ยึดวิถีชีวิตประชาธิปไตยอย างเคร งครัด ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข�อบัญญัติ มีความเสมอ
ภาคเปbนธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพความคิดเห็นของทุกฝ[าย ตําบลคลองม วง ผู�นํายึดวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยอย างเคร งครัด ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ ยึดหลักความเสมอภาค 

  2. ด�านมีมนุษยสัมพันธ= 
   จากการสัมภาษณ=แบบมีโครงสร�าง โดยการเก็บข�อมูลจากกลุ มผู�นําในตําบลพ้ืนท่ี
อ อนไหว จํานวน 43 คน สรุปประเด็นการวิเคราะห=เนื้อหาได� ดังนี้ 
   รูปแบบความสัมพันธ=ของผู�นําแบบมนุษยสัมพันธ= ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 63.41 
พบว า ตําบลไทยสามัคคี ผู�นําปฏิบัติตนเปbนผู�มีมนุษยสัมพันธ=ท่ีดีมาก ผู�นํามีมนุษยสัมพันธ=กับชาวบ�านดี 
และเข�ากับชาวบ�านได�เปbนส วนมาก รับฟSงความคิดเห็นของผู�อยู ใต�บังคับบัญชา มีหลักความเปbนผู�นํา 
ตําบลวังน้ําเขียว มีมนุษย=สัมพันธ=ท่ีดีมีน้ําใจ เข�าใจ ยิ้มเพ่ือสู�ปSญหา คนในพ้ืนท่ีส วนใหญ จะมีความสัมพันธ=
กันด�วยดี มีมนุษยสัมพันธ=ท่ีดีต อกัน ตําบลระเริง ผู�นําในพ้ืนท่ีมีอัธยาศัยไมตรีเปbนมิตรต อประชาชนใน
พ้ืนท่ีเปbนอย างดี มีทักษะในการรับรู�และรับฟSงการสื่อสารของผู�อ่ืนได�ดี ปฏิบัติตนเปbนผู�มีมนุษย=สัมพันธ=
ท่ีดี เปbนกัลยาณมิตรท่ีดีคอยช วยเหลือแนะนําตลอดเวลา มีความเมตตาให�ความเปbนกันเองกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเสมอเปbนกันเอง มองประชาชนท่ีเปbนมิตร มีความรอบรู� มีทักษะในการเข�าหา
ประชาชน ต�องมีพรหมวิหาร 4 ต�องรู�จักวางตน ตําบลทุ งโพธิ์ ชุมชนและผู�นํามีความสัมพันธ=ท่ีดีต อกัน 
ร วมกับการพัฒนา ผู�นําท�องท่ี ท�องถ่ิน มีความสัมพันธ=ท่ีดีต อกัน มีกิจกรรมสร�างความสัมพันธ=ท่ีดีผ าน
กิจกรรมกีฬาท�องถ่ินทุกปZ แกนนําและผู�นํามีความสัมพันธ=ท่ีดีต อกันไม แตกแยกและผู�นําในชุมชนมี
ความสัมพันธ=ท่ีดีกับชาวบ�าน ตําบลนาดีพบว า ผู�นํามักพบปะพูดคุยกับชาวบ�านเปbนประจํา เพ่ือสร�าง
ความสัมพันธ=ท่ีดี มีปSญหาก็ช วยเหลือแนะนํา และควรต�องมีอัธยาศัยไมตรีเปbนมิตรต อทุกคน ทําตัวให�
เปbนกันเองกับทุกคน และประพฤติตนเปbนคนท่ีมีมนุษย=สัมพันธ=กับทุกคน ผู�สัมภาษณ=บางราย มีมนุษย=
สัมพันธ=ท่ีดี มีอัธยาศัยไมตรี เปbนมิตรกับทุกคน ไม ฝSกใฝ[ฝ[ายใดฝ[ายหนึ่ง ชอบช วยเหลือประชาชนท่ี
เดือดร�อน มีเมตตากรุณากับประชาชนทุกคน ตําบลวังกระทะ ผู�นํามีอัธยาศัยไมตรีต อชาวบ�านดีเสมอ 
และมีความเมตตา ให�ความเปbนกันเองเสมอ รวมท้ังเปbนมิตรต อประชาชนในพ้ืนท่ี รับฟSงการสื่อสาร
ของผู�อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ=ท่ีดีเปbนกัลยาณมิตรคอยช วยเหลือแนะนํา มีความเมตตา ตําบลโป[งตาลอง
ประชาชนในพ้ืนท่ีส วนใหญ  เปbนบุคคลท่ีมีมนุษยสัมพันธ=ท่ีดีต อกัน ไม มีความเห็นแก ตัว ผู�นํามีมนุษยสัมพันธ=
ท่ีดี มีความเปbนกันเอง ใกล�ชิดถึงประชาชน ตําบลคลองม วง มีอัธยาศัยไมตรีเปbนมิตรต อประชาชนอย างดี มี
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ความเมตตา ให�ความเปbนกันเองกับประชาชน มีทักษะในการรับรู�และรับฟSงการสื่อสารของผู�อ่ืนได�ดี มีความ
เปbนกันเองกับประชาชน สร�างความเปbนมิตรอยู แบบพ่ีแบบน�อง ร วมกันคิดร วมกันทํา 

   ความสัมพันธ=ของชุมชน ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 36.59 พบว า ตําบลวังน้ําเขียว มี
การอบรมการมีมารยาท การต�อนรับนักท องเท่ียวภายในหมู บ�าน มีการเรียนรู�ร วมกันของคนในชุมชน 
ตําบลระเริง มีการช วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี เช น เกิดพายุฝนตกหนักบ�านเรือนเสียหาย จะ
ช วยเหลือในการซ้ือวัสดุซ อมบ�าน มีการรับฟSงความคิดเห็นของประชาชน มีการแจกน้ําให�กับ
ประชาชนในฤดูแล�ง มีการแจกผ�าห มในฤดูหนาว มีการประชาสัมพันธ=น�อยและระบบเสียงตามสายไม 
ค อยดีเท าท่ีควร ตําบลบุพราหมณ= การสร�างความเข�าใจของประชาชนภายในหมู บ�านเปbนสิ่งสําคัญ ซ่ึง
ผู�นําหมู บ�านจะต�องคํานึงถึงความยุติธรรม ให�ความสําคัญแต ละบุคคล ให�สิทธิเสรีภาพกันและกัน ให�
ความเคารพแก ผู�ใหญ  ผู�น�อย สร�างความศรัทธา ความเชื่อถือได�และไว�วางใจต อลูกบ�าน มีความ
อ อนโยนและช วยเหลือดี มนุษย=สัมพันธ=ดีมากจนเกินไป ตําบลทุ งโพธิ์ ทุกคนในชุมชนมีความสัมพันธ=ท่ี
ดีต อกัน ตําบลนาดี ไม ช อโกง มีความสัมพันธ=ซ่ึงกันและกัน สนับสนุนและส งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
ตําบลวังกระทะ เข�าพ้ืนท่ีรับฟSงปSญหาและรับเรื่องหาวิธีแก�ไข ตําบลโป[งตาลอง ประชาชนในพ้ืนท่ี
อ อนไหวส วนใหญ  มีมนุษยสัมพันธ=ท่ีดี มีการพัฒนาไม ให�ถูกชักจูงไปในทิศทางท่ีไม ดี เห็นแก ประโยชน=
ส วนรวมมากกว าประโยชน=ส วนตน การคบค�าสมาคมเปbนไปในแบบบ�านพ่ีเมืองน�องถ�อยทีถ�อยอาศัย
กัน แต ก็ยังมีภาวะจิตใจท่ีเข�มแข็ง ประชาชนมีมนุษยสัมพันธ=ยังคงดีอยู  ในตําบลยังใช�วิถีชนบทท่ีพ่ึงพา
กันเหมือนสมัยก อนอยู  
  3. ด�านการประชาสัมพันธ=และสื่อสาร 

   จากการสัมภาษณ=แบบมีโครงสร�าง โดยการเก็บข�อมูลจากกลุ มผู�นําในตําบลพ้ืนท่ี
อ อนไหว จํานวน 43 คน สรุปประเด็นการวิเคราะห=เนื้อหาได� ดังนี้ 
   รูปแบบการประชาสัมพันธ=และสื่อสารของผู�นํา ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 30.23 พบว า 
ตําบลไทยสามัคคี มีหอกระจายเสียงประจําหมู บ�านและประสานงานกันสะดวก ตําบลวังน้ําเขียว การ
สื่อสารใช�กํานัน ผู�ใหญ บ�าน หอกระจายข าว การประชุม แต เข�าไม ถึงประชาชนด�อยโอกาส สัมพันธภาพ
ระหว างหน วยงานราชการดี มีเสียงตามสายในหมู บ�าน โทรศัพท= โทรทัศน=ทางด�านหอกระจายข าว มีสื่อ
วิทยุชุมชนในการกระจายข าวในอําเภอ ตําบลทุ งโพธิ์ มีสื่อสารในชุมชน เช น เสียงตามสาย วิทยุชุมชน 
ชุมชนและหมู บ�านได�รับการสนับสนุนในการประชาสัมพันธ=ผ านสื่อวิทยุชุมชน เสียงตามสาย และปgาย
ประชาสัมพันธ= มีสื่อวิทยุชุมชนและเสียงตามสาย ทุกหมู บ�าน อบต. สนับสนุนงบสร�างเสียงตามสายทุก
หมู บ�าน มีการประกาศตามสื่อวิทยุชุมชน เสียงตามสาย ตําบลนาดี มีการสื่อสารการรับรู�ข าวสารท่ีถูกต�อง 
โดยสามารถติดตามข าวสารได�ในหลายรูปแบบ ตําบลโป[งตาลอง การประชาสัมพันธ=และการสื่อสารภายใน
พ้ืนท่ีนั้น ส วนมากจะเปbนผู�นําหมู บ�านท่ีจะนําข าวสารไปประชาสัมพันธ=ให�กับประชาชนภายในหมู บ�าน 
ตําบลคลองม วง มีระบบการประชาสัมพันธ=ข�อมูลข าวสารต างๆ ในพ้ืนท่ี โดยผ านผู�นําชุมชนประชาสัมพันธ= 
เสียงตามสายแต ละหมู บ�าน 

   ลักษณะการประชาสัมพันธ=และสื่อสารของผู�นํา ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 34.88 พบว า 
ตําบลไทยสามัคคี มีการประชาสัมพันธ=ให�ข�อมูลกับประชาชนในพ้ืนท่ีอย างต อเนื่อง ประชาสัมพันธ=ข าวสาร
ของทางการอย างสมํ่าเสมอ ท้ังในอินเตอร=เน็ตและวิทยุชุมชน หอกระจายข าวประจําหมู บ�าน เว็บไซต=
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ตําบล ตําบลระเริง ประชาสัมพันธ=ข าวสารให�กับผู�นําชุมชน ดําเนินการติดประกาศข าวสารในสถานท่ีท่ี
กําหนด ดําเนินการหาข�อมูลใหม ๆ ในการพัฒนาอาชีพ จัดนิทรรศการเพ่ือส งเสริมอาชีพภายในตําบล 
ศึกษาดูงานตําบลอ่ืนๆ ให�ข�อมูลกับประชาชนในพ้ืนท่ีอย างต อเนื่อง ประชาชนสามารถติดตามข�อมูล
ข าวสารต างๆ ในพ้ืนท่ีได�อย างรวดเร็ว ตําบลบุพราหมณ= การสื่อสารเปbนสิ่งจําเปbนภายในหมู บ�าน หากรับ
ฟSงสื่อท่ีผิดๆ ไม เข�าใจ จะต�องประชาสัมพันธ=ให�ประชาชนในหมู บ�านได�รับทราบถึงความถูกต�องว าเปbน
อย างไร ตําบลนาดี มีข าวสารบ�านเมืองเราก็ประชาสัมพันธ=ไปทุกหน วยงาน ทุกองค=กร ให�ทราบท่ัวถึงกัน
ประชาสัมพันธ=สื่อสารให�กับนักท องเท่ียวให�เข�าใจ ไม เข�ามาทําลายทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี และให�
ประชาชนรับรู�ข าวสารต างๆ ให�รวดเร็ว ถูกต�อง มีการประชาสัมพันธ=ข�อมูลข าวสารให�กับประชาชนทราบ
ในเรื่องต างๆ ท่ีเก่ียวกับพ้ืนท่ี ตําบลวังกระทะ ให�ข�อมูลข าวสารประชาสัมพันธ=และสื่อสารด�านต างๆ ได�ดี 
มีการประชาสัมพันธ=ข�อมูลกับประชาชนอย างต อเนื่อง สร�างความเข�าใจการเคารพธรรมชาติ สังคมและ
วัฒนธรรมของประชาชน สามารถติดตามข�อมูลข าวสารต างๆ ในพ้ืนท่ีได�อย างรวดเร็ว ตําบลโป[งตาลอง มี
การประชาสัมพันธ=ข�อมูลข าวสารให�ประชาชนรับทราบตลอดเวลา ประชาชนได�รับการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ=จากสื่อต างๆ มากยิ่งข้ึน ตําบลคลองม วง ได�รับข�อมูลอย างต อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ=
ข�อมูลกับนักท องเท่ียว สามารถติดตามข�อมูลข าวสารต างๆ ในพ้ืนท่ีได�อย างรวดเร็ว มีการประชาสัมพันธ=
ให�ข�อมูลกับประชาชนในพ้ืนท่ีอย างต อเนื่อง ประชาสัมพันธ=ให�กับนักท องเท่ียวให�สร�างความเคารพ
ธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมของประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนสามารถติดตามข�อมูลข าวสารต างๆ ใน
พ้ืนท่ีได�อย างรวดเร็ว 

   ปSญหาการประชาสัมพันธ=และสื่อสารของผู�นํา ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 34.88 พบว า 
ตําบลวังน้ําเขียวเห็นว า การเข�าถึงสื่อข�อมูลข าวสารน�อยมาก ท้ังท่ี เรื่องการประชาสัมพันธ=ข�อมูลข าวสาร
สามารถเข�าถึงกันได� ตําบลระเริงเห็นว า ต�องเปbนนักสื่อสาร สื่อสารกันสองทาง ต�องรู�และสร�างความเข�าใจ 
เก่ียวกับทรัพยากรให�กับชุมชน ระบบสื่อสารยังไม มีการพัฒนา ไม ทันต อเหตุการณ= ตําบลบุพราหมณ= 
ระบบยังคล องตัวและเข�าถึงได�ในระดับหนึ่ง สามารถให�ข�อมูลข าวสารรวดเร็ว แต ทําการประชาสัมพันธ=
ตามวาระโอกาสถึงทํา ตําบลนาดี มีการสนับสนุนการสื่อสารท่ีดีและให�ชัดเจนตรงต อเวลา ตําบลวังกระทะ
การสื่อสาร ประชุมชี้แจงผู�นําชุมชน ผู�ใหญ บ�าน สมาชิก รวมถึงการเข�าถึงพ้ืนท่ี การให�ข�อมูลข าวสารยังไม 
ท่ัวถึง ตําบลโป[งตาลอง พ้ืนท่ีดังกล าวยังไม มีประชาชนท่ีมีภาวะผู�นํามากนัก ส วนมากจะเปbนผู�นําหมู บ�าน
เท านั้น ท่ีจะรับทราบข�อมูลข าวสารจากทางราชการ ก็จะนํามาเผยแพร ให�ประชาชนในพ้ืนท่ีได�รับทราบ 
เพราะบางหมู บ�านในเขตพ้ืนท่ีอ อนไหว ยังคงอยู ในพ้ืนท่ีซ่ึงเรียกได�ว ายังกันดารอยู  ผู�นําท�องถ่ินมีการ
ประชาสัมพันธ=และสื่อสารข าวสารอยู แล�ว 

  4. ด�านปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัด 

   จากการสัมภาษณ=แบบมีโครงสร�าง โดยการเก็บข�อมูลจากกลุ มผู�นําในตําบลพ้ืนท่ี
อ อนไหว จํานวน 43 คน สรุปประเด็นการวิเคราะห=เนื้อหาได� ดังนี้ 
   รูปแบบการปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัดของผู�นํา ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 22.50 
พบว า ตําบลวังน้ําเขียว มีกฎหมายปกครองท�องถ่ิน มีข�อบัญญัติของสภาตําบลตามคําสั่งผู�บังคับบัญชา 
และมีกฎระเบียบหมู บ�าน ข�อบังคับตามระเบียบ กฎหมาย ตําบลระเริง ไม มีการต้ังกฎกติกา บ�านเมือง
หละหลวม ตําบลทุ งโพธิ์ ตําบลมีข�อบัญญัติตําบลและประชาสัมพันธ=ให�ประชาชนทราบเปbนประจํา มีการ
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ประกาศแจ�งเตือนชาวบ�านให�ปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัด ผ านการประชุม สื่อวิทยุ เสียงตามสาย 
การพูดคุย มีการประกาศแจ�งเตือนการทําผิดกฎหมายให�ประชาชนเข�าใจ ตําบลวังกระทะ นําระเบียบ 
ข�อบังคับ แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายต างๆ เช น กรอบ แนวทางในการพัฒนา เข�าถึงอย างโปร งใส ตําบล
โป[งตาลอง มีหน วยงานกํากับดูแลอยู แล�ว 

   การปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัดของผู�นํา ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 45.00 พบว า 
ตําบลวังน้ําเขียว ประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได�ในระดับหนึ่ง ประชาชนส วนใหญ จะทําตาม
กฎหมายอย างเคร งครัด ตําบลระเริง ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรอบรู�เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ
เปbนอย างดี กฎหมายระเบียบ ข�อบังคับ มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใช�ในพ้ืนท่ีเปbนอย างดี ประชาชนใน
พ้ืนท่ีปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัด ตําบลบุพราหมณ= ปฏิบัติตามกฎหมายอย างดี ตําบลวังกระทะ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัด ตําบลทุ งโพธิ์ ประชาชนไม เข�าใจกฎหมาย และกฎหมายมีหลายตัวมาก
เกินไป ตําบลนาดี ต�องให�ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัด ให�ประชาชนเคารพกฎหมายอย าง
เคร งครัดและไม ละเมิดสิทธิ์ของผู�อ่ืน และไม อยากได�ของผู�อ่ืนมาเปbนของตน ตําบลโป[งตาลอง การปฏิบัติ
ตามกฎหมายของประชาชนในพ้ืนท่ี ส วนใหญ จะปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัด แต ก็จะมีประชาชน
บางส วนท่ียังฝ[าฝoนกฎหมายอยู บ�าง ประชาชนในพ้ืนท่ีอ อนไหวสามารถปฏิบัติตนตามกฎหมายบ�านเมืองได�
อย างดี ถึงแม�บางครั้งจะได�รับข าวสารทางราชการล าช�า แต เม่ือได�รับทราบข�อกฎหมายและบทลงโทษ 
ประชาชนสามารถปฏิบัติตนได� ไม ทําผิดกฎหมาย มีความเข�มแข็งในภาวะของจิตใจ ไม ตกเปbนเครื่องมือ
ของคนได�ง ายๆ มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย อย างเคร งครัด ประชาชนในชนบทสามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายได�อย างเคร งครัด ตําบลคลองม วง ประชาชนมีความรู�ด�านกฎหมายน�อย กฎหมายมีความ
เหมาะสมน�อย ประชาชนรอบรู�กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับเปbนอย างดี ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย
อย างเคร งครัดประชาชนในพ้ืนท่ีมีการปฏิบัติหน�าท่ีตนตามกฎหมายอย างเคร งครัด 

   ปSญหาการปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัดของผู�นํา ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 
22.50 พบว า ตําบลระเริงดําเนินการติดประกาศกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ ดําเนินการติดประกาศ
ถึงโทษท่ีเม่ือทําผิดจะได�รับ จัดอบรมให�ประชาชนมีความรู�เรื่องกฎหมาย ตําบลบุพราหมณ= ผู�นํา
หมู บ�านจะต�องหม่ันศึกษาถึงข�อกฎหมายต างๆ ท่ีควรรู� และแจ�งให�ประชาชนให�รับทราบเปbนประจํา
หากมีข�อกฎหมายใหม จะต�องแจ�งให�ลูกบ�านได�รับทราบทันทีและปฏิบัติตามอย างเคร งครัด ตําบลนาดี
ให�ประชาชนชนรับรู�เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบต างๆ ท่ีมีประโยชน= และกําชับให�ประชาชนปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบอย างเคร งครัด ตําบลวังกระทะ ประชาชนมีความรอบรู�เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับอย างดี กฎหมายมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใช�ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัด 

   ปSญหาการปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัดของผู�นํา ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 
10.00 พบว า ตําบลไทยสามัคคีการดําเนินการของเจ�าหน�าท่ี และประชาชนยังไม ทําหน�าท่ีตาม
กฎหมายเท าใดนัก เพราะประชาชนบางส วนยังขาดความรู� ความเข�าใจ ในกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับ
ชีวิตประจําวัน โดยประชาชนส วนนี้ ยังไม รู�กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับอย างถ องแท� แต ประชาชนใน
พ้ืนท่ีส วนใหญ มีความรู�เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับเปbนอย างดี ตําบลวังน้ําเขียว มียาเสพติด
เยอะ ตํารวจจับไม ได� มีการทะเลาะวิวาท วัยรุ นตีกัน ตําบลระเริง กฎหมายบางอย างยังขาดความ
เข�าใจ กฎหมายบางอย างไม เหมาะกับพ้ืนท่ี เช น สปก. เขตอุทยาน เขตป[าไม� มีการยกเว�นหรือละเว�น
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การปฏิบัติตามกฎหมายจากเจ�าหน�าท่ี เช น เลือกปฏิบัติ ตําบลทุ งโพธิ์ ประชาชนในท�องถ่ิน ยังไม 
เข�าใจกฎหมายท่ีใช�บังคับเก่ียวกับท่ีดินทํากิน บริเวณแนวรอบเขตอุทยานกับพ้ืนท่ีของชาวบ�าน ตําบลนาดี 
มีความรู�เก่ียวกับกฎหมายเฉพาะท่ีใกล�ตัวของคนในพ้ืนท่ี 

  5. ด�านพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็ง 

   จากการสัมภาษณ=แบบมีโครงสร�าง โดยการเก็บข�อมูลจากกลุ มผู�นําในตําบลพ้ืนท่ี
อ อนไหว จํานวน 43 คน สรุปประเด็นการวิเคราะห=เนื้อหาได� ดังนี้ 
   รูปแบบการพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็งของผู�นํา ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 60.47 
พบว า ตําบลไทยสามัคคี มีการพัฒนาโดยได�จัดต้ังชุมชนเข�มแข็งและทํางาน มีผลงานมาโดยตลอด 
ผู�นําจัดให�มีการสร�างระบบสาธารณูปโภคต างๆ ในปริมาณท่ีเพียงพอมากท่ีสุด มีการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน ส งเสริมกลุ มเยาวชนให�ห างไกลยาเสพติด พัฒนาส งเสริมบทบาทของสตรี มีกลุ มผู�สูงอายุท่ี
เข�มแข็ง  ตําบลวังน้ําเขียว ส วนหนึ่งชุมชนพ่ึงตนเอง ปลูกผัก อีกส วนวัยรุ นวัยทํางาน ไม ทําการเกษตร 
นิยมอาชีพรับจ�าง รีสอร=ทค าแรงสูง เด็กวัยเรียนเกเรเยอะ คุณภาพการศึกษาไม ดีจากนโยบาย
ระดับประเทศท่ีเน�นทําเอกสารจนครูไม มีเวลาสอนเด็ก มีการพัฒนาพ้ืนท่ีท องเท่ียว ชุมชนมีการ
รณรงค=ปSญหายาเสพติด มีการประชุมปรึกษาหารือกันทุกเดือน ตําบลระเริง การจัดการปSญหาของ
ชุมชน โดยชุมชนมีส วนร วมให�ความรู�ความเข�าใจแก ชุมชน เช น ยาเสพติด การค�า การเรียน ให�ชุมชนรู�
ปSญหาการมีส วนร วม แลกเปลี่ยนการเรียนรู�ระบบน้ํา สาธารณูปโภคต างๆ ยังไม มีการเตรียมความ
พร�อม ไม มีช างเปbนส วนๆ ตําบลทุ งโพธิ์ ชุมชนมีการพัฒนาตนเองให�เข�มแข็งยั่งยืน โดย อบต. 
สนับสนุนงบประมาณชุมชนมีความเข�มแข็ง โดย อบต. เข�าไปส งเสริม สนับสนุนงบประมาณให�
คณะกรรมการหมู บ�านทุกหมู บ�าน  หมู บ�านละ 10,000 บาท/ปZ ชุมชนมีความเข�มแข็งและอบอุ น 
ชุมชนเข�มแข็ง พ่ึงตนเองได�ด�วยการรวมกลุ มกันของคนในชุมชน เช น กองทุนตําบล ตําบลนาดี พัฒนา
ชุมชนให�เข�มแข็งเพ่ือเตรียมเข�าสู อาเซียนในปZต อไป มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ความเปbนอยู 
ของประชาชน มีการพัฒนาเยาวชนไม ให�เข�าไปยุ งเก่ียวกับยาเสพติด มีการช วยเหลือผู�ด�อยโอกาส คน
พิการให�มีงานทํา อบรมส งเสริมให�ความรู�แก ชุมชน แก ประชาชน ให�ดํารงชีวิตแบบเรียบง าย ไม 
ฟุ[มเฟoอย ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มีการอบรมส งเสริมให�
ประชาชนมีความรู�ในด�านต างๆ ตําบลวังกระทะ พัฒนาคนเริ่มต�นจากครอบครัวให�เปbนสุขก อน ทํา
ชุมชนน าอยู  ม่ันคงและเข�มแข็ง จัดต้ังโครงการชุมชนเข�มแข็งใช�หลักเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการ
ในการทํางาน ดํารงชีวิตอย างเรียบง ายตามฐานะ เช น ไม ใช�จ ายเกินตัว เกินรายรับ ไม ฟุ[มเฟoอย 
ชักชวนให�ประชาชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส งเสริมจัดการอบรมให�มีองค=ความรู�ในการดําเนินชีวิต
ในพ้ืนท่ี ตําบลโป[งตาลอง หมู บ�านในพ้ืนท่ีอ อนไหวมีตัวบทกฎหมาย มีข�อจํากัดของแต ละชุมชน เช น 
จัดต้ังกลุ มชุมชนเพ่ือเสริมสร�างรายได� ก็ต�องมีกฎระเบียบของชุมชน เพ่ือให�กลุ มมีความเข�มแข็งและ
ประคองตัวเองได� มีหน วยงานกํากับดูแลอยู แล�ว ชุมชนและหมู บ�านมีการรวมตัวทํากิจกรรมและการ
บริหารงานในชุมชนมากข้ึน ซ่ึงทําให�ชุมชนเข�มแข็ง การพัฒนาชุมชนเข�มแข็งนั้น ประชาชนส วนใหญ 
ในพ้ืนท่ีจะมีผู�นําหมู บ�านท่ีจะมีการสร�างกลุ มเพ่ือรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จึงทําให�
ประชาชนสามารถปกครองตนเองได�และทําให�ชุมชนเข�มแข็งข้ึน ตําบลคลองม วง มีการจัดการ
สาธารณูปโภคให�มีสภาพพร�อมใช�งาน ส งเสริมพัฒนากลุ มกิจการสตรี กลุ มเด็กและเยาวชน ผู�สูงอายุ 
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รวมท้ังผู�ด�อยโอกาส มีสาธารณูปโภคอย างพอเพียงกับความต�องการ ไม ใช�จ ายฟุ[มเฟoอยเกินตัว ผู�นํามี
การจัดการอบรมส งเสริมให�มีองค=ความรู�ในการดํารงชีวิตอย างพอเพียง 

   ลักษณะผู�นําการพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็ง ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 39.53 
พบว า ตําบลวังน้ําเขียวเห็นว า ลักษณะผู�นําควรมีความซ่ือสัตย=สุจริต และมีเมตตา ผู�นําชุมชนต�องมี
ความสามารถเสนอโครงการเพ่ือการพัฒนาได�เปbนอย างดี ผู�นําสามารถบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
ได�ดี จัดทําแผนพัฒนาชุมชนทุกปZ ต�องสร�างการมีส วนร วมในการคิดพัฒนาทําแผนของหมู บ�านเพ่ือเปbน
แนวทางในการพัฒนาชุมชนหมู บ�านอย างยั่งยืนตําบลระเริง ผู�นําต�องมีแผนพัฒนา 3 ปZ และสอบถาม
ประชาชนในความสําคัญ มีข�อบัญญัติในการพัฒนาทางด�านโครงสร�างพ้ืนฐานทุกปZ มีการซ อมแซม
ถนนสายหลักภายในตําบล มีการขุดลอกแหล งน้ําเพ่ือให�ได�ใช�ตลอดปZ มีการพัฒนากลุ มสตรี ผู�สูงอายุ 
กลุ มเด็ก ผู� พิการให� มีอาชีพผู�นําจัดให�มีการสร�างระบบสาธารณูปโภคต างๆ อย างพอเพียง 
สาธารณูปโภคมีสภาพพร�อมใช�งาน ผู�นําดํารงชีวิตอย างเรียบง ายตามฐานะ ไม ใช�จ ายเกินตัว เกิน
รายรับ ตําบลคลองม วงเห็นว า ผู�นําเสนอกิจกรรมโครงการท่ีผ านการประชาคมหมู บ�าน ท่ีมีการเสนอ
จากประชาชนมีส วนร วมในการเสนอกิจกรรมโครงการเพ่ือแก�ปSญหาของกฎหมาย มีการส งเสริมใน
เรื่องข�อมูลพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคให�สามารถใช�งานได� ส งเสริมกลุ มเด็ก เยาวชน กลุ มสตรี ตําบล   
บุพราหมณ=เห็นว า ผู�นําต�องจัดทําโครงการชุมชนเข�มแข็งตามนโยบายของรัฐบาล ในการปgองกันภัยยา
เสพติดให�โทษ การลักเล็กขโมยน�อยภายในหมู บ�าน ความสามัคคีและแจ�งเหตุร�ายต างๆ และบริหาร
จัดการตามแผนพัฒนา 

  6. ด�านความโปร งใสและตรวจสอบได� 
   จากการสัมภาษณ=แบบมีโครงสร�าง โดยการเก็บข�อมูลจากกลุ มผู�นําในตําบลพ้ืนท่ี
อ อนไหว จํานวน 43 คน สรุปประเด็นการวิเคราะห=เนื้อหาได� ดังนี้ 
   รูปแบบด�านความโปร งใสและตรวจสอบได� ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 58.33 พบว า 
ตําบลไทยสามัคคีเห็นว า การทํางานมีระบบระเบียบ แต ตรวจสอบได�บ�าง ไม ได�บ�าง ผู�นํากําหนด
ข้ันตอนกระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานในพ้ืนท่ีอย างชัดเจนมาก ตําบลวังน้ําเขียว มีเอกสารการ
ทํางานทุกครั้ง ตรวจสอบทุกเดือน ตําบลระเริง มีการกําหนดหัวข�อและข้ันตอนในการตรวจสอบไว�
อย างชัดเจน มีการแจ�งผู�นําชุมชนร วมตรวจรับโครงการท่ีก อสร�างแล�วเสร็จ มีการจัดทําเอกสารในการ
เบิกจ ายงบประมาณถูกต�องตรวจสอบได� มีการจัดทําเอกสารในการคํ้าประกันสัญญากําหนดข้ันตอน
กระบวนการตรวจสอบ ของการดําเนินงานในพ้ืนท่ีอ อนไหวอย างชัดเจน ยินยอมให�หน วยงานท่ี
เก่ียวข�องหรือประชาชนเข�าตรวจสอบการปฏิบัติหน�าท่ี เปpดโอกาสให�ประชาชนในพ้ืนท่ีอ อนไหว
ร�องเรียนและนําข�อร�องเรียนมาแก�ไข ตําบลบุพราหมณ= โครงการต างๆ ท่ีเข�ามาภายในหมู บ�าน จะต�อง
แจ�งให�ลูกบ�านทราบถึงจํานวนงบประมาณงานท่ีต�องปฏิบัติ กระทําด�วยความโปร งใส โดยมี
คณะกรรมการและลูกบ�านสามารถตรวจสอบได� นอกจากนี้ยังเห็นว าตรวจสอบได�ไม มีอะไรท่ีผิด 
หรือไม มีหลักฐานท่ีจับได� ตําบลนาดี ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย=สุจริต โปร งใส สามารถตรวจสอบ
ได�ทุกเรื่อง ยึดม่ันในความถูกต�อง พร�อมรับการตรวจสอบจากคนอ่ืนๆ ต�องมีความโปร งใสและสามารถ
ตรวจสอบได�ทุกๆ เรื่อง เปpดโอกาสให�มีการตรวจสอบผลการทํางานประจําปZ หรือตรวจสอบเปbนกรณี
ก็ได� เพ่ือรับทราบและแก�ไข ตําบลวังกระทะ การบริหารงานโปร งใส ประชาชนรับรู�ข�อมูลข าวสารและ
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มีส วนร วมในกิจกรรมโครงการพัฒนาต างๆ ขององค=การบริหารส วนตําบล เปpดโอกาสให�ตรวจสอบได�
เสมอ กําหนดข้ันตอน กระบวนการตรวจสอบการดําเนินงาน และยินยอมให�หน วยงานท่ีเก่ียวข�องเข�า
ตรวจสอบการปฏิบัติหน�าท่ีได� ตําบลโป[งตาลอง ด�วยความเปbนชุมชนท่ีมักมีกฎระเบียบแบบแผน จึง
ทําให�เม่ือมีการตรวจสอบหรือการขอความร วมมือจากหน วยงานรัฐ ชุมชนดังกล าว จึงไม มีปSญหาใน
การปฏิบัติงานและเม่ือต�องการการตรวจสอบ เช น กองทุนหมู บ�านต างๆ จึงสามารถอธิบายถึงท่ีมาท่ี
ไป ผลกําไร การจัดการทุกอย างเก่ียวกับการจัดต้ังกองทุนหมู บ�าน รวมถึงการบริหารจัดการกองทุน 
ด�วยมีหน วยงานช วยในการตรวจสอบอยู แล�ว ตําบลคลองม วง กําหนดข้ันตอน กระบวนการตรวจสอบ
การดําเนินการในพ้ืนท่ีอย างชัดเจน และยินยอมให�หน วยงานอ่ืนๆ เข�าตรวจสอบได� มีการดําเนินงาน 
กําหนดข้ันตอน กระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานได� ผู�นํากําหนดข้ันตอน กระบวนการตรวจสอบ
การดําเนินงานอย างชัดเจน และยินยอมให�หน วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือประชาชนเข�าตรวจสอบ 

   การมีส วนร วมการตรวจสอบความโปร งใส ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 41.67 พบว า 
ตําบลไทยสามัคคีเห็นว า ไม น าจะมีชาวบ�านท่ีสามารถเข�าไปตรวจสอบการทํางานของเจ�าหน�าท่ีรัฐ แต 
เชื่อว ามีช องทางในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร งใส ตรวจสอบ
ได� และประชาชนสามารถขอทราบข�อมูลข าวสารได� ตําบลวังน้ําเขียว มีคณะกรรมการหมู บ�าน ชุมชน
มีรูปแบบของคณะกรรมการในการบริหาร ตรวจสอบเรื่องในชุมชนอย างโปร งใสตรวจสอบได�ในชุมชน
สามารถให�ประชาชนเข�ามาตรวจสอบการทํางานได� ตําบลระเริง มีกระบวนการยินยอมให�หน วยงาน
อ่ืน เช น ประชาชนเข�าตรวจสอบ ตําบลทุ งโพธิ์ ชุมชนเข�ามามีส วนร วมในกิจกรรมท่ีมีผลโดยตรงต อ
ชุมชนทุกชุมชน เช น ประชาคมหมู บ�านทุกหมู  เปbนกรรมการร วมในการเสนอแนวทางการพัฒนา
ท�องถ่ิน ประชาชน ผู�นําเข�ามามีส วนร วมในการเสนอโครงการผ านเวทีประชาคมหมู บ�าน มีการ
ตรวจสอบโดยชุมชนเปbนกรรมการโครงการต างๆ มีการตรวจสอบในรูปของกรรมการชุมชน มี
กรรมการจากตัวแทนชุมชนในโครงการพัฒนาท่ีตําบลเสนอของบประมาณ ตําบลนาดี การทํางานและ
งบประมาณให�ประชาชนมีส วนร วมและตรวจสอบได� ตําบลโป[งตาลอง หน วยงานในพ้ืนท่ีจะให�
ประชาชนมีส วนร วมในการตรวจสอบในการจัดซ้ือจัดจ�าง และให�ความร วมมือจากหน วยงานภาครัฐ 
เม่ือชุมชนต�องการตรวจสอบจึงไม มีปSญหาใดๆ ประชาชนสามารถจะตรวจสอบการทํางานของ
หน วยงานรัฐได� 
  7. ด�านการให�ความรู�ความเข�าใจ 

   จากการสัมภาษณ=แบบมีโครงสร�าง โดยการเก็บข�อมูลจากกลุ มผู�นําในตําบลพ้ืนท่ี
อ อนไหว จํานวน 43 คน สรุปประเด็นการวิเคราะห=เนื้อหาได� ดังนี้ 
   รูปแบบการให�ความรู�ความเข�าใจ ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 68.57 พบว า ตําบลไทย
สามัคคีมีการประชุมประจําเดือนของหมู บ�านทุกๆ เดือน และแนะนํา บอกกล าว ตักเตือนกันตลอด 
ตําบลวังน้ําเขียว มีความเข�าใจในบทบาทและหน�าท่ีการประชาสัมพันธ= มีการประชุมประจําเดือน ทํา
ความเข�าใจเหตุแห งปSญหาเพ่ือยุติปSญหา มีการอบรมกลุ มส งเสริมอาชีพ จัดให�มีการอบรมความรู�ใน
หลายๆ ด�าน เช น การพัฒนาด�านการเกษตรรูปแบบใหม  พัฒนาอาชีพใหม ๆ เกิดข้ึน ตําบลระเริง มี
การศึกษาข�อมูลข าวสารอยู ตลอดเวลา สามารถประยุกต=ใช�วัสดุในพ้ืนท่ี สามารถถ ายทอดความรู�ให�กับ
ประชาชน มีการส งเสริมความรู�ด�านต างๆ ให�กับองค=กร รับฟSงความคิดเห็นของทุกฝ[าย สรุปปSญหาท่ี
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เกิดข้ึนและแก�ไขทันท วงที มีความรู�และความเข�าใจสภาพปSจจุบันและปSญหาของพ้ืนท่ีเปbนอย างดี ผู�นํา
ให�ความรู� ทันต อเหตุการณ=และความเปลี่ยนแปลง มีการพบประชาชนเพ่ือทําความเข�าใจ ซักถาม 
เสนอแนะสภาพปSญหาต างๆ ตําบลบุพราหมณ= โครงการใด เรื่องใดท่ีผู�นําได�รับการจัดสรรมาให� ควร
ปฏิบัติไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดด�วยความโปร งใส ตรวจสอบได� สามารถให�ความรู�ความเข�าใจแก 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีได� ตําบลทุ งโพธิ์ มีการประกาศเสียงตามสาย วิทยุชุมชน ปgายบอร=ดของหมู บ�าน 
มีการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาจาก อบต. ทุกปZ ประชาชนขาดความรู� ความเข�าใจในเรื่องต างๆ ท่ี
เสนอมา ตําบลนาดี ทําความเข�าใจ ให�ความรู�กับราษฎรและชุมชน มีการประชุมทําความเข�าใจและให�
ความรู�กับราษฎรและชุมชน ต�องให�ความรู� ความเข�าใจ อธิบายให�ประชาชนมองเห็นปSญหาต างๆ ใน
พ้ืนท่ี สภาพปSญหาของพ้ืนท่ีเปbนอย างไร ต�องให�ประชาชนเข�าใจและมีความรู�ด�วย ตําบลวังกระทะ 
เรียนรู�ชุมชน สนับสนุนส งเสริมชุมชน ก�าวเดินอย างเข�มแข็งด�วยตัวชุมชนเอง ให�ความรู�ด�านต างๆ และ
เข�าใจในปSญหาท่ีเกิดข้ึน ทันต อเหตุการณ=และเข�าถึงได�ในทุกสถานการณ= มีความรู�ความเข�าใจสภาพ
ปSจจุบันและปSญหาของพ้ืนท่ีเปbนอย างดี รอบรู�ทันต อเหตุการณ=และการเปลี่ยนแปลง ระดมความคิด
และพลังสมอง เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเปbนปSจจุบันและแนวทางปฏิบัติอ่ืนของทางรัฐ ตําบลโป[งตา
ลอง การให�ความรู� ความเข�าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น จะมีนักศึกษาเข�ามาให�ความรู�ในเรื่องต างๆ 
มากมายกับประชนในพ้ืนท่ีอยู แล�วชุมชนในพ้ืนท่ีอ อนไหวดังกล าว เปbนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญต อระบบ
นิเวศวิทยา สิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงในพ้ืนท่ีดังกล าวนี้ จะมีนักศึกษาหรือนักท องเท่ียว
เข�ามาทําความรู�จักกับพ้ืนท่ีดังกล าว ท้ังศึกษาหาความรู�และมาพักผ อนหย อนใจ ในชุมชนจะจัดให�มี
การอบรมมัคคุเทศก=น�อย คอยช วยอธิบายและให�ความรู�แก นักท องเท่ียว เพ่ือให�นักท องเท่ียวมีความ
เข�าใจและไม ทําผิดกฎหมายของแต ละชุมชนท่ีได�บัญญัติไว� มีการฝ�กอบรมและให�ความรู�ด�านกฎหมาย
กับประชาชน และมีการประชุมประชาคมหรือรับฟSงความคิดเห็น กรณีมีข�อขัดแย�ง ประชาชนมี
ความรู�ความเข�าใจในการอนุรักษ=ทรัพยากรป[าไม�ในเขตชุมชน รู�จักหวงแหน ปกปgองสิทธิมนุษยชน
และสิทธิของตนเอง รู�จักกฎหมายและสร�างชุมชนเข�มแข็งเปbนอย างไร ตําบลคลองม วง มีความรู�และ
เข�าใจสภาพปSจจุบันรวมท้ังปSญหาของพ้ืนท่ี ทันต อเหตุการณ=และความเปลี่ยนแปลง 

   ความรู�ความเข�าใจ ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 25.71 พบว า ตําบลไทยสามัคคี ผู�นํามี
ความรู�และเข�าใจสภาพปSจจุบันและปSญหาของพ้ืนท่ีเปbนอย างดี ผู�นําชุมชน ผู�บริหารท�องถ่ิน เปbนคนในพ้ืนท่ี
จึงทําให�รู�และเข�าใจสภาพปSญหา แนวทางการแก�ไข พัฒนาในพ้ืนท่ีเปbนอย างดี ตําบลระเริง มีความรู� ความ
เข�าใจสภาพปSจจุบันและปSญหาของพ้ืนท่ีเปbนอย างดี ผู�นํามีความรอบรู� ทันต อเหตุการณ=และความ
เปลี่ยนแปลง ตําบลทุ งโพธิ์ ท�องถ่ินมีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานให�แก แกนนําชุมชนทุกปZ ตําบลนาดี 
ผู�นํามีความรู� ความเข�าใจสภาพพ้ืนท่ีของตนเองเปbนอย างดี รอบรู�ทันต อการเปลี่ยนแปลงอยู เสมอ ผู�นําต�อง
มีความรู� มีความเข�าใจปSญหาต างๆ ในพ้ืนท่ี ต�องรับรู�สภาพปSญหา ทันต อเหตุการณ=และความเปลี่ยนแปลง
ในทุกเรื่อง ตําบลโป[งตาลองผู�นําท�องถ่ิน ตําบลคลองม วง ผู�นํามีความรู�ความเข�าใจในสภาพปSจจุบันและ
ปSญหาของพ้ืนท่ี รอบรู�และทันต อเหตุการณ= ความเปลี่ยนแปลง ผู�นําอธิบาย ทําความเข�าใจให�ประชาชนใน
พ้ืนท่ีเพ่ือมองเห็นสภาพปSญหาอย างชัดเจน  
   ปSญหา ผู�ให�สัมภาษณ=ร�อยละ 5.71 พบว า ตําบลวังน้ําเขียว ในช วงท่ีมีปSญหาเรื่องท่ีดิน
มีการร วมกันชี้แจงชาวบ�านบ�าง แต ตอนนี้ไม มี ตําบลทุ งโพธิ์ ขาดการประชาสัมพันธ=ให�ความรู�แก ประชาชน 
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4.3 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลในภาพรวมท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 สรุปผลการวิเคราะห=ข�อมูลการวิจัยในภาพรวมท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามลําดับ
ข้ันตอนต อไปนี้ 
 4.3.1 สรุปผลการวิเคราะห=ข�อมูลส วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม ดังรายละเอียดต อไปนี้ 
  ผลการเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงปริมาณส วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม พบว า ส วน
ใหญ เปbนเพศชายคิดเปbนร�อยละ 51.33 มีอายุระหว าง 31 ถึง 45 ปZ คิดเปbนร�อยละ 42.89 การศึกษา
ส วนใหญ ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาคิดเปbนร�อยละ 61.11 พ้ืนท่ีอาศัยอ อนไหวอยู ในเขตตําบล
ส วนใหญ มีพ้ืนท่ีอาศัยอ อนไหวอยู ในเขตตําบลไทยสามัคคี คิดเปbนร�อยละ 14.89 ระยะเวลาอาศัยอยู ใน
พ้ืนท่ีส วนใหญ มากกว า 12 ปZ คิดเปbนร�อยละ 63.56 อาชีพส วนใหญ มีอาชีพเกษตรกร คิดเปbนร�อยละ 
29.33 และรายได�ต อเดือนส วนใหญ มีรายได�น�อยกว า 10,000 บาท คิดเปbนร�อยละ 41.33 ส วนการ
เก็บข�อมูลเชิงคุณภาพ โดยส วนใหญ สัมภาษณ=ความคิดเห็นของผู�นําบริหารปกครองส วนท�องถ่ิน
จํานวน 10 คน กลุ มผู�นําชุมชนจํานวน 10 คน กลุ มผู�นําศาสนาจํานวน 8 คน และกลุ มปราชญ=
ชาวบ�าน จํานวน 15 คน    
 4.3.2 สรุปผลการวิเคราะห=ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษา ดังรายละเอียดต อไปนี้ 
  ผลการวิเคราะห=ข�อมูลผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ีศึกษา 
โดยส วนรวมมีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก ( X = 2.84) เม่ือพิจารณาเปbนรายด�าน พบว า ด�านการปgองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ีและด�านการกําหนดพ้ืนท่ี
สาธารณะ มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก   
  ส วนผลจากการสัมภาษณ=กลุ มผู�นํา ได�แสดงความคิดเห็นต อสภาพพ้ืนท่ีศึกษา ใน
ตําบลของพ้ืนท่ีอ อนไหว ในด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี มี 3 ประเด็นหลัก คือ การเตรียมข�อมูลเพ่ือการ
พัฒนา การจัดนําข�อมูลมาดําเนินการสร�างแผนงาน โครงการพัฒนา และสภาพพ้ืนของการพัฒนา  
ด�านการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนและองค=การปกครองส วนท�องถ่ินมีการสร�างจิตสํานึก
ในการปgองกันทรัพยากรธรรมชาติอย างต อเนื่องมาก มีการจัดอบรมปลูกฝSงจิตสํานึกในความสําคัญ
ของทรัพยากรในพ้ืนท่ี และ มีการรณรงค=ปลูกป[า เพ่ือช วยลดภาวะโลกร�อน เพ่ิมแหล งอาหาร และ
เปbนท่ีอยู อาศัยของสัตว=ป[ามีการประชาสัมพันธ=ในการดูแลพ้ืนท่ีป[าภายในตําบลและได�มีการจัด
กิจกรรมในการปลูกป[าในวันสําคัญต างๆ ในส วนของกฎหมายพบว าในขณะนี้จังหวัดนครราชสีมาได�
ออกกฎหมายในการยับยั้งการรุกล้ําพ้ืนท่ีในเขตอุทยานแห งชาติเขาใหญ  โดยกําหนดโซนนิ่ง เปbนพ้ืนท่ี
ทํากิน เปbนพ้ืนท่ีอยู อาศัย และพ้ืนท่ีห�ามรุกล้ํามีการมอบหมายและเร งรัดหน วยงานท่ีกํากับดูแล โดยมี
การอาศัยการมีส วนร วมของ ผู�ใหญ บ�านและ อบต. และชุมชน ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า ส วน
ใหญ มีการสร�างจิตสํานึก ร�อยละ 10.20 โดยตําบลไทยสามัคคีแสดงความคิดว าต�องแบ งแนวเขต
อุทยานให�ชัดเจน หาอาชีพเสริมให�ชาวบ�าน สร�างหรือปลูกจิตสํานึก ตําบลวังน้ําเขียว  มีการสร�าง
กิจกรรมช วยในการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า ร�อยละ 20.41 มีการประชาสัมพันธ=ช วยในการหยุดยั้ง
การบุกรุกพ้ืนท่ีป[า ร�อยละ 18.37 มีการสร�างมาตรการและกฎหมายช วยในการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ี
ป[า ร�อยละ 36.73 และสร�างการมีส วนร วมช วยในการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า ร�อยละ 14.29 ด�าน
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การกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ สร�างความชัดเจนในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ ร�อยละ 43.75  ส วนใหญ 
มีการสร�างความชัดเจนในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ มาตรการและกฎหมายในการกําหนดพ้ืนท่ี
สาธารณะ ร�อยละ 31.25 ส วนใหญ การสร�างมาตรการและกฎหมายในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ โดย
ตําบลวังน้ําเขียว ใช�มาตรการในการออกรังวัดจดทะเบียนพ้ืนท่ีชุมชนศาลาประชาคมให�กับท�องถ่ินมี
การออกข�อบัญญัติตําบลพ้ืนท่ีสาธารณะกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ กฎระเบียบพ้ืนท่ีสาธารณะ ในหมู บ�าน
มีพ้ืนท่ีสาธารณะประมาณ ร�อยละ 90 ของหมู บ�านชุมชนมีพ้ืนท่ีสาธารณะเหลือน�อยมาก การ
ประชาสัมพันธ=ในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ ร�อยละ 10.42 ส วนใหญ การสร�างมาตรการและกฎหมาย
ในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยตําบลทุ งโพธิ์ มีการแจ�งเตือนและกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีใช�
ประโยชน=ร วมกันได�ในชุมชน และมีการแจ�งเตือนประกาศเขตพ้ืนท่ีสาธารณะในตําบลท่ีให�ใช�ประโยชน=
ร วมกัน ตําบลนาดี ได�ติดตามชาวบ�านไม ให�บุกรุกท่ีดินในเขตของรัฐบาลติดตามพ้ืนท่ีสาธารณะ
ประโยชน=ไม ให�ชาวบ�านบุกรุก ในท่ีดินของรัฐบาล เก็บไว�ให�ประชาชนร วมกัน มีการติดตามข าวสาร
การกําหนดเขตป[าสงวงและอุทยานแห งชาติอย างสมํ่าเสมอเพ่ือสร�างความเข�าใจท่ีถูกต�องให�กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี และการมีส วนร วมในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ ร�อยละ 14.58 ส วนใหญ การสร�าง
การมีส วนร วมในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะโดย ตําบลไทยสามัคคีให�ชุมชนมีการปลูกป[าชุมชนและ
ช วยกันดูแลรักษาในพ้ืนท่ีสาธารณะ ตําบลระเริงมีการดําเนินการปSกหลักเขตพ้ืนท่ีป[าไว�อย างชัดเจน
และมีเจ�าหน�าท่ีในการตรวจสอบอย างสมํ่าเสมอ และมีการประชุมระหว างผู�นําชุมชนในการใช�พ้ืนท่ี
สาธารณะร วมกันและช วยกันดูแล และตําบลบุพราหมณ= เห็นว า ในหมู บ�านมีพ้ืนท่ีสาธารณะเพียง
พอท่ีจะจัดทําสาธารณะประโยชน=ได� ให�ประชาชนข�างในหมู บ�านช วยกันกําหนดว า จะทําประโยชน=
อะไรได�บ�าง เช น ทําสนามกีฬา สถานท่ีพักผ อน หรือสวนชุมชน 
 4.3.3 สรุปผลการวิเคราะห=ข�อมูลเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน ดังรายละเอียดต อไปนี้ 
  ผลการวิเคราะห=ข�อมูลผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
โดยส วนรวมมีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก ( X = 2.86) เม่ือพิจารณาเปbนรายด�าน พบว า ด�านพัฒนาพ้ืนท่ี
ของประชาชน ด�านการมีส วนร วมของประชาชน ด�านพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ              
ด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม และด�านพัฒนาเศรษฐกิจมีค าเฉลี่ยอยู           
ในระดับมาก   
  ส วนผลจากการสัมภาษณ=กลุ มผู�นํา ได�แสดงความคิดเห็นต อการพัฒนาชุมชน ในด�าน
พัฒนาเศรษฐกิจ ส วนใหญ ลักษณะการพัฒนาเศรษฐกิจ ร�อยละ 67.44 โดยตําบลไทยสามัคคีมีการ
พัฒนาการลงทุนในด�านการท องเท่ียวในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด การมีส วนร วมการพัฒนาเศรษฐกิจ ร�อยละ 
30.23 โดยตําบลไทยสามัคคีมีการส งเสริมอาชีพท่ีประชาชนทําอยู  ให�ม่ันคง ยั่งยืนและมีอาชีพเสริม
เม่ือว างงานองค=การบริหารส วนตําบลร วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ จัดอบรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ=สินค�าในชุมชน ส งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ= เพ่ือสร�างรายได�ให�กับครอบครัวและตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงตําบลคลองม วงเห็นว ามีการส งเสริมจากภาครัฐ ด�านพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ส วนใหญ มีจิตสํานึกในพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล�อม ร�อยละ 9.30 ซ่ึงตําบลไทยสามัคคี มีการส งเสริมให�ชาวบ�านดูแลชุมชนปลูกจิตสํานึกให�รัก
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ถ่ินท่ีอยู ของตนเอง ตําบลวังน้ําเขียว การสร�างกิจกรรมในพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล�อม ร�อยละ 34.88 ส วนใหญ ตําบลวังน้ําเขียวจัดแปลงปลูกป[า ส งเสริมการปลูกป[า วัด 
โรงเรียน บ�าน และ ชุมชน ตําบลระเริงมีการจัดกิจกรรมในการปลูกป[าเปbนประจํา มีการกําหนดไม ให�
ประชาชนท้ิงขยะบริเวณเขตป[า ส งเสริมให�ประชาชนมีจิตสํานึกรักษ=ป[า จัดกิจกรรมให�ประชาชนรู�จัก
การใช�ประโยชน=จากป[า การสร�างมาตรการและกฎหมายในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล�อม ร�อยละ 11.63 ส วนใหญ ตําบลไทยสามัคคีมีการพัฒนาจัดต้ังกฎระเบียบการใช�ประโยชน=
จากป[าในพ้ืนท่ีอ อนไหว มากท่ีสุด การมีส วนร วมในพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม 
ร�อยละ 37.21 ส วนใหญ ตําบลไทยสามัคคีมีกลุ มอนุรักษ=ต�นน้ํามูลเข�ามามีส วนร วมในการพัฒนาการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมตําบลวังน้ําเขียวชาวบ�านและเจ�าหน�าท่ีป[าไม�ทําข�อตกลงให�
ชาวบ�านหาของป[าได�ในเวลาท่ีเหมาะสม ไม มีการตัดไม�ในพ้ืนท่ีท่ีมีเจ�าหน�าท่ีดูแลอย างใกล�ชิด ตําบล
ระเริงมีการพัฒนาจัดต้ังกลุ มชาวบ�านในพ้ืนท่ีอ อนไหวในการอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม มี
การพัฒนาจัดต้ังกฎระเบียบการใช�ประโยชน=จากป[าในพ้ืนท่ีอ อนไหว ตําบลบุพราหมณ= การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมภายในหมู บ�าน ได�สร�างเสริมความเข�าใจถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติว ามีความจําเปbนอย างไร หากไม ช วยกันอนุรักษ=และจะเกิดผลเสียหายต อ
สิ่งแวดล�อมและเกิดภัยธรรมชาติข้ึนได�โดยง าย มีการจัดต้ังกลุ มพัฒนาพ้ืนท่ี มีการพัฒนาและจัดต้ัง
กลุ มในการอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติและร วมจัดต้ังกฎระเบียบของการใช�ทรัพยากรธรรมชาติมีการ
ประสานงานช วยเหลือด�านการพัฒนาการจัดการอย าให�บุกรุกป[า ตําบลทุ งโพธิ์  มีการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนหมู บ�านอยู ร วมกันกับป[าได� โดยองค=การบริหารส วนตําบลหมู บ�านร วมกัน
ปลูกป[าชุมชนอนุรักษ=ป[าไม�ทุกปZการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทําได�ไม ต อเนื่องจริงจังจากส วนราชการ
องค=การบริหารส วนตําบล มีกิจกรรมปลูกป[าชุมชนทุกปZ เนื้อท่ี 15 ไร  งบฯ 40,000 บาท ตําบลโป[งตาลอง 
เห็นว ามีหน วยงานกํากับดูแลอยู แล�วและทาง องค=การบริหารส วนตําบล ได�เข�ามาดูแลเรื่องการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดล�อม ด�านการมีส วนร วมของประชาชน รูปแบบการมีส วนร วมของ
ประชาชนร�อยละ 88.64 ส วนใหญ  ตําบลไทยสามัคคีเห็นว าประชาชนควรมีส วนร วมในการช วยกัน
ดูแลรักษาแม น้ํา ลําคลอง สิ่งปฏิกูล มีการให�ความร วมมือกับหน วยงานภาครัฐและเอกชนมีการต้ังกฎ 
หรือข�อตกลงร วมกันในชุมชนและให�ความช วยเหลือกับทางราชการเปbนอย างดี ช วยสอดส องดูแลผู�คน
แปลกหน�าท่ีมาบุกรุกป[าตําบลวังน้ําเขียว สร�างกิจกรรมการมีส วนร วมของประชาชน ร�อยละ 11.36 
ส วนใหญ ตําบลไทยสามัคคีช วยกันดูแลรักษาแม น้ํา ลําคลอง สิ่งปฏิกูล  ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน
การพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน ร�อยละ 58.14 ส วนใหญ ตําบลไทยสามัคคีพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน 
โดยทําให�น าอยู อาศัยและนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการดํารงชีวิตมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน=ใน
พ้ืนท่ีให�มีความสวยงามเพ่ือการท องเท่ียวและพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให�ใช�งานได� การ
สร�างมาตรการและกฎหมายเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน ร�อยละ 9.30 ส วนใหญ ตําบลนาดีต�องมี
การพัฒนาดําเนินการพ้ืนท่ีภายใต�แผนปฏิบัติการท่ีมีการวางแผนไว�แล�วเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ตําบล        
วังกระทะ ปฏิบัติตามแผนพัฒนาของหน วยงานต างๆ ตําบลโป[งตาลองเห็นว ามีหน วยงานกํากับดูแล
อยู แล�ว ตําบลคลองม วง เห็นว าองค=การบริหารส วนตําบล มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใน
กิจกรรมและมีความยืดหยุ น และอํานวยความสะดวกต อประชาชน การมีส วนร วมเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีของ
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ประชาชน ร�อยละ 27.91 ส วนใหญ ตําบลวังน้ําเขียวมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของคนในชุมชนในการ
ปลูกพืชผสมผสานเพ่ือแก�ไขปSญหาประชาชนรักและหวงแหนพ้ืนท่ี ตําบลบุพราหมณ= มีหน วยงานจาก
ภาครัฐดูแลอย างต อเนื่อง และมีส วนร วมในการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือสร�างความม่ันคงและความปลอดภัยให�
ประชาชน ตําบลทุ งโพธิ์ ประชาชนท่ีอยู รอบป[ามีท่ีดินทํากินร วมกับรักษาป[าพ้ืนท่ีตําบลทุ งโพธิ์ มีการ
พัฒนาอย างต อเนื่อง ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร�อยละ 
44.19 ส วนใหญ ตําบลไทยสามัคคี มีการเผยแพร ข�อมูลข าวสารท้ังทางอินเตอร=เน็ตและแผ นพับ ตําบล
วังน้ําเขียว มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการติดต้ังอินเตอร=เน็ต โทรศัพท=สาธารณะจัดระบบ
อินเตอร=เน็ตชุมชน WIFI และเห็นว าควรจะมีอินเตอร=เน็ตบริการฟรีให�ประชาชนเข�าถึงข�อมูลข าวสาร 
ตําบลระเริงมีการพัฒนาข�อมูลเพ่ือสร�างการรับรู�โดยกําหนดการพัฒนาในพ้ืนท่ีอ อนไหวมีการพัฒนา
ข�อมูลสารสนเทศเพ่ือสร�างความเข�าใจโดยกําหนดการพัฒนาในพ้ืนท่ีอ อนไหวมีการพัฒนาเผยแพร 
ข�อมูลในรูปแบบต างๆทางอินเตอร=เน็ต แผ นพับ วารสาร และมีการติดต้ังและบริการอินเตอร=เน็ตใน
พ้ืนท่ีมีการนําระบบเทคโนโลยีมาใช�ในพ้ืนท่ี การมีส วนร วมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร�อยละ
11.63 ส วนใหญ ตําบลไทยสามัคคีเห็นว าควรให�ประชาชนเข�าถึงและมีส วนร วมการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตําบลระเริง มีการส งเสริมให�ผู�นํามีวิทยุติดต อภายในพ้ืนท่ี มีการใช�อินเตอร=เน็ตในการส ง
ต อข�อมูล มีการใช�เสียงตามสายในการประชาสัมพันธ=ข าวสาร มีการประชาสัมพันธ=ข าวไปยังผู�นํา
ชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ=ต อไป ตําบลทุ งโพธิ์ องค=การบริหารส วนตําบล สนับสนุนการจัดทําสํารวจ
ด�วยเทคโนโลยี หาจุดพิกัดของแนวเขตผ านภาคประชาชนในตําบล   
 4.3.4 สรุปผลการวิเคราะห=ข�อมูลเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ อนไหว ดังรายละเอียดต อไปนี้ 
  ผลการวิเคราะห=ข�อมูลผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว  โดยส วนรวมมีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก ( X = 2.86)     
เม่ือพิจารณาเปbนรายด�าน พบว า ด�านมีมนุษยสัมพันธ= ด�านการให�ความรู�ความเข�าใจ ด�านความ
โปร งใสและตรวจสอบได� ด�านนักประชาธิปไตย ด�านการประชาสัมพันธ=และสื่อสาร ด�านพัฒนาตาม
หลักชุมชนเข�มแข็งและด�านปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัด มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก  
  ส วนผลจากการสัมภาษณ=กลุ มผู�นําได�แสดงความคิดเห็นต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว ในด�านนักประชาธิปไตย ส วนใหญ ท่ีมาและลักษณะของผู�นําแบบนัก
ประชาธิปไตย ร�อยละ 41.86 พบว า ผู�นํามักมาจากการซ้ือเสียง จึงไม ได�ปฏิบัติตามความต�องการของ
ชุมชน ประชาชนขาดความรู� ความเข�าใจในหน�าท่ีของประชาชน ผู�นํามีพอประมาณในพ้ืนท่ี แต ยังไม 
ค อยเข�าใจในความเปbน ส วนใหญ การเคารพความเสมอภาคและเสรีภาพของผู�นําแบบนักประชาธิปไตย 
ร�อยละ 20.93 ส วนการเคารพเสียงข�างมากในการทํางานของผู�นําแบบนักประชาธิปไตย ร�อยละ 18.60 
ด�านมีมนุษยสัมพันธ= ส วนใหญ รูปแบบความสัมพันธ=ของผู�นําแบบมนุษยสัมพันธ= ร�อยละ 63.41 ในตําบล
ไทยสามัคคีผู�นําปฏิบัติตนเปbนผู�มีมนุษยสัมพันธ=ท่ีดีมาก ผู�นํามีมนุษยสัมพันธ=กับชาวบ�านดี และ เข�ากับ
ชาวบ�านได�เปbนส วนมากรับฟSงความคิดเห็นของผู�อยู ใต�บังคับบัญชามีหลักความเปbนผู�นํา ด�านการ
ประชาสัมพันธ=และสื่อสาร ส วนใหญ การประชาสัมพันธ=และสื่อสารของผู�นํา ร�อยละ 30.23 ในตําบลไทยสามัคคี
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มีหอกระจายเสียงประจําหมู บ�านและประสานงานกันสะดวก ด�านปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัด  
ส วนใหญ ปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัดของผู�นํา ร�อยละ 22.50 ในตําบลวังน้ําเขียวมีกฎหมาย
ปกครองท�องถ่ิน มีข�อบัญญัติของสภาตําบล ตามคําสั่งผู�บังคับบัญชาและกฎระเบียบหมู บ�านฝ�ก
ข�อบังคับตามกฎระเบียบกฎหมาย ด�านพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็ง ส วนใหญ พัฒนาตามหลักชุมชน
เข�มแข็งของผู�นํา ร�อยละ 60.47 ในตําบลไทยสามัคคีมีการพัฒนาโดยได�จัดต้ังชุมชนเข�มแข็งและ
ทํางาน มีผลงานมาโดยตลอด ผู�นําจัดให�มีการสร�างระบบสาธารณูปโภคต างๆ ในปริมาณท่ีเพียงพอ
มากท่ีสุด ด�านความโปร งใสและตรวจสอบได� ส วนใหญ ความโปร งใสและตรวจสอบได� ร�อยละ 58.33 
ในตําบลไทยสามัคคีเห็นว าการทํางานมีระบบระเบียบ แต ตรวจสอบได�บ�าง ไม ได�บ�าง ผู�นํากําหนด
ข้ันตอนกระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานในพ้ืนท่ีอย างชัดเจนมาก และด�านการให�ความรู�ความ
เข�าใจ ส วนใหญ การให�ความรู�ความเข�าใจ ร�อยละ 68.57 ในตําบลไทยสามัคคีมีการประชุม
ประจําเดือนของหมู บ�านทุกๆ เดือน และแนะนํา บอกกล าว ตักเตือน กันตลอดตําบลวังน้ําเขียวมี
ความเข�าใจในบทบาทและหน�าท่ีประชาสัมพันธ=มีการประชุมประจําเดือน ทําความเข�าใจเหตุแห ง
ปSญหาเพ่ือยุติปSญหามีการอบรมกลุ มส งเสริมอาชีพจัดให�มีการอบรมความรู�ในหลายๆ ด�าน  
 4.3.5 สรุปผลการวิเคราะห=ข�อมูลเก่ียวกับปSจจัยท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นําการพัฒนาชุมชน
พ้ืนท่ีอ อนไหว  พบว า ผลแสดงเมตริกค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ=เพียร=สันของความสัมพันธ=ระหว าง     
ตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษา และการพัฒนาชุมชนต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ อนไหวพบว า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ=กับตัวแปรตามอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
ผลแสดงการวิเคราะห=ถดถอยรวมตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษา และการพัฒนาชุมชนท่ีมีอิทธิพลต อภาวะ
ผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว พบว า ตัวแปรอิสระส วนใหญ เกือบท้ังหมด มี
ความสัมพันธ=เชิงบวกต อตัวแปรตามโดยมีเพียงด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม
เท านั้น ท่ีมีความสัมพันธ=เชิงลบต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว 
ความสัมพันธ=ดังกล าวอยู ในระดับปานกลางค อนข�างสูง (R = 0.64) โดยมีตัวแปรอิสระอย างน�อย       
3 ด�าน ท่ีมีความสัมพันธ=อย างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ประกอบด�วย ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี ด�านการ
หยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า  และด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน และสามารถสร�างแบบจําลองการ
วิเคราะห=ได�ดังสมการ 
  Y = 0.80 + 0.12 X8 + 0.03 X9 + 0.23 X10 + 0.07 X11 + 0.06 X12 - 0.02 X13 
+ 0.00 X14 + 0.16 X15 + 0.06 X16 
  สมการแบบจําลองดังกล าว สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได�ร�อยละ 
41.00 (R2 = 0.41) และเม่ือพิจารณาจากค าสถิติ F มีค า 33.98 และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 
แต เม่ือพิจารณาค าสถิติ t พบว ามีตัวแปรอิสระ 3 ด�าน ท่ีมีความสัมพันธ=อย างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01 ประกอบด�วย ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป[า และด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของ
ประชาชน จึงต�องทําการวิเคราะห=สมการตัวแปรใหม  โดยพิจารณาสมการเฉพาะ 3 ด�านเท านั้น 
  ผลแสดงการวิเคราะห=ถดถอยตัวแปรรวมสภาพพ้ืนท่ีศึกษา และการพัฒนาชุมชน ท่ีมี
อิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวเฉพาะตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ=
อย างมีนัยสําคัญทางสถิติพบว า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ=เชิงบวกกับตัวแปรตามในระดับปาน



 169 

กลางค อนข�างสูง (R = 0.63) โดยมีความสัมพันธ=ต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ อนไหวอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสร�างแบบจําลองการวิเคราะห=ได�ดังสมการ 
  Y = 0.88 + 0.18 X8 + 0.29 X10 + 0.22 X15  
  สมการแบบจําลองดังกล าว สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได�ร�อยละ 
39.60 (R2 = 0.39) และเม่ือพิจารณาจากค าสถิติ F มีค า 97.49 และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 
และพิจารณาค าสถิติ t ตัวแปรอิสระทุกตัวแปรมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 จึงยืนยันได�ว าสมการ
ดังกล าว สามารถนําไปใช�งานในการอธิบายความสัมพันธ= ระหว างตัวแปรรวมสภาพพ้ืนท่ีศึกษา และ
การพัฒนาชุมชนต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวได� โดยมีค าผิดพลาด
มาตรฐานการทํานายของสมการเท ากับ 0.47 (SEE = 0.47) 
 4.3.6 สรุปผลการวิเคราะห=ข�อมูลเสนอตัวแบบภาวะผู�นําการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวใน
อําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช อง จังหวัดนครราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  พบว า ผล
การวิเคราะห=เมตริกค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ=เพียร=สันของความสัมพันธ=ระหว างตัวแปรลักษณะผู�นํา
ต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวพบว า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ=
ต อตัวแปรตามอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผลแสดงการวิเคราะห=ถดถอยตัวแปรลักษณะ
ผู�นําท่ีมีอิทธิพลต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหว พบว า ตัวแปรอิสระทุกตัว
มีความสัมพันธ=เชิงบวกต อตัวแปรตามในระดับสูงมาก (R = 0.90) มีความสัมพันธ=ต อภาวะผู�นําท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสร�าง
แบบจําลองการวิเคราะห=ได�ดังสมการ               
  Y = - 0.19 + 0.17 Y1 + 0.14 Y2 + 0.12 Y3 + 0.10 Y4 + 0.25 Y5 + 0.13 Y6 
+ 0.17 Y7 
  สมการแบบจําลองดังกล าว สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได�ร�อยละ 
81.30 (R2 = 0.81) และเม่ือพิจารณาจากค าสถิติ F มีค า 274.64 และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.00 และพิจารณาค าสถิติ t ตัวแปรอิสระทุกตัวแปรมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 จึงยืนยันได�ว า
สมการดังกล าว สามารถนําไปใช�งานในการอธิบายความสัมพันธ=ลักษณะผู�นําต อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม
เพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ อนไหวได� โดยมีค าผิดพลาดมาตรฐานการทํานายของสมการ เท ากับ 0.26 
(SEE = 0.26) 
 
    
 
   



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวในอําเภอวังน้ํา
เขียว อําเภอปากช#อง จังหวัดนครราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี การวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�
กําหนดวัตถุประสงค/การวิจัยไว� 3 ประการ 1) เพ่ือศึกษาภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชน
พ้ืนท่ีอ#อนไหว 2) เพ่ือศึกษาป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต#อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ#อนไหว และ 3) เพ่ือเสนอตัวแบบภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวในอําเภอ
วังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผู�วิจัยสรุป
ตามลําดับ ดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย  
 5.2 การอภิปรายผล  
 5.3 บทสังเคราะห/ผลการวิจัย  
 5.4 ข�อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิเคราะห/ข�อมูลในภาพรวมท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยสรุปดังรายละเอียด 
ดังต#อไปนี้  
 5.2.1 สรุปผลการวิเคราะห/ข�อมูลเชิงปริมาณ 
  1. สรุปผลการวิเคราะห/ข�อมูลส#วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม 
   การเก็บรวบรวมข�อมูลส#วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถามประกอบด�วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา พ้ืนท่ีอ#อนไหวอยู#ในเขตตําบล ระยะเวลาอาศัยในพ้ืนท่ี อาชีพและรายได�ต#อเดือน 
สรุปได�ดังนี้   
   เพศ พบว#า ส#วนใหญ#เป=นเพศชาย คิดเป=นร�อยละ 51.33 อายุ ส#วนใหญ#มีอายุ
ระหว#าง 31 ถึง 45 ป> คิดเป=นร�อยละ 42.89 ระดับการศึกษาส#วนใหญ#มีระดับการศึกษา ประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาคิดเป=นร�อยละ 61.11 พ้ืนท่ีอาศัยอ#อนไหวอยู#ในเขตตําบล ส#วนใหญ#มีพ้ืนท่ีอาศัยอ#อนไหวอยู#
ในเขตตําบลไทยสามัคคี คิดเป=นร�อยละ 14.89 ระยะเวลาอาศัยอยู#ในพ้ืนท่ีส#วนใหญ#มีระยะเวลาอาศัยอยู#
ในพ้ืนท่ีมากกว#า 12 ป> คิดเป=นร�อยละ 63.56 รองลงมา อาชีพส#วนใหญ#มีอาชีพเกษตรกร คิดเป=นร�อยละ 
29.33 รายได�ต#อเดือนส#วนใหญ#มีรายได�น�อยกว#า 10,000 บาท คิดเป=นร�อยละ 41.33 
  2. สรุปผลการวิเคราะห/ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษา  
   การวิเคราะห/ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษาสรุปผลโดยส#วนรวมได� ดังนี้ 
   ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิเคราะห/ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ี
ศึกษในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง จังหวัดนคราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดย
ส#วนรวมมีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก ( X = 2.84) เม่ือพิจารณาเป=นรายด�าน พบว#า ด�านการปHองกัน
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ทรัพยากรธรรมชาติ ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีปJา ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ีและด�านการกําหนดพ้ืนท่ี
สาธารณะมีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมากตามลําดับ สรุปผลการวิเคราะห/ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษาพ้ืนท่ี
อ#อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง จังหวัดนคราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ใน 
4 ด�าน โดยสรุปจากการสัมภาษณ/แบบมีโครงสร�างโดยส#วนรวม ได�ดังต#อไปนี้ 
   1) ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี 
    ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรวมมีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก ( X = 2.77) เม่ือ
พิจารณาเป=นรายข�อ  พบว#า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาจัดทําโครงการหรือ
แผนพัฒนาชุมชนพ้ืนทีอ#อนไหว และการมีการจัดทํา การรวบรวมข�อมูลประชาชนในพ้ืนท่ีอ#อนไหว มี
การตอบสนองความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีอ#อนไหว มีการประสานงานกับประชาชนในพ้ืนท่ี
อ#อนไหวเพ่ือช#วยลดป4ญหาความขัดแย�ง ชุมชนดูแลเขตพ้ืนท่ีอ#อนไหวในความรับผิดชอบของตนเองมี
ค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมากตามลําดับ 
   2) ด�านการปHองกันทรัพยากรธรรมชาติ 
    ด�านการปHองกันทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมมีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก     
( X = 2.93) เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อ พบว#า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับประชาชนและ
องค/กรส#วนท�องถ่ิน มีการสร�างจิตสํานึกในการปHองกันทรัพยากรธรรมชาติอย#างต#อเนื่อง  มีการดูแลรักษา
และปHองกันทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีอ#อนไหว มีการปลูกปJาเพ่ิมข้ึนเพ่ือช#วยลดภาวะโลกร�อนเพ่ิมแหล#ง
อาหาร และเป=นท่ีอยู#อาศัยของสัตว/ปJา อาหารจากปJา มีการสนับสนุนด�านอุปกรณ/ในการปHองกันไฟปJา ดับ
ไฟ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีอ#อนไหวมีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมากตามลําดับ 
   3) ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีปJา 
    ด�านการหยุดยั้ งการบุกรุกพ้ืนท่ีปJาโดยรวมมีค#าเฉลี่ยอยู# ในระดับมาก        
( X = 2.90) เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อ พบว#า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการหยุดการ
ตัดไม�ทําลายปJา ท่ีเป=นต�นเหตุในการเกิดเหตุการณ/น้ําท#วมตามสถานท่ีต#างๆ การมีการอนุรักษ/
ทรัพยากรปJาไม�และเป=นหน�าท่ีของทุกคนต�องเอาใจใส#อย#างจริงจัง การส#งเสริมกิจกรรมและบริการใน
ศูนย/ประสานงานกับกลุ#มอนุรักษ/ปJาชุมชนในพ้ืนท่ีอ#อนไหว และไม#บุกรุกพ้ืนท่ีเขตปJาสงวนและเขต
อุทยานแห#งชาติมีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมากตามลําดับ 
   4) ด�านกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ 
    ด�านกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะโดยรวมมีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก ( X = 2.77) 
เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อ พบว#า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ีศึกษา การ
กําหนดขนาดพ้ืนท่ีให�ชัดเจน การติดตาม ประเมินผลตรวจสอบการกําหนดเขตปJาสงวนและเขต
อุทยานแห#งชาติอย#างเสมอ การจัดต้ังพ้ืนท่ีอ#อนไหวของเขตปJาสงวนและเขตอุทยานแห#งชาติให�มีความ
แตกต#างกันในแต#ละพ้ืนท่ี และการกําหนดข้ันตอน กระบวนการพ้ืนท่ีอ#อนไหวไว�อย#างชัดเจนมีค#าเฉลี่ย
อยู#ในระดับมากตามลําดับ 
  3. สรุปผลการวิเคราะห/ข�อมูลเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
   การวิเคราะห/ข�อมูลเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนสรุปผลโดยส#วนรวมได� ดังนี้ 
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   ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิเคราะห/ข�อมูลการพัฒนา
ชุมชนในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง จังหวัดนคราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  โดย
ส#วนรวมมีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก ( X = 2.86) เม่ือพิจารณาเป=นรายด�าน พบว#า ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของ
ประชาชน ด�านการมีส#วนร#วมของประชาชน ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด�านพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม และด�านพัฒนาเศรษฐกิจมีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมากตามลําดับ สรุปผล
การวิเคราะห/ข�อมูลเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง 
จังหวัดนคราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ใน 5 ด�าน โดยสรุปจากการสัมภาษณ/แบบมี
โครงสร�างโดยส#วนรวม ได�ดังต#อไปนี้ 
   1) ด�านพัฒนาเศรษฐกิจ 
    ด�านพัฒนาเศรษฐกิจ โดยรวมมีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก ( X = 2.79) เม่ือ
พิจารณาเป=นรายข�อ พบว#า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว
ในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง จังหวัดนคราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ในด�านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ในการดํารงชีวิตอย#างเรียบง#ายตามฐานะของครอบครัว การดําเนินการให�มีและ
ส#งเสริมกลุ#มเกษตรกรและกิจการสหกรณ/ การพัฒนาส#งเสริมการผลิตของใช�ในชีวิตประจําวันเพ่ือลด
ค#าใช�จ#ายในครอบครัว การส#งเสริมให�มีอุตสาหกรรมในครอบครัว การพัฒนาผลิตภัณฑ/สินค�าชุมชน
ภายในพ้ืนท่ี และมีการพัฒนาการลงทุนในด�านการท#องเท่ียวในพ้ืนท่ี มีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมากตามลําดับ 
   2) ด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม  
    ด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม โดยรวมมีค#าเฉลี่ยอยู#ใน
ระดับมาก ( X = 2.77) เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อ พบว#า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง จังหวัดนคราชสีมาและอําเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี ในด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมในการปลูกปJาเพ่ิมข้ึน เพ่ือ
ช#วยลดภาวะโลกร�อนเพ่ิมแหล#งอาหารและเป=นท่ีอยู#อาศัยของสัตว/ปJา การส#งเสริมกิจกรรมพ้ืนฟูปลูก
ปJาในพ้ืนท่ีอ#อนไหว เพ่ือการอนุรักษ/ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม การพัฒนาจัดต้ังกลุ#มชาวบ�านใน
พ้ืนท่ีอ#อนไหวในการอนุรักษ/ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม การพัฒนาจัดต้ังกฎระเบียบการใช�
ประโยชน/จากปJาในพ้ืนท่ีอ#อนไหวมีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมากตามลําดับ 
   3) ด�านการมีส#วนร#วมของประชาชน 
    ด�านการมีส#วนร#วมของประชาชน โดยรวมมีค#าเฉลี่ยอยู# ในระดับมาก        
( X = 2.92) เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อ พบว#า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง จังหวัดนคราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี ในด�านการมีส#วนร#วมของประชาชนในประชาชนมีส#วนร#วมการช#วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ประชาชนมีการใช�ความร#วมมือกับหน#วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนมีการรวมกลุ#มอย#างไม#เป=น
ทางการอย#างสมํ่าเสมอ ประชาชนมีข�อตกลงร#วมกันในเรื่องต#างๆ เช#น การนําของปJามาใช�ประโยชน/ 
การผลิตสินค�า เป=นต�น มีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมากตามลําดับ 
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   4) ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน 
    ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน โดยรวมมีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก ( X = 3.00) 
เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อ พบว#า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ#อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง จังหวัดนคราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ใน
ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชนในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช#น ไฟฟHา ประปาโทรศัพท/  
หน#วยงานของภาครัฐมีการพัฒนาดําเนินตามแผนปฏิบัติการภายในกิจกรรมพ้ืนท่ีอ#อนไหวต#างๆ ให�มี
ความยืดหยุ#นและอํานวยความสะดวกต#อประชาชน มีการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยสร�างความม่ันคงปลอดภัย
แก#ประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ีอ#อนไหวมีการพัฒนาแหล#งการท#องเท่ียวตามฤดูกาลต#างๆ มีค#าเฉลี่ย
อยู#ในระดับมากตามลําดับ 
   5) ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมมีค#าเฉลี่ยอยู# ในระดับมาก       
( X = 2.81) เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อ พบว#า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง จังหวัดนคราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี ใน ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระดับข�อมูลเพ่ือสร�างการรับรู�โดย
กําหนดการพัฒนาในพ้ืนท่ีอ#อนไหว การพัฒนาเผยแพร#ข�อมูลในรูปแบบต#างๆ ทางอินเตอร/เน็ต แผ#นพับ 
วารสาร เป=นต�น การพัฒนาวัสดุอุปกรณ/และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช�ในพ้ืนท่ีได�อย#างเพียงพอและ
ทันสมัย การพัฒนาระดับข�อมูลสารสนเทศเพ่ือสร�างความเข�าใจโดยกําหนดการพัฒนาในพ้ืนท่ี
อ#อนไหว มีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมากตามลําดับ 
  4. สรุปผลการวิเคราะห/ข�อมูลเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ#อนไหว  
   การวิเคราะห/ข�อมูลเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว 
สรุปผลโดยส#วนรวมได�ดังนี้ 
   ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิเคราะห/ข�อมูลภาวะผู�นําท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว โดยส#วนรวมมีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก ( X = 2.86) เม่ือ
พิจารณาเป=นรายด�าน พบว#า ด�านมีมนุษยสัมพันธ/ ด�านการให�ความรู�ความเข�าใจ  ด�านความโปร#งใส
และตรวจสอบได� ด�านนักประชาธิปไตย  ด�านการประชาสัมพันธ/และสื่อสาร ด�านพัฒนาตามหลัก
ชุมชนเข�มแข็ง และด�านปฏิบัติตามกฎหมายอย#างเคร#งครัด มีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก ตามลําดับ 
   ด�านนักประชาธิปไตยโดยรวม มีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก ( X = 2.89) เม่ือ
พิจารณาเป=นรายข�อ พบว#า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวในด�านนักประชาธิปไตยในผู�นํายึดหลักความเป=นธรรมและความเสมอภาค 
ผู�นําเคารพสิทธิเสรีภาพและความคิดเห็นของทุกฝJาย ผู�นํายึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับมี
ค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก ตามลําดับ 
   ด�านมีมนุษยสัมพันธ/ โดยรวมมีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก ( X = 2.98) เม่ือพิจารณา
เป=นรายข�อ พบว#า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชน
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พ้ืนท่ีอ#อนไหวในด�านมีมนุษยสัมพันธ/ ในผู�นําในพ้ืนท่ีมีอัธยาศัยไมตรีเป=นมิตรต#อประชาชนในพ้ืนท่ีเป=น
อย#างดี ผู�นําปฏิบัติตนเป=นผู�มีมนุษยสัมพันธ/ท่ีดี ผู�นํามีทักษะในการรับรู�และรับฟ4งการสื่อสารของ ผู�อ่ืน
ได�ดี ผู�นํามีความเมตตาให�ความเป=นกันเองกับประชาชนในพ้ืนท่ีเสมอ และผู�นําเป=นกัลยาณมิตรท่ีคอย
ช#วยเหลือแนะนําตลอดเวลา มีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก ตามลําดับ 
   ด�านการประชาสัมพันธ/และสื่อสาร โดยรวมมีค#าเฉลี่ยอยู# ในระดับมาก          
( X = 2.79) เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อ พบว#า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวในด�านการประชาสัมพันธ/และสื่อสารในการประชาสัมพันธ/ให�
ข�อมูลกับประชาชนในพ้ืนท่ีอย#างต#อเนื่อง มีระบบหรือกลไกในการสื่อสารร#วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
และเอกชน และภาคประชาชน ประชาชนสามารถติดตามหาข�อมูลข#าวสารต#างๆ ในพ้ืนท่ีได�อย#าง
รวดเร็ว  และการมีการประชาสัมพันธ/ท่ีสื่อให�กับนักท#องเท่ียวโดยมุ#งสร�างความเข�าใจการเคารพ
ธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมของประชาชนในพ้ืนท่ี มีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก ตามลําดับ 
   ด�านปฏิบัติตามกฎหมายอย#างเคร#งครัดโดยรวมมีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก       
( X = 2.72) เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อ พบว#า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวในด�านการปฏิบัติตามกฎหมายอย#างเคร#งครัดในมีการกําหนด
โทษและมาตรการในการปกปHองพ้ืนท่ีท่ีใช�ในป4จจุบันมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใช�ในพ้ืนท่ีได�เป=นอย#าง
ดี กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใช�ในพ้ืนท่ีเป=นอย#างดี ประชาชนในพ้ืนท่ีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย#างเคร#งครัด และประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรอบรู�เก่ียวกับกฎหมายระเบียบ 
ข�อบังคับเป=นอย#างดี มีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก ตามลําดับ 
   ด�านพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็งโดยรวมมีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก ( X = 2.79)   
เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อ พบว#า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวในด�านพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็งในความพอเพียง ผู�นําจัดให�มีการสร�าง
ระบบสาธารณูปโภคต#างๆ (ไฟฟHา ถนน น้ําประปา ฯลฯ) ในปริมาณท่ีเพียงพอกับความต�องการของ
ชุมชน ผู�นําส#งเสริมการพัฒนากลุ#มกิจการสตรีกลุ#มเด็กและเยาวชนผู�สูงอายุ และผู�พิการ รวมไปถึงผู�
ด�วยโอกาสในชุมชน ผู�นําจัดให�มีการบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคให�มีสภาพพร�อมใช�งาน และผู�นํา
ดํารงชีวิตอย#างเรียบง#ายตามฐานะ เช#น ไม#ใช�จ#ายเกินตัว เกินรายรับ ฟุJมเฟUอย มีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับ
มาก ตามลําดับ การบริโภคอย#างมีภูมิคุ�มกัน มีเตรียมตัวพร�อมรับผลกระทบ ในการดําเนินงานปHองกัน 
แก�ไข ช#วยเหลือ ผู�ประสบสาธารณภัยมีการเตรียมตัวพร�อมรับผลกระทบในการส#งเสริมการพัฒนา
กลุ#มกิจการสตรี กลุ#มเด็ก และเยาวชนผู�สูงอายุและผู�พิการ รวมไปถึงผู�ด�อยโอกาสในชุมชน มีการ
เตรียมตัวพร�อมรับผลกระทบในการจัดให�มีการสร�างระบบสาธารณูปโภคต#างๆ ของชุมชน และมีการ
เตรียมตัวพร�อมรับผลกระทบในการจัดให�มีการบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค ให�มีสภาพพร�อมใช�
งาน มีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก ตามลําดับ และมาตรฐานชีวิตดีผู�นําได�ชักชวนให�ประชาชนในพ้ืนท่ี
อ#อนไหวปHองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ผู�นําจัดการอบรมส#งเสริมให�มีองค/ความรู�ในการดําเนินชีวิต
ในพ้ืนท่ีอ#อนไหว ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรอบรู�เก่ียวกับกฎหมายระเบียบ ข�อบังคับเป=นอย#างดี มี
ค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก ตามลําดับ 
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   ด�านความโปร#งใสและตรวจสอบได�  โดยรวมมีค#าเฉลี่ยอยู# ในระดับมาก          
( X = 2.90) เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อ พบว#า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวในด�านความโปร#งใสและตรวจสอบได�  ผู�นําเปVดโอกาสให�
ประชาชนในพ้ืนท่ีอ#อนไหวร�องเรียนและนําข�อร�องเรียนมาแก�ไข ผู�นํายินยอมให�หน#วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข�องหรือประชาชนเข�าตรวจสอบการปฏิบัติหน�าท่ี ผู�นําปฏิบัติหน�าท่ีในพ้ืนท่ีอ#อนไหวโดยยึดม่ันใน
ความถูกต�อง ผู�นํากําหนดข้ันตอนกระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานในพ้ืนท่ีอ#อนไหวอย#างชัดเจน 
มีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก ตามลําดับ 
   ด�านการให�ความรู� ความเข�าใจ โดยรวมมีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก ( X = 2.94)       
เม่ือพิจารณาเป=นรายข�อ พบว#า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว ด�านการให�ความรู�ความเข�าใจการเป=นผู�นํามีความรู�และเข�าใจสภาพป4จจุบัน
และป4ญหาของพ้ืนท่ีเป=นอย#างดี ผู�นํามีความรอบรู� ทันต#อเหตุการณ/และความเปลี่ยนแปลง ผู�นํา
อธิบายทําความเข�าใจให�ประชาชนในพ้ืนท่ีอ#อนไหวมองเห็นสภาพป4ญหาในพ้ืนท่ีอ#อนไหวอย#างชัดเจน 
ผู�นําได�ระดมความคิดและพลังสมองเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเป=นป4จจุบันและแนวทางปฏิบัติอ่ืนของ
ภาครัฐ มีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก ตามลําดับ 
  5. ผลการวิเคราะห/ข�อมูลป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต#อภาวะผู�นําการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ#อนไหว  
   การวิเคราะห/ข�อมูลป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต#อภาวะผู�นําการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว
ในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงผู�วิจัย 
สรุปผลตามรายละเอียดดังต#อไปนี้ 
   1) สรุปผลการวิเคราะห/ตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษาโดยรวมท่ีมีอิทธิพลต#อภาวะผู�นํา
ท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว พบว#า ผลแสดงการวิเคราะห/ถดถอยตัวแปรสภาพพ้ืนท่ี
ศึกษาท่ีมีอิทธพลต#อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว พบว#า ตัวแปรอิสระทุก
ตัวมีความสัมพันธ/เชิงบวกกับตัวแปรตามในระดับปานกลางค#อนข�างสูง (R = 0.61) โดยมีอย#างน�อย       
3 ด�าน ได�แก# ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีปJา  ด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ 
มีความสัมพันธ/กับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวอย#างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 และสามารถสร�างแบบจําลองการวิเคราะห/ได� ดังสมการ 
    Y = 1.09 + 0.18 X8 + 0.06 X9 + 0.26 X10 + 0.14 X11 
    สมการแบบจําลองดังกล#าวสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได�        
ร�อยละ 36.90 ( R2 = 0.36) และเม่ือพิจารณาจากค#าสถิติ F มีค#า 65.03 และมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.00 แต#เม่ือพิจารณา ค#าสถิติ t พบว#า ด�านการปHองกันทรัพยากรธรรมชาติ มีค#า 1.22 มีระดับ
นัยสําจคัญทางสถิติ 0.22 จึงต�องทําการวิเคราะห/สมการตัวแปรใหม#โดยการตัดตัวแปรด�านการปHองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ ออกจากการวิเคราะห/ 
   2) สรุปผลการวิเคราะห/ตัวแปรการพัฒนาชุมชน โดยรวมท่ีมีอิทธิพลต#อภาวะ
ผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว พบว#า  ผลการวิเคราะห/ถดถอยการพัฒนาชุมชนท่ี
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มีผลต#อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว พบว#า ตัวแปรอิสระทุกตัวมี
ความสัมพันธ/เชิงบวกกับตัวแปรตามในระดับปานกลาง (R = 0.56) โดยมีตัวแปรอิสระอย#างน�อย       
4 ด�าน ท่ีมีความสัมพันธ/อย#างมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบด�วย ด�านพัฒนาเศรษฐกิจ ด�านพัฒนา
พ้ืนท่ีของประชาชน และด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ/กับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม
เพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวอย#างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และด�านพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมมีความสัมพันธ/กับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ#อนไหวอย#างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสามารถสร�างแบบจําลองการวิเคราะห/ได� ดังสมการ 
    Y = 1.10 + 0.16 X12 + 0.10 X13 + 0.03 X14 + 0.21 X15 + 0.12 X16 
    สมการแบบจําลองดังกล#าวสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได�        
ร�อยละ 31.40 (R2 = 0.31) และเม่ือพิจารณาจากค#าสถิติ F มีค#า 40.73 และมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.00 แต#เม่ือพิจารณา ค#าสถิติ t พบว#า ด�านการมีส#วนร#วมของประชาชน มีค#า 0.90 มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.37 จึงต�องทําการวิเคราะห/สมการตัวแปรใหม#โดยการตัดตัวแปรด�านการมีส#วน
ร#วมของประชาชนออกจากการวิเคราะห/ 
   3) สรุปผลการวิเคราะห/ตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษา และการพัฒนาชุมชนโดยรวม 
มีอิทธิพลต#อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว พบว#า ตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ/กับตัวแปรตามอย#างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  ผลการวิเคราะห/ถดถอยตัวแปร
สภาพพ้ืนท่ีศึกษาและการพัฒนาชุมชนโดยรวมท่ีมีอิทธิผลต#อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว พบว#า ตัวแปรอิสระส#วนใหญ#เกือบท้ังหมดมีความสัมพันธ/เชิงบวกกับตัวแปรตาม
โดยมีเพียงพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมเท#านั้นท่ีมีความสัมพันธ/เชิงลบกับภาวะ
ผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว ความสัมพันธ/ดังกล#าวอยู#ในระดับปานกลาง
ค#อนข�างสูง (R = 0.64) โดยมีตัวแปรอิสระอย#างน�อย 3 ด�าน ท่ีมีความสัมพันธ/อย#างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01 ประกอบด�วย ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีปJา และด�านพัฒนาพ้ืนท่ี
ของประชาชนและ สามารถสร�างแบบจําลองการวิเคราะห/ได� ดังสมการ 
    Y = 0.80 + 0.12 X8 + 0.03 X9 + 0.23 X10 + 0.07 X11+ 0.06 X12 - 0.02 
X13 + 0.00 X14 + 0.16 X15 + 0.06 X16 
    สมการแบบจําลองดังกล#าวสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได�    
ร�อยละ 41.00 (R2 = 0.41) และเม่ือพิจารณาจากค#าสถิติ F มีค#า 33.98 และมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.00 แต#เม่ือพิจารณา ค#าสถิติ t พบว#า มีตัวแปรอิสระ 3 ด�าน ท่ีมีความสัมพันธ/อย#างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01 ประกอบด�วย ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีปJา และด�านพัฒนา
พ้ืนท่ีของประชาชนจึงต�องทําการวิเคราะห/สมการตัวแปรใหม#โดยพิจารณาสมการเฉพาะ 3 ด�าน
ดังกล#าวเท#านั้น 
    ผลการวิเคราะห/ถดถอยตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษาและการพัฒนาชุมชน
โดยรวมท่ีมีผลต#อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวเฉพาะตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธ/อย#างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบว#า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ/เชิงบวกกับตัวแปร
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ตามในระดับปานกลางค#อนข�างสูง (R = 0.63) มีความสัมพันธ/กับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวอย#างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ สามารถสร�างแบบจําลองการ
วิเคราะห/ได� ดังสมการ  
    Y = 0.88 + 0.18 X8 + 0.29 X10 + 0.22 X15  
   สมการแบบจําลองดังกล#าวสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได� ร�อยละ 
39.60 ( R2 = 0.39) และเม่ือพิจารณาจากค#าสถิติ F มีค#า 97.49 และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 
และพิจารณา ค#าสถิติ t ตัวแปรอิสระทุกตัวแปร มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 จึงยืนยันได�ว#าสมการ
ดังกล#าวสามารถนําไปใช�งานในการอธิบายความสัมพันธ/ระหว#างตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษาและการ
พัฒนาชุมชนโดยรวมกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวได�โดยมีค#าผิดพลาด
มาตรฐานการทํานายของสมการ เท#ากับ 0.47 (SEE = 0.47) 
 5.2.2 สรุปผลการวิเคราะห/ข�อมูลเชิงคุณภาพ 
  การวิเคราะห/ข�อมูลเชิงคุณภาพ ผู�วิจัยแบ#งการวิเคราะห/ข�อมูลออกเป=น การวิเคราะห/
เนื้อหาจากแบบสัมภาษณ/แบบมีโครงสร�าง จากกลุ#มตัวอย#างของชุมชนในพ้ืนท่ีอ#อนไหวในอําเภอวังน้ํา
เขียวจํานวน 3 ตําบลคือ ตําบลวังน้ําเขียว ตําบลระเริง ตําบลไทยสามัคคี อําเภอปากช#อง 3 ตําบล คือ 
ตําบลโปJงตาลอง ตําบลวังกระทะและตําบลวังไทร อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 3 ตําบล คือ ตําบลบุ
พราหมณ/ ตําบลนาดี และและตําบลทุ#งโพธิ์ ใช�การคัดเลือกกลุ#มตัวอย#างแบบเจาะจง ได�แก# กลุ#มผู�นํา
บริหารปกครองส#วนท�องถ่ินจํานวน 10 คน กลุ#มผู�นําชุมชนจํานวน 10 คนกลุ#มผู�นําศาสนาจํานวน 8 คน 
กลุ#มปราชญ/ชาวบ�านจํานวน 15 คน  รวมกลุ#มตัวอย#างท้ังสิ้นจํานวน 43 คน  สรุปผลการวิจัยได�ดังนี้ คือ 
  1. ผลการวิเคราะห/ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษา  
   การวิเคราะห/ข�อมูลการศึกษาสภาพพ้ืนท่ีศึกษาในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง 
จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ใน 4 ด�าน สรุปผลตามรายเอียดดังต#อไปนี้ 
   1) ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี 
    จากการสัมภาษณ/แบบมีโครงสร�างโดยการเก็บข�อมูลจากกลุ#มผู�นําในตําบล 
ของพ้ืนท่ีอ#อนไหว พบว#า การพัฒนาพ้ืนท่ี มี 3 ประเด็นหลัก คือ การเตรียมข�อมูลเพ่ือการพัฒนา การ
จัดนําข�อมูลมาดําเนินการสร�างแผนงาน โครงการพัฒนา และสภาพพ้ืนของการพัฒนา ได�ข�อสรุปจาก
การพัฒนาพ้ืนท่ีว#าพ้ืนท่ีอ#อนไหวส#วนสภาพพ้ืนท่ีส#วนหนึ่งจะเป=นเขตอุทยานแห#งชาติ ส#วนหนึ่งเป=น
พ้ืนท่ีชาวบ�านทําการเกษตร เช#น มันสําปะหลัง ข�าวโพด อ�อย ยางลักษณะเป=นพ้ืนท่ีราบเชิงเขา ส#วนท่ี
ทําการเกษตรจะเป=นเขตปฏิรูปท่ีดินไม#มีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน ทําให�เกิดป4ญหามากในขณะนี้ พ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดินประชาชนมีการเปลี่ยนมือเพราะการทําการเกษตรไม#ได�ผลผลิตเท#าท่ีควร แหล#งน้ําไม#
เพียงพอต#อการทําการเกษตร ไฟฟHาไม#ครอบคลุมพ้ืนท่ี มีป4ญหาท่ีดินซับซ�อนพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินจึงมีการ
พัฒนาพ้ืนท่ีโดยการเก็บรวบรวมข�อมูลด�านต#างๆ มาทําแผนการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยหน#วยสําคัญในการ
จัดทําแผนงาน โครงการ คือ องค/การบริหารส#วนตําบล แต#มักติดป4ญหาในด�านงบประมาณการพัฒนา
ไม#เพียงพอและบางพ้ืนท่ีการทําโครงการพัฒนาไม#สอดคล�องความต�องการของประชาชน 
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   2) ด�านการปHองกันทรัพยากรธรรมชาติ 
    จากการสัมภาษณ/แบบมีโครงสร�างโดยการเก็บข�อมูลจากกลุ#มผู�นําในตําบล
ของพ้ืนท่ีอ#อนไหว พบว#า พ้ืนท่ีอ#อนไหว ประชาชนและองค/การปกครองส#วนท�องถ่ินมีการสร�าง
จิตสํานึกในการปHองกันทรัพยากรธรรมชาติอย#างต#อเนื่องมาก มีการจัดอบรมปลูกฝ4งจิตสํานึกใน
ความสําคัญของทรัพยากรในพ้ืนท่ี เช#น โครงการปลูกปJาซ่ึงทําเป=นประจําทุกป>มีการดูแลรักษาและ
ปHองกันทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีอ#อนไหวมีการสนับสนุนด�านอุปกรณ/ ในการปHองกันไฟปJา ดับไฟ 
ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีอ#อนไหวประชาชนและองค/กรส#วนท�องถ่ินมีการสร�างจิตสํานึก
ในการปHองกันทรัพยากรธรรมชาติอย#างต#อเนื่อง และ มีการรณรงค/ปลูกปJา เพ่ือช#วยลดภาวะโลกร�อน 
เพ่ิมแหล#งอาหาร และเป=นท่ีอยู#อาศัยของสัตว/ปJามีการประชาสัมพันธ/ในการดูแลพ้ืนท่ีปJาภายในตําบล
และได�มีการจัดกิจกรรมในการปลูกปJาในวันสําคัญต#างๆ ในส#วนของกฎหมายพบว#าในขณะนี้จังหวัด
นครราชสีมาได�ออกกฎหมายในการยับยั้งการรุกล้ําพ้ืนท่ีในเขตอุทยานแห#งชาติเขาใหญ# โดยกําหนด
โซนนิ่ง เป=นพ้ืนท่ีทํากิน เป=นพ้ืนท่ีอยู#อาศัย และพ้ืนท่ีห�ามรุกล้ํามีการมอบหมายและเร#งรัดหน#วยงานท่ี
กํากับดูแล โดยมีการอาศัยการมีส#วนร#วมของ ผู�ใหญ#บ�านและ อบต. และชุมชน 
   3) ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีปJา 
    จากการสัมภาษณ/แบบมีโครงสร�างโดยการเก็บข�อมูลจากกลุ#มผู�นําหลักใน
ตําบล ของพ้ืนท่ีอ#อนไหว พบว#า การสร�างจิตสํานึก ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 10.20 ส#วนใหญ#การสร�าง
จิตสํานึก โดย ตําบลไทยสามัคคีแสดงความคิดว#าต�องแบ#งแนวเขตอุทยานให�ชัดเจน หาอาชีพเสริมให�
ชาวบ�าน สร�างหรือปลูกจิตสํานึก ตําบลวังน้ําเขียว แสดงความคิดว#าในพ้ืนท่ีชุมชนมีจิตสํานึกในการ
รักษ/ปJา หน#วยงานภาครัฐและเอกชนร#วมมือกัน มีการกันเขตชัดเจนบริเวณรอบปJา ประชาชน
ตระหนักทราบและไม#บุกรุก และควรสร�างจิตสํานึกกับประชาชนในพ้ืนท่ีอย#างต#อเนื่อง ตําบลระเริง
เห็นว#าควรดําเนินการส#งเสริมกิจกรรมให�กับเยาวชนในการเข�าค#ายให�มีจิตสํานึกในการรักปJาท่ีอยู#ใกล�ตัว
และเป=นหูเป=นตาในการแจ�งเบาะแสในการตัดไม�ทําลายปJา และ ประชาชนมีการสร�างจิตสํานึกน�อยมาก 
    การสร�างกิจกรรมช#วยในการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีปJา ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 
20.41 ส#วนใหญ#การสร�างกิจกรรมช#วยในการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีปJา โดยตําบลไทยสามัคคี ได�
ดําเนินการจัดกิจกรรมส#งเสริมให�ชุมชนรักและหวงแหนทรัพยากรปJาไม�มีการจัดต้ังองค/กรอนุรักษ/ต�น
น้ํามูลตําบลบุพราหมณ/ ใช�กิจกรรมสร�างความเข�าใจและโทษของการบุกรุกพ้ืนท่ีปJาให�ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีทราบ ให�ปHองกันรักษาดูแล และส#งเสริมกิจกรรมและต้ังศูนย/ประสานงานกับกลุ#มอนุรักษ/ปJา
ชุมชนมีการอนุรักษ/ทรัพยากรปJาไม�และร#วมเอาใจใส#อย#างจริงจัง ตําบลนาดี มีการสอดส#องดูแลการ
บุกรุกพ้ืนท่ีปJา ไม#ตัดไม�ทําลายปJาและส#งเสริมกิจกรรมของกลุ#มอนุรักษ/ปJาชุมชนไม#บุกรุกทําลายพ้ืนท่ี
ปJา ไม#ตัดไม�ทําลายปJา และท่ีสําคัญ ต�องช#วยกันหยุดยั้งพวกนายทุนท่ีเข�ามาบุกรุกพ้ืนท่ีปJาไม#ให�มีการ
บุกรุกปJาไม� ตัดไม�ทําลายปJา และส#งเสริมกิจกรรมต#างๆ เพ่ือเป=นการหยุดยั้งจากการบุกรุกปJาทุก
รูปแบบ ตําบลวังกระทะเห็นว#า ควรส#งเสริมขอความร#วมมือและสร�างเสริมส#วนร#วม ชุมชนเฝHาระวัง
การบุกรุกพ้ืนท่ีปJา และ จัดทํากิจกรรมท่ีเก่ียวกับการดูแลอนุรักษ/ปJา แต# ตําบลวังไทรพบป4ญหา การ
ไม#ค#อยส#งเสริมกิจกรรมการปHองกันและมาตรการต#างๆ ในการปHองกันการหยุดยั้งทําลายปJามีน�อย 
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การดําเนินการส#วนใหญ#ใช�การส#งเสริมกิจกรรมและบริการในศูนย/ประสานงานกับกลุ#มอนุรักษ/ปJาใน
ชุมชน กําหนดมาตรการปHองกันการตัดไม�ทําลายปJาและการไม#บุกรุกพ้ืนท่ีเขตปJาสงวน 
    การประชาสัมพันธ/ช#วยในการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีปJา ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 
18.37 การประชาสัมพันธ/ช#วยในการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีปJาโดย ตําบลวังน้ําเขียวใช�การ
ประชาสัมพันธ/ในการอนุรักษ/พ้ืนท่ี ชี้แจงแนวเขตปJาเพ่ือสร�างความเข�าใจท่ีถูกต�อง ตําบลบุพราหมณ/ 
อธิบายทําความเข�าใจลูกบ�านถึงอันตรายของการทําลายปJา ตําบลทุ#งโพธิ์ มีการประกาศแจ�งเตือน
ชาวบ�านไม#ให�บุกรุกปJาไม� และ มีการแจ�งเตือนลูกบ�านให�เข�าใจในการบุกรุกปJาเขตอุทยาน ตําบลนาดี
มีการประชาสัมพันธ/ให�กับผู�นําหมู#บ�านและชุมชนในเขตตําบลไม#ให�ตัดไม�ทําลายปJา และขอให�มีการ
ปลูกปJาทุกป> และขอร�องให�หยุดตัดไม�ทําลายปJา และมีการปลุกปJาชดเชยเป=นประจําทุกป> ตําบลโปJงตาลอง 
ประชาสัมพันธ/โดยหน#วยงานในพ้ืนท่ีนี้ และหน#วยงานต#างๆ ต�องช#วยกันรณรงค/ให�ความรู�และกล#าว
เตือนถึงภัยต#างๆ ท่ีมากจากการบุกรุก และทําลายพ้ืนท่ีปJา รวมท้ังมีการรณรงค/และประชาสัมพันธ/
ไม#ให�มีการบุกรุกทําลายปJาของส#วนราชการในพ้ืนท่ีในป4จจุบันนี้ไม#มีการบุกรุกพ้ืนท่ีปJาแล�ว เนื่องจาก
ชาวบ�านรู�ข�อมูลข#าวสาร การโดนผลกระทบต#อการบุกรุกปJาเป=นอย#างไร 
    การสร�างมาตรการและกฎหมายช#วยในการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีปJา ผู�ให�
สัมภาษณ/ร�อยละ 36.73 ส#วนใหญ#การสร�างมาตรการและกฎหมายช#วยในการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ี
ปJาโดย ตําบลไทยสามัคคี เห็นว#ามาตรการท่ีจําเป=น คือ ต�องแบ#งแนวเขตอุทยานให�ชัดเจน หาอาชีพ
เสริมให�ชาวบ�าน สร�างหรือปลูกจิตสํานึก ท้ังนี้เพราะมาตรการในการปHองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีปJาท่ีมีอยู# 
ยังปฏิบัติแบบไม#จริงจัง เห็นได�จากการมีการบุกรุกปJาและค�าสัตว/ปJาอยู#ประปราย ตําบลวังน้ําเขียว 
พบป4ญหามาตรการของเจ�าหน�าท่ีรัฐ หรือผู�มีอํานาจ มีส#วนเอ้ือประโยชน/ให�เกิดการบุกรุกปJาและ
ครอบครองเป=นของส#วนตัว ส#วนชาวบ�านถูกเจ�าหน�าท่ีรัฐกันให�ถอยลงมาอยู#ด�านล#าง ต้ังแต#ก#อนป> 
2520 และยังพบอีกว#า ป4จจุบัน ในพ้ืนท่ีไม#มีการบุกรุกพ้ืนท่ีปJาเพราะในพ้ืนท่ีชุมชนมีจิตสํานึกในการ
รักษ/ปJา หน#วยงานภาครัฐและเอกชนร#วมมือกัน มีการกันเขตชัดเจนบริเวณรอบปJา ประชาชนเองก็
ตระหนักทราบป4ญหาและไม#มีการบุกรุกพ้ืนท่ีปJาโดยชุมชน ตําบลระเริงเห็นว#ามาตรการในการส#งเสริม
กิจกรรมและบริการในศูนย/ประสานงานกับกลุ#มอนุรักษ/ปJาชุมชนในพ้ืนท่ีอ#อนไหวเป=นหน�าท่ีของทุกคน
ในการอนุรักษ/ทรัพยากรปJาไม�อย#างจิงจัง มีมาตรการปHองกันการตัดไม�ทําลายปJาท่ีเป=นต�นเหตุของการ
เกิดน้ําท#วมตามสถานท่ีต#างๆ รวมท้ัง ไม#บุกรุกพ้ืนท่ีปJาสงวนและเขตอุทยานแห#งชาตินอกจากนี้ ยัง
กําหนดมาตรการการส#งเสริมอาชีพให�ชาวบ�าน การเลี้ยงสัตว/ การปลูกพืชหาแหล#งน้ําเพ่ือการเกษตร 
การประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร ตําบลบุพราหมณ/มีป4ญหา พบว#าไม#มีการบุกรุกเขตปJาสงวน
หรือเขตอุทยานก็จริงแต#หยุดไม#ได�หากมีแต#นายทุนท่ีบุกรุก เพราะประชาชนธรรมดาไม#สามารถบุกรุก
ได� ตําบลทุ#งโพธิ์ ให�ความสําคัญในมาตรการการปHองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีปJาควรมีมาตรการการสํารวจ
แนวเขตพ้ืนท่ีปJาอุทยานกับแนวเขตของชุมชนให�ชัดเจน และท่ีสําคัญมีป4ญหาเจ�าหน�าท่ีกับประชาชน
ตลอดเวลาเพราะเจ�าหน�าท่ีไม#จริงจังต#อการเอาผิดผู�บุกรุกปJาไม�ทําลายปJา ตําบลวังกระทะไม#มีการบุก
รุกพ้ืนท่ีปJาจากมาตรการการส#งเสริมและสร�างมาตรการ การรักษาปJาอย#างต#อเนื่อง ประชาชนไม#มีการ
บุกรุกเขตปJาสงวนตําบลโปJงตาลองในป4จจุบันนี้ ได�มีการบุกรุกพ้ืนท่ีปJาเพ่ิมมากข้ึน เพราะว#าประชาชน
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ในพ้ืนท่ียังไม#มีความรู�เก่ียวกับกฎหมายในการบุกรุกปJา ดังนั้นหน#วยงานในพ้ืนท่ี และหน#วยต#างๆ ท่ีมี
ส#วนเก่ียวข�องจะต�องร#วมมือกันเพ่ือให�ความรู�กับประชาชนในพ้ืนท่ี ในเรื่องเก่ียวกับกฎหมายในการบุก
รุกปJาและผลกระทบท่ีจะตามมา ท้ังท่ีมีหน#วยงานกํากับดูแลอยู#แล�ว ตําบลวังไทรมีมาตรการจนพบว#า
ไม#ทําลายปJา 
    สร�างการมีส#วนร#วมช#วยในการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีปJา ผู�ให�ถูกสัมภาษณ/
ร�อยละ 14.29 ส#วนใหญ#สร�างการมีส#วนร#วมช#วยในการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีปJาโดย ตําบลไทย
สามัคคีเห็นว#าเป=นหน�าท่ีของทุกคนในอนุรักษ/ทรัพยากรปJาไม�อย#างจริงจังมากท่ีสุด ตําบลวังน้ําเขียวมี
การต้ังกฎในหมู#บ�าน ต้ังชุมชนคนรักปJารักสิ่งแวดล�อม ตําบลระเริง ส#งเสริมกิจกรรมและบริการในศูนย/
ประสานงานกับกลุ#มอนุรักษ/ปJาชุมชนในพ้ืนท่ีอ#อนไหว เป=นหน�าท่ีของทุกคนในการอนุรักษ/ทรัพยากร
ปJาไม�อย#างจิงจัง มีมาตรการปHองกันการตัดไม�ทําลายปJาท่ีเป=นต�นเหตุของการเกิดน้ําท#วมตามสถานท่ี
ต#างๆ ไม#บุกรุกพ้ืนท่ีปJาสงวนและเขตอุทยานแห#งชาติ ตําบลทุ#งโพธิ์ สร�างการมีส#วนร#วมโดยให�ชุมชนมี
การส#งเสริมอาชีพเกษตรกรทางเลือกให�แก#ชาวบ�านเพ่ือปHองกันการบุกรุกเขตปJา ตําบลโปJงตาลอง 
ดําเนินการโดยหน#วยงานในพ้ืนท่ีนี้ และหน#วยงานต#างๆ ต�องช#วยกันรณรงค/ให�ความรู�และกล#าวเตือน
ถึงภัยต#างๆ ท่ีมากจากการบุกรุก และทําลายพ้ืนท่ีปJา ตําบลวังไทรให�รณรงค/ ประชาชนทุกคนใน
ชุมชนไม#ทําลายปJาไม� ในพ้ืนท่ีปJาสงวนและเขตอุทยานแห#งชาติ 
   4) ด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ 
    จากการสัมภาษณ/แบบมีโครงสร�างโดยการเก็บข�อมูลจากกลุ#มผู�นําในตําบล 
ของพ้ืนท่ีอ#อนไหว พบว#า สร�างความชัดเจนในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 43.75  
ส#วนใหญ#การสร�างความชัดเจนในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะโดย ตําบลไทยสามัคคี เห็นว#าการกําหนด
พ้ืนท่ีสาธารณะยังไม#มีความชัดเจน ขาดการติดตาม ประเมินผลท่ีต#อเนื่องจากทางการ เช#น สํานักเพ่ือ
เกษตรกร งานปฏิรูปท่ีดินของอุทยานยังไม#มีการชี้แจงให�ชุมชนได�รับทราบข�อมูลท่ีได�ดําเนินการจาก
กรณีรื้อถอนสิ่งปลูกสร�างควรมีการกําหนดขนาดพ้ืนท่ีให�มีความชัดเจนมาก ในการนี้ องค/การบริหาร
ส#วนตําบลกําลังจัดทําเป=นโครงการในการกําหนดแนวเขตท่ีดินพ้ืนท่ีสาธารณะ รวมถึงการจัดทําอาณา
เขตของหมู#บ�านและตําบลเพ่ือกําหนดแนวเขตของพ้ืนท่ีให�ชัดเจน ตําบลระเริงมีการดําเนินการป4กหลัก
เขตพ้ืนท่ีปJาไว�อย#างชัดเจนและมีเจ�าหน�าท่ีในการตรวจสอบอย#างสมํ่าเสมอ และมีการประชุมระหว#าง
ผู�นําชุมชนในการใช�พ้ืนท่ีสาธารณะร#วมกันและช#วยกันดูแล โดยมีการกําหนดพ้ืนท่ีมีความชัดเจน มี
การจัดต้ังพ้ืนท่ีอ#อนไหวของเขตปJาสงวนและเขตอุทยานแห#งชาติมีความแตกต#างในแต#ละพ้ืนท่ี และมี
การกําหนดข้ันตอน กระบวนการการบริหารพ้ืนท่ีอ#อนไหวไว�อย#างชัดเจน และประชาชนบางส#วนเห็น
ว#าจะต�องกําหนดให�ชัดเจน มีปHายบอกห�ามบุกรุกเป=นพ้ืนท่ีใช�ประโยชน/ร#วมกัน พ้ืนท่ีสาธารณะจะมี
น�อยลง แต#ละหมู#บ�านหรือชุมชนจะต�องมีพ้ืนท่ีสาธารณะ ตําบลระเริงไม#มีความชัดเจนในการกําหนด
พ้ืนท่ี และเห็นว#าควรกําหนดขนาดพ้ืนท่ีให�มีความชัดเจนจัดต้ังพ้ืนท่ีอ#อนไหวของเขตปJาสงวนและเขต
อุทยานแห#งชาติมีความแตกต#างในแต#ละพ้ืนท่ีมีการกําหนดข้ันตอน กระบวนการการบริหารพ้ืนท่ี
อ#อนไหว ไว�อย#างชัดเจน ตําบลบุพราหมณ/เห็นว#ามีการกําหนดไว�อย#างชัดเจน รวมท้ังมีการกําหนด
พ้ืนท่ีเพ่ือส#งเสริมกิจกรรมฟU`นฟูปลูกปJาเพ่ืออนุรักษ/สิ่งแวดล�อมร#วมจัดต้ังกฎระเบียบการใช�ประโยชน/
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จากปJา ตําบลทุ#งโพธิ์เห็นว#ารัฐควรมีการกําหนดแนวเขตพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีประชาชนสามารถไปทํา
ประโยชน/ได�อย#างชัดเจนร#วมกันในแต#ละพ้ืนท่ี และองค/การบริหารส#วนตําบลเองควรมีการสํารวจแนว
เขตท่ีดินสาธารณะของตําบลให�ชัดเจน ตําบลนาดีเห็นว#าต�องมีการระบุพ้ืนท่ีให�ชัดเจนและต�องมีการ
ตรวจสอบ กําหนดเขตปJาไม�กับพ้ืนท่ีสาธารณะและพ้ืนท่ีของชาวบ�านท่ีทํามาหากินออกจากกันไม#บุก
รุกกัน ตําบลวังกระทะเห็นว#าควรกําหนดพ้ืนท่ีสีเขียว อนุรักษ/ฟU`นฟู ตําบลโปJงตาลอง เห็นว#า ในการ
กําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะนั้น ในป4จจุบัน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได�ออกกฎหมายผัง
เมืองรวมของจังหวัด และได�กําหนดผังเมืองท่ีแน#นอนแล�วว#า พ้ืนท่ีส#วนใดได�จัดเป=นพ้ืนท่ีสาธารณะ 
โดย โยธาธิการ และ ผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได�ออกกฎหมายผังเมืองรวมของจังหวัดแล�ว โดย
แบ#งพ้ืนท่ีเป=น โซนนิ่งต#างๆ ดังนี้ ท่ีดินประเภทชุมชนท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมท่ีดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรมท่ีดินประเภทอนุรักษ/ชนบทและเกษตรกรรมท่ีดินประเภทท่ีโล#งเพ่ือนันทนาการท่ีดิน
ประเภทท่ีโล#งเพ่ือส#งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อมท่ีดินประเภทอนุรักษ/ปJาไม�ท่ีดินประเภท สก. เป=น
การศึกษา แต#ในพ้ืนท่ีเองยังไม#มีการทําความเข�าใจในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะในพ้ืนท่ี ตําบลวังไทร
ไม#มีความชัดเจนในพ้ืนท่ีสาธารณะ และเห็นว#าควรมีการกําหนดพ้ืนท่ีมีความชัดเจน มีการติดตาม
ประเมินผลตรวจสอบการกําหนดเขตปJาสงวน และเขตอุทยานแห#งชาติอย#างสมํ่าเสมอ 
    มาตรการและกฎหมายในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 
31.25 ส#วนใหญ#การสร�างมาตรการและกฎหมายในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยตําบลวังน้ําเขียว 
ใช�มาตรการในการออกรังวัดจดทะเบียนพ้ืนท่ีชุมชนศาลาประชาคมให�กับท�องถ่ินมีการออกข�อบัญญัติ
ตําบลพ้ืนท่ีสาธารณะกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ กฎระเบียบพ้ืนท่ีสาธารณะ สภาพพ้ืนท่ีพบว#าในหมู#บ�านมี
พ้ืนท่ีสาธารณะประมาณ ร�อยละ 90 ของหมู#บ�านชุมชนมีพ้ืนท่ีสาธารณะเหลือน�อยมาก เพราะมีการ
บุกรุกท่ีดินสาธารณะบ#อยๆ พ้ืนท่ีสาธารณะจะอยู#ในพ้ืนท่ีของส#วนราชการมาก และมักเห็นการนํา
พ้ืนท่ีสาธารณะมาปลูกปJา นอกจากนี้จากการท่ีพ้ืนท่ีส#วนใหญ#เป=นท่ีดินเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีปJาเป=น
ส#วนใหญ# พ้ืนท่ีสาธารณะในตําบลจึงมีจํานวนจํากัดคือมีน�อยมากตําบลระเริงใช�มาตรการให�มีการ
ดําเนินการป4กหลักเขตพ้ืนท่ีปJาไว�อย#างชัดเจนและมีเจ�าหน�าท่ีในการตรวจสอบอย#างสมํ่าเสมอ และมี
การประชุมระหว#างผู�นําชุมชนในการใช�พ้ืนท่ีสาธารณะร#วมกันและช#วยกันดูแล ตําบลบุพราหมณ/เห็น
ว#าถ�าในหมู#บ�านมีพ้ืนท่ีสาธารณะเพียงพอท่ีจะจัดทําสาธารณะประโยชน/ได� ให�ประชาชนข�างในหมู#บ�าน
ช#วยกันกําหนดว#า จะทําประโยชน/อะไรได�บ�าง เช#น ทําสนามกีฬา สถานท่ีพักผ#อน หรือสวนชุมชนมี
การบริหารจัดการในเขตพ้ืนท่ีสาธารณะโดยองค/การบริหารส#วนตําบล แต#ก็พบป4ญหาความไม#เข�าใจ 
เช#น อยากให�มีกําหนด แต#ใครจะเป=นผู�กําหนด ตําบลทุ#งโพธิ์ เห็นว#าพ้ืนท่ีสาธารณะมีมากแต#ขาดการ
จัดคนดูแลจากผู�เก่ียวข�องในชุมชน และ มีการกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือส#งเสริมกิจกรรมฟU`นฟูปลูกปJาเพ่ือ
อนุรักษ/สิ่งแวดล�อมร#วมจัดต้ังกฎระเบียบการใช�ประโยชน/จากปJา ตําบลวังกระทะเป=นพ้ืนท่ีในเขต
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรมากกว#าร�อยละ 90 จึงมีพ้ืนท่ีสาธารณะน�อยมากทําให�มีความชัดเจนในด�าน
การใช�ประโยชน/จากพ้ืนท่ีมีการกําหนดข้ันตอนและกระบวนการจัดการพ้ืนท่ีสาธารณะอย#างต#อเนื่อง
การกําหนดมีความชัดเจน มีการกําหนดข้ันตอนกระบวนการอย#างชัดเจน 
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    การประชาสัมพันธ/ในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 10.42 
ส#วนใหญ#การสร�างมาตรการและกฏหมายในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยตําบลทุ#งโพธิ์ มีการแจ�ง
เตือนและกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีใช�ประโยชน/ร#วมกันได�ในชุมชน และ มีการแจ�งเตือนประกาศเขต
พ้ืนท่ีสาธารณะในตําบลท่ีให�ใช�ประโยชน/ร#วมกัน ตําบลนาดี ได�ติดตามชาวบ�านไม#ให�บุกรุกท่ีดินในเขต
ของรัฐบาลติดตามพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน/ไม#ให�ชาวบ�านบุกรุก ในท่ีดินของรัฐบาล เก็บไว�ให�
ประชาชนร#วมกัน มีการติดตามข#าวสารการกําหนดเขตปJาสงวงและอุทยานแห#งชาติอย#างสมํ่าเสมอ
เพ่ือสร�างความเข�าใจท่ีถูกต�องให�กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
    การมีส#วนร#วมในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ มีผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 14.58 
ส#วนใหญ#การสร�างการมีส#วนร#วมในการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะโดย ตําบลไทยสามัคคีให�ชุมชนมีการ
ปลูกปJาชุมชนและช#วยกันดูแลรักษาในพ้ืนท่ีสาธารณะ ตําบลระเริงมีการดําเนินการป4กหลักเขตพ้ืนท่ี
ปJาไว�อย#างชัดเจนและมีเจ�าหน�าท่ีในการตรวจสอบอย#างสมํ่าเสมอ และมีการประชุมระหว#างผู�นํา
ชุมชนในการใช�พ้ืนท่ีสาธารณะร#วมกันและช#วยกันดูแล และตําบลบุพราหมณ/ เห็นว#า ในหมู#บ�านมี
พ้ืนท่ีสาธารณะเพียงพอท่ีจะจัดทําสาธารณะประโยชน/ได� ให�ประชาชนข�างในหมู#บ�านช#วยกันกําหนด
ว#า จะทําประโยชน/อะไรได�บ�าง เช#น ทําสนามกีฬา สถานท่ีพักผ#อน หรือสวนชุมชน 
  2. สรุปผลการวิเคราะห/ข�อมูลการพัฒนาชุมชน 
   ผลการวิเคราะห/ข�อมูลการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว ในอําเภอวังน้ําเขียว 
อําเภอปากช#อง จังหวัดนครราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ใน 5 ด�าน สรุปผลตามราย
เอียดดังต#อไปนี้ 
   1) ด�านพัฒนาเศรษฐกิจ 
    จากการสัมภาษณ/แบบมีโครงสร�างโดยการเก็บข�อมูลจากกลุ#มผู�นําในตําบล
ของพ้ืนท่ีอ#อนไหว พบว#า ลักษณะการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 67.44 ส#วนใหญ#ลักษณะ
การพัฒนาเศรษฐกิจโดย ตําบลไทยสามัคคีมีการพัฒนาการลงทุนในด�านการท#องเท่ียวในพ้ืนท่ี มาก
ท่ีสุด มีการพัฒนาผลิตสินค�าชุมชนมากรองลงมาตําบลวังน้ําเขียวมีการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการสร�าง
ตลาดชุมชน สินค�าชุมชนพัฒนาการอาชีพให�กับเกษตรกรพัฒนาด�านผลผลิตทางการเกษตร พัฒนา
ถนนหนทางในการขนถ#ายผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาแหล#งน้ําเพ่ือการเกษตร ตําบลระเริง มีการ
ดําเนินชีวิตอยู#อย#างเรียบง#าย ส#งเสริมกลุ#มเกษตรแต#กลุ#มร�านค�าชุมชนไม#มีการเติบโตมีการปรับปรุง
แหล#งท#องเท่ียวตามงบประมาณมีการส#งเสริมอาชีพให�กับประชาชน มีการจัดอบรมเพ่ือส#งเสริมอาชีพ
ในการตลาดให�กับผลิตภัณฑ/ของชุมชน มีการส#งเสริมให�ปลูกผักไว�กินเอง มีการส#งเสริมให�เลี้ยงสัตว/
เพ่ือหารายได�เพ่ิมมีการพัฒนาการลงทุนในด�านการท#องเท่ียวในพ้ืนท่ี มีการพัฒนาผลิตภัณฑ/สินค�า
ชุมชนในพ้ืนท่ี มีการพัฒนาส#งเสริมการผลิตของใช�ในชีวิตประจําวันเพ่ือลดค#าใช�จ#ายในครอบครัว มี
การดํารงชีวิตอย#างเรียบง#ายตามฐานะของครอบครัว มีการส#งเสริมให�มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
บางส#วนเห็นว#าจะต�องส#งเสริมอาชีพในชุมชน เช#น OTOP พัฒนาแหล#งท#องเท่ียวเชิงนิเวศน/ ให�ชุมชน
ทําเกษตรอินทรีย/เพ่ือลดต�นทุน ทําท่ีพักโฮมสเตย/ส#งเสริมด�านการท#องเท่ียวในพ้ืนท่ีส#งเสริมผลิตภัณฑ/
ชุมชนส#งเสริมการผลิตของใช�ในการผลิตสินค�าใช�ในชีวิตประจําวันมีการดํารงชีวิตแบบเรียบง#าย
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ส#งเสริมให�มีอุตสาหกรรมครัวเรือน ตําบลบุพราหมณ/ เห็นว#าใช�การพัฒนาเศรษฐกิจแต#ละหมู#บ�านใน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู#หัวเป=นหลักสําคัญ มีการส#งเสริมอาชีพและการ
ลงทุนในชุมชนส#งเสริมการพัฒนาแหล#งท#องเท่ียวมีการสนับสนุนด�านการพัฒนาท่ี สินค�าชุมชนพัฒนา
ด�านการลดรายจ#ายและผลิตของในชีวิตประจําวันส#งเสริมการรวมกลุ#มของเกษตรกรทําการเกษตร 
ตําบลทุ#งโพธิ์ มีการพัฒนาเป=นแหล#งท#องเท่ียวเชิงนิเวศน/เกษตรชุมชนท�องถ่ินได� องค/การบริหารส#วน
ตําบลมีการส#งเสริมด�านเศรษฐกิจ คือ การค�าขาย ผลผลิตเกษตร สร�างตลาดสินค�าชุมชน แต#มีป4ญหา
สําคัญ คือ ประชาชนประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมส#วนใหญ# คนแก#ชราขาดอาชีพ การพัฒนา
เศรษฐกิจของตําบลนาดี คือการส#งเสริมอุตสาหกรรมในชุมชน โดยการผลิตสินค�าเพ่ือจําหน#ายให�แก#
นักท#องเท่ียวท่ีเข�ามาในพ้ืนท่ี มีการส#งเสริมการลงทุนในด�านการท#องเท่ียวเพ่ือให�ชาวบ�านมีรายได�เสริม
ช#วงฤดูกาลท#องเท่ียวต#างๆ ตําบลวังกระทะส#งเสริมอาชีพ เสริมรายได�ให�เพียงพอต#อความต�องการ 
สนับสนุนการจัดต้ังกลุ#มเพ่ือการประกอบอาชีพส#งเสริมการพัฒนาคุณภาพการผลิต การเกษตร ศูนย/
เรียนรู� รอบรู�ด�านเศรษฐกิจพอเพียงส#งเสริมแหล#งท#องเท่ียวในชุมชนสวนผลไม� การเกษตร ร�อยละ 90
ข้ึนอยู#กับธรรมชาติ คือ รอน้ําฝน ป>ไหนฝนดี เศรษฐกิจดีเพาะพืชไร#งดงามส#งเสริมด�านการเกษตรให�
เพาะปลูกตามสภาพของพ้ืนท่ีเพ่ือผลผลิตท่ีมีคุณภาพส#งเสริมและพัฒนาผลผลิตการเกษตรรวมท้ัง
แหล#งท#องเท่ียวมีการพัฒนาการลงทุนในด�านการท#องเท่ียวในพ้ืนท่ี มีการพัมนาผลิตภัณฑ/สินค�าชุมชน
ภายในพ้ืนท่ี ตําบลโปJงตาลองในพ้ืนท่ีตําบลโปJงตาลองนั้น จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจในด�านการทําสวน
ผลไม� โดยเฉพาะ การทําสวนมะม#วงส#งออกต#างประเทศ เป=นการพัฒนาด�านเศรษฐกิจอย#างต#อเนื่องใน
พ้ืนท่ีนี้จะเป=นพ้ืนท่ีท่ีเป=นแหล#งท#องเท่ียว การพัฒนาเศรษฐกิจจะเติบโตอย#างต#อเนื่องทุกป> และมีรีสอร/ท 
โรงแรม เพ่ิมข้ึนอย#างรวดเร็ว และเห็นว#า ควรมีการส#งเสริมผลผลิต หรือผลิตภัณฑ/สินค�าในชุมชน 
ตําบลวังไทรการพัฒนาเศรษฐกิจยังมีน�อย การดํารงชีวิตเป=นไปอย#างเรียบง#ายตามฐานะของครอบครัว
ประชาชนอยู#อย#างเรียบง#ายตามฐานะของครอบครัวมีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการ
ดําเนินชีวิต มีการส#งเสริมการให�ผลิต ผลิตภัณฑ/ในครัวเรือนใช�เอง เช#น น้ํายาล�างจาน 
    การมีส#วนร#วมการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 30.23 ส#วนใหญ#
การมีส#วนร#วมการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตําบลไทยสามัคคีมีการส#งเสริมอาชีพท่ีประชาชนทําอยู# ให�
ม่ันคง ยั่งยืนและมีอาชีพเสริมเม่ือว#างงานองค/การบริหารส#วนตําบลร#วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอ จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ/สินค�าในชุมชน ส#งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ/ เช#น ทําแหนมเห็ด 
ข�าวเกรียบเห็ด ฯลฯ ตําบลวังน้ําเขียวมีชมรมท#องเท่ียว ท่ีรวมตัวกันของรีสอร/ทต#างๆ เกิดข้ึน จัด
กิจกรรมต#างๆ เพ่ือกระตุ�นการท#องเท่ียว และสนับสนุนส#วนราชการเช#น โรงพยาบาลฯ เกษตรกร
รวมกลุ#มปลูกผักไร�สารพิษ ผลไม� เห็ด รวมถึงการแปรรูปให�เป=นผลิตภัณฑ/ เพ่ิมมูลค#า รายได�ของ
ประชาชนเพ่ิมข้ึน การใช�จ#ายเงินเพ่ิมข้ึนฟุJมเฟUอยข้ึน ห�ามมีโรงงานหรือเขตอุตสาหกรรมในเขต อําเภอ
วังน้ําเขียว ตําบลบุพราหมณ/ มีความร#วมมือกันในระดับกลุ#มชาวบ�านเป=นอย#างดี ตําบลทุ#งโพธิ์ องค/กร
บริหารส#วนตําบล มีการส#งเสริมอาชีพทางเศรษฐกิจแก#ชุมชนทุกป> ป>ละ 300,000 บาทองค/กรบริหาร
ส#วนตําบลและผู�ใหญ#บ�าน มีการพัฒนาอาชีพ สร�างรายได�ให�ชุมชน ตําบลนาดี มีการช#วยกันพัฒนาให�
มีรายได�และมีวิชาชีพ ให�มีงานทําโดยท่ัวกันช#วยพัฒนาให�กับราษฎรมีรายได�เพ่ิม และมีวิชาชีพเพ่ือให�
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มีงานทํามีการส#งเสริมกลุ#มอาชีพในชุมชน เพ่ือสร�างรายได�ให�กับครอบครัวและตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงตําบลวังไทร เห็นว#ามีการส#งเสริมจากภาครัฐ 
    การสร�างมาตรการและกฎหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ มีผู�ถูกสัมภาษณ/           
ร�อยละ 2.33 ให�ความสําคัญกับการสร�างมาตรการและกฎหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตําบล   
โปJงตาลองเห็นว#า ถ�าชุมชนตําบลโปJงตาลอง ให�เอกสารสิทธิเป=นโฉนดท่ีดินแทนเอกสาร สปก. 4-01 
จะเป=นการพัฒนาเศรษฐกิจอย#างรวดเร็วข้ึนกว#านี้แน#นอน 
   2) ด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม 
    จากการสัมภาษณ/แบบมีโครงสร�างโดยการเก็บข�อมูลจากกลุ#มผู�นําในตําบล
ของพ้ืนท่ีอ#อนไหว พบว#า จิตสํานึกในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ผู�ให�
สัมภาษณ/ ร�อยละ 9.30 ส#วนใหญ#การมีจิตสํานึกในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล�อมโดยตําบลไทยสามัคคี มีการส#งเสริมให�ชาวบ�านดูแลชุมชนปลูกจิตสํานึกให�รักถ่ินท่ีอยู#ของ
ตนเอง ตําบลวังน้ําเขียวพบว#าชุมชนไม#ให�ความสําคัญ การใช�ทรัพยากรไม#รู�คุณค#า ควรให�ความรู�ชุมชน
อย#างถูกวิธี ปลูกฝ4งคนรุ#นใหม#ให�มีจิตสํานึกทุกภาคส#วนต�องร#วมกัน ตําบลระเริง มีการจัดกิจกรรมใน
การปลูกปJาเป=นประจํา มีการกําหนดไม#ให�ประชาชนท้ิงขยะบริเวณเขตปJา ส#งเสริมให�ประชาชนมี
จิตสํานึกรักษ/ปJา ตําบลวังกระทะให�ความรู�ความเข�าใจกับประชาชนด�านผลเสียต#อการทําลาย
สิ่งแวดล�อม 
    การสร�างกิจกรรมในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม 
ผู�ให�ถูกสัมภาษณ/ร�อยละ 34.88 ส#วนใหญ#การสร�างกิจกรรม การพัฒนาการจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล�อม โดยตําบลวังน้ําเขียวจัดแปลงปลูกปJา ส#งเสริมการปลูกปJา วัด โรงเรียน บ�าน และชุมชน 
ตําบลระเริงมีการจัดกิจกรรมในการปลูกปJาเป=นประจํา มีการกําหนดไม#ให�ประชาชนท้ิงขยะบริเวณ
เขตปJา ส#งเสริมให�ประชาชนมีจิตสํานึกรักษ/ปJา จัดกิจกรรมให�ประชาชนรู�จักการใช�ประโยชน/จากปJา 
หรือทรัพยากรธรรมชาติ เช#น การท#องเท่ียวเชิงอนุรักษ/ จัดกิจกรรมปลูกปJา ให�งบประมาณแต#ละพ้ืนท่ี
ดําเนินการ ตําบลนาดี จัดกิจกรรมให�ชุมชนให�มีการปลูกปJาเพ่ิมมากข้ึนให�ชุมชน มีการปลูกปJาชุมชน
เพ่ิม และ ให�ธรรมชาติสิ่งแวดล�อมดีข้ึนมีการจัดกิจกรรมการปลูกปJาเพ่ือทดแทน ไม#ทําลายปJา และเผา
ปJาอันส#งผลต#อระบบนิเวศน/และความสมดุลของธรรมชาติมีการจัดต้ังกลุ#มชาวบ�าน เพ่ือทํากิจกรรม
พัฒนาฟU`นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมในพ้ืนท่ี ช#วยกันปลูกปJา เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวส#งเสริมกิจกรรม
ปลูกปJา อนุรักษ/ปJาไม� ช#วยลดภาวะโลกร�อน เพ่ิมแหล#งอาหารให�กับสัตว/ปJา เพ่ือไม#ให�บุกรุกลงมาใน
พ้ืนท่ีของชาวบ�าน ตําบลวังกระทะ จัดกิจกรรมส#งเสริมสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให�   
น#าอยู# น#ามอง รณรงค/ประชาสัมพันธ/ การรวบรวมกําจัดสิ่งปฏิกูล ขยะต#างๆ รวมถึงระบบการจัดเก็บ
ได�อย#างถูกวิธีมีการปลูกปJาชุมชน ในบางหมู#บ�าน โดยได�รับการส#งเสริมจากหน#วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
ตําบลวังไทรมีการส#งเสริมกิจกรรมปลูกปJาเพ่ือการอนุรักษ/ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม มีการ
จัดต้ังกลุ#มชาวบ�านในการอนุรักษ/ทรัพยากรธรรมชาติ, ส#งเสริมกิจกรรมฟU`นฟู ปลูกปJาในเขตพ้ืนท่ี ต้ัง
กฎระเบียบการใช�ประโยชน/จากพ้ืนท่ี ส#งเสริมการใช�ทรัพยากรอย#างคุ�มค#า 
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    การสร�างมาตรการและกฎหมายในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล�อม ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 11.63 ส#วนใหญ#การสร�างกิจกรรม การพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยตําบลไทยสามัคคีมีการพัฒนาจัดต้ังกฎระเบียบการใช�
ประโยชน/จากปJาในพ้ืนท่ีอ#อนไหว มากท่ีสุด ตําบลวังน้ําเขียว มีการวางแผนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย 
โดยร#วมกับองค/การบริหารส#วนจังหวัดจัดทําระบบกําจัดขยะแบบเต็มรูปแบบ โดยสามารถนําขยะมา
ทําเป=นผลผลิตเรื่องปุfยได� ตําบลระเริง มีการพัฒนาจัดต้ังกลุ#มชาวบ�านในพ้ืนท่ีอ#อนไหวในการอนุรักษ/
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม มีการพัฒนาจัดต้ังกฎระเบียบการใช�ประโยชน/จากปJาในพ้ืนท่ีอ#อนไหว 
แต#บางส#วนของตําบลระเริง ไม#มีการจัดต้ังกฎระเบียบ และขาดการฟU`นฟู ตําบลวังกระทะ มีการ
พัฒนาจัดต้ังกลุ#มชาวบ�านในการอนุรักษ/ทรัพยากรธรรมชาติ, ส#งเสริมกิจกรรมฟU`นฟู ปลูกปJา มีการ
จัดต้ังกฎหมาย ระเบียบจากการใช�ประโยชน/จากปJา 
    การมีส#วนร#วมในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ผู�ให�
สัมภาษณ/ร�อยละ 37.21 ส#วนใหญ#การมีส#วนร#วมในการพัฒนาการจัดกาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม โดยตําบลไทยสามัคคีมีกลุ#มอนุรักษ/ต�นน้ํามูลเข�ามามีส#วนร#วมในการพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมตําบลวังน้ําเขียวชาวบ�านและเจ�าหน�าท่ีปJาไม�ทําข�อตกลงให�ชาวบ�านหา
ของปJาได�ในเวลาท่ีเหมาะสม ไม#มีการตัดไม�ในพ้ืนท่ีท่ีมีเจ�าหน�าท่ีดูแลอย#างใกล�ชิด ตําบลระเริงมีการ
พัฒนาจัดต้ังกลุ#มชาวบ�านในพ้ืนท่ีอ#อนไหวในการอนุรักษ/ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม มีการพัฒนา
จัด ต้ังกฎระเบียบการใช�ประโยชน/จากปJาในพ้ืนท่ีอ#อนไหว ตําบลบุพราหมณ/  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมภายในหมู#บ�าน ได�สร�างเสริมความเข�าใจถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติว#ามีความจําเป=นอย#างไร หากไม#ช#วยกันอนุรักษ/และจะเกิดผลเสียหายต#อ
สิ่งแวดล�อมและเกิดภัยธรรมชาติข้ึนได�โดยง#าย มีการจัดต้ังกลุ#มพัฒนาพ้ืนท่ี มีการพัฒนาและจัดต้ัง
กลุ#มในการอนุรักษ/ทรัพยากรธรรมชาติและร#วมจัดต้ังกฎระเบียบของการใช�ทรัพยากรธรรมชาติมีการ
ประสานงานช#วยเหลือด�านการพัฒนาการจัดการอย#าให�บุกรุกปJา ตําบลทุ#งโพธิ์  มีการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนหมู#บ�านอยู#ร#วมกันกับปJาได� โดยองค/การบริหารส#วนตําบลหมู#บ�านร#วมกัน
ปลูกปJาชุมชนอนุรักษ/ปJาไม�ทุกป>การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทําได�ไม#ต#อเนื่องจริงจังจากส#วนราชการ
องค/การบริหารส#วนตําบล มีกิจกรรมปลูกปJาชุมชนทุกป> เนื้อท่ี 15 ไร# งบฯ 40,000 บาท ตําบลโปJงตาลอง 
เห็นว#ามีหน#วยงานกํากับดูแลอยู#แล�วและทาง องค/การบริหารส#วนตําบล ได�เข�ามาดูแลเรื่องการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดล�อม เช#น การกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชน เป=นต�น 
    ป4ญหาการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ผู�ให�
สัมภาษณ/ ร�อยละ 6.98 ส#วนใหญ#ป4ญหาการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมโดย 
ตําบลโปJงตาลองเห็นว#าในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมนั้น จะดําเนินการด�วย
ความยากลําบาก เนื่องจากในเขตพ้ืนท่ีมีการเจริญเติบโตในด�านการก#อสร�างรีสอร/ท โรงแรมท่ีพักมาก
ข้ึน และทําให�ขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึน จึงทําให�การดูแลเป=นไปด�วยความยากลําบาก
และ เห็นว#าการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล�อมในพ้ืนท่ีเป=นไปโดยยากลําบาก เนื่องจาก มีการเติบโต
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ทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย#างรวดเร็ว มีโรงแรม รีสอร/ท เกิดข้ึนอย#างมากมาย ก็จะเกิดสภาวะมลพิษ 
ป4ญหาด�านการจัดการขยะ เป=นป4ญหามากท่ีสุดในขณะนี้ 
   3) ด�านการมีส#วนร#วมของประชาชน 
    จากการสัมภาษณ/แบบมีโครงสร�างโดยการเก็บข�อมูลจากกลุ#มผู�นําในตําบล 
ของพ้ืนท่ีอ#อนไหว พบว#า รูปแบบการมีส#วนร#วมของประชาชน ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 88.64 ส#วนใหญ#
รูปแบบการมีส#วนร#วมของประชาชนโดย ตําบลไทยสามัคคีเห็นว#า ประชาชนควรมีส#วนร#วมในการ
ช#วยกันดูแลรักษาแม#น้ํา ลําคลอง สิ่งปฏิกูล เช#น ขยะมูลฝอย ปลูกต�นไม�ประชาชนควร มีการให�ความ
ร#วมมือกับหน#วยงานภาครัฐและเอกชนมีการต้ังกฎ หรือข�อตกลงร#วมกันในชุมชนและให�ความ
ช#วยเหลือกับทางราชการเป=นอย#างดี ช#วยสอดส#องดูแลผู�คนแปลกหน�าท่ีมาบุกรุกปJาตําบลวังน้ําเขียว 
มีกฎร#วมกันว#าห�ามใช�เสียงหลัง 22.00 น. เพ่ือไม#ให�รบกวนสัตว/ปJาและบุคคลอ่ืน มีการรณรงค/ให�มีการ
รวมรักสามัคคีในการทํางาน และพบว#า การมีส#วนร#วมของประชาชนมีน�อยมาก ขาดความรู�และระบบ
การจัดการ หน#วยงานภาครัฐต�องเข�ามาบริหารจัดการร#วมกับประชาชนการมีส#วนร#วมของประชาชน
ในด�านการเกษตรพัฒนามีการจัดอบรมของท�องถ่ินและประชาชนเข�ามามีส#วนร#วมกันมากข้ึน ตําบล
ระเริง ประชาชนมีการร#วมกันในการกันเขตไฟฟHาในฤดูแล�ง มีการนําไม�ไผ#มาจักสานทําตะกร�า เข#ง
ปลาทู สุ#ม และอ่ืนๆ มีการหาเห็ดมาบริโภคและขาย ทําให�ฝนฟHาตกตามฤดูกาล ทําให�พ้ืนท่ีมีความ
ร#มเย็นอากาศดี และ มีการช#วยเหลือซ่ึงกันและกันประชาชนมีส#วนร#วมในการช#วยเหลือซ่ึงกันและกัน
ประชาชนมีการรวมกลุ#มกันอย#างไม#เป=นทางการอย#างสมํ่าเสมอประชาชนมีการให�ความร#วมมือกับ
หน#วยงานภาครัฐและเอกชน ตําบลบุพราหมณ/ได�สร�างความเข�าใจให�ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีแต#ละ
หมู#บ�าน ได�ตระหนักถึงการมีส#วนร#วมในการพัฒนาพ้ืนท่ีภายในหมู#บ�านของตนเองให�มีสภาพดีข้ึน     
น#าอยู#อาศัย รักความสะอาด และเห็นความสําคัญและประโยชน/ส#วนรวมเป=นใหญ# ประชาชนในตําบล
ส#วนใหญ#ให�ความร#วมมือมาก โดยเข�าร#วมกิจกรรมและส#งเสริมการอนุรักษ/ทรัพยากรธรรมชาติ และให�
ความร#วมมือกับหน#วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนให�ความร#วมมืออย#างดี แต#บางส#วน การมีส#วนร#วมไม#มี
หรือมีน�อยมากเพราะประชาชนต�องทํามาหากินกัน เนื่องจากประชาชนมีฐานะยากจน การมีส#วนร#วม
ของตําบลทุ#งโพธิ์ ใช�วิธี สร�างอาสาสมัครพิทักษ/ปJาชุมชนในหมู#บ�าน โดยรอบปJาเขตอุทยานท่ีมีป4ญหา
อ#อนไหว นอกจากนี้ แกนนําประชาคมผู�ใหญ#บ�าน ส#วนใหญ#จะเป=นแกนนําในการพัฒนาท�องถ่ินในการ
เสนอโครงการแบบมีส#วนร#วม เช#น เป=นกรรมการเสนอแผนงานโครงการต#อ องค/กรปกครองส#วน
ท�องถ่ิน. โดยเฉพาะ องค/กรบริหารส#วนตําบลจะให�ประชาชนมีส#วนร#วมในการเสนอโครงการพัฒนา
ต#างๆของตําบลดีมาก และ ประชาชนเข�ามามีส#วนร#วมพัฒนาผ#านเวทีประชาคมหมู#บ�านและตําบล
ประชาชนมีส#วนร#วมการพัฒนาผ#านเวทีประชุมประชาคมหมู#บ�าน ตําบลนาดีทุกอย#างในการพัฒนา
โครงการต#างๆ ให�มีประชาชนมีส#วนร#วมทุกๆครั้ง ประชาชน มีส#วนร#วมกับหน#วยงานของภาครัฐและ
เอกชน เช#น เข�ารับฟ4งเวทีประชาคม เข�าร#วมกิจกรรมปลูกปJาประชาชนต�องมีส#วนร#วมในการดูแล
พัฒนาพ้ืนท่ี ร#วมมือกับหน#วยงานของรัฐ เพ่ือช#วยกันพัฒนาพ้ืนท่ี และเห็นว#าต�องให�ประชาชนมีส#วน
ร#วมในการอนุรักษ/ปJาไม� ช#วยเหลือกันและกันในเรื่องราวต#างๆ เก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนท่ีปJาไม� ตําบล   
วังกระทะส#งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการมีส#วนร#วมของประชาชน เสริมสร�างความเข�มแข็งของ
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ประชาชน จัดเวทีประชาคม เปVดโอกาสให�ประชาชนรับทราบข�อมูลข#าวสารนักเรียน หน#วยงานเอกชน 
ชาวบ�านช#วยกันปลูกปJาชาวบ�านมีส#วนร#วมเป=นกรรมการในการจัดซ้ือจัดจ�างของ องค/กรบริหารส#วน
ตําบล ประชาชนให�ความร#วมมือรับฟ4งข�อมูลเพ่ือแก�ไขป4ญหาตามสภาพของป4ญหา เช#น การไม#บุกรุก
นําของปJามาทําประโยชน/ส#วนตัวประชาชนให�ความร#วมมือ และ ประชาชนมีส#วนร#วมในการช#วยเหลือ
ซ่ึงกันและกันประชาชนให�ความร#วมมือกับหน#วยงานภาครัฐและเอกชน การมีส#วนร#วมของตําบลโปJง
ตาลองการมีส#วนร#วมของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีนั้น ประชาชนมีส#วนร#วมน�อยมาก เนื่องจากประชาชน
ส#วนใหญ#มีอาชีพเกษตรกรรม รับจ�าง จึงทําให�ไม#มีเวลามาทํากิจกรรมร#วมกัน เพราะทุกคนจะต�องทํา
มาหาเลี้ยงชีพ และ การมีส#วนร#วมของประชาชนในพ้ืนท่ี มีไม#ค#อยมากนักเพราะว#าประชากรส#วนใหญ#
มาจากในเมือง เข�ามาซ้ือท่ีดินเพ่ือเป=นท่ีพักตากอากาศ จึงไม#ให�ความสําคัญ และมีจิตสํานึกในการ
รักษาพ้ืนท่ีมากเท#าท่ีควรประชาชนให�ความร#วมมือและมีส#วนร#วมการพัฒนาพ้ืนท่ีเป=นอย#างดี และเห็น
ว#ามีหน#วยงานกํากับดูแลอยู#แล�วป4จจุบันประชากรในชุมชนได�มีส#วนร#วมมากข้ึน ไม#ว#าจะเป=นประชาชน
ตรวจงานต#างๆของหน#วยรัฐ ตําบลวังไทรการมีส#วนร#วมของประชาชนมีน�อย อย#างไรก็ตาม ประชาชน
ในพ้ืนท่ีท่ีเข�ามามีส#วนร#วมในการทํากิจกรรมการเป=นคณะกรรมการร#วมกับ องค/การบริหารส#วนตําบล
ประชาชนมีส#วนร#วมในการช#วยเหลือซ่ึงกันและกัน ให�ความร#วมมือกับทางภาครัฐและเอกชนอย#างดี 
    สร�างกิจกรรมการมีส#วนร#วมของประชาชน  ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 11.36 
ส#วนใหญ#สร�างกิจกรรมการมีส#วนร#วมของประชาชนโดย ตําบลไทยสามัคคี ช#วยกันดูแลรักษาแม#น้ํา      
ลําคลอง สิ่งปฏิกูล เช#น ขยะมูลฝอย ปลูกต�นไม�ตําบลวังน้ําเขียวจัดกิจกรรมทางด�านต#างๆ ท#องเท่ียว
เชิงอนุรักษ/ และการปลูกปJาเขาแผงม�าอย#างมีส#วนร#วมตลอดมา ตําบลระเริงประชาชนมีการร#วมกันใน
การกันเขตไฟฟHาในฤดูแล�ง มีการนําไม�ไผ#มาจักสานทําตะกร�า เข#งปลาทู สุ#ม และอ่ืนๆ มีการหาเห็ดมา
บริโภคและขาย ทําให�ฝนฟHาตกตามฤดูกาล ทําให�พ้ืนท่ีมีความร#มเย็นอากาศดี ตําบลทุ#งโพธิ์สร�าง
อาสาสมัครพิทักษ/ปJาชุมชนในหมู#บ�าน โดยรอบปJาเขตอุทยานท่ีมีป4ญหาอ#อนไหว 
   4) ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน 
    จากการสัมภาษณ/แบบมีโครงสร�างโดยการเก็บข�อมูลจากกลุ#มผู�นําในตําบล 
ของพ้ืนท่ีอ#อนไหว พบว#า รูปแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 58.14 ส#วน
ใหญ# รูปแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชนโดยตําบลไทยสามัคคีพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน โดยทําให�
น#าอยู#อาศัยและนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการดํารงชีวิตมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน/ในพ้ืนท่ีให�มี
ความสวยงามเพ่ือการท#องเท่ียวและพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให�ใช�งานได� รูปแบบการ
พัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชนในตําบลวังน้ําเขียวมีการขยายไฟฟHาเข�าพ้ืนท่ีของประชาชนเพ่ิมมากข้ึน แต#
ยังไม#ท่ัวถึงและไม#เสถียร ไฟดับบ#อย ไม#สมํ่าเสมอ ทําให�เครื่องใช�ไฟฟHาชํารุดบ#อย น้ําประปามีน�อยไม#
ครอบคลุม ส#วนใหญ#เป=นประปาหมู#บ�านท่ียังไม#มีคุณภาพมาตรฐาน โทรศัพท/พ้ืนฐานเสียบ#อยมาก 
ถนนตัดเข�า พ้ืนท่ีอิทธิพล ไม#มีการกําหนดผังเมืองอย#างจริงจัง อย#างไรก็ตามก็ยังคง มีการพัฒนา ถนน 
ไฟฟHา ประปา พัฒนาอาชีพพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชนเพ่ือรองรับการท#องเท่ียวเชิงอนุรักษ/ และ พ้ืนท่ี
ของประชาชนท่ีมีการพัฒนาส#วนใหญ#จะเป=นเกษตรกรรมแต#จะมีหลายรูปแบบ เช#น พัฒนาเป=นผักไร�
สารพิษ พัฒนาเป=นผลไม� เช#น พุทรานมสด ไร#องุ#น เป=นต�น ตําบลระเริงมีการจัดอบรม อปพร. เพ่ือ
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สามารถช#วยเหลือประชาชนในตําบล มีการขอรับการสนับสนุนในการขยายเขตไฟฟHาแรงตํ่าแก#
ประชาชน มีการขอรับงบประมาณในการก#อสร�างระบบประปาในหมู#บ�าน มีการให�บริการอินเตอร/เน็ต
แก#ประชาชน มีการทําความสะอาดแหลางท#องเท่ียวในวันสําคัญมีการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีเคยสร�างความ
ม่ันคงปลอดภัยแก#ประชาชน มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช#น ไฟฟHา ประปา โทรศัพท/ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีอ#อนไหวมีการพัฒนาแหล#งการท#องเท่ียวตามฤดูกาลต#างๆ บางส#วนเห็นว#ามีการ
กําหนดเขตพ้ืนท่ีให�ประชาชน เช#น พ้ืนท่ีทํากิน แบ#งโซนหรือเขตพ้ืนท่ี เช#น พ้ืนท่ีทําการเกษตร พ้ืนท่ี    
รีสอร/ท หรือท่ีพัก พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน เช#น ไฟฟHา ประปา ถนน ส#งเสริมประชาชน ท#องเท่ียวเชิง
อนุรักษ/ เช#น โฮมสเตย/มีการสร�างความม่ันคง ความปลอดภัยให�กับประชาชน มีการพัฒนาระบบ น้ํา 
ไฟฟHามีการพัฒนาพ้ืนท่ี โครงสร�างความม่ันคงปลอดภัยแก#ประชาชนมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
เช#น ไฟฟHา ประปา โทรศัพท/มีการพัฒนาแหล#งท#องเท่ียวตามฤดูกาล ตําบลบุพราหมณ/ พ้ืนท่ีของ
ประชาชนในแต#ละหมู#บ�านเป=นสวน ไร# นา ได�ทําการเพาะปลูกต#างๆ เพ่ือบริโภคและจัดออกจําหน#าย
ในเขตพ้ืนท่ีใกล�เคียงระบบสาธารณูปโภคได�รับการพัฒนาอย#างต#อเนื่อง ตําบลนาดีเห็นว#ามีการให�การ
สนับสนุนการสํารวจแหล#งท#องเท่ียว และให�บริหารพัฒนาชุมชนมีการพัฒนาระบบโครงการสร�าง
สาธารณูปโภค เช#น ไฟฟHา ประปา โทรศัพท/ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก#นักท#องเท่ียวและเพ่ิม
นักท#องเท่ียวในชุมชนมีการพัฒนาแหล#งท#องเท่ียวต#างๆ ในชุมชนให�มีสภาพท่ีน#าเท่ียว โดยการไม#
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีของตนเอง ตําบลวังกระทะมีการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยสร�างความม่ันคง
ปลอดภัยแก#ประชาชน มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช#น ไฟฟHา ประปา โทรศัพท/ ตําบลโปJงตา
ลองประชาชนในพ้ืนท่ีจะทําการพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเองโดยการเกษตร ปลูกผัก ทําสวนผลไม� ในพ้ืนท่ี
ว#างของตนเองประชาชนนอกพ้ืนท่ี จะทําการก#อสร�างรีสอร/ท โรงแรม เพ่ือนํารายได�มาสู#ตนเอง แต#ใน
ขณะเดียวกันก็ทําลายทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีไปด�วย ตําบลวังไทรมีการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค เช#น ไฟฟHา ประปา โทรศัพท/มีการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยสร�างความม่ันคงปลอดภัยให�แก#
ประชาชนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
    การสร�างมาตรการและกฎหมายเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน ผู�ให�สัมภาษณ/
ร�อยละ 9.30 ส#วนใหญ#การสร�างมาตรการและกฎหมายเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชนโดย ตําบลนาดี
ต�องมีการพัฒนาดําเนินการพ้ืนท่ีภายใต�แผนปฏิบัติการท่ีมีการวางแผนไว�แล�วเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ตําบล
วังกระทะ ปฏิบัติตามแผนพัฒนาของหน#วยงานต#างๆ ตําบลโปJงตาลองเห็นว#ามีหน#วยงานกํากับดูแล
อยู#แล�ว ตําบลวังไทร เห็นว#าองค/การบริหารส#วนตําบล มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใน
กิจกรรมและมีความยืดหยุ#น และอํานวยความสะดวกต#อประชาชน 
    การมีส#วนร#วมเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 27.91 
ส#วนใหญ#การมีส#วนร#วมเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชนโดยตําบลวังน้ําเขียวมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
ของคนในชุมชนในการปลูกพืชผสมผสานเพ่ือแก�ไขป4ญหาประชาชนรักและหวงแหนพ้ืนท่ี ตําบลบุพราหมณ/ 
มีหน#วยงานจากภาครัฐดูแลอย#างต#อเนื่อง และ มีส#วนร#วมในการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือสร�างความม่ันคงและ
ความปลอดภัยให�ประชาชน ตําบลทุ#งโพธิ์ ประชาชนท่ีอยู#รอบปJามีท่ีดินทํากินร#วมกับรักษาปJาพ้ืนท่ี
ตําบลทุ#งโพธิ์ มีการพัฒนาอย#างต#อเนื่อง โดยบูรณาการจากทุกภาคส#วน เช#น ศพส. ท่ี 29 กรม
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ภาค 6 แต# ประชาชนบางส#วนไม#มีพ้ืนท่ีทํากินเป=นของตนเอง ก็
จะยากต#อการพัฒนา ตําบลนาดีเห็นว#าประชาชนต�องพร�อมใจกันพัฒนาพ้ืนท่ีให�อยู#อย#างร#มรื่นตําบลวัง
กระทะประชาชนรับรู�ทีละก�าวเดิน ตําบลโปJงตาลอง ประชาชนกับการมีส#วนร#วมการพัฒนาทุกด�าน
ของรัฐเพ่ือจะได�ดูแลสิ่งแวดล�อม 
    ป4ญหาการพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 4.65 แสดง
ความคิดว#าป4ญหาการพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชนมี ประเด็นสําคัญคือองค/การบริหารส#วนตําบล มีงบ
จํากัดทําให�การพัฒนาล#าช�า และ การพัฒนาพ้ืนท่ีมีความยากลําบากเพราะไม#มีงบประมาณมากพอ 
   5) ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    จากการสัมภาษณ/แบบมีโครงสร�างโดยการเก็บข�อมูลจากกลุ#มผู�นําในตําบล 
ของพ้ืนท่ีอ#อนไหว พบว#า รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 44.19 ส#วน
ใหญ#รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโดย ตําบลไทยสามัคคี มีการเผยแพร#ข�อมูลข#าวสารท้ัง
ทางอินเตอร/เน็ตและแผ#นพับ ตําบลวังน้ําเขียวมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการติดต้ัง
อินเตอร/เน็ต โทรศัพท/สาธารณะจัดระบบอินเตอร/เน็ตชุมชน WIFI และเห็นว#าควรจะมีอินเตอร/เน็ต
บริการฟรีให�ประชาชนเข�าถึงข�อมูลข#าวสาร ตําบลระเริงมีการพัฒนาข�อมูลเพ่ือสร�างการรับรู�โดย
กําหนดการพัฒนาในพ้ืนท่ีอ#อนไหวมีการพัฒนาข�อมูลสารสนเทศเพ่ือสร�างความเข�าใจโดยกําหนดการ
พัฒนาในพ้ืนท่ีอ#อนไหวมีการพัฒนาเผยแพร#ข�อมูลในรูปแบบต#างๆ ทางอินเตอร/เน็ต แผ#นพับ วารสาร 
และมีการติดต้ังและบริการอินเตอร/เน็ตในพ้ืนท่ีมีการนําระบบเทคโนโลยีมาใช�ในพ้ืนท่ี เช#น การ
กําหนด GPS ของพ้ืนท่ีแต#ละโซนมีการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ ตําบลบุพราหมณ/ได�ทํา
เทคโนโลยีต#างๆ ท่ีรัฐได�เผยแพร#เข�ามาให�ความรู�แก#ประชาชนภายในหมู#บ�านแต#ละหมู# โดยจัดทําเป=น
แผ#นปHาย ให�ความรู� ติดต้ังไว�ในศาลาประชาคมหมู#บ�านมีเสียงตามสาย อินเตอร/เน็ตหมู#บ�าน และยังมี
เครื่องมือสื่อสารตามปกติ ตําบลทุ#งโพธิ์นําระบบเทคโนโลยีมาใช�หาพิกัดจัดแนวเขตสํารวจพ้ืนท่ีทํากิน
ให�เกษตรกร ตําบลนาดี มีการพัฒนาด�านสังคมและการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและสาธารณะสุข
และภูมิป4ญญาท�องถ่ินมีการเผยแพร#ข�อมูลข#าวสารการท#องเท่ียวในรูปแบบของ Internet หรือวารสาร
ของท�องถ่ินเผยแพร#ข�อมูลต#างๆของพ้ืนท่ีให�นักท#องเท่ียวในรูปแบบต#างๆ เพ่ือให�นักท#องเท่ียวได�รับรู�
ข�อมูลข#าวสารในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตําบลวังกระทะ มีการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการพัฒนาประชาสัมพันธ/
บริการอินเตอร/เน็ตฟรี มีการพัฒนาข�อมูลเพ่ือสร�างการรับรู�โดยกําหนดการพัฒนาในพ้ืนท่ีมีการ
พัฒนาการเผยแพร#ข�อมูลในรูปแบบต#างๆ ทางอินเตอร/เน็ต แผ#นพับ วารสาร ฯลฯ 
    การมีส#วนร#วมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 11.63
ส#วนใหญ#รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตําบลไทยสามัคคีเห็นว#าควรให�ประชาชนเข�าถึง
และมีส#วนร#วมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตําบลระเริง มีการส#งเสริมให�ผู�นํามีวิทยุติดต#อภายใน
พ้ืนท่ี มีการใช�อินเตอร/เน็ตในการส#งต#อข�อมูล มีการใช�เสียงตามสายในการประชาสัมพันธ/ข#าวสาร มี
การประชาสัมพันธ/ข#าวไปยังผู�นําชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ/ต#อไป ตําบลทุ#งโพธิ์ องค/การบริหารส#วน
ตําบล สนับสนุนการจัดทําสํารวจด�วยเทคโนโลยี หาจุดพิกัดของแนวเขตผ#านภาคประชาชนในตําบล 
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    ป4ญหาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 44.19 แสดง
ความคิดว#าป4ญหาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีประเด็นสําคัญโดย ตําบลวังน้ําเขียวเห็นว#ามีการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช�ามาก บางพ้ืนท่ียังไม#มีคลื่นโทรศัพท/ โดยมากมีคลื่น GSM การ
กระจายข�อมูลมีน�อย รับรู�แบบปากต#อปาก ผู�นําชุมชนยังไม#เข�มแข็ง การทํางานของผู�นําชุมชนยังไม#มี
ส#วนร#วม หรือการค�นหาความต�องการท่ีแท�จริงของชุมชน ตําบลระเริงเห็นว#ามีการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมีไม#เพียงพอ ตําบลทุ#งโพธิ์ เห็นว#าชาวบ�านไม#มีความรู�ด�านเทคโนโลยีเท#าท่ีควร และ 
ประชาชนขาดความรู� ความเข�าใจและการใช�งานท่ีดีชาวบ�านไม#มีความรู�และการใช�ประโยชน/จาก
เทคโนโลยี แต#ตําบลบุพราหมณ/ ประชาชนเข�าถึงแหล#งข�อมูลได�รวดเร็ว ตําบลวังกระทะ ไม#มีป4ญหา
เพราะได�รับฟ4งข#าวสารจากสื่อเทคโนโลยีรวดเร็วข้ึนกว#าเม่ือก#อนแต#การพัฒนาเป=นไปช�า ตําบลนาดี 
อยากให�การสื่อสารข�อมูลให�มีความสัมพันธ/ซ่ึงกันและกัน ตําบลวังกระทะเห็นว#า ไม#มีป4ญหาการ
พัฒนา เพราะมีการพัฒนาอย#างต#อเนื่องมีการพัฒนาอย#างรวดเร็ว และในอนาคตพ้ืนท่ีนี้คงต�องมี
โทรศัพท/ อินเตอร/เน็ต ครบท้ังหมด ตําบลโปJงตาลอง เห็นว#าควรมีระบบสารสนเทศท่ีรวดเร็วกว#านี้ 
เพราะป4จจุบันเราต�องใช�เทคโนโลยีกับไอทีเป=นสําคัญ ควรจะเร#งการพัฒนาด�านนี้ด�วยการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในเขตพ้ืนท่ีนี้ มีการพัฒนาไปอย#างรวดเร็ว เพราะในพ้ืนท่ีมีท้ังอินเตอร/เน็ต 
โทรศัพท/ และคาดว#าจะมีการพัฒนาในเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย#างต#อเนื่อง ตําบลวังไทร 
การพัฒนาเทคโนโลยียังมีน�อยแต#ระบบการสื่อสารพัฒนาอย#างรวดเร็วมีการพัฒนาข�อมูลเพ่ือสร�างการ
รับรู�สร�างความเข�าใจในข�อมูลสารสนเทศพัฒนาวัสดุอุปกรณ/และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช�อย#าง
เพียงพอและทันสมัย 
  3. สรุปผลการวิเคราะห/ข�อมูลเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ#อนไหว 
   การวิเคราะห/ข�อมูลเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว           
ในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง จังหวัดนครราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  ใน 7 ด�าน 
สรุปผลตามรายเอียดดังต#อไปนี้ 
   1) ด�านนักประชาธิปไตย 
    จากการสัมภาษณ/แบบมีโครงสร�างโดยการเก็บข�อมูลจากกลุ#มผู�นําตําบล 
พ้ืนท่ีอ#อนไหวพบว#า ท่ีมาและลักษณะของผู�นําแบบนักประชาธิปไตย ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 41.86 
พบว#า ผู�นํามักมาจากการซ้ือเสียง จึงไม#ได�ปฏิบัติตามความต�องการของชุมชน ประชาชนขาดความรู� 
ความเข�าใจในหน�าท่ีของประชาชน ผู�นํามีพอประมาณในพ้ืนท่ี แต#ยังไม#ค#อยเข�าใจในความเป=น
ประชาธิปไตย ผู�สัมภาษณ/บางรายเห็นว#า ผู�นําหมู#บ�าน ควรต�องสร�างความเข�าใจให�ประชาชนภายใน
หมู#บ�านของตนได�ทราบถึงหน�าท่ีของตนเอง มีอยู#ในระบอบประชาธิปไตย  เคารพสิทธิของผู�อ่ืน เข�าใช�
สิทธิของตนเองในการเลือกต้ัง ผู�นําหมู#บ�าน อบต. อบจ. และ สส. สว. และ มีความเข�าใจกฎหมาย รัก
และเข�าใจระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย/การเป=น
ประชาธิปไตยในพ้ืนท่ีค#อนข�างจะมีความเป=นไปท่ีแตกต#างกันอยู#มากสนับสนุนการมีส#วนร#วมแบบ
ระบอบประชาธิปไตยเป=นนักประชาธิปไตย เป=นคนมีวินัยท่ีดี มีการบูรณาการป4ญหาร#วมกันทุกภาค
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ส#วนผู�นําควรเข�าใจในหลักของนักประชาธิปไตย และ ให�ความสําคัญกับลูกบ�านเป=นอย#างดี การมีแกน
นําท่ีเข�มแข็งในการเรียกร�องสิทธิของชาวบ�านได�ดี ผู�ถูกสัมภาษณ/ร�อยละบางรายเห็นว#ามีผู�นําท�องถ่ิน
อยู#แล�ว ท่ีให�ความรู�ประชาธิปไตย เป=นนักประชาธิปไตยส#งเสริมการมีส#วนร#วมของประชาชน โดย
ประชาชนเพ่ือประชาชน โดยประชาชนส#วนใหญ#มีความเข�าใจกับการเมืองมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเห็นจากสื่อ
โทรทัศน/ อินเตอร/เน็ต เป=นต�น ผู�ให�สัมภาษณ/บางรายเห็นว#าไม#มีผู�นําแบบประชาธิปไตยโดยมองว#าถ�า
ไม#มีผลประโยชน/ก็ไม#มีใครร#วม ทุกคนคิดแต#ผลประโยชน/ท้ังนั้น 
    การเคารพความเสมอภาคและเสรีภาพของผู�นําแบบนักประชาธิปไตย ผู�ให�
สัมภาษณ/ร�อยละ 20.93 พบว#า ตําบลไทยสามมัคคี เห็นว#า ในพ้ืนท่ี ผู�นํายึดวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
อย#างเคร#งครัดมาก ผู�นํายึดหลักความเป=นธรรมและความเสมอภาคมาก ผู�นําเคารพสิทธิเสรีภาพและ
ความคิดเห็นของทุกฝJายมาก และ ยึดหลักประชาธิปไตย ทํางานอย#างมีส#วนร#วม ในการบริหารงานมี
ความเป=นธรรม และนําหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติตําบลระเริง ให�ความเสมอภาคและเสรีภาพแก#ทุก
ฝJายตําบลนาดีเห็นว#า ต�องเคารพสิทธิ์เสรีภาพผู�อ่ืน ยึดหลักการความเป=นธรรม และความเสมอภาค
เท#าเทียมกันต�องยึดหลักกฎหมาย ความเป=นธรรม เสมอภาคเท#าเทียมกัน เคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน 
ตําบลวังกระทะเป=นผู�ท่ีมีความเคารพสิทธิเสรีภาพของผู�อ่ืนเสมอ สอดคล�องกับ ตําบลวังไทรการ
บริหารงานของผู�นําชุมชนยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ เคารพสิทธิ เสรีภาพและความคิดเห็น
ของทุกฝJาย 
    การเคารพเสียงข�างมากในการทํางานของผู�นําแบบนักประชาธิปไตย ผู�ให�
สัมภาษณ/ร�อยละ 18.60 พบว#าตําบลทุ#งโพธิ์ เห็นว#าตําบลมีแกนนําท่ีเข�มแข็ง และนักประชาธิปไตยใน
ชุมชนในการแสดงออกทางความคิดท่ีหลากหลายและยอมรับเสียงส#วนใหญ#ผ#านเวทีประชาคมตําบล
และหมู#บ�านการแสดงออกของคนในชุมชนมีหลากหลายแต#ยอมรับเสียงใหญ#ในชุมชนมีความเป=น
ประชาธิปไตย ยอมรับเสียงส#วนใหญ# ผ#านเวทีประชาคมมีการยอมรับความเห็นผู�อ่ืน ตําบลโปJงตาลอง
เห็นว#าประชาชนในพ้ืนท่ีส#วนใหญ# มีความสนใจเรื่องของข#าวสารบ�านเมืองมากข้ึน จึงทําให�เข�าใจ
เก่ียวกับประชาธิปไตย ยอมรับฟ4งความคิดเห็นของผู�อ่ืน มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติกัน โดยไม#ขัดแย�ง
กันคนเหล#านี้ไม#สามารถจะต#อกรกับนายทุนผู�มีอํานาจในพ้ืนท่ีได�มีความเป=นประชาธิปไตย รับฟ4งความ
คิดเห็นของประชาชนทุกคน และต้ังใจจริงในการแก�ไขป4ญหาในพ้ืนท่ี 
    การเคารพเคารพกติกาและกฎหมายในการทํางานของผู�นําแบบนัก
ประชาธิปไตย ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 18.60 พบว#า ตําบลระเริงมีการใช�หลักประชาธิปไตยในการ
ปฏิบัติงาน มีการใช�หลักกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับขององค/กร มีการรับฟ4งความคิดเห็นของ
ประชาชนประชาชนสามารถร#วมชี้แนะในการปฏิบัติงานมีการเชิญประชุมทุกฝJายภายในตําบลยึดวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยอย#างเคร#งครัด ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ ยึดหลักความเป=นธรรมและ
ความเสมอภาค เคารพสิทธิเสรีภาพและความเห็นของทุกฝJาย ตําบลนาดีเห็นว#าผู�นํายึดหลัก มีอํานาจ
ต�องเป=นธรรม ยึดระเบียบกฎหมายและความมีมนุษยธรรม หากทุกคนมีคุณธรรม มีการเคารพสิทธิ์
ของผู�อ่ืน เช#นเดียวกับ ตําบลวังกระทะยึดวิถีชีวิตประชาธิปไตยอย#างเคร#งครัด ยึดหลักกฎหมาย 
ระเบียบ ข�อบัญญัติ มีความเสมอภาคเป=นธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพความคิดเห็นของทุกฝJาย ตําบลวังไทร 



192 
 

ผู�นํายึดวิถีชีวิตประชาธิปไตยอย#างเคร#งครัด ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ ยึดหลักความ
เสมอภาค 
   2) ด�านมีมนุษยสัมพันธ/ 
    จากการสัมภาษณ/แบบมีโครงสร�างโดยการเก็บข�อมูลจากกลุ#มผู�นําตําบล 
พ้ืนท่ีอ#อนไหวพบว#า รูปแบบความสัมพันธ/ของผู�นําแบบมนุษยสัมพันธ/ ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 63.41 
พบว#า ตําบลไทยสามัคคีผู�นําปฏิบัติตนเป=นผู�มีมนุษยสัมพันธ/ท่ีดีมากผู�นํามีมนุษยสัมพันธ/กับชาวบ�านดี 
และ เข�ากับชาวบ�านได�เป=นส#วนมากรับฟ4งความคิดเห็นของผู�อยู#ใต�บังคับบัญชามีหลักความเป=นผู�นํา 
ตําบลวังน้ําเขียวมีมนุษย/สัมพันธ/ ท่ีดีมีน้ําใจ เข�าใจ ยิ้มเพ่ือสู�ป4ญหาคนในพ้ืนท่ีส#วนใหญ#จะมี
ความสัมพันธ/กันด�วยดี มีมนุษยสัมพันธ/ท่ีดีต#อกัน ตําบลระเริง ผู�นําในพ้ืนท่ีมีอัธยาศัยไมตรี เป=นมิตร
ต#อประชาชนในพ้ืนท่ีเป=นอย#างดีมีทักษะในการรับรู�และรับฟ4งการสื่อสารของผู�อ่ืนได�ดี ปฏิบัติตนเป=นผู�
มีมนุษย/สัมพันธ/ท่ีดี เป=นกัลยาณมิตรท่ีดีคอยช#วยเหลือแนะนําตลอดเวลา มีความเมตตาให�ความเป=น
กันเองกับประชาชนในพ้ืนท่ีเสมอเป=นกันเอง มองประชาชนท่ีเป=นมิตร มีความรอบรู� มีทักษะในการ
เข�าหาประชาชน ต�องมีพรหมวิหาร 4 ต�องรู�จักวางตนผู�นําในพ้ืนท่ีมีอัธยาศัยไมตรี เป=นมิตรต#อ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเป=นอย#างดี มีทักษะในการรับรู�และรับฟ4งการสื่อสารของผู�อ่ืนได�ดีปฏิบัติตนเป=นผู�มี
มนุษย/สัมพันธ/ท่ีดีเป=นกัลยาณมิตรท่ีคอยช#วยเหลือแนะนําตลอดเวลามีความเมตตาให�ความเป=นกันเอง
กับประชาชนในพ้ืนท่ีเสมอ ตําบลทุ#งโพธิ์ ชุมชนและ ผู�นํา มีความสัมพันธ/ท่ีดีต#อกัน ร#วมกับการพัฒนา
ผู�นําท�องท่ีท�องถ่ิน มีความสัมพันธ/ท่ีดีต#อกันมีกิจกรรมสร�างความสัมพันธ/ท่ีดีผ#านกิจกรรมกีฬาท�องถ่ิน
ทุกป>แกนนําและผู�นํา มีความสัมพันธ/ท่ีดีต#อกัน ไม#แตกแยกและผู�นําในชุมชนมีความสัมพันธ/ท่ีดีกับ
ชาวบ�าน ตําบลนาดีพบว#าผู�นํามักพบปะพูดคุยกับชาวบ�านเป=นประจําเพ่ือสร�างความสัมพันธ/ท่ีดี        
มีป4ญหาก็ช#วยเหลือแนะนํา และควรต�องมีอัธยาศัยไมตรี เป=นมิตรต#อทุกคน ทําตัวให�เป=นกันเองกับทุก
คน และประพฤติตนเป=นคนท่ีมีมนุษย/สัมพันธ/กับทุกคนท่ีดี ผู�สัมภาษณ/บางราย มีมนุษย/สัมพันธ/ท่ีดี     
มีอัธยาศัยไมตรี เป=นมิตรกับทุกคน ไม#ฝ4กใฝJฝJายใดฝJายหนึ่ง ชอบช#วยเหลือประชาชนท่ีเดือดร�อน       
มีเมตตากรุณากับประชาชนทุกคน ตําบลวังกระทะผู�นํามีอัธยาศัยไมตรีต#อชาวบ�านดีเสมอ และมีความ
เมตตาให�ความเป=นกันเองเสมอ รวมท้ังเป=นมิตรต#อประชาชนในพ้ืนท่ีรับฟ4งการสื่อสารของผู�อ่ืนมี
มนุษยสัมพันธ/ท่ีดีเป=นกัลยาณมิตรคอยช#วยเหลือแนะนํามีความเมตตา ตําบลโปJงตาลองประชาชนใน
พ้ืนท่ีส#วนใหญ# เป=นบุคคลท่ีมีมนุษยสัมพันธ/ท่ีดีต#อกัน ไม#มีความเห็นแก#ตัวผู�นํามีมนุษยสัมพันธ/ดีมี
มนุษยสัมพันธ/ท่ีดี มีความเป=นกันเอง ใกล�ชิดถึงประชาชน ตําบลวังไทรมีอัธยาศัยไมตรี เป=นมิตรต#อ
ประชาชนอย#างดี มีความเมตตาให�ความเป=นกันเองกับประชาชนมีทักษะในการรับรู�และรับฟ4งการ
สื่อสารของผู�อ่ืนได�ดีมีความเป=นกันเองกับประชาชน สร�างความเป=นมิตรอยู#แบบพ่ีแบบน�อง ร#วมกันคิด
ร#วมกันทํา 
    ความสัมพันธ/ของชุมชน ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 36.59 พบว#า ตําบลวังน้ําเขียว
มีการอบรมการมีมารยาท การต�อนรับนักท#องเท่ียวภายในหมู#บ�านมีการเรียนรู�ร#วมกันของคนในชุมชน 
ตําบลระเริงมีการช#วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีเช#นเกิดพายุฝนตกหนักบ�านเรือนเสียหายจะช#วยเหลือใน
การซ้ือวัสดุซ#อมบ�าน มีการรับฟ4งความคิดเห็นของประชาชนมีการแจกน้ําให�กับประชาชนในฤดูแล�ง มี
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การแจกผ�าห#มในฤดูหนาวมีการประชาสัมพันธ/น�อยและระบบเสียงตามสายไม#ค#อยดีเท#าท่ีควร ตําบล   
บุพราหมณ/การสร�างความเข�าใจของประชาชนภายในหมู#บ�านเป=นสิ่งสําคัญ ซ่ึงผู�นําหมู#บ�านจะต�อง
คํานึงถึงความยุติธรรม ให�ความสําคัญแต#ละบุคคลให�สิทธิเสรีกันและกัน ให�ความเคาระแก#ผู�ใหญ# 
ผู�น�อย สร�างความศรัทธา ความเชื่อถือได�และไว�วางใจต#อลูกบ�านมีความอ#อนโยน และช#วยเหลือดี
มนุษย/สัมพันธ/ดีมากจนเกินไป ตําบลทุ#งโพธิ์ทุกคนในชุมชนมีความสัมพันธ/ท่ีดีต#อกัน ตําบลนาดีไม#    
ช#อโกง มีความสัมพันธ/ซ่ึงกันและกันสนับสนุนและส#งเสริมการพัฒนาบุคลากร ตําบลวังกระทะเข�า
พ้ืนท่ีรับฟ4งป4ญหาและรับเรื่อง หาวิธีแก�ไข ตําบลโปJงตาลองประชาชนในพ้ืนท่ีอ#อนไหวส#วนใหญ# มี
มนุษยสัมพันธ/ท่ีดี มีการพัฒนาไม#ให�ถูกชักจูงไปในทิศทางท่ีไม#ดี เห็นแก#ประโยชน/ส#วนรวมมากกว#า
ประโยชน/ส#วนตน การคบค�าสมาคมเป=นไปในแบบบ�านพ่ีเมืองน�อง ถ�อยทีถ�อยอาศัยกัน แต#ก็ยังมีภาวะจิตใจ
ท่ีเข�มแข็งประชาชนมีมนุษยสัมพันธ/ยังคงดีอยู#ในตําบล ยังใช�วิถีชนบท ท่ีพ่ึงพากันเหมือนสมัยก#อนอยู# 
   3) ด�านการประชาสัมพันธ/และสื่อสาร 
    จากการสัมภาษณ/แบบมีโครงสร�างโดยการเก็บข�อมูลจากกลุ#มผู�นําตําบลพ้ืนท่ี
อ#อนไหว จํานวน 43 คน  สรุปประเด็นการวิเคราะห/เนื้อหาได�ดังนี้ 
    รูปแบบการประชาสัมพันธ/และสื่อสารของผู�นํา ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 30.23 
พบว#า ตําบลไทยสามัคคีมีหอกระจายเสียงประจําหมู#บ�านและประสานงานกันสะดวก ตําบลวังน้ํา
เขียวการสื่อสารใช�กํานัน ผู�ใหญ#บ�าน หอกระจายข#าว การประชุม แต#เข�าไม#ถึงประชาชนด�อยโอกาส 
สัมพันธภาพระหว#างหน#วยงานราชการดีเสียงตามสายในหมู#บ�าน โทรศัพท/ โทรทัศน/ทางด�าน        
หอกระจายข#าวมีสื่อวิทยุชุมชน ในการกระจายข#าวในอําเภอ ตําบลทุ#งโพธิ์ มีสื่อสารในชุมชน เช#น 
เสียงตามสาย วิทยุชุมชนชุมชน และ หมู#บ�าน ได�รับการสนับสนุนในการประชาสัมพันธ/ผ#านสื่อ วิทยุ
ชุมชน เสียงตามสาย และ ปHายประชาสัมพันธ/มีสื่อวิทยุชุมชน และ เสียงตามสาย ทุกหมู#บ�าน อบต. 
สนับสนุนงบสร�างเสียงตามสายทุกหมู#บ�านมีการประกาศตามสื่อวิทยุชุมชน เสียงตามสาย ตําบลนาดีมี
การสื่อสารการรับรู�ข#าวสารท่ีถูกต�อง โดยสามารถติดตามข#าวสารได�ในหลายรูปแบบ ตําบลโปJงตาลอง
การประชาสัมพันธ/และการสื่อสารภายในพ้ืนท่ีนั้น ส#วนมากจะเป=นผู�นําหมู#บ�านท่ีจะนําข#าวสารไป
ประชาสัมพันธ/ให�กับประชาชนภายในหมู#บ�าน ตําบลวังไทรมีระบบการประชาสัมพันธ/ ข�อมูลข#าวสาร
ต#างๆ ในพ้ืนท่ีโดยผ#านผู�นําชุมชนประชาสัมพันธ/ เสียงตามสายแต#ละหมู#บ�าน 
    ลักษณะการประชาสัมพันธ/และสื่อสารของผู�นํา ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 34.88 
พบว#า ตําบลไทยสามัคคี มีการประชาสัมพันธ/ให�ข�อมูลกับประชาชนในพ้ืนท่ีอย#างต#อเนื่อง 
ประชาสัมพันธ/ข#าวสารของทางการอย#างสมํ่าเสมอ ท้ังในอินเตอร/เน็ตและวิทยุชุมชน หอกระจายข#าว
ประจําหมู#บ�าน เว็บไซด/ตําบล ตําบลระเริงประชาสัมพันธ/ข#าวสารให�กับผู�นําชุมชน ดําเนินการติด
ประกาศข#าวสารในสถานท่ีกําหนด ดําเนินการหาข�อมูลใหม#ๆ ในการพัฒนาอาชีพ จัดนิทรรศการเพ่ือ
ส#งเสริมอาชีพภายในตําบล ศึกษาดูงานตําบลอ่ืนๆ ให�ข�อมูลกับประชาชนในพ้ืนท่ีอย#างต#อเนื่อง 
ประชาชนสามารถติดตามข�อมูลข#าวสารต#างๆ ในพ้ืนท่ีได�อย#างรวดเร็ว ตําบลบุพราหมณ/การสื่อสาร
เป=นสิ่งจําเป=นภายในหมู#บ�าน หากรับฟ4งสื่อท่ีผิดๆ ไม#เข�าใจ จะต�องประชาสัมพันธ/ให�ประชาชนใน
หมู#บ�านได�รับทราบถึงความถูกต�องว#าเป=นอย#างไร ตําบลนาดี มีข#าวสารบ�านเมืองเราก็ประชาสัมพันธ/
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ไปทุกหน#วยงาน ทุกองค/กรให�ทราบท่ัวถึงกันประชาสัมพันธ/สื่อสารให�กับนักท#องเท่ียวให�เข�าใจ ไม#เข�า
มาทําลายทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี และให�ประชาชนรับรู�ข#าวสารต#างๆ ให�รวดเร็ว ถูกต�องต�องมี
การประชาสัมพันธ/ข�อมูลข#าวสารให�กับประชาชนทราบในเรื่องต#างๆ ท่ีเก่ียวพ้ืนท่ี ตําบลวังกระทะให�
ข�อมูลข#าวสารประชาสัมพันธ/และสื่อสารด�านต#างๆ ได�ดีมีการประชาสัมพันธ/ข�อมูลกับประชาชนอย#าง
ต#อเนื่อง สร�างความเข�าใจการเคารพธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของประชาชน สามารถติดตาม
ข�อมูลข#าวสารต#างๆ ในพ้ืนท่ีได�อย#างรวดเร็ว ตําบลโปJงตาลอง มีการประชาสัมพันธ/ข�อมูลข#าวสารให�
ประชาชนรับทราบตลอดเวลาประชาชนได�รับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ/จากสื่อต#างๆ มากยิ่งข้ึน 
ตําบลวังไทร ได�รับข�อมูลอย#างต#อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ/ข�อมูลกับนักท#องเท่ียว สามารถติดตาม
ข�อมูลข#าวสารต#างๆ ในพ้ืนท่ีได�อย#างรวดเร็วมีการประชาสัมพันธ/ให�ข�อมูลกับประชาชนในพ้ืนท่ีอย#าง
ต#อเนื่อง ประชาสัมพันธ/ให�กับนักท#องเท่ียวให�สร�างความเคารพธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนสามารถติดตามข�อมูลข#าวสารต#างๆ ในพ้ืนท่ีได�อย#างรวดเร็ว 
    ป4ญหาการประชาสัมพันธ/และสื่อสารของผู�นํา ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 34.88 
พบว#า ตําบลวังน้ําเขียวเห็นว#าการเข�าถึงสื่อข�อมูลข#าวสารน�อยมากท้ังท่ี เรื่องการประชาสัมพันธ/ข�อมูล
ข#าวสารสามารถเข�าถึงกันได�ตําบลระเริง เห็นว#าต�องเป=นนักสื่อสาร สื่อสารกันสองทางต�องรู�และสร�าง
ความเข�าใจ เก่ียวกับทรัพยากรให�ชุมชนระบบสื่อสารยังไม#มีการพัฒนา ไม#ทันต#อเหตุการณ/ ตําบล      
บุพราหมณ/ ระบบยังคล#องตัวและเข�าถึงได�ในระดับหนึ่งสามารถให�ข�อมูลข#าวสารรวดเร็ว แต#ทําการ
ประชาสัมพันธ/ตามวาระโอกาส ถึงทํา ตําบลนาดีมีการสนับสนุนและการสื่อสารท่ีดีและให�ชัดเจนและ
ตรงต#อเวลา ตําบลวังกระทะการสื่อสาร ประชุมชี้แจงผู�นําชุมชน ผู�ใหญ#บ�าน สมาชิก รวมถึงการเข�าถึง
พ้ืนท่ีการให�ข�อมูลข#าวสารยังไม#ท่ัวถึง ตําบลโปJงตาลองพ้ืนท่ีดังกล#าวยังไม#มีประชาชนท่ีมีภาวะผู�นํา
มากนัก ส#วนมากจะเป=นผู�นําหมู#บ�านเท#านั้น ท่ีจะรับทราบข�อมูลข#าวสารจากทางราชการ ก็จะนํามา
เผยแพร#ให�ประชาชนในพ้ืนท่ีได�รับทราบ เพราะบางหมู#บ�านในเขตพ้ืนท่ีอ#อนไหวยังคงอยู#ในพ้ืนท่ีซ่ึง
เรียกได�ว#ายังกันดารอยู#ผู�นําท�องถ่ินมีการประชาสัมพันธ/และสื่อสารข#าวสารอยู#แล�ว 
   4) ด�านปฏิบัติตามกฎหมายอย#างเคร#งครัด 
    จากการสัมภาษณ/แบบมีโครงสร�างโดยการเก็บข�อมูลจากกลุ#มผู�นําตําบล 
พ้ืนท่ีอ#อนไหวพบว#า รูปแบบการปฏิบัติตามกฎหมายอย#างเคร#งครัดของผู�นํา ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 
22.50 พบว#า ตําบลวังน้ําเขียวมีกฎหมายปกครองท�องถ่ิน มีข�อบัญญัติของสภาตําบล ตามคําสั่ง
ผู�บังคับบัญชาและกฎระเบียบหมู#บ�านฝnกข�อบังคับตามกฎระเบียบกฎหมาย ตําบลระเริง ไม#มีการต้ัง
กฎกติกาบ�านเมืองหละหลวม ตําบลทุ#งโพธิ์ตําบลมีข�อบัญญัติตําบล และประชาสัมพันธ/ให�ประชาชน
ทราบเป=นประจํา มีการประกาศแจ�งเตือนชาวบ�านให�ปฏิบัติตามกฎหมายอย#างเคร#งครัด ผ#านการ
ประชุม สื่อวิทยุ เสียงตามสาย การพูดคุย มีการประกาศแจ�งเตือนการทําผิดกฎหมายให�ประชาชน
เข�าใจ ตําบลวังกระทะนําระเบียบ ข�อบังคับ แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายต#างๆ เช#น กรอบ แนวทาง 
ในการพัฒนา เข�าถึงอย#างโปร#งใส ตําบลโปJงตาลองมีหน#วยงานกํากับดูแลอยู#แล�ว 
    การปฏิบัติตามกฎหมายอย#างเคร#งครัดของผู�นํา ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 45.00 
พบว#า ตําบลวังน้ําเขียว ประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได�ในระดับหนึ่งประชาชนส#วนใหญ#จะ
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ทําตามกฎหมายอย#างเคร#งครัด ตําบลระเริง ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรอบรู�เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับเป=นอย#างดี กฎหมายระเบียบข�อบังคับ มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใช�ในพ้ืนท่ีเป=นอย#างดี 
ประชาชนในพ้ืนท่ีปฏิบัติตามกฎหมายอย#างเคร#งครัดตําบลบุพราหมณ/ ปฏิบัติตามกฎหมายอย#างดี
ตําบลวังกระทะปฏิบัติตามอย#างเคร#งครัดเป=นผู�ท่ีปฏิบัติตามกฎหมายอย#างเคร#งครัด ตําบลทุ#งโพธิ์ 
ประชาชนไม#เข�าใจกฎหมาย และกฎหมายมีหลายตัวมากเกินไปตําบลนาดีต�องให�ประชาชนปฏิบัติตาม
กฎหมายอย#างเคร#งครัดให�ประชาชนเคารพกฎหมายอย#างเคร#งครัด และไม#ละเมิดสิทธิ์ของผู�อ่ืนและ
เอาอยากได�ของผู�อ่ืนมาเป=นของตนประชาชนควรเคารพกฎหมาย และไม#ละเมิดสิทธิ์ของผู�อ่ืน ตําบล
โปJงตาลองการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชนในพ้ืนท่ี ส#วนใหญ#จะปฏิบัติตามกฎหมายอย#าง
เคร#งครัด แต#ก็จะมีประชาชนบางส#วนท่ียังฝJาฝUนกฎหมายอยู#บ�างประชาชนในพ้ืนท่ีอ#อนไหวสามารถ
ปฏิบัติตนตามกฎหมายบ�านเมืองได�อย#างดี ถึงแม�บางครั้งจะได�รับข#าวสารทางราชการล#าช�า แต#เม่ือได�
รับทราบข�อกฎหมายและบทลงโทษ ประชาชนสามารถปฏิบัติตนได� ไม#ทําผิดกฎหมาย มีความเข�มแข็ง
ในภาวะของจิตใจ ไม#ตกเป=นเครื่องมือของคนไม#ได�ได�ง#ายๆ มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย อย#าง
เคร#งครัดประชาชนในชนบท สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได�อย#างเคร#งครัด ตําบลวังไทรประชาชนมี
ความรู�ด�านกฎหมายน�อย กฎหมายมีความเหมาะสมน�อยประชาชนรอบรู�กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ
เป=นอย#างดี ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย#างเคร#งครัดประชาชนในพ้ืนท่ีมีการปฏิบัติหน�าท่ีตนตาม
กฎหมายอย#างเคร#งครัด 
    ป4ญหาการปฏิบัติตามกฎหมายอย#างเคร#งครัดของผู�นํา ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 
22.50 พบว#าตําบลระเริงดําเนินการติดประกาศกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับดําเนินการติดประกาศถึง
โทษท่ีเม่ือทําผิดจะได�รับจัดอบรมให�ประชาชนมีความรู�เรื่องกฎหมายตําบลบุพราหมณ/ผู�นําหมู#บ�าน
จะต�องหม่ันศึกษาถึงข�อกฎหมายต#างๆ ท่ีควรรู� และแจ�งให�ประชาชนให�รับทราบเป=นประจําหากมีข�อ
กฎหมายใหม#จะต�องแจ�งให�ลูกบ�านให�รับทราบทันทีและปฏิบัติตามอย#างเคร#งครัด ตําบลนาดี ให�
ประชาชนชนรับรู�เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบต#างๆ ท่ีมีประโยชน/และกําชับให�ประชาชนปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบอย#างเคร#งครัด ตําบลวังกระทะประชาชนมีความรอบรู�เก่ียวกับกฎหมายระเบียบ 
ข�อบังคับอย#างดี กฎหมายมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใช�ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย#างเคร#งครัด 
    ป4ญหาการปฏิบัติตามกฎหมายอย#างเคร#งครัดของผู�นํา ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 
10.00 พบว#า ตําบลไทยสามัคคีการดําเนินการของเจ�าหน�าท่ี และ ประชาชน ยังไม#ทําหน�าท่ีตาม
กฎหมายเท#าใดนัก เพราะ ประชากรบางส#วนยังขาดความรู�ความเข�าใจในกฎหมาย ท่ีเก่ียวข�องกับ
ชีวิตประจําวัน โดยประชาชนส#วนนี้ยังไม#รู�กฎหมายระเบียบข�อบังคับอย#างถ#องแท�แต#ประชาชนใน
พ้ืนท่ี ส#วนใหญ#มีความรู�เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับเป=นอย#างดีมากตําบลวังน้ําเขียว มียาเสพ
ติดเยอะ ตํารวจจับไม#ได�  มีการทะเลาะวิวาท วัยรุ#นตีกัน ตําบลระเริง กฎหมายบางอย#างฝ4งขาดความ
เข�าใจ กฎหมายบางอย#างไม#เหมาะกับพ้ืนท่ี เช#น สปก. เขตอุทยาน เขตปJาไม� มีการยกเว�น หรือละเว�น
การปฏิบัติตามกฎหมายจากเจ�าหน�าท่ี เช#น เลือกปฏิบัติ ตําบลทุ#งโพธิ์ประชาชนในท�องถ่ินยังไม#เข�าใจ
กฎหมายท่ีใช�บังคับเก่ียวกับท่ีดินทํากินบริเวณแนวรอบเขตอุทยานกับพ้ืนท่ีของชาวบ�านตําบลนาดีมี
ความรู�เก่ียวกับกฎหมายเฉพาะท่ีใกล�ตัวของคนในพ้ืนท่ี 
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   5) ด�านพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็ง 
    จากการสัมภาษณ/แบบมีโครงสร�างโดยการเก็บข�อมูลจากกลุ#มผู�นําตําบล 
พ้ืนท่ีอ#อนไหวพบว#า รูปแบบการพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็งของผู�นํา ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 60.47 
พบว#า ตําบลไทยสามัคคีมีการพัฒนาโดยได�จัดต้ังชุมชนเข�มแข็งและทํางาน มีผลงานมาโดยตลอด ผู�นํา
จัดให�มีการสร�างระบบสาธารณูปโภคต#างๆ ในปริมาณท่ีเพียงพอมากท่ีสุดมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
ส#งเสริมกลุ#มเยาวชนให�ห#างไกลยาเสพติด พัฒนาส#งเสริมบทบาทของสตรี มีกลุ#มผู�สูงอายุท่ีเข�มแข็ง 
ตําบลวังน้ําเขียวส#วนหนึ่งชุมชนพ่ึงตนเอง ปลูกผัก อีกส#วนวัยรุ#นวัยทํางาน ไม#ทําการเกษตร นิยม
อาชีพรับจ�าง รีสอร/ทค#าแรงสูง เด็กวัยเรียนเกเรเยอะ คุณภาพการศึกษาไม#ดี จากนโยบาย
ระดับประเทศ ท่ีเน�นทําเอกสาร จนครูไม#มีเวลาสอนเด็ก มีการพัฒนาพ้ืนท่ีท#องเท่ียวชุมชนมีการ
รณรงค/ป4ญหายาเสพติด มีการประชุมปรึกษาหารือกันทุกเดือน ตําบลระเริงการจัดการป4ญหาของ
ชุมชน โดยชุมชนมีส#วนร#วมให�ความรู�ความเข�าใจแก#ชุมชน เช#น ยาเสพติด การค�า การเรียน ให�ชุมชนรู�
ป4ญหาการมีส#วนร#วม แลกเปลี่ยนการเรียนรู�ระบบน้ํา สาธารณูปโภคต#างๆ ยังไม#มีการเตรียมความ
พร�อม ไม#มีช#างเป=นส#วนๆ ตําบลทุ#งโพธิ์ ชุมชนมีการพัฒนาตนเองให�เข�มแข็งยั่งยืนโดย อบต. สนับสนุน
งบประมาณชุมชนมีความเข�มแข็ง โดย อบต. เข�าไปส#งเสริม สนับสนุนงบประมาณให�คณะกรรมการ
หมู#บ�านทุกหมู#บ�าน หมู#บ�านละ 10,000 บาท/ป>ชุมชนมีความเข�มแข็ง และอบอุ#นชุมชนเข�มแข็ง 
พ่ึงตนเองได�ด�วยการร#วมกลุ#มกันของคนในชุมชน เช#น กองทุนตําบลตําบลนาดีพัฒนาชุมชนให�เข�มแข็ง
เพ่ือ เตรียมเข�าสู#อาเซ่ียนในป>ต#อไปมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ความเป=นอยู#ของประชาชนมีการ
พัฒนา เยาวชนไม#ให�เข�าไปยุ#งเก่ียวกับยาเสพติด มีการช#วยเหลือผู�ด�อยโอกาส คนพิการให�มีงานทําตาม
พลังอบรมส#งเสริมให�ความรู�แก#ชุมชนแก#ประชาชนให�ดํารงชีวิตแบบเรียบง#าย ไม#ฟุJมเฟUอย ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมต�องให�มีการอบรมส#งเสริมให�ประชาชนมี
ความรู�ในด�านต#างๆ ตําบลวังกระทะ พัฒนาคนเริ่มต�นครอบครัวให�เป=นสุขก#อน ทําชุมชนน#าอยู# ม่ันคง 
และเข�มแข็งจัดต้ังโครงการชุมชนเข�มแข็งใช�หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการทํางาน
ดํารงชีวิตอย#างเรียบง#ายตามฐานะ เช#น ไม#ใช�จ#ายเกินตัว เกินรายรับ ไม#ฟุJมเฟUอย ชักชวนให�ประชาชน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส#งเสริมจัดการอบรมให�มีองค/ความรู�ในการดําเนินชีวิตในพ้ืนท่ี ตําบลโปJงตาลอง
หมู#บ�านในพ้ืนท่ีอ#อนไหว มีตัวบทกฎหมาย มีข�อจํากัดของแต#ละชุมชน เช#น จัดต้ังกลุ#มชุมชนเพ่ือ
เสริมสร�างรายได� ก็ต�องมีกฎระเบียบของชุมชน เพ่ือให�กลุ#มมีความเข�มแข็งและประคองตัวเองได�มี
หน#วยงานกํากับดูแลอยู#แล�วชุมชนและหมู#บ�านมีการรวมตัวทํากิจกรรมและการบริหารงานในชุมชน
มากข้ึน ซ่ึงทําให�ชุมชนเข�มแข็งการพัฒนาชุมชนเข�มแข็งนั้น ประชาชนส#วนใหญ#ในพ้ืนท่ีจะมีผู�นํา
หมู#บ�านท่ีจะมีการสร�างกลุ#มเพ่ือรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จึงทําให�ประชาชนสามารถ
ปกครองตนเองได� และทําให�ชุมชนเข�มแข็งข้ึน ตําบลวังไทรการจัดการสาธารณูปโภคมีสภาพพร�อมใช�
งานส#งเสริมพัฒนากลุ#มกิจการสตรี กลุ#มเด็กและเยาวชน ผู�สูงอายุ รวมท้ังผู�ด�อยโอกาสมีสาธารณูปโภค
อย#างพอเพียงกับความต�องการ ไม#ใช�จ#ายฟุJมเฟUอยเกินตัว ผู�นํามีการจัดการอบรมส#งเสริมให�มีองค/
ความรู�ในการดํารงชีวิตอย#างพอเพียง 
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    ลักษณะผู�นําการพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็ง ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 39.53 
พบว#า ตําบลวังน้ําเขียวเห็นว#าลักษณะผู�นําควรมีความซ่ือสัตย/สุจริต และมีเมตตาผู�นําชุมชนต�องมี
ความสามารถเสนอโครงการเพ่ือการพัฒนาได�เป=นอย#างดี ผู�นําสามารถบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
ได�ดี จัดทําแผนพัฒนาชุมชนทุกป> ต�องสร�างการมีส#วนร#วมในการคิดพัฒนาทําแผนของหมู#บ�านเพ่ือเป=น
แนวทางในการพัฒนาชุมชนหมู#บ�านอย#างยั่งยืนตําบลระเริง ผู�นําต�องมีแผนพัฒนา 3 ป>และสอบถาม
ประชาชนในความสําคัญ มีข�อบัญญัติในการพัฒนาทางด�านโครงสร�างพ้ืนฐานทุกป> มีการซ#อมแซม
ถนนสายหลักภายในตําบล มีการขุดลอกแหล#งน้ําเพ่ือให�ได�ใช�ตลอดป> มีการพัฒนากลุ#มสตรี ผู�สูงอายุ 
กลุ#มเด็ก ผู� พิการให� มีอาชีพผู�นําจัดให�มีการสร�างระบบสาธารณูปโภคต#างๆ อย#างพอเพียง 
สาธารณูปโภคมีสภาพพร�อมใช�งาน ผู�นําดํารงชีวิตอย#างเรียบง#ายตามฐานะ ไม#ใช�จ#ายเกินตัว เกิน
รายรับ ตําบลวังไทร เห็นว#าผู�นําเสนอกิจกรรมโครงการท่ีผ#านการประชาคมหมู#บ�าน ท่ีมีการเสนอจาก
ประชาชนมีส#วนร#วม ในการเสนอกิจกรรมโครงการเพ่ือแก�ป4ญหาของกฎหมาย มีการส#งเสริมในเรื่อง
ข�อมูลพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค ให�สามารถใช�งานได� ส#งเสริมกลุ#มเด็ก เยาวชน กลุ#มสตรี ตําบล      
บุพราหมณ/ เห็นว#าผู�นําต�องจัดทําโครงการชุมชนเข�มแข็ง ตามนโยบายของรัฐบาล ในการปHองกันภัย
ยาเสพติดให�โทษ การลักเล็กขโมยน�อยภายในหมู#บ�าน ความสามัคคีและแจ�งเหตุร�ายต#างๆ และ 
บริหารจัดการตามแผนพัฒนา 
   6) ด�านความโปร#งใสและตรวจสอบได� 
    จากการสัมภาษณ/แบบมีโครงสร�างโดยการเก็บข�อมูลจากกลุ#มผู�นําตําบล 
พ้ืนท่ีอ#อนไหวพบว#า รูปแบบการความโปร#งใสและตรวจสอบได� ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 58.33 พบว#า 
ตําบลไทยสามัคคี เห็นว#าการทํางานมีระบบระเบียบ แต# ตรวจสอบได�บ�าง ไม#ได�บ�าง ผู�นํากําหนด
ข้ันตอนกระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานในพ้ืนท่ีอย#างชัดเจนมากตําบลวังน้ําเขียว มีเอกสารการ
ทํางานทุกครั้ง ตรวจสอบทุกเดือน ตําบลระเริงมีการกําหนดหัวข�อและข้ันตอนในการตรวจสอบไว�
อย#างชัดเจนมีการแจ�งผู�นําชุมชนร#วมตรวจรับโครงการท่ีก#อสร�างแล�วเสร็จมีการจัดทําเอกสารในการ
เบิกจ#ายงบประมาณถูกต�องตรวจสอบได�มีการจัดทําเอกสารในการคํ้าประกันสัญญากําหนดข้ันตอน
กระบวนการตรวจสอบของการดําเนินงานในพ้ืนท่ีอ#อนไหวอย#างชัดเจนยินยอมให�หน#วยงานท่ี
เก่ียวข�องหรือประชาชนเข�าตรวจสอบการปฏิบัติหน�าท่ีเปVดโอกาสให�ประชาชนในพ้ืนท่ีอ#อนไหว
ร�องเรียนและนําข�อร�องเรียนมาแก�ไข ตําบลบุพราหมณ/ โครงการต#างๆ ท่ีเข�ามาภายในหมู#บ�านจะต�อง
แจ�งให�ลูกบ�านทราบถึงจํานวนงบประมาณงานท่ีต�องปฏิบั ติ กระทําด�วยความโปร#งใสโดยมี
คณะกรรมการและลูกบ�านสามารถตรวจสอบได� นอกจากนี้ยังเห็นว#าตรวจสอบได�ไม#มีอะไรท่ีผิด 
หรือไม#มีหลักฐานท่ีจับได� ตําบลนาดีปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย/สุจริต โปร#งใส สามารถตรวจสอบ
ได�ทุกเรื่อง ยึดม่ันในความถูกต�อง พร�อมรับการตรวจสอบจากคนอ่ืนๆ ต�องมีความโปร#งใสและสามารถ
ตรวจสอบได�ทุกๆ เรื่องเปVดโอกาสให�มีการตรวจสอบผลการทํางานประจําป>หรือตรวจสอบเป=นกรณีก็
ได� เพ่ือรับทราบและแก�ไข ตําบลวังกระทะการบริหารงานโปร#งใส ประชาชนรับรู�ข�อมูลข#าวสารและมี
ส#วนร#วมในกิจกรรมโครงการพัฒนาต#างๆ ขององค/การบริหารส#วนท�องถ่ินเปVดโอกาสให�ตรวจสอบได�
เสมอกําหนดข้ันตอน กระบวนการตรวจสอบการดําเนินงาน และยินยอมให�หน#วยงานท่ีเก่ียวข�องเข�า
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ตรวจสอบการปฏิบัติหน�าท่ีได� ตําบลโปJงตาลองด�วยความเป=นชุมชนท่ีมักมีกฎระเบียบแบบแผน จึงทํา
ให�เม่ือมีการตรวจสอบ หรือการขอความร#วมมือจากหน#วยงานรัฐ ชุมชนดังกล#าวจึงไม#มีป4ญหาในการ
ปฏิบัติงานและเม่ือต�องการการตรวจสอบ เช#น กองทุนหมู#บ�านต#างๆ จึงสามารถอธิบายถึงท่ีมาท่ีไป 
ผลกําไร การจัดการ ทุกอย#างเก่ียวกับการจัดต้ังกองทุนหมู#บ�าน รวมถึงการบริการจัดการกองทุนด�วยมี
หน#วยงานช#วยในการตรวจสอบอยู#แล�ว ตําบลวังไทรกําหนดข้ันตอน กระบวนการตรวจสอบการ
ดําเนินการในพ้ืนท่ีอย#างชัดเจนและยินยอมให�หน#วยงานอ่ืนๆ เข�าตรวจสอบได�มีการดําเนินงาน 
กําหนดข้ันตอน กระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานได�ผู�นํากําหนดข้ันตอน กระบวนการตรวจสอบ
การดําเนินงานอย#างชัดเจนและยินยอมให�หน#วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือประชาชนเข�าตรวจสอบ 
    การมีส#วนร#วมการตรวจสอบความโปร#งใส ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 41.67 
พบว#า ตําบลไทยสามัคคี เห็นว#าไม#น#าจะมีชาวบ�านท่ีสามารถเข�าไปตรวจสอบได� การทํางานของ
เจ�าหน�าท่ีรัฐ แต#เชื่อว#ามีช#องทาง ในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความ
โปร#งใส ตรวจสอบได�  และประชาชนสามารถขอทราบข�อมูลข#าวสารได�ตําบลวังน้ําเขียวมี
คณะกรรมการหมู#บ�านชุมชนมีรูปแบบของคณะกรรมการในการบริหารตรวจสอบเรื่องในชุมชนอย#าง
โปร#งใสตรวจสอบได�ในชุมชนสามารถให�ประชาชนเข�ามาตรวจสอบการทํางานได�ตําบลระเริงมี
กระบวนการยินยอมให�หน#วยงานอ่ืน เช#น ประชาชนเข�าตรวจสอบ ตําบลทุ#งโพธิ์ชุมชนเข�ามามีส#วน
ร#วมในกิจกรรมท่ีมีผลโดยตรงต#อชุมชนทุกชุมชน เช#น ประชาคมหมู#บ�านทุกหมู# เป=นกรรมการส#วนร#วม
ในการเสนอแนวทางการพัฒนาท�องถ่ินประชาชนผู�นํา เข�ามามีส#วนร#วมในการเสนอโครงการผ#านเวที
ประชาคมหมู#บ�านมีการตรวจสอบโดยชุมชนเป=นกรรมการโครงการต#างๆ มีการตรวจสอบในรูป
กรรมการชุมชนมีกรรมการจากตัวแทนชุมชนในโครงการพัฒนาท่ีตําบลเสนอของบประมาณ ตําบลนาดี การ
ทํางานและงบประมาณให�มีประชาชนมีส#วนร#วม และตรวจสอบได�การทํางานและงบประมาณให�
ประชาชนมีส#วนร#วมและตรวจสอบได� ตําบลโปJงตาลองหน#วยงานในพ้ืนท่ีจะให�ประชาชนมีส#วนร#วมใน
การตรวจสอบในการจัดซ้ือจัดจ�าง และให�ความร#วมมือจากหน#วยงานภาครัฐ เม่ือชุมชนต�องการ
ตรวจสอบจึงไม#มีป4ญหาใดๆ ประชาชนสามารถจะตรวจสอบการทํางานของหน#วยงานรัฐได� 
   7) ด�านการให�ความรู� ความเข�าใจ 
    จากการสัมภาษณ/แบบมีโครงสร�างโดยการเก็บข�อมูลจากกลุ#มผู�นําตําบล 
พ้ืนท่ีอ#อนไหวพบว#า รูปแบบการให�ความรู�ความเข�าใจ ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 68.57 พบว#า ตําบลไทย
สามัคคีมีการประชุมประจําเดือนของหมู#บ�านทุกๆ เดือนและแนะนํา บอกกล#าว ตักเตือน กันตลอด
ตําบลวังน้ําเขียวมีความเข�าใจในบทบาทและหน�าท่ีประชาสัมพันธ/มีการประชุมประจําเดือน ทําความ
เข�าใจเหตุแห#งป4ญหาเพ่ือยุติป4ญหามีการอบรมกลุ#มส#งเสริมอาชีพจัดให�มีการอบรมความรู�ในหลายๆ
ด�าน เช#น การพัฒนาด�านการเกษตรรูปแบบใหม# พัฒนาอาชีพใหม#ๆ เกิดข้ึน ตําบลระเริง มีการศึกษา
ข�อมูลข#าวสารอยู#ตลอดเวลา สามารถประยุกต/ใช�วัสดุในพ้ืนท่ี สามารถถ#ายทอดความรู�ให�กับประชาชน 
มีการส#งเสริมความรู�ด�านต#างๆ ให�กับองค/กร รับฟ4งความคิดเห็นของทุกฝJาย สรุปป4ญหาท่ีเกิดข้ึนและ
แก�ไขทันท#วงที มีความรู�และความเข�าใจสภาพป4จจุบันและป4ญหาของพ้ืนท่ีเป=นอย#างดี ผู�นําให�ความรู� 
ทันต#อเหตุการณ/และความเปลี่ยนแปลง มีการพบประชาชนเพ่ือทําความเข�าใจ ซักถาม เสนอแนะ 
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สภาพป4ญหาต#างๆ ตําบลบุพราหมณ/โครงการใดเรื่องใดท่ีผู�นําได�รับการจัดสรรมาให� ควรปฏิบัติไปตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดด�วยความโปร#งใส ตรวจสอบได� สามารถให�ความรู�ความเข�าใจได�แก#ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีได� ตําบลทุ#งโพธิ์มีการประกาศเสียงตามสายวิทยุชุมชนปHายบอร/ดของหมู#บ�านมีการศึกษาดูงาน
อบรมสัมมนาจาก อบต. ทุกป>ประชาชนขาดความรู� ความเข�าใจในเรื่องต#างๆ ท่ีเสนอมา ตําบลนาดีทํา
ความเข�าใจ ให�ความรู� กับราษฎร และชุมชนมีการประชุมทําความเข�าใจและให�ความรู�กับราษฎรและ
ชุมชนต�องให�ความรู� ความเข�าใจ อธิบายให�ประชาชนมองเห็นป4ญหาต#างๆ ในพ้ืนท่ี สภาพป4ญหาของ
พ้ืนท่ีเป=นอย#างไร ต�องให�ประชาชนเข�าใจและมีความรู�ด�วย ตําบลวังกระทะเรียนรู�ชุมชน สนับสนุน
ส#งเสริมชุมชน ก�าวเดินอย#างเข�มแข็งด�วยตัวชุมชนเองให�ความรู�ด�านต#างๆ และเข�าใจในป4ญหาท่ีเกิดข้ึน 
ทันต#อเหตุการณ/และเข�าได�ถึงในทุกสถานการณ/มีความรู�ความเข�าใจสภาพป4จจุบันและป4ญหาของพ้ืนท่ี
เป=นอย#างดี รอบรู�ทันต#อเหตุการณ/และการเปลี่ยนแปลง ระดมความคิดและพลังสมองเพ่ือปฏิบัติตาม
กฎหมายท่ีเป=นป4จจุบันและแนวทางปฏิบัติอ่ืนของทางรัฐ ตําบลโปJงตาลองการให�ความรู� ความเข�าใจ 
กับประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น จะมีนักศึกษาเข�ามาให�ความรู�ในเรื่องต#างๆ มากมายกับประชนในพ้ืนท่ีอยู#
แล�วชุมชนในพ้ืนท่ีอ#อนไหวดังกล#าว เป=นพ้ืนท่ีมีความสําคัญต#อระบบนิเวศวิทยา สิ่งแวดล�อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงในพ้ืนท่ีดังกล#าวนี้ จะมีนักศึกษาหรือนักท#องเท่ียวเข�ามาทําความรู�จักกับพ้ืนท่ี
ดังกล#าว ท้ังศึกษาหาความรู�และมาพักผ#อนหย#อนใจในชุมชนจะจัดให�มีการอบรมมัคคุเทศก/น�อยคอย
ช#วยอธิบายและให�ความรู�แก#นักท#องเท่ียว เพ่ือให�นักท#องเท่ียว มีความเข�าใจและไม#ทําผิดกฎหมายของ
แต#ละชุมชนท่ีได�บัญญัติไว�มีการฝnกอบรม และให�ความรู�ด�านกฎหมายกับประชาชนและมีการประชุม
ประชาคม หรือรับฟ4งความคิดเห็น กรณีมีข�อขัดแย�งประชาชนมีความรู�ความเข�าใจในการอนุรัก
ทรัพยากรปJาไม� ในเขตชุมชนรู�จักหวงแหน ปกปHองสิทธิมนุษยชนและสิทธิของตนเอง รู�จักกฎหมาย 
และสร�างชุมชนเข�มแข็งเป=นอย#างไร ตําบลวังไทรมีความรู�และเข�าใจสภาพป4จจุบันและป4ญหาของพ้ืนท่ี 
ทนต#อเหตุการณ/ และความเปลี่ยนแปลง 
    ความรู�ความเข�าใจ ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 25.71 พบว#า ตําบลไทยสามัคคีผู�นํา
มีความรู�และเข�าใจสภาพป4จจุบันและป4ญหาของพ้ืนท่ีเป=นอย#างดีผู�นําชุมชนผู�บริหารท�องถ่ิน เป=นคนใน
พ้ืนท่ีจึงทําให�รู�และเข�าใจสภาพป4ญหา แนวทางการแก�ไข พัฒนาในพ้ืนท่ีเป=นอย#างดี ตําบลระเริงมี
ความรู�ความเข�าใจสภาพป4จจุบัน และป4ญหาของพ้ืนท่ีเป=นอย#างดี ผู�นํามีความรอบรู� ทันต#อเหตุการณ/
และความเปลี่ยนแปลง ตําบลทุ#งโพธิ์ท�องถ่ินมีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานให�แก#แกนนําชุมชนทุกป> 
ตําบลนาดี ผู�นํามีความรู�ความเข�าใจสภาพของพ้ืนท่ีของตนเองเป=นอย#างดี รอบรู� ทันต#อการ
เปลี่ยนแปลงอยู#เสมอผู�นําต�องมีความรู�มีความเข�าใจป4ญหาต#างๆ ในพ้ืนท่ี ต�องรับรู�สภาพป4ญหา ทันต#อ
เหตุการณ/และความเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่อง ตําบลโปJงตาลองผู�นําท�องถ่ิน ตําบลวังไทรผู�นํามีความรู�
ความเข�าใจในสภาพป4จจุบันและป4ญหาของพ้ืนท่ี รอบรู�และทันต#อเหตุการณ/ ความเปลี่ยนแปลง ผู�นํา
อธิบาย ทําความเข�าใจให�ประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือมองเห็นสภาพป4ญหาอย#างชัดเจนผู�นํามีความรู�ความ
เข�าใจสภาพป4จจุบันและป4ญหาของพ้ืนท่ีอย#างดี ทันต#อเหตุการณ/ และการเปลี่ยนแปลง ผู�นําอธิบาย
ทําความเข�าใจให�กับประชาชนในพ้ืนท่ีอย#างดี 
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    ป4ญหา ผู�ให�สัมภาษณ/ร�อยละ 5.71 พบว#า ตําบลวังน้ําเขียวในช#วงท่ีมีป4ญหา
เรื่องท่ีดิน มีการร#วมกันชี้แจงชาวบ�านบ�าง แต#ตอนนี้ไม#มี ตําบลทุ#งโพธิ์ ขาดการประชาสัมพันธ/ให�
ความรู�แก#ประชาชน 
 
5.2 การอภิปรายผล  
 5.2.1 การอภิปรายผลการวิเคราะห/ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ีศึกษาในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง 
จังหวัดนครราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
  จากผลการวิจัยสภาพพ้ืนท่ีศึกษาในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง จังหวัด
นครราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  พบว#า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
สภาพพ้ืนท่ีศึกษาในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง จังหวัดนครราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยส#วนรวมมีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก ( X = 2.84) เม่ือพิจารณาเป=นรายด�าน พบว#า ผู�ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ีศึกษาในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง จังหวัด
นครราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรีในด�านการปHองกันทรัพยากรธรรมชาติ ด�านการหยุดยั้ง
การบุกรุกพ้ืนท่ีปJา ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี และด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะมีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก  
  ท้ังนี้อาจเป=นเพราะว#า จากการพัฒนาพ้ืนท่ีอ#อนไหว ส#วนหนึ่งสภาพพ้ืนท่ีส#วนหนึ่งจะ
เป=นเขตอุทยานแห#งชาติ อีกส#วนเป=นพ้ืนท่ีชาวบ�านทําการเกษตร เช#น มันสําปะหลัง ข�าวโพด อ�อย 
ยาง ลักษณะเป=นพ้ืนท่ีราบเชิงเขา ซ่ึงส#วนท่ีทําการเกษตรจะเป=นเขตปฏิรูปท่ีดินไม#มีเอกสารสิทธิ์ใน
ท่ีดิน ทําให�เกิดป4ญหามากในขณะนี้ พ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินประชาชนมีการเปลี่ยนมือเพราะการทํา
การเกษตรไม#ได�ผลผลิตเท#าท่ีควร แหล#งน้ําไม#เพียงพอต#อการทําการเกษตร ไฟฟHาไม#ครอบคลุมพ้ืนท่ี มี
ป4ญหาท่ีดินซับซ�อนพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินจึงมีการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยการเก็บรวบรวมข�อมูลด�านต#างๆ มาทํา
แผนการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยหน#วยสําคัญในการจัดทําแผนงาน โครงการ คือ องค/การบริหารส#วนตําบล 
แต#มักติดป4ญหาในด�านงบประมาณการพัฒนาไม#เพียงพอและบางพ้ืนท่ีการทําโครงการพัฒนาไม#
สอดคล�องความต�องการของประชาชนมีความคิดเห็นในภาพพ้ืนท่ีอยู#ในระดับมาก 
  ซ่ึงสอดคล�องกับผลการวิจัยของหัสรินทร/ รอดภัย (2552) ได�ทําการวิจัยเรื่อง
นโยบายปJาชุมชนกับวิถีชีวิตชาวบ�าน บริเวณแนวเขตชายปJาอุทยานแห#งชาติเขาใหญ# หมู#บ�านบึงไม� 
ตําบลชะอม อําเภอแก#งคอย จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว#า การนําหลักปJาชุมชน หลักนโยบายด�าน
การมีส#วนร#วมของประชาชนกับการบริหารจัดการภาครัฐตามตัวแบบ Top-down Approaches 
และ Bottom-up Approaches เพ่ือให�ประชาชนได�มีส#วนร#วมในการบริหารจัดการชุมชนคนอยู#ปJา 
หรือปJาชุมชน ท่ีคนจะอยู#ร#วมกับปJาได�โดยไม#ทําลาย เป=นการรักษาปJาท่ีสมดุลและยั่งยืนนั้น พบว#า 
ผู�นําชุมชนไม#มีทัศนคติต#อการนํานโยบายปJาชุมชนมาปรับใช� ผู�นําชุมชนมองว#า การจัดการปJาชุมชน
ยังไม#มีการจัดการท่ีสมดุลท่ีเป=นต�นแบบ เพราะยังไม#มีภาครัฐสนับสนุนหรือมีนโยบายให�ประชาชนตาม
แนวเขตปJาชุมชนมีสิทธิ์หรือเสรีภาพในการจัดการปJา และองค/กรปกครองส#วนท�องถ่ิน มีการไม#จัดสรร
งบประมาณ ไม#มีการสนับสนุนให�ข�อมูล เสนอแนะชาวบ�าน ผู�นําชุมชน ผู�นําท�องท่ี ให�รวมตัวกัน
บริหารจัดการชุมชนหมู#บ�านปJา โดยให�มีระเบียบข�อบังคับของชุมชนเก่ียวกับการใช�ประโยชน/
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ทรัพยากรธรรมชาติจากปJาท่ีไม#ทําลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล�อม ให�มีการปลูกปJาทดแทน พลิกฟU`น
ความสมบูรณ/ตามธรรมชาติ สอดคล�องกับผลการวิจัยของคศิภุส สุขเทพ (2553) ได�ทําการวิจัยเรื่อง 
แนวทางในการพัฒนา การบริหารองค/การบริหารเทศบาลนครให�มีประสิทธิภาพ ท้ังด�านการบรรลุ
เปHาหมายความสําเร็จและด�านกระบวนการบริหารงาน ซ่ึงสามารถสรุปเป=นการพัฒนารูปแบบการ
บริหารองค/กรปกครองส#วนท�องถ่ิน ท่ีมีประสิทธิภาพของเทศบาลนคร ดังนี้ 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให�กับผู�บริหารทุกระดับ หมายถึง ต�องเป=นผู�มีวิสัยทัศน/ สามารถคาดหมายความเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต สามารถเตรียมตนเองและองค/การ ให�รองรับการเปลี่ยนแปลงได� ต�องมีการศึกษาท่ีดีและไม#ใช#
มีความรู�แต#เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต#จะต�องเป=นผู�รอบรู�ต�องเป=นนักแก�ป4ญหา เพราะเม่ือเศรษฐกิจ
เติบโต ป4ญหาต#างๆ จะตามมาอย#างมากมาย ต�องมุ#งส#งเสริมการให�บริการท่ีดี เพราะเม่ือประชาชนอยู#
ดีกินดีแล�ว จะเรียกร�องบริการท่ีดีกว#าและมากกว#าจากภาครัฐ ผู�นํายุคใหม#ต�องสามารถให�บริการท่ีมี
คุณภาพได� 2) การพัฒนาบุคลากรท้ังสองส#วนพร�อมกันท้ังข�าราชการและนักการเมือง ต�องพัฒนาการ
นิเทศงาน ระบบคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะของเจ�าหน�าท่ี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ระบบการ
ประเมินสัมฤทธิผล ทัศนคติและพฤติกรรม จิตสํานึกในการบริการประชาชน ความรับผิดชอบต#อ
ตนเองและองค/การ 3) พัฒนากระบวนการบริหารแบบคุณธรรม หมายถึง การกําหนดจรรยาบรรณ
ของหน#วยงานและของข�าราชการ จัดให�มีระบบร�องเรียนในการให�บริการของหน#วยงาน รณรงค/ให�มี
การใช�หลักคุณธรรมอย#างกว�างขวางและจริงจังในทุกระดับ จากระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติ 
ส#งเสริมความมีคุณธรรมของหน#วยงาน ตลอดจนประชาสัมพันธ/ผ#านสื่อต#างๆ เพ่ือสร�างจิตสํานึก       
4) พัฒนาระบบการสื่อสารในการปฏิบัติงาน หมายถึง การสื่อสารภายในหน#วยงาน การสื่อสาร
ระหว#างหน#วยงานองค/การกับประชาชนเปHาหมาย เนื้อหาการสื่อสาร การนําเสนอ ระบบเครือข#ายการ
สื่อสาร การพัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ/ บุคลากรด�านการสื่อสารและแผนงานสื่อสาร 5) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให�ประชาชนเข�าถึงได�ง#าย หมายถึง ป4จจัยเทคโนโลยีมีความสําคัญในฐานะท่ีเป=น
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต#อการออกแบบองค/การ ออกแบบการบริหาร การใช�อุปกรณ/และเครื่องมือท่ีทันสมัย
ในกระบวนการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ การจัดทําระบบข�อมูลการเชื่อมโยงการบริการ เพ่ือ
ประโยชน/ต#อชุมชนและสังคม คือความครอบคลุมของข�อมูล ความรวดเร็วความถูกต�อง ความ
เชื่อมโยง ความทันสมัยของข�อมูล ความน#าเชื่อถือ ความสามารถในการเข�าถึง ความสามารถในการ
ตรวจสอบและการมีส#วนร#วมในกระบวนการข�อมูล 6) พัฒนาการจัดทําแผนพัฒนาเมืองในรูปของ 
SWOT หมายถึง เพ่ือให�รู�จุดอ#อน จุดแข็ง ป4จจัยภายในและป4จจัยภายนอกองค/การ โดยการวิจัยและ
พัฒนาข#าว การประชาสัมพันธ/เชิงรุก การยอมรับเทคโนโลยีระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบข�อมูลการ
ตัดสินใจ มาตรฐานกฎหมายและการพัฒนาหน#วยงาน 7) ส#งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต หมายถึง การส#งเสริมกิจกรรมด�านการศึกษา สนับสนุนการฝnกอบรมอาชีพ ส#งเสริม
กิจกรรมด�านกีฬา จัดสวัสดิการสังคมให�ผู�สูงอายุและเด็ก สอดคล�องกับผลการวิจัยของวรรณธรรม 
กาญจนสุวรรณ (2553) ได�ทําการวิจัยเรื่อง กระบวนการ การบริหารจัดการชุมชนเข�มแข็ง: รูปแบบ 
ป4จจัยและตัวชี้วัด ผลการศึกษาพบว#า มีกระบวนการบริหารจัดการท่ีสําคัญ 7 ประการท่ีก#อให�เกิด
ศักยภาพของการพัฒนาชุมชนไปสู#ความเข�มแข็งคือ  1) กระบวนการมีส#วนร#วมของชุมชน                
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2) กระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู� 3) กระบวนการการฟU`นฟู ผลิตซํ้าแลสร�างใหม# 4) กระบวนการ
ใช�สิทธิชุมชนและข�อบัญญัติของชุมชน 5) กระบวนการตัดสินใจร#วมกันของชุมชน 6) กระบวนการ
ของเครือข#ายการพัฒนา และ 7) กระบวนการด�านการบริหารจัดการตนเอง โดยกระบวนการบริหาร
จัดการท้ัง 7 ด�านนั้น เป=นการบริหารจัดการท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท่ีพบได�ท่ัวไป นอกจากนี้ ภาครัฐได�ใช�
กระบวนการในเชิงกฎหมายและการบริหารจัดการตามแนวนโยบายร#วมเป=นแนว ทางการบริหาร
จัดการในการเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน สอดคล�องกับผลการวิจัยของชไนเดอร/ (Schneider, 
2009) ได�ศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการเรียนรู�เชิงสังคมในการปHองกันดินพังทลายของสวิตเซอร/แลนด/-
จากชาวนาสู#โครงการของชาวนา ผลการศึกษาพบว#า การเรียนรู�เชิงสังคมมีส#วนเก่ียวข�องต#อการ
เปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานของแบบแผนปฏิสัมพันธ/ อย#างไรก็ตาม การทําความเข�าใจเก่ียวกับการเรียนรู�
สําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนจะแสดงนัยของการวิเคราะห/สิ่งแวดล�อมเชิงสถาบันในองค/การท่ีใช�
กระบวนการสร�างปฏิสัมพันธ/แบบตัวต#อตัวหรือใกล�ชิดกันระหว#างทํางาน ผลการศึกษาคือ 
องค/ประกอบของการตัดสินใจของตัวแทนองค/การได�รับการแปลความไปสู#การเรียนรู�เชิงองค/การด�วย 
โครงการนี้บรรลุผลผ#านความร#วมมือของสถาบันรวมถึงการจัดต้ังและเชื่อมต#อโดยใช�พ้ืนท่ีท่ีมีขอบเขต 
สําหรับรูปแบบใหม#ของความร#วมมือร#วมใจมีจุดมุ#งคือ การเรียนรู�เชิงสังคมและการร#วมกันผลิตองค/
ความรู� และสอดคล�องกับผลการวิจัยของมอร/แกน (Morgan, 2010) ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะการ
ประกอบการของเกษตรกร และโครงสร�างตามหน�าท่ีแบบพหุของหน#วยงานด�านเกษตร กรณีศึกษา
เกษตรกรท่ี Tuscan และ Welsh ของเวลส/ (Wales) พบว#า การพัฒนาชนบทจะต�องมีกระบวนการ
ปรับโครงสร�างหน�าท่ีขององค/การหรือหน#วยงานทางเกษตรกรใหม# เนื่องด�วยในยุโรปได�รับอิทธิพล
อย#างมากภายใต�แนวคิดตลาดเสรี รวมถึงเกษตรกรต�องมีทักษะการประกอบการ (Entrepreneurial 
Skills) จุดมุงหมายการวิจัน คือสืบค�นปฏิสัมพันธ/ของเปHาหมายนโยบายภายใน 2 ภูมิภาคเก่ียวกับ
อํานาจหน�าท่ีเชิงพหุในการพัฒนาชนบทซ่ึงได�รับการยอมรับโดยท่ัวไปและทักษะการประกอบการถูก
นํามาเป=นกรอบแนวคิด รวมถึงป4จจัยกําหนดขนาดของฟาร/ม เช#น บริบทเชิงสถาบัน วัฒนธรรม สังคม 
เศรษฐกิจ ผลจากการศึกษาพบว#า ทักษะการประกอบการมีความสัมพันธ/กับโครงสร�างอํานาจหน�าท่ี
เชิงพหุขององค/การเกษตร และมีผลตอบสนองต#อการพัฒนาชนบท จุดสําคัญ คือการตอบสนองแบบ
พลวัตและก#อให�เกิดการกําหนดบทบาทและกรอบท่ีจะเป=นเครื่องมือแนะนํา สนับสนุน รวมถึง
ปรับปรุงสภาพแวดล�อมของเกษตรให�เหมาะสมยิ่งข้ึน 
 5.1.2 การอภิปรายผลการวิเคราะห/ข�อมูลการพัฒนาชุมชนในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง 
จังหวัดนครราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ดังรายละเอียดต#อไปนี้ 
  จากผลการวิจัยการพัฒนาชุมชนในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง จังหวัด
นครราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พบว#า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ การ
พัฒนาชุมชนในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง จังหวัดนครราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยส#วนรวมมีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก ( X  = 2.86) เม่ือพิจารณาเป=นรายด�าน พบว#า 
ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนในด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน ด�าน
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การมีส# วนร# วมของประชาชน ด� านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด� านพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม และด�านพัฒนาเศรษฐกิจมีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับมาก   
  ท้ังนี้อาจเป=นเพราะว#า การพัฒนาชุมชนเป=นการพัฒนาการลงทุนในด�านการ
ท#องเท่ียวในพ้ืนท่ี มากท่ีสุด มีการพัฒนาผลิตสินค�าชุมชนมากรองลงมาตําบลวังน้ําเขียวมีการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยการสร�างตลาดชุมชน สินค�าชุมชนพัฒนาการอาชีพให�กับเกษตรกรพัฒนา ด�านผลผลิต
ทางการเกษตร พัฒนาถนนหนทางในการขนถ#ายผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาแหล#งน้ําเพ่ือ
การเกษตร ตําบลระเริง มีการดําเนินชีวิตอยู#อย#างเรียบง#าย ส#งเสริมกลุ#มเกษตรแต#กลุ#มร�านค�าชุมชน
ไม#มีการเติบโตมีการปรับปรุงแหล#งท#องเท่ียวตามงบประมาณมีการส#งเสริมอาชีพให�กับประชาชน มี
การจัดอบรมเพ่ือส#งเสริมอาชีพในการตลาดให�กับผลิตภัณฑ/ของชุมชน มีการส#งเสริมให�ปลูกผักไว�    
กินเอง ดังนั้นการพัฒนาชุมชนจึงมีความคิดเห็นของประชาชนอยู#ในระดับมาก 
  ซ่ึงสอดคล�องกับผลการวิจัยของวาสนา ศรีนวลใย (2551) ได�ทําการวิจัยเรื่องการ
ดําเนินงานหมู#บ�านเศรษฐกิจพอเพียง อยู#เย็นเป=นสุข: กรณีศึกษา หมู#บ�านนากก หมู#ท่ี 5 ตําบลฉลอง 
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษา พบว#า กระบวนการดําเนินงานหมู#บ�านเศรษฐกิจพอเพียง อยู#
เย็นเป=นสุข ประกอบด�วย 1) การสืบทอดอาชีพ 2) การคิดเก่ียวกับการใช�ชีวิตแบบพอเพียง ชาวบ�าน
นากกประมาณร�อยละ 30 มีแนวความคิดในการใช�ชีวิตแบบพอมีพอกินพอใช�ในครัวเรือน 3) การมี
ส#วนร#วมเพ่ือพัฒนาหมู#บ�านเพ่ือให�คนในบ�านเกิดมีการอยู#ดีมีสุข 4) รับนโยบายสู#แนวทางการปฏิบัติยัง
หมู#บ�าน 5) ประชุมชี้แจงเพ่ือทําความเข�าใจเก่ียวกับการดําเนินงานหมู#บ�านเศรษฐกิจพอเพียง อยู#เย็น
เป=นสุข 6) เจ�าหน�าท่ีหน#วยงานภาครัฐสนับสนุนการดําเนินงาน 7) สอบถามป4ญหาและความต�องการ
ของชาวบ�าน 8) เขียนโครงการ 9) เสนอขออนุมัติโครงการ 10) จัดสรรงบประมาณโครงการ และ    
11) คัดเลือกหมู#บ�านต�นแบบเศรษฐกิจพอเพียง อยู#เย็นเป=นสุข ส#วนผลกระทบจากการดําเนินงาน
หมู#บ�านเศรษฐกิจพอเพียง อยู#เย็นเป=นสุขประกอบด�วย 7 ด�าน คือ 1) ผลกระทบด�านอาชีพและการ
จ�างงาน 2) เกิดการรวมกลุ#มการดําเนินงาน กลุ#มน้ําพริกเผา กลุ#มเครื่องแกง กลุ#มผลิตภัณฑ/ครัวเรือน 
โดยมีการผลิต การจําหน#าย และเกิดเงินกองทุนภายในหมู#บ�าน 3) ผลกระทบด�านรายได� เกิดรายได�ใน 
2 ระดับ คือ ระดับครอบครัว และระดับหมู#บ�าน ซ่ึงชาวบ�านสามารถจําหน#ายสินค�าได�เพ่ิมมากข้ึนใน
ตลาดร�านค�าชุมชน 4) เกิดระบบการดําเนินงานในหมู#บ�าน มีโครงสร�างการดําเนินงานต#างๆ ของ
หมู#บ� านชัดเจน 5) เ กิด ศูนย/ เรียนรู�ห มู#บ� านด� านภู มิป4ญญาชาวบ� าน 6) เ กิดการอนุรักษ/
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และ 7) เกิดความเอ้ืออารีย/ต#อกันของคนในหมู#บ�าน สอดคล�อง
กับผลการวิจัยของจตุพล ยะจอม (2552) ได�ทําการวิจัยเรื่องการประยุกต/ใช�แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาย อําเภอปาย จังหวัดแม#ฮ#องสอน ผลการศึกษาพบว#า ระดับความรู�
ความเข�าใจเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลปาย จัดอยู#ในระดับมาก 
โดยประชาชนมีความรู�ความเข�าใจมากท่ีสุดในประเด็นความพอเพียง ท่ีหมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ�มกันในตัว รองลงมาประเด็นการดําเนินชีวิตทางสายกลางถือเป=นเศรษฐกิจ
พอเพียง ส#วนระดับการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปาย   
จัดอยู#ในระดับมาก โดยส#วนใหญ#จะเป=นการลดรายจ#ายเพ่ิมรายได� ในส#วนของการปลูกพืชผักสวนครัว
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ไว�กินเองในครัวเรือน อีกประการหนึ่งท่ีนําไปใช�ในการดําเนินชีวิตก็คือการประหยัดอดออม ใช�จ#าย
อย#างประหยัดไม#ใช�จ#ายฟุJมเฟUอย ส#วนระดับการมีส#วนร#วมของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
นั้น อยู#ในระดับปานกลาง โดยการเข�าร#วมรวมกลุ#มเป=นสมาชิกกลุ#มออมทรัพย/ สหกรณ/ออมทรัพย/ 
กองทุนหมู#บ�าน กองทุนอ่ืนๆ และมีส#วนร#วมในการดําเนินการของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการรวมกลุ#มต#างๆ เพ่ือทํากิจกรรมร#วมกัน เพ่ือท่ีจะเพ่ิมรายได�ให�กับชุมชน เช#น การ
รวมกลุ#มอาชีพ การรวมกลุ#มออมทรัพย/ กลุ#มกองทุนหมู#บ�าน กลุ#มผู�สูงอายุ เป=นต�น และยังเป=นชุมชนท่ี
มีความสามัคคีเอ้ือเฟU`อเผื่อแผ# ช#วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน สอดคล�องกับผลการวิจัยของ วันชัย     
สุขตาม (2556) ได�ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย/วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน/  ผลการวิจัยพบว#า 
หลักการพัฒนาทุนมนุษย/และผลกระทบของโลกาภิวัฒน/ ท่ี มีต#อการพัฒนาทุนมนุษย/นั้ น 
พระพุทธศาสนาเน�นการพัฒนาท่ีมีปฏิสัมพันธ/กับมิติทางด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กระแสโลกาภิวัตน/ 
รวมท้ังเทคโนโลยีต#างๆ มีอิทธิพลต#อภคเอกชน ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคการศาสนา อย#าง
หลีกเลี่ยงไม#ได� บริหารท่ัวไปก็จะเป=นไปตามกลไกของทฤษฎีระบบ นักพัฒนาทุนมนุษย/ยุคโลกาภิวัตน/
จะต�องทําการวางแผนพัฒนาทุนมนุษย/ตามวิถีพุทธ การพิจารณาจะแบ#งเป=น 2 ระดับ คือ การพัฒนา
ระดับองค/การ (Organizational Development) และการพัฒนาในระดับบุคคล (Individual 
Development) และสอดคล�องกับผลการวิจัยของเคน (Kaine, 2011) ได�ศึกษาวิจัยเรื่องการใช�
ทฤษฎีระบบท่ัวไป (General Systems Tteory) มาใช�ทําความเข�าใจความแตกต#างของการบริหาร
จัดการของชาวนา จุดมุ#งหมายการวิจัย คือเพ่ืออธิบายความแตกต#างของชาวนาในออสเตรเลีย
เก่ียวกับสภาวะเง่ือนไขทางสิ่งแวดล�อมโดยวิธีการ 3 แบบ คือ ระบบควบคุมกํากับ ระบบควบคุมความ
ผิดพลาด และระบบการพยากรณ/ ได�ข�อค�นพบว#าภายในภาวะภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง จะต�องมี
การปรับตัวของชาวนาหรือเกษตรกรโดยการปรับโครงสร�างของระบบฟาร/มและเปลี่ยนการควบรวม
ของระบบควบคุมกํากับ ให�เข�ากับการตัดสินใจ ซ่ึงจะช#วยให�เข�าใจกระบวนการบริหารจัดการของ
เกษตรกร และมีข�อเสนอแนะให�นํานัยสําคัญไปพัฒนานโยบายเพ่ือให�การสนับสนุนต#อการปรับตัวของ
ฟาร/มให�สอดคล�องกับระบบการควบคุมคุณภาพการผลิตทางการเกษตรต#อไป 
 5.1.3 การอภิปรายผลการวิเคราะห/ข�อมูลภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ#อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง จังหวัดนครราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี            
ดังรายละเอียดต#อไปนี้ 
  จากผลการวิจัยภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว ในอําเภอวังน้ําเขียว 
อําเภอปากช#อง จังหวัดนครราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พบว#า ผู�ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว โดยส#วนรวมมีค#าเฉลี่ยอยู#ใน
ระดับมาก ( X  = 2.86) เม่ือพิจารณาเป=นรายด�าน พบว#า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว ในด�านมีมนุษยสัมพันธ/ ด�านการให�ความรู�ความ
เข�าใจ ด�านความโปร#งใสและตรวจสอบได� ด�านนักประชาธิปไตย ด�านการประชาสัมพันธ/และสื่อสาร 
ด�านพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็ง และด�านปฏิบัติตามกฎหมายอย#างเคร#งครัด มีค#าเฉลี่ยอยู#ในระดับ
มาก  
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  ท้ังนี้อาจเป=นเพราะว#าภาวะผู�นํามีการสร�างความเข�าใจให�ประชาชนภายในหมู#บ�าน
ของตนได�ทราบถึงหน�าท่ีของตนเอง มีอยู#ในระบอบประชาธิปไตย  เคารพสิทธิของผู�อ่ืน เข�าใช�สิทธิ
ของตนเองในการเลือกต้ัง ผู�นําหมู#บ�าน อบต. อบจ. และ สส. สว. และ มีความเข�าใจกฎหมาย รักและ
เข�าใจระบอบปกครองแบบประชาธิปไตย มีความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย/  และนึกถึง
ผลประโยชน/ของส#วนรวมเป=นหลักในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ภาวะผู�นําในพ้ืนท่ีจึงเป=นผู�ท่ีปฏิบัติ
หน�าท่ีอย#างเหมาะสมอยู#ในระดับมาก 
  ซ่ึงสอดคล�องกับผลการวิจัยของคลูเนอท และลิว (Kuhnert & Lewis, 1987) ได�
ศึกษาลักษณะภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู�นําการแลกเปลี่ยนพบว#า ภาวะผู�นําการ
เปลี่ยนแปลงจะอยู#ในระดับท่ีมีค#าสูงกว#าภาวะผู�นําการแลกเปลี่ยนคือ ผู�นําในลักษณะของผู�นําการ
เปลี่ยนแปลงจะอยู#ในระดับพัฒนาการสูงข้ึนไป จะไม#สนใจต#อความต�องการของตนเอง แต#จะเริ่มเห็น
คุณค#าของหมู#คณะ และของหน#วยงาน ซ่ึงเป=นคุณค#าของหมู#คณะ และของหน#วยงาน ซ่ึงเป=นคุณค#า
หรือคุณธรรมท่ีสูงกว#า ผู�นําเพ่ือการเปลี่ยนแปลงจะสละผลประโยชน/ของตนเองก�าวเข�าจิตใจของผู�
ตามกระตุ�นให�ลูกน�องเห็นคุณค#าของความอุดมคติ ศักด์ิศรี เพ่ือจะได�ไม#ทํางานตามหน�าท่ีเพียงเพ่ือ
เงินเดือนหรือผลตอบแทนใด ไปวันๆ อีกท้ังพยายามเปลี่ยนทัศนคติตามเชื่อของผู�ใต�บังคับบัญชาให�
เกิดการยอมรับและทํางานจนบรรลุเปHาหมายท่ียาก สอดคล�องกับผลการวิจัยของเศาวนิตย/ เศาณานนท/ 
(2542) ได�ทําการวิจัยเรื่องภาวะผู�นํา โดยได�สังเคราะห/เกณฑ/ (Criteria) ท่ีจะใช�วัดหรือประเมิน
ประสิทธิภาพของภาวะผู�นํา ออกเป=น 3 ลักษณะคือ 1) ผลท่ีเกิดข้ึนของกลุ#ม (Outcome) คือ ผลท่ี
เกิดข้ึนเนื่องจากความสามารถในการนําหรือภายใต�การนําของผู�นําในกลุ#ม เช#น ผลสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานของกลุ#ม การสามารถบรรลุวัตถุประสงค/ท่ีต้ังไว� การอยู#รอดของกลุ#ม ความก�าวหน�าของ
กลุ#ม ความพร�อมของกลุ#ม ความสามารถในการแก�ป4ญหาของกลุ#ม ความพึงพอใจของสมาชิกของกลุ#ม
ท่ีมีต#อผู�นํา 2) ทัศนคติของผู�ตาม (Attitude of Followers) ทัศนคติของผู�ตามหรือผู�ใต�บังคับบัญชาท่ี
มีต#อผู�นํา นิยมใช�เป=นเกณฑ/ตัดสินประสิทธิภาพของผู�นําอีกเกณฑ/หนึ่ง ซ่ึงส#วนใหญ#จะทราบได�โดยการ
ใช�แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ/ผู�ตาม เช#น ผู�นําสามารถตอบสนองความต�องการและคาดหวังของผู�
ตามได�ดีเพียงใด ผู�ตามชอบยกย#องและยอมรับผู�นําเพียงใด ผู�ตามมีความยินดีในการปฏิบัติงานตาม
คําสั่งหรือคําเรียกร�องของผู�นําแค#ไหน ผู�ตามต#อต�าน เพิกเฉยท่ีจะไม#ปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําขอร�อง
ของผู�นําหรือไม# 3) คุณภาพของกระบวนการกลุ#ม (Quality of Group Process) เป=นเกณฑ/ท่ีใช�
ประเมินประสิทธิภาพของผู�นําโดยประเมินจากความสนับสนุนด�านต#างๆ และความต้ังใจท่ีจะทําให�
คุณภาพของกระบวนการกลุ#ม มีคุณภาพดีข้ึนในด�านความสามัคคี ความร#วมมือ แรงจูงใจ การ
แก�ป4ญหา การตัดสินใจ การแก�ไขความขัดแย�ง ประสิทธิภาพของงานเฉพาะด�าน กิจกรรมขององค/การ 
การมีทรัพยากรอย#างพอเพียงและความพร�อมของกลุ#มท่ีจะรับมือต#อการเปลี่ยนแปลง 
  ทัศนีย/ จุลอดุง (2550) ได�ทําวิจัยเรื่อง การศึกษาองค/ประกอบภาวะผู�นําท่ีมี
ประสิทธิผลของหัวหน�าหอผู�ปJวย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ สรุปให�เห็นว#า ผู�นําท่ี มี
ประสิทธิภาพมีลักษณะ ได�แก# 1) ด�านการมีวิสัยทัศน/ มองการณ/ไกลท้ังระยะสั้นและระยะยาว ในการ
บริหารงานขององค/การอย#างสร�างสรรค/ สามารถถ#ายทอดวิสัยทัศน/ให�ผู�ตามรับรู�และสามารถปฏิบัติได�
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จริง และเป=นผู�ให�ทิศทางชี้แนะแนวทางวิสัยทัศน/เปHาหมายองค/การ รวมท้ังการมีกลยุทธ/จูงใจผู�ตามใน
การปฏิบัติงานให�บรรลุเปHาหมายขององค/การ 2) ด�านคุณลักษณะผู�นําท่ีดี การเป=นแบบอย#างท่ีดีของ
ผู�นํา มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมอารมณ/ท่ีดี ความซ่ือสัตย/ โปร#งใสในการ
ปฏิบัติงาน 3) ด�านการใช�นวัตกรรมคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ มี
ความรู�ความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถค�นคิดหรือนํานวัตกรรมใหม#ๆ มา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน#วยงาน 4) ด�านการสนับสนุนส#งเสริมการพัฒนาผู�ตาม เป=นองค/ประกอบ
ท่ีอธิบายถึงการส#งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาผู�ตาม เป=นสิ่งสําคัญท่ีผู�นําควรมี เพราะเป=นการพัฒนา
บุคลากร เป=นส#วนหนึ่งของการพัฒนางานและนําองค/การไปสู#ผลสําเร็จ 5) ด�านการเป=นผู�เชี่ยวชาญ
งาน เป=นองค/ประกอบท่ีอธิบายถึงผู�นําท่ีมีความรู� ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 5.1.4 การอภิปรายผลการวิเคราะห/ข�อมูลป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต#อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง จังหวัดนครราชสีมาและอําเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี  ดังรายละเอียดต#อไปนี้              
  จากผลการวิจัยสภาพพ้ืนท่ีศึกษาและการพัฒนาชุมชนโดยรวมมีอิทธิพลต#อภาวะ
ผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง จังหวัด
นครราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พบว#า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ/กับตัวแปรตาม
อย#างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผลการวิเคราะห/ถดถอยตัวแปรสภาพพ้ืนท่ีศึกษาและการ
พัฒนาชุมชนโดยรวมท่ีมีอิทธิผลต#อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวในอําเภอ
วังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง จังหวัดนครราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พบว#า ตัวแปรอิสระ
ส#วนใหญ#เกือบท้ังหมดมีความสัมพันธ/เชิงบวกกับตัวแปรตามโดยมีเพียงพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมเท#านั้นท่ีมีความสัมพันธ/เชิงลบกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว ความสัมพันธ/ดังกล#าวอยู#ในระดับปานกลางค#อนข�างสูง (R = 0.64) โดยมีตัวแปร
อิสระอย#างน�อย 3 ด�าน คือ ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี ด�านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีปJา และด�านพัฒนา
พ้ืนท่ีของประชาชนท่ีมีความสัมพันธ/อย#างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  
  ท้ังนี้อาจเป=นเพราะว#าผู�นํามีมนุษยสัมพันธ/สูงจะสร�างการยอมรับจากชาวบ�านได�
มากกว#า ผู�นําท่ีมีมนุษยสัมพันธ/สูง จะสร�างความเข�าใจกับประชาชนได�ง#ายและให�ความรู�ได�เป=นอย#างดี 
การท่ีผู�นําจะสร�างการยอมรับได�อย#างเข�มแข็ง จําเป=นอย#างยิ่งต�องเป=นคนดี ทํางานอย#างโปร#งใส
ตรวจสอบได� มีความเป=นประชาธิปไตย เคารพกฎหมาย 
  ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของเรย/มอนด/ (Raymond, 1972) ท่ีกล#าวว#า ผู�นําเป=น
บุคคลท่ีสามารถชักจูง ให�คนอ่ืนปฏิบัติตามด�วยความเต็มใจ ทําให�ผู�ตามมีความเชื่อม่ันในตัวเขาเองว#า 
สามารถช#วยคลี่คลายความตึงเครียดต#างๆ ลงได� สามารถนํากลุ#มให�บรรลุจุดมุ#งหมายท่ีต้ังเอาไว� 
สอดคล�องกับแนวคิดของแบรดฟอร/ดและโคเฮน Bradford &  Cohen (1984) ท่ีกล#าวว#า ผู�นําคือ 
บุคคลท่ีได�รับความเคารพยําเกรง จากผู�คนท่ีอยู#แวดล�อม เปรียบเหมืนเป=นแบบอย#างท่ีดีเลิศสําหรับ
การดํารงชีวิต ซ่ึงสามารถให�ความช#วยเหลือและคําแนะนําต#างๆ แก#บุคคลเหล#านั้นได� สอดคล�องกับ
แนวคิดของบุญทัน ดอกไธสง (2537) ท่ีกล#าว ภาวะผู�นําหมายถึง (1) ผู�ท่ีมีอิทธิพลต#อกลุ#มชน เพ่ือให�
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พวกเขามีความต้ังใจท่ีจะทํางาน ให�บรรลุเปHาหมายท่ีต�องการ (2) เป=นผู�นําและแนะนํา เพราะผู�นําต�อง
ช#วยเหลือกลุ#มให�บรรลุเปHาหมายสูงสุดตามความสามารถ (3) ผู�นําไม#เพียงแต#ยืนอยู#เบื้องหลังกลุ#ม ท่ี
คอยแต#วางแผนและผลักดัน แต#เขายืนอยู#ข�างหน�ากลุ#มและนํากลุ#มเพ่ือปฏิบัติงานให�บรรลุเปHาหมาย 
สอดคล�องกับแนวคิดของเสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ/ (2541) ได�กล#าวว#าภาวะผู�นําเป=นศิลปะหรือเป=น
กระบวนการท่ีผู�นํามีอิทธิพล ต#อผู�ตามในการท่ีจะให�ผู�ตามเต็มใจและมีความกระตือรือร�นท่ีจะทํางาน 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค/ และสอดคล�องกับแนวคิดของคุณวุฒิ คนฉลาด (2540) ท่ีกล#าวว#า ภาวะผู�นํา
หมายถึงการใช�อิทธิพลซ่ึงเป=นอํานาจภายในตัวของผู�นํา เช#น ความรู�ความสามารถ ประสบการณ/ 
บุคลิกภาพ คุณธรรม ซ่ึงอํานาจจริงๆ ท่ีมีอยู#และอํานาจนั้นได�รับจากการท่ีดํารงตําแหน#ง ซ่ึงเป=น
อํานาจการยอมรับจากกลุ#ม แสดงพฤติกรรมให�เกิดความเข�าใจร#วมกัน ให�เกิดแรงกระตุ�นภายในกลุ#ม 
เกิดปฏิสัมพันธ/เชิงสังคม สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ/และนําไปสู#เปHาหมายขององค/การ 
 
5.3 บทสังเคราะห#ผลการวิจัย  
 จากผลการวิเคราะห/สภาพพ้ืนท่ีศึกษา การพัฒนาชุมชน และภาวะผู�นําการพัฒนาชุมชน
พ้ืนท่ีอ#อนไหว จึงเสนอตัวแบบภาวะผู�นําการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอ
ปากช#อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีลําดับข้ันตอนดังต#อไปนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.1 ตัวแบบภาวะผู�นําการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว 
ท่ีมา: สมพล  ชีวะประเสริฐ 

การพัฒนาพ้ืนที ่

การหยุดย้ังการ
บุกรุกพ้ืนที่ปJา 

การพัฒนาพ้ืนที ่
ของประชาชน 

การพัฒนาตาม 

หลักชุมชนเข�มแข็ง (D) 

การให�ความรู� ความเข�าใจ (U) 

การมีมนุษยสัมพันธ/ (R) 

การประชาสัมพันธ/และสื่อสาร (A) 

ความโปร#งใสและตรวจสอบได� (C) 

  การปฏิบัติตามกฎหมายอย#างเคร#งครัด (R) 

นักประชาธิปไตย (D) 

กระบวนการ DURCARD INPUT OUTPUT 

ภาวะผู�นําที่เหมาะสม
เพ่ือการพัฒนาชุมชน

พ้ืนที่อ#อนไหว 
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 ผู�วิจัยอธิบายเสนอตัวแบบภาวะผู�นําการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว 
อําเภอปากช#อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ตามลําดับข้ันตอนดังต#อไปนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 Input  
 ศึกษาการพัฒนาพ้ืนท่ี  การหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีปJา และการพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน 
โดยมีแนวทางในการแก�ไขป4ญหาในพ้ืนท่ีต#างๆ เพ่ือสร�างความตระหนัก ความเข�าใจในการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว  
 ข้ันตอนท่ี 2 กระบวนการ DURCARD 
 การสร�างตัวแบบภาวะผู�นําการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว ซ่ึงเป=นกระบวนการ DURCARD 
ประกอบด�วย  
 1. การพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็ง (D)  
 2. การให�ความรู� ความเข�าใจ (U)  
 3. การมีมนุษยสัมพันธ/ (R)   
 4. ความโปร#งใสและตรวจสอบได� (C) 
 5. การประชาสัมพันธ/และสื่อสาร (A)  
 6. การปฏิบัติตามกฎหมายอย#างเคร#งครัด (R)  
 7. นักประชาธิปไตย (D)  
 ข้ันตอนท่ี 3 Output 
 ตัวแบบภาวะผู�นําการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช#อง 
จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี นั้นสร�างให�ผู�นําเป=นแบบอย#างดีในการพัฒนา
ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว 
 ข้ันตอนสุดท�าย   
 ตัวแบบภาวะผู�นําการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว สามารถพิจารณา ด�วยเหตุผล การ
ประเมิน และตรวจสอบได� โดยพิจารณาถูกต�อง และความเหมาะสมในพ้ืนท่ีนั้น 
 
5.4 ข�อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว 
อําเภอปากช#อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรีผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะดังนี้ 
 5.4.1 ข�อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช�  
  การสร�างภาวะผู�นํ า ท่ี เหมาะสมเ พ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหวควรให�
สถาบันการศึกษาต#างๆ พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู�นําโดย 
  การคัดสรรผู�นําเข�าหลักสูตรควรให�ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส#วนร#วมพิจารณาส#งผู�นําท่ี
ประชาชนเห็นสมควรเข�ารับการพัฒนา 
  หลักสูตรการพัฒนาควรนําตัวแบบภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ#อนไหว DURCARD มาใช�เป=นกรอบการพัฒนาหลักสูตร 
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  รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทุกด�านในพ้ืนท่ีอ#อนไหวโดยเฉพาะ
ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต#อภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ#อนไหว 
 5.4.2 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต#อไป  
  จากสมการพบว#าค#าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระของ การศึกษาป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต#อ
ภาวะผู�นําในการพัฒนาพ้ืนท่ีอ#อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียวอําเภอปากช#อง จังหวัดนครราชสีมา และ
อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีค#าไม#สูงมากนักนั่นหมายความว#าป4จจัยอิสระท่ีทําการศึกษาอาจมีผล
ต#อการเปลี่ยนแปลงภาวะผู�นําในการพัฒนาพ้ืนท่ีอ#อนไหวไม#มาก ควรทําการวิจัยในตัวแปรอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมมากข้ึน 
  นอกจากนี้ ควรพิจารณาทําการวิจัยเชิงเปรียบเทียบระหว#างพ้ืนท่ีปกติกับพ้ืนท่ี
อ#อนไหว เพ่ือเป=นการหาข�อเท็จจริงในผลการวิจัยว#ามีความแตกต#างกันหรือไม# 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ$อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว 

อําเภอปากช$อง จังหวัดนครราชสีมาและอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้เป�นการวิจัยเรื่อง ภาวะผู"นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ*อนไหว ในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช*อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
มีวัตถุประสงค2 1) เพ่ือศึกษาภาวะผู"นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ*อนไหว 2) เพ่ือศึกษา
ป7จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อภาวะผู"นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ*อนไหว และ 3) เพ่ือเสนอตัว
แบบภาวะผู"นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ*อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช*อง  
จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี การวิจัยครั้งนี้ เป�นส*วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2  
 2. แบบสอบถาม มี 5 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข"อมูลส*วนบุคคล 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ีศึกษา  
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน    
  ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู"นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ*อนไหว   
  ตอนท่ี 5 แบบสอบถามปลายเปAด สําหรับผู"ตอบแบบสอบถามให"ข"อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  สําหรับแบบสอบถามในตอนท่ี 2  ตอนท่ี 3 และตอนท่ี 4  ใช"เก็บรวบรวมข"อมูลในพ้ืนท่ี
อ*อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว จํานวน 3 ตําบล คือ ตําบลวังน้ําเขียว  ตําบลระเริง  ตําบลไทยสามัคคี  
อําเภอปากช*อง 3 ตําบลคือ ตําบลโปDงตาลอง ตําบลวังกระทะและตําบลวังไทร อําเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี 3 ตําบลคือ ตําบลบุพราหมณ2ตําบลนาดีและและตําบลทุ*งโพธิ์  โดยคําตอบเป�นแบบมาตราส*วน 
(Rating Scale) แบ*งออกเป�น 4 ระดับ ได"แก* ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับน"อยและระดับน"อยท่ีสุด 
  ผู"วิจัยจึงขอความร*วมมือจากกลุ*มผู"นําบริหารปกครองส*วนส*วนท"องถ่ิน ผู"นําชุมชน ผู"นํา
ศาสนา และปราชญ2ชาวบ"านในอําเภอวังน้ําเขียวอําเภอปากช*องจังหวัดนครราชสีมาและอําเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรีทุกท*านขอความกรุณาตอบทุกข"อคําถามตามความเป�นจริงซ่ึงข"อมูลท่ีได"นั้นผู"วิจัยขอ
ยืนยันว*าจะเก็บรักษาไว"เป�นความลับ 
 
 

    ขอขอบพระคุณทุกท*านท่ีให"ความร*วมมือในการตอบแบบสอบถามชุดนี้ 
 
 

(นายสมพลชีวะประเสริฐ) 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลส$วนบุคคล 
คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมาย�ตรงหน"าข"อท่ีตรงกับข"อมูลส*วนตัวของท*าน 
 
1. เพศ 
  �  ชาย �  หญิง  
 
2. อายุ   
  �  16-30 ปU �  31-45 ปU  
  �  46-60 ปU �  มากกว*า 60 ปU 
 
3. ระดับการศึกษา   
  �  ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา �  อนุปริญญาหรือเทียบเท*า  
  �  ปริญญาตรีหรือเทียบเท*า �  สูงกว*าปริญญาตรีข้ึนไป 
 
4. พ้ืนท่ีอ*อนไหวอยู*ในเขตตําบล  
  �  ตําบลวังหมี  �  ตําบลระเริง 
  �  ตําบลไทยสามัคคี �  ตําบลโปDงตาลอง 
  �  ตําบลวังกระทะ �  ตําบลวังไทร 
  �  ตําบลบุพราหมณ2 �  ตําบลนาดี 
  �  ตําบลทุ*งโพธิ์ 
 
5. ระยะเวลาอาศัยอยู*ในพ้ืนท่ี  
  �  1- 4 ปU �  5- 8 ปU  
  �  9-12 ปU �  มากกว*า 12 ปU  
 
6. อาชีพ  
  �  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ �  ค"าขาย/ธุรกิจส*วนตัว 
  �  รับจ"าง �  อาชีพอิสระ 
  �  เกษตรกร �  พระสงฆ2/ผู"นําทางศาสนาอ่ืน 
  �  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................ 
 
7. รายได"ต*อเดือน 
  �  น"อยกว*า 10,000 บาท �  10,000 – 20,000 บาท 
  �  20,000 – 30,000 บาท �  30,000 บาทข้ึนไป 
  �  ไม*มีรายได" 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ีศึกษา  
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  � ลงในช*องคําตอบท"ายข"อความ ท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของ
ท*านมากท่ีสุด เพียงช*องเดียว 
 

สภาพพ้ืนท่ีศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

1. ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี 
1. มีการพัฒนาจัดทําโครงการหรือแผนพัฒนาชุมชนพ้ืนที
อ*อนไหว  

    

2. มีการจัดทําการรวบรวมข"อมูลประชาชนในพ้ืนท่ีอ*อนไหว     
3. ชุมชนดูแลเขตพ้ืนท่ีอ*อนไหวในความรับผิดชอบของตนเอง     
4. มีการตอบสนองความต"องการของประชาชนในพ้ืนท่ีอ*อนไหว     
5. มีการประสานงานกับประชาชนในพ้ืนท่ีอ*อนไหว เพ่ือ 
ช*วยลดป7ญหาความขัดแย"ง 

    

2. ด�านการป3องกันทรัพยากรธรรมชาติ 
6. มีการดูแลรักษาและป^องกันทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีอ*อนไหว     
7. มีการสนับสนุนด"านอุปกรณ2 ในการป^องกันไฟปDา ดับไฟ ใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีอ*อนไหว 

    

8. ประชาชนและองค2กรส*วนท"องถ่ินมีการสร"างจิตสํานึก 
ในการป^องกันทรัพยากรธรรมชาติอย*างต*อเนื่อง 

    

9. มีการปลูกปDาเพ่ิมข้ึนเพ่ือช*วยลดภาวะโลกร"อน เพ่ิม 
แหล*งอาหาร และเป�นท่ีอยู*อาศัยของสัตว2ปDาอาหารจากปDา 

    

3. ด�านการหยุดย้ังการบุกรุกพ้ืนท่ีป6า 
10. ส*งเสริมกิจกรรมและบริการในศูนย2ประสานงานกับ  
กลุ*มอนุรักษ2ปDาชุมชนในพ้ืนท่ีอ*อนไหว 

    

11. เป�นหน"าท่ีของทุกคนในการอนุรักษ2ทรัพยากรปDาไม"อย*างจริงจัง     
12. มีมาตรการป^องกันการตัดไม"ทําลายปDาท่ีเป�นต"นเหตุ 
ของการเกิดเหตุการณ2น้ําท*วมตามสถานท่ีต*างๆ  

    

13. ไม*บุกรุกพ้ืนท่ีเขตปDาสงวนและเขตอุทยานแห*งชาติ     
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สภาพพ้ืนท่ีศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

4. ด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ 
14. การกําหนดขนาดพ้ืนท่ีให"มีความชัดเจน     
15. การจัดต้ังพ้ืนท่ีอ*อนไหวของเขตปDาสงวนและ 
เขตอุทยานแห*งชาติมีความแตกต*างกันในแต*ละพ้ืนท่ี 

    

16. มีการกําหนดข้ันตอน กระบวนการการบริหารพ้ืนท่ี 
อ*อนไหว ไว"อย*างชัดเจน 

    

17. มีการติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบการกําหนดเขต 
ปDาสงวนและเขตอุทยานแห*งชาติอย*างสมํ่าเสมอ 

    

 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน  

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  �  ลงในช*องคําตอบท"ายข"อความ ท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของ
ท*านมากท่ีสุด เพียงช*องเดียว 
 

การพัฒนาชุมชน  
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

1. ด�านพัฒนาเศรษฐกิจ 
18. มีการพัฒนาการลงทุนในด"านการท*องเท่ียวในพ้ืนท่ี     
19. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ2สินค"าชุมชนภายในพ้ืนท่ี     
20. มีการพัฒนาส*งเสริมการผลิตของใช"ในชีวิตประจําวัน  
เพ่ือลดค*าใช"จ*ายในครอบครัว 

    

21. มีการดําเนินการให"มีและส*งเสริมกลุ*มเกษตรกรและกิจการสหกรณ2     
22. มีการดํารงชีวิตอย*างเรียบง*ายตามฐานะของครอบครัว     
23. มีการส*งเสริมให"มีอุตสาหกรรมในครอบครัว     
2. พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล�อม   
24. มีการพัฒนาจัดต้ังกลุ*มชาวบ"านในพ้ืนท่ีอ*อนไหวใน  
การอนุรักษ2ทรัพยากรชาติสิ่งแวดล"อม 
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การพัฒนาชุมชน  
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

25. มีการส*งเสริมกิจกรรมพ้ืนฟู ปลูกปDาในพ้ืนท่ีอ*อนไหว  
เพ่ือการอนุรักษ2ทรัพยากรชาติสิ่งแวดล"อม 

    

26. มีการพัฒนาจัดต้ังกฎระเบียบการใช"ประโยชน2จาก 
ปDาในพ้ืนท่ีอ*อนไหว 

    

3. ด�านการมีส$วนร$วมของประชาชน 
27. ประชาชนมีส*วนร*วมในการช*วยเหลือซ่ึงกันและกัน     
28. ประชาชนมีการรวมกลุ*มอย*างไม*เป�นทางการ อย*างสมํ่าเสมอ     
29. ประชาชนมีข"อตกลงร*วมกันในเรื่องต*างๆ เช*น การนํา 
ของปDามาใช"ประโยชน2 การผลิตสินค"า เป�นต"น 

    

30. ประชาชนมีการใช"ความร*วมมือกับหน*วยงานภาครัฐและเอกชน     
4. ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน 
31. มีการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยสร"างความม่ันคงปลอดภัยแก* ประชาชน     
32. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช*น ไฟฟ̂า ประปา โทรศัพท2     
33. หน*วยงานของภาครัฐมีการพัฒนาดําเนินตามแผนปฏิบัติการ
ภายในกิจกรรมพ้ืนท่ีอ*อนไหวต*างๆ ให"มีความยืดหยุ*นและอํานวย
ความสะดวกต*อประชาชน 

    

34. ประชาชนในพ้ืนท่ีอ*อนไหวมีการพัฒนาแหล*งการ 
ท*องเท่ียวตามฤดูกาลต*างๆ  

    

5. ด�านพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
35. มีการพัฒนาข"อมูลเพ่ือสร"างการรับรู"โดยกําหนดการพัฒนาใน
พ้ืนท่ีอ*อนไหว 

    

36. มีการพัฒนาข"อมูลสารสนเทศเพ่ือสร"างความเข"าใจโดย
กําหนดการพัฒนาในพ้ืนท่ีอ*อนไหว 

    

37. มีการพัฒนาเผยแพร*ข"อมูลในรูปแบบต*างๆ ทางอินเทอร2เน็ต 
แผ*นพับ วารสาร เป�นต"น 

    

38. มีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ2และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช"ใน
พ้ืนท่ีได"อย*างเพียงพอและทันสมัย 
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ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู"นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ*อนไหว    

คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย  � ลงในช*องคําตอบท"ายข"อความ ท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของ
ท*านมากท่ีสุด เพียงช*องเดียว 
 

ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ$อนไหว    
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

1. ด�านนักประชาธิปไตย 
39. ผู"นํายึดวิถีชีวิตประชาธิปไตยอย*างเคร*งครัด     
40. ผู"นํายึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข"อบังคับ     
41. ผู"นํายึดหลักความเป�นธรรมและความเสมอภาค     
42. ผู"นําเคารพสิทธิเสรีภาพและความคิดเห็นของทุกฝDาย     
2. ด�านมีมนุษยสัมพันธ< 
43. ผู"นําในพ้ืนท่ีมีอัธยาศัยไมตรี เป�นมิตรต*อประชาชน 
ในพ้ืนท่ีเป�นอย*างดี 

    

44. ผู"นํามีทักษะในการรับรู"และรับฟ7งการสื่อสารของผู"อ่ืนได"ดี     
45. ผู"นําปฏิบัติตนเป�นผู"มีมนุษยสัมพันธ2ท่ีดี     
46. ผู"นําเป�นกัลยาณมิตรท่ีคอยช*วยเหลือแนะนําตลอดเวลา     
47. ผู"นํามีความเมตตาให"ความเป�นกันเองกับประชาชนในพ้ืนท่ีเสมอ     
3. การประชาสัมพันธ<และส่ือสาร 
48. มีการประชาสัมพันธ2ให"ข"อมูลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
อย*างต*อเนื่อง 

    

49. มีการประชาสัมพันธ2ท่ีสื่อให"กับนักท*องเท่ียว โดยมุ*ง 
สร"างความเข"าใจการเคารพธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

    

50. ประชาชนสามารถติดตามหาข"อมูลข*าวสารต*างๆ ใน 
พ้ืนท่ีได"อย*างรวดเร็ว 

    

51. มีระบบหรือกลไกในการสื่อสารร*วมกับภาครัฐ ภาค  
ธุรกิจ และเอกชน และภาคประชาชน 
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ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ$อนไหว    
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

4. ปฏิบัติตามกฎหมายอย$างเคร$งครัด 
52. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรอบรู"เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข"อบังคับ เป�นอย*างดี 

    

53. กฎหมาย ระเบียบ ข"อบังคับ มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใช"
ในพ้ืนท่ีเป�นอย*างดี 

    

54. โทษและมาตรการในการปกป^องพ้ืนท่ีท่ีใช"ในป7จจุบัน 
มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใช"ในพ้ืนท่ีได"เป�นอย*างดี 

    

55. ประชาชนในพ้ืนท่ีการปฏิบัติตามกฎหมายอย*างเคร*งครัด     
5. ด�านพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็ง 
5.1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
56. ผู"นําจัดให"มีการสร"างระบบสาธารณูปโภคต*างๆ  
(ไฟฟ̂า ถนน น้ําประปา ฯลฯ) ในปริมาณท่ีเพียงพอกับความ
ต"องการของชุมชน 

    

57. ผู"นําจัดให"มีการบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค ให" 
มีสภาพพร"อมใช"งาน 

    

58. ผู"นําส*งเสริมการพัฒนากลุ*มกิจการสตรี กลุ*มเด็ก  
และเยาวชนผู"สูงอายุ และผู"พิการ รวมไปถึงผู"ด"วยโอกาสในชุมชน 

    

59. ผู"นําดํารงชีวิตอย*างเรียบง*ายตามฐานะ เช*น ไม*ใช"จ*ายเกินตัว 
เกินรายรับ ฟุDมเฟcอย 

    

5.2 การบริโภคอย$างมีภูมิคุ�มกัน 
60. มีการเตรียมตัวพร"อมรับผลกระทบ ในการจัดให"มี การสร"าง
ระบบสาธารณูปโภคต*างๆ ของชุมชน 

    

61. มีการเตรียมตัวพร"อมรับผลกระทบ ในการจัดให"มี 
การบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค ให"มีสภาพพร"อมใช"งาน 

    

62. มีการเตรียมตัวพร"อมรับผลกระทบ ในการส*งเสริม 
การพัฒนากลุ*มกิจการสตรี กลุ*มเด็ก และเยาวชน ผู"สูงอายุ และ  
ผู"พิการ รวมไปถึงผู"ด"อยโอกาสในชุมชน 
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ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ$อนไหว    
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

63. มีเตรียมตัวพร"อมรับผลกระทบ ในการดําเนินงาน ป^องกัน 
แก"ไข ช*วยเหลือ ผู"ประสบสาธารณภัย 

    

5.3 มาตรฐานชีวิตดี     
64. ผู"นําได"ดําเนินการให"ความรู"ใน กฎหมายปDาไม" อุทยาน 
แห*งชาติ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข"อง 

    

65. ผู"นําได"ชักชวนให"ประชาชนในพ้ืนท่ีอ*อนไหวป^องกัน 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

    

66. ผู"นําจัดการอบรมส*งเสริมให"มีองค2ความรู"ในการ ดําเนินชีวิต
ในพ้ืนท่ีอ*อนไหว 

    

6. ด�านความโปร$งใสและตรวจสอบได� 
67. ผู"นํากําหนดข้ันตอน กระบวนการตรวจสอบการดําเนินงาน
ในพ้ืนท่ีอ*อนไหวอย*างชัดเจน 

    

68. ผู"นํายินยอมให"หน*วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข"องหรือประชาชนเข"า
ตรวจสอบการปฏิบัติหน"าท่ี 

    

69. ผู"นําเปAดโอกาสให"ประชาชนในพ้ืนท่ีอ*อนไหวร"องเรียนและนํา
ข"อร"องเรียนมาแก"ไข 

    

70. ผู"นําปฏิบัติหน"าท่ีในพ้ืนท่ีอ*อนไหวโดยยึดม่ันในความถูกต"อง     
7. การให�ความรู�ความเข�าใจ  
71. ผู"นํามีความรู"และเข"าใจสภาพป7จจุบัน และป7ญหาของพ้ืนท่ี
เป�นอย*างดี 

    

72. ผู"นํามีความรอบรู" ทันต*อเหตุการณ2 และความ เปลี่ยนแปลง     
73. ผู"นําอธิบาย ทําความเข"าใจให"ประชาชนในพ้ืนท่ีอ*อนไหว 
มองเห็นสภาพป7ญหาในพ้ืนท่ีอ*อนไหวอย*างชัดเจน 

    

74. ผู"นําได"ระดมความคิดและพลังสมองเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย
ท่ีเป�นป7จจุบันและแนวทางปฏิบัติอ่ืนของภาครัฐ 
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ตอนท่ี 5 แบบสอบถามปลายเปBด สําหรับผู�ตอบแบบสอบถามให�ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม ใน           
3 ประเด็น คือ  
 

สภาพพ้ืนท่ีศึกษา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
การพัฒนาชุมชน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ$อนไหว   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ2 
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แบบสัมภาษณ<แบบมีโครงสร�างเพ่ือการวิจัย 
 เรื่อง ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ$อนไหว ในอําเภอวังน้ําเขียว  
     อําเภอปากช$อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  
 
 แบบสัมภาษณ2การวิจัยครั้งนี้ เป�นของนายสมพล  ชีวะประเสริฐ นักศึกษาหลักสูตร         
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2    
ในพระบรมราชูปถัมภ2 ซ่ึงการให"ข"อมูลโดยสัมภาษณ2ของท*านจะเป�นประโยชน2อย*างยิ่งในการวิจัยครั้ง
นี้ และข"อมูลดังกล*าวจะเก็บเป�นความลับ โดยใช"เฉพาะเพ่ือการวิจัยเพียงเท*านั้น  
 
สัมภาษณ<ระดับผู�นํา  
  �  1. กลุ*มผู"นําบริหารปกครองส*วนท"องถ่ิน                
  �  2. กลุ*มผู"นําชุมชน       
  �  3. กลุ*มผู"นําศาสนา              
   �  4. กลุ*มปราชญ2ชาวบ"าน      
         
ส$วนท่ี 1 ข"อมูลพ้ืนฐาน 
  เพศ        
 ................................................................................................................................................... 
  ระดับการศึกษา 
 .................................................................................................................................................... 
  ตําแหน*ง 
 .................................................................................................................................................... 
  วันท่ีสัมภาษณ2  วันท่ี...................เดือน.............................................. พ.ศ. ........................... 
  สถานท่ี   
 ..................................................................................................................................................... 
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ส$วนท่ี 2 ศึกษาสภาพชุมชนพ้ืนท่ีอ*อนไหว อําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช*อง จังหวัดนครราชสีมา 
และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ใน 4 ประเด็น มีลักษณะเป�นอย*างไร 
 
1. ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ด�านการป3องกันทรัพยากรธรรมชาติ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ด�านการหยุดย้ังการบุกรุกพ้ืนท่ีป6า 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส$วนท่ี 3 การพัฒนาชุมชนในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช*อง จังหวัดนครราชสีมา และ อําเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี ใน 5 ประเด็น ตามหัวข"อท่ีศึกษาการพัฒนาชุมชนอย*างไรบ"าง เพราะเหตุใด 
 

1. ด�านพัฒนาเศรษฐกิจ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ด�านการมีส$วนร$วมของประชาชน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส$วนท่ี 4 ภาวะผู"นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ*อนไหว ในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช*อง 
จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ใน 7 ประเด็น ตามหัวข"อท่ีศึกษามีภาวะผู"นํา
เป�นอย*างไรบ"าง เพราะเหตุใด 
 
1. ด�านนักประชาธิปไตย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ด�านมีมนุษยสัมพันธ< 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ด�านการประชาสัมพันธ<และส่ือสาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ด�านปฏิบัติตามกฎหมายอย$างเคร$งครัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ด�านพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็ง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ด�านความโปร$งใสและตรวจสอบได� 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ด�านการให�ความรู� ความเข�าใจ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห2จากมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห2ผู"เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 
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ภาคผนวก จ 
ผลการวิเคราะห2ค*าดัชนีความสอดคล "อง (IOC) 
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ผลการประเมินแบบสอบถาม 
การวิเคราะห<ค$าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) โดยผู�เช่ียวชาญ 

เรื่อง ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ$อนไหว ในอําเภอวังน้ําเขียว                
อําเภอปากช$อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้เป�นการวิจัยเรื่องภาวะผู"นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี
อ*อนไหว ในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช*อง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  
มีวัตถุประสงค2 1) เพ่ือศึกษาภาวะผู"นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ*อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว 
อําเภอปากช*อง  จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 2) เพ่ือศึกษาป7จจัยท่ีมี
อิทธิพลต*อภาวะผู"นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ*อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช*อง 
จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และ 3) เพ่ือเสนอตัวแบบภาวะผู"นําท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ*อนไหวในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช*อง จังหวัดนครราชสีมา 
และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี การวิจัยครั้งนี้เป�นส*วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา    
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2   
ในพระบรมราชูปถัมภ2  
 2. แบบสอบถาม มี 5 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ข"อมูลส*วนบุคคลของผู"ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาสภาพพ้ืนท่ีศึกษา  
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน    
  ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู"นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ*อนไหว   
  ตอนท่ี 5 เป�นคําถามปลายเปAด สําหรับผู"ตอบแบบสอบถามให"ข"อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  ผู"วิจัยจึงขอความร*วมมือจากกลุ*มผู"นําบริหารปกครองส*วนส*วนท"องถ่ิน ผู"นําชุมชน ผู"นํา
ศาสนา และปราชญ2ชาวบ"าน ในอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปากช*องจังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรีทุกท*านขอความกรุณาตอบทุกข"อคําถามตามความเป�นจริงซ่ึงข"อมูลท่ีได"นั้นผู"วิจัยขอ
ยืนยันว*าจะเก็บรักษาไว"เป�นความลับ 
 
 

    ขอขอบพระคุณทุกท*านท่ีให"ความร*วมมือในการตอบแบบสอบถามชุดนี้ 
 
 

(นายสมพล  ชีวะประเสริฐ) 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ีศึกษา  

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย (� ) ลงใน � ช*องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท*านมากท่ีสุด 
 

สภาพพ้ืนท่ีศึกษา 
ผู�เช่ียวชาญ 

คนท่ี ∑R IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

1. ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ี 
1. มีการพัฒนาจัดทําโครงการหรือแผนพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ี 
อ*อนไหว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

2. มีกาจัดทําการรวบรวมข"อมลูประชาชนในพ้ืนท่ีอ*อนไหว +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

3. ชุมชนดูแลเขตพ้ืนท่ีอ*อนไหวในความรับผิดชอบของ
ตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

4. ตอบสนองความต"องการของประชาชนในพ้ืนท่ีอ*อนไหว 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 นําไปใช"ได" 

5. มีการประสานงานกับประชาชนในพ้ืนท่ีอ*อนไหว      
เพ่ือช*วยลดป7ญหาความขัดแย"ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

2. ด�านการป3องกันทรัพยากรธรรมชาติ  
6. มีการดูแลรักษาและป̂องกันทรพัยากรธรรมชาติใน  
พ้ืนท่ีอ*อนไหว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

7. มีการสนับสนุนด"านอุปกรณ2 ในการป̂องกันไฟปDา  
ดับไฟ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี อ*อนไหว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

8. ประชาชนและองค2กรส*วนท"องถ่ินมีการสร"างจิตสํานึก 
ในการป̂องกันทรัพยากรธรรมชาตอิย*างต*อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

9. มีการปลูกปDาเพ่ิมเพ่ือช*วยลดภาวะโลกร"อน เพ่ิมแหล*ง 
อาหาร และเป�นท่ีอยู*อาศัยของสัตว2ปDา อาหารจากปDา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

3. ด�านการหยุดย้ังการบุกรุกพ้ืนท่ีป6า 

10. ส*งเสริมกิจกรรมและบริการในศูนย2ประสานงานกับ
กลุ*มอนุรักษ2ปDาชุมชนในพ้ืนท่ีอ*อนไหว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

11. มีการอนุรักษ2ทรัพยากรปDาไม"และเป�นหน"าท่ีของ 
ทุกคน ต"องเอาใจใส*อย*างจริงจัง 

0 +1 +1 +1 +1 5 .80 นําไปใช"ได" 

12. มีมาตรการป̂องกันการตัดไม"ทําลายปDาท่ีเป�นต"นเหต ุ
ในการเกิดเหตุการณ2นํ้าท*วมตามสถานท่ีต*างๆ  0 +1 +1 +1 +1 5 .80 นําไปใช"ได" 

13. ไม*บุกรุกพ้ืนท่ีเขตปDาสงวนและเขตอุทยานแห*งชาต ิ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 
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สภาพพ้ืนท่ีศึกษา 
ผู�เช่ียวชาญ 

คนท่ี ∑R IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

4. ด�านการกําหนดพ้ืนท่ีสาธารณะ 

14. การกําหนดขนาดพ้ืนท่ีให"ชัดเจน 0 +1 +1 +1 +1 4 .80 นําไปใช"ได" 

15. การจดัตั้งพ้ืนท่ีอ*อนไหวของเขตปDาสงวนและ 
เขตอุทยานแห*งชาติมีความแตกต*างกันในแต*ละพ้ืนท่ี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

16. มีการกําหนดข้ันตอน กระบวนการบริหารพ้ืนท่ี   
อ*อนไหว ไว"อย*างชัดเจน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 นําไปใช"ได" 

17. มีการติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบการกําหนดเขต 
ปDาสงวนและเขตอุทยานแห*งชาติอย*างสม่ําเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน  

คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย (� ) ลงใน � ช*องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท*านมากท่ีสุด 
 

การพัฒนาชุมชน 
ผู�เช่ียวชาญคนท่ี 

∑R IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

1. ด�านพัฒนาเศรษฐกิจ 
18. มีการพัฒนาการลงทุนในด"านการท*องเท่ียวในพ้ืนท่ี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

19. มีการพัฒนาผลติภณัฑ2สินค"าชุมชนภายในพ้ืนท่ี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

20. มีการพัฒนาส*งเสริมการผลิตของใช"ในชีวิตประจําวัน  
เพ่ือลดค*าใช"จ*ายในครอบครัว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

21. มีการดําเนินการให"มีและส*งเสริมกลุ*มเกษตรกรและ 
กิจการสหกรณ2 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

22. มีการดํารงชีวิตอย*างเรียบง*ายตามฐานะของครอบครัว +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

23. มีการส*งเสริมให"มีอุตสาหกรรมในครอบครัว +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

2. ด�านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม   
24. มีการพัฒนาจดัตั้งกลุ*มชาวบ"านในพ้ืนท่ีอ*อนไหวในการ
อนุรักษ2ทรัพยากรชาตสิิ่งแวดล"อม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

25. มีการส*งเสริมกิจกรรมพ้ืนฟู ปลูกปDาในพ้ืนท่ีอ*อนไหว
เพ่ือการอนุรักษ2ทรัพยากรชาติสิ่งแวดล"อม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

26. มีการพัฒนาจดัตั้งกฎระเบียบการใช"ประโยชน2จากปDา
ในพ้ืนท่ีอ*อนไหว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

 



251 
 

การพัฒนาชุมชน 
ผู�เช่ียวชาญคนท่ี 

∑R IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

27. มีการปลูกปDาเพ่ิมข้ึนเพ่ือช*วยลดภาวะโลกร"อน  เพ่ิม
แหล*งอาหาร และเป�นท่ีอยู*อาศัยของสัตว2ปDา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

3. ด�านการมีส$วนร$วมของประชาชน 
28. ประชาชนมีส*วนร*วมในการช*วยเหลือซึ่งกันและกัน -1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 นําไปใช"ได" 

29. ประชาชนมีการรวมกลุ*มอย*างไม*เป�นทางการ อย*าง 
สม่ําเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

30. ประชาชนมีข"อตกลงร*วมกันในเรื่องต*างๆ เช*น การนํา 
ของปDามาใช"ประโยชน2 การผลิตสนิค"า เป�นต"น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

31. ประชาชนมีการใช"ความร*วมมอืกับหน*วยงานภาครัฐ 
และเอกชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

4. ด�านพัฒนาพ้ืนท่ีของประชาชน 
32. มีการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยสร"างความมั่นคงปลอดภัยแก* 
ประชาชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

33. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช*น ไฟฟ̂า ประปา  
โทรศัพท2 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

34. หน*วยงานของภาครัฐมีการพัฒนาดําเนินตาม 
แผนปฏิบัติการภายในกิจกรรมพ้ืนท่ีอ*อนไหวต*างๆ ให" 
มีความยืดหยุ*นและอํานวยความสะดวกต*อประชาชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

35. ประชาชนในพ้ืนท่ีอ*อนไหวมีการพัฒนาแหล*งการ 
ท*องเท่ียวตามฤดูกาลต*างๆ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

5. ด�านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
36. มีการพัฒนาข"อมูลเพ่ือสร"างการรับรู"โดยกําหนดการ 
พัฒนาในพ้ืนท่ีอ*อนไหว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

37. มีการพัฒนาข"อมูลสารสนเทศเพ่ือสร"างความ 
เข"าใจโดยกําหนดการพัฒนาในพ้ืนท่ีอ*อนไหว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

38. มีการพัฒนาเผยแพร*ข"อมูลในรูปแบบต*างๆ ทาง 
อินเตอร2เน็ท แผ*นพับ วารสาร เป�นต"น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

39. มีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ2และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี 
ใช"ในพ้ืนท่ีได"อย*างเพียงพอและทันสมัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 
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ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู"นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ*อนไหว 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย (� ) ลงใน � ช*องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท*านมากท่ีสุด 
 

ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
พ้ืนท่ีอ$อนไหว 

ผู�เช่ียวชาญคนท่ี 
∑R IOC ผลสรุป 

1 2 3 4 5 
1. ด�านนักประชาธิปไตย 
40. ผู"นํายึดหลักกฎหมายระเบียบข"อบังคับ 0 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

41. ผู"นํายึดหลักความเป�นธรรมและความเสมอภาค +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

42. ผู"นําเคารพสิทธิเสรีภาพและความคิดเห็นของทุกฝDาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

2. ด�านมีมนุษยสมัพันธ< 
43. ผู"นําในพ้ืนท่ีมีอัธยาศัยไมตรี เป�นมิตรต*อประชาชนใน
พ้ืนท่ีเป�นอย*างดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

44. ผู"นํามีทักษะในการรับรู"และรับฟ7งการสื่อสารของผู"อ่ืนได"ด ี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

45. ผู"นําปฏิบัติตนเป�นผู"มีมนุษย2สมัพันธ2ท่ีดี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

46. ผู"นําเป�นกัลยาณมติรท่ีคอยช*วยเหลือแนะนําตลอดเวลา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

47. ผู"นํามีความเมตตาให"ความเป�นกันเองกับประชาชนใน 
พ้ืนท่ีเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

3. ด�านการประชาสัมพันธ<และสื่อสาร 
48. มีการประชาสมัพันธ2ให"ข"อมูลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
อย*างต*อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

49. มีการประชาสมัพันธ2ท่ีสื่อให"กับนักท*องเท่ียว โดยมุ*ง 
สร"างความเข"าใจการเคารพธรรมชาติ สังคมและ 
วัฒนธรรมของประชาชนในพ้ืนท่ี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

3. ด�านการประชาสัมพันธ<และสื่อสาร 
50. ประชาชนสามารถติดตามหาข"อมูลข*าวสารต*างๆ ใน 
พ้ืนท่ีได"อย*างรวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

51. มีระบบหรือกลไกในการสื่อสารร*วมกับภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ และเอกชน และภาคประชาชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

4. ด�านปฏิบัติตามกฎหมายอย$างเคร$งครัด 
52. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรอบรู"เก่ียวกับกฎหมาย  
ระเบียบ ข"อบังคับ เป�นอย*างด ี

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

53. กฎหมาย ระเบียบ ข"อบังคับ มีความเหมาะสมท่ีจะ 
นํามาใช"ในพ้ืนท่ีเป�นอย*างดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 
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ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
พ้ืนท่ีอ$อนไหว 

ผู�เช่ียวชาญคนท่ี 
∑R IOC ผลสรุป 

1 2 3 4 5 
54. โทษและมาตรการในการปกป̂องพ้ืนท่ีท่ีใช"ในป7จจุบัน 
มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใช"ในพ้ืนท่ีได"เป�นอย*างด ี

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

55. ประชาชนในพ้ืนท่ีการปฏิบัติตามกฎหมายอย*าง 
เคร*งครดั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

5. ด�านพัฒนาตามหลักชุมชนเข�มแข็ง 

5.1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

56. ผู"นําจัดให"มีการสร"างระบบสาธารณูปโภคต*างๆ  
(ไฟฟ̂า ถนน นํ้าประปา ฯลฯ) ในปริมาณท่ีเพียงพอกับ 
ความต"องการของชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

57. ผู"นําจัดให"มีการบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค ให"ม ี
สภาพพร"อมใช"งาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

58. ผู"นําส*งเสริมการพัฒนากลุ*มกิจการสตรี กลุ*มเด็ก และ 
เยาวชนผู"สูงอายุ และผู"พิการ รวมไปถึงผู"ด"วยโอกาส 
ในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

59. ผู"นําดํารงชีวิตอย*างเรยีบง*ายตามฐานะ เช*น ไม*ใช"จ*าย 
เกินตัว เกินรายรับ ฟุDมเฟcอย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

5.2 การบริโภคอย$างมีภูมิคุ�มกนั         

60. มีการเตรยีมตัวพร"อมรับผลกระทบ ในการจัดให"มี การ
สร"างระบบสาธารณูปโภคต*างๆ ของชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

61. มีการเตรยีมตัวพร"อมรับผลกระทบ ในการจัดให"มีการ
บํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค ให"มีสภาพพร"อมใช"งาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

62. มีการเตรยีมตัวพร"อมรับผลกระทบ ในการส*งเสริมการ
พัฒนากลุ*มกิจการสตรี กลุ*มเด็ก และเยาวชนผู"สูงอายุ 
และผู"พิการ รวมไปถึงผู"ด"อยโอกาสในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

63. มีเตรียมตัวพร"อมรับผลกระทบ ในการดําเนินงาน
ป̂องกัน แก"ไข ช*วยเหลือ ผู"ประสบสาธารณภัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 
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ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

พ้ืนท่ีอ$อนไหว 
ผู�เช่ียวชาญคนท่ี 

∑R IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

5.3 มาตรฐานชีวิตดี 
64. ผู"นําได"ดาํเนินการให"ความรู" กฎหมายปDาไม" อุทยาน
แห*งชาติ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข"อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

65. ผู"นําได"ชักชวนให"ประชาชนในพ้ืนท่ีอ*อนไหวป̂องกัน
รักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

66. ผู"นําจดัการอบรมส*งเสรมิให"มอีงค2ความรู"ในการดําเนิน
ชีวิตในพ้ืนท่ีอ*อนไหว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

6. ด�านความโปร$งใสและตรวจสอบได� 
67. ผู"นํากําหนดข้ันตอน กระบวนการตรวจสอบอย*างชัดเจน 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 นําไปใช"ได" 

68. ผู"นํายินยอมให"หน*วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข"องหรือประชาชน
เข"าตรวจสอบการปฏิบัติหน"าท่ี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

69. ผู"นําเปAดโอกาสให"ประชาชนในพ้ืนท่ีอ*อนไหวร"องเรียน
และนําข"อร"องเรียนมาแก"ไข 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

70. ผู"นําปฏิบัติหน"าท่ีในพ้ืนท่ีอ*อนไหวโดยยึดมั่นในความ
ถูกต"อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

7. ด�านการให�ความรู� ความเข�าใจ  
71. ผู"นํามีความรู"และเข"าใจสภาพป7จจุบัน และป7ญหาของ
พ้ืนท่ีเป�นอย*างดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

72. ผู"นํามีความรอบรู" ทันต*อเหตกุารณ2 และความ 
เปลี่ยนแปลง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

73. ผู"นําอธิบาย ทําความเข"าใจให"ประชาชนในพ้ืนท่ี 
อ*อนไหว มองเห็นสภาพป7ญหาในพ้ืนท่ีอ*อนไหวอย*าง
ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 

74. ผู"นําได"ระดมความคิดและพลังสมองเพ่ือปฏิบัติตาม 
กฎหมายท่ีเป�นป7จจุบันและแนวทางปฏิบัติอ่ืนของภาครัฐ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช"ได" 
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ตอนท่ี 5 เปIนคําถามปลายเปBด สําหรับผู�ตอบแบบสอบถามให�ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ใน 3 ประเด็น คือ  
 

สภาพพ้ืนท่ีศึกษา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
การพัฒนาชุมชน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
ภาวะผู�นําภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ$อนไหว 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบคุณ 

นายสมพล  ชีวะประเสริฐ 

โทร. 089-284-1995 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลการวิเคราะห2ความเช่ือม่ันท้ังฉบับ 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ีศึกษา  
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.913 17 

 

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

a1 54.57 44.944 .419 .913 

a2 54.43 43.013 .615 .908 

a3 54.20 43.752 .737 .905 

a4 54.77 41.840 .650 .907 

a5 54.40 38.593 .851 .899 

b6 54.17 44.626 .609 .908 

b7 54.33 42.506 .662 .906 

b8 54.37 41.964 .731 .904 

b9 54.60 43.214 .472 .913 

c10 54.30 43.941 .690 .906 

c11 54.37 44.171 .661 .907 

c12 54.40 44.869 .486 .911 

c13 54.27 42.823 .685 .906 

d14 54.40 43.352 .625 .907 

d15 54.47 46.533 .320 .915 

d16 54.53 43.430 .595 .908 

d17 54.23 46.116 .313 .915 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน  
 
 
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.933 22 

 

 
 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

e18 71.90 64.090 .705 .928 

e19 72.32 63.492 .627 .929 

e20 72.10 62.224 .655 .929 

e21 72.13 63.116 .628 .929 

e22 72.13 63.116 .691 .928 

e23 72.10 63.224 .746 .927 

f24 72.13 64.849 .564 .930 

f25 71.97 64.566 .564 .930 

f26 72.06 67.062 .339 .933 

f27 72.06 63.529 .572 .930 

f28 72.00 64.733 .491 .932 

f29 72.16 61.206 .718 .927 

f30 72.10 62.890 .592 .930 

f31 72.13 63.916 .676 .928 

g32 72.10 64.757 .564 .930 

g33 71.94 65.196 .561 .930 

g34 71.87 63.983 .638 .929 

g35 71.84 63.473 .633 .929 

h36 71.90 64.024 .628 .929 

h37 71.97 64.899 .526 .931 

h38 71.87 65.249 .562 .930 

h39 71.71 65.213 .551 .930 
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ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีอ$อนไหว 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.964 35 

 
 Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

i40 121.06 160.529 .564 .963 

i41 121.23 156.581 .839 .962 

i42 121.13 156.849 .819 .962 

j43 121.29 156.946 .827 .962 

j44 121.19 157.161 .794 .962 

j45 121.19 160.628 .617 .963 

j46 120.97 162.099 .554 .963 

j47 121.23 157.781 .751 .962 

k48 121.13 159.716 .692 .963 

k49 121.10 157.624 .768 .962 

k50 121.19 157.361 .779 .962 

k51 121.35 154.303 .707 .963 

l52 121.19 157.161 .794 .962 

l53 121.26 160.265 .654 .963 

l54 121.06 160.729 .550 .964 

l55 121.26 161.331 .381 .965 

m56 121.16 161.206 .455 .964 

m57 121.03 162.499 .384 .965 

m58 121.10 165.157 .231 .965 

m59 120.90 163.024 .518 .964 

m60 120.81 163.961 .544 .964 

m61 120.90 162.090 .606 .963 

m62 121.03 160.499 .575 .963 

m63 120.90 159.957 .685 .963 

m64 121.16 158.606 .689 .963 

m65 121.10 159.024 .667 .963 

m66 121.26 160.465 .638 .963 

n67 121.06 158.729 .790 .962 

n68 121.03 159.299 .757 .962 

n69 121.10 158.157 .729 .962 

n70 121.13 159.183 .735 .963 

q71 121.16 160.873 .476 .964 

q72 121.16 156.540 .839 .962 

q73 121.10 157.690 .763 .962 

q74 121.10 157.957 .744 .962 

 



 

ประวัติผู
วิจัย 

 
ชื่อ – นามสกุล สมพล  ชีวะประเสริฐ 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดนครราชสีมา 
ท่ีอยู!ป"จจุบัน 216 ถนนยมราช ตําบลในเมือง อําเภอเมือง                

จังหวัดนครราชสีมา 30000 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2523 
พ.ศ. 2537 
 
พ.ศ. 2552 

 

 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร6 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร6   
สถาบันพัฒนบรหิารศาสตร6 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประวัติการทํางาน 
            พ.ศ. 2524-2535 
            พ.ศ. 2536-ป"จจุบัน 

 
ธนาคารกรุงเทพพาณิชย6การ 
บริษัท องุ!นป=าไวน6เนอรี่ จํากัด 

ตําแหน!งหน>าท่ีการงานป"จจุบัน ธุรกิจส!วนตัวและนักวิชาการอิสระ 
สถานท่ีทํางานป"จจุบัน 216 ถนนยมราช ตําบลในเมือง อําเภอเมือง                

จังหวัดนครราชสีมา 30000 
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