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บทคัดย่อ
จำกสถำนกำรณ์ปัญหำด้ำนสิ่ งแวดล้อม ทรัพยำกรป่ ำไม้ลดลงอย่ำงต่อเนื่ อง นำไปสู่ กำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศไปสู่ ควำมยัง่ ยืนโดยกำรมีส่วนร่ วมของประชำชน ด้วยเหตุน้ ี ทำให้เกิดกำรส่ งเสริ มให้มีกำรจัดกำร “ป่ ำชุมชน”โดย
อำศัยกำรมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนเพื่อให้เกิ ดควำมยัง่ ยืน ทำให้งำนวิจยั เรื่ องกำรมี ส่วนร่ วมในกำรจัดกำรป่ ำชุมชนมี
ผูท้ ำวิจยั จำนวนมำก ทำให้ผลกำรวิจยั มีควำมหลำกหลำย สำหรับ กำรวิจยั ครั้งนี้ ศึกษำเพื่อวิเครำะห์คุณลักษณะงำนวิจยั เพื่อ
ศึกษำปั จจัยที่สมั พันธ์กบั กำรมีส่วนร่ วมในกำรจัดกำรป่ ำชุมชนและวิเครำะห์ปัจจัยคุณลักษณะงำนวิจยั ที่สมั พันธ์กบั คุณภำพ
งำนวิจยั ของงำนวิจยั โดยใช้วธิ ี กำรศึกษำเชิงอภิมำน จำกงำนวิทยำนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำและรำยงำนกำรวิจยั ของกรมป่ ำ
ไม้ ในช่วงปี พ.ศ.2536 – 2558 จำนวน 35 เล่ม วิเครำะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ เชิงพรรณนำ ได้แก่ ค่ำแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ และ
สถิติเชิงอนุ มำน ได้แก่ กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุ คูณแบบเป็ นขั้นตอน ผลกำรวิจยั พบว่ำ ปี ที่ ทำวิจยั มำกที่สุดคือ 2543,2545
และ 2546 สถำบันกำรศึกษำที่ ผลิตงำนวิจยั มำกที่ สุด คือ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สำขำวิชำที่ ผลิตงำนวิจยั มำกที่สุด คือ
สำขำส่งเสริ มกำรเกษตร พบปั จจัยที่สัมพันธ์กบั กำรมีส่วนร่ วมจำกเล่มงำนวิจยั จำนวน 21 ปั จจัย โดยมีปัจจัยที่พบมำกที่สุด
คื อ กำรเป็ นสมำชิ กกลุ่ม ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับ ป่ ำชุ ม ชน กำรได้รับ ข้อมูล ข่ำวสำร กำรได้รับ กำรฝึ กอบรม กำรใช้
ประโยชน์จำกป่ ำ และพบว่ำตัวแปรคุณลักษณะงำนวิจยั ที่สัมพันธ์กบั คุณภำพงำนวิจยั จำนวน 6 ปั จจัย ได้แก่ กำรคำนึ งถึง
ผลประโยชน์ที่ได้รับ, จำนวนตัวแปรที่ศึกษำ, จำนวนสมมติฐำน, ควำมตระหนักในควำมสำคัญของป่ ำ, สำขำที่ทำวิจยั และ
แนวคิดนโยบำยสำธำรณะ ซึ่งข้อค้นพบที่ได้จำกกำรวิจยั เป็ นประโยชน์อย่ำงยิง่ สำหรับกำรทำวิจยั เรื่ องกำรมีส่วนร่ วมในกำร
จัดกำรป่ ำชุมชนในอนำคต ทั้งกำรออกแบบกำรวิจยั ที่ เหมำะสมจำกตัวแปรที่ สัมพันธ์กบั คุณภำพงำนวิจยั และตัวแปรที่
เหมำะสมในกำรนำมำหำควำมสัมพันธ์กบั กำรมีส่วนร่ วม
คาสาคัญ : กำรมีส่วนร่ วม กำรจัดกำรป่ ำชุมชน กำรอภิมำน

ABSTRACT
Due to environmental crisis, forest resource has been greatly reduced continuously. This leads to the emergence
of sustainable development plan focusing on people’ s participation. People are motivated to participate in sustainable
management of community forest. So, there were many research publications on people’s participation in community
forest management with various research results. The objectives of this research were to 1) analyze the research
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characteristics in order to study factors related to participation in community management, and 2) analyze the research
characteristics related to quality level of the research. Meta-analysis method was used for synthesizing 35 theses
conducting in graduate level as well as research reports of Royal Forest Department during 1993 – 2015. The data was
analyzed by using descriptive statistics such as frequency distribution and percentages. Inferential statistics such as
stepwise multiple regression analysis was used in the data analysis as well. The research findings revealed mostly
research publications were published in 2000, 2002 and 2003 respectively. Kasetsart University was the leading institute
that produced most research publications. The leading producer of research publications related to community forest
management was the Department of Agricultural extension. It was found that there were 21 factors related to people
participation that included being group members, having knowledge about community forest, obtaining information,
attending the training, and utilizing forest products. Moreover, 6 research characteristics related to quality level of the
research were found that included the consideration of benefits, the number of variables in research, the number of
research hypotheses, the awareness of the importance of forest, research field and the concepts of public policy. The
research findings were useful for designing further research on participation in community management by using lists of
variables related to research quality and suitable variables related to people’s participation.

Keywords: participation, community forest management, meta-analysis
บทนา
สภำพบริ บ ทกำรเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสังคม
โลกมี กำรเปลี่ ยนแปลงอยู่ต ลอดเวลำ ส่ งผลให้ สภำพ
กำรเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสังคมไทยมี กำรปรั บ เปลี่ ย น
โดยเฉพำะในช่ ว ง 50 ปี ที่ ผ่ ำนมำ ประเทศไทยมี ก ำร
ปรั บ เปลี่ ย นบริ บ ทของกำรเมื อ งที่ มุ่ ง เน้น กำรพัฒ นำ
โครงสร้ำงกำรเมือง โดยส่ งเสริ มให้เกิ ดประชำธิ ปไตย
แบบมีส่วนร่ วม จำกประชำชนในทุกระดับ อันเป็ นผล
จำกบริ บทโลกที่มุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจทำงกำรเมือง
(Decentralization) บริ บ ทของเศรษฐกิ จ ก็ ส่ งเสริ ม กำร
พัฒนำเศรษฐกิ จโดย มุ่งเน้นกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิ จ
และกำรแข่ ง ขัน กับ ต่ ำ งประเทศ บริ บ ททำงสั ง คมก็
มุ่งเน้นกำรพัฒนำทำงด้ำนกำรศึกษำ กำรกระจำยรำยได้
แก้ ปั ญ ห ำควำมยำกจน และส่ งเสริ มกำรจั ด กำร
ทรั พ ยำกรธรรมชำติ อย่ำงยัง่ ยืน อันเป็ นผลจำกบริ บ ท
โลกที่ มุ่ งเน้นกำรยกระดับคุ ณ ภำพชี วิตของประชำกร
โลกให้ มี คุ ณ ภำพชี วิต ที่ ดี ข้ ึ น และปั ญ หำภัย พิ บัติท ำง
ธรรมชำติ ที่ ทวี ค วำมรุ นแรงมำกขึ้ น (ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชำติ,
2552) กำรเปลี่ยนแปลงส่ งผลให้เกิดปั ญหำ ได้แก่ กำร
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ขยำยตัวของระบบเศรษฐกิจ ทำให้ทรัพยำกรธรรมชำติ
ที่ มี อ ย่ำงจ ำกัด ไม่ เพี ย งพอ ส่ งให้ เกิ ด กำรพัฒ นำที่ ไ ม่
สมดุ ลและทรัพ ยำกรธรรมชำติ ถูกทำลำยอย่ำงรุ นแรง
เช่น กำรลักลอบตัดไม้ กำรบุกรุ กพื้นที่ ป่ำเพื่อเป็ นที่ อยู่
อำศัยและประกอบอำชีพ กำรล่ำสัตว์ที่ผิดกฎหมำยเพื่อ
น ำ ม ำ ข ำ ย เป็ น ต้ น ซึ่ ง ปั ญ ห ำ ก ำ ร ท ำ ล ำ ย
ทรัพยำกรธรรมชำติยืนยันข้อเท็จจริ งได้จำกข้อมูลพื้นที่
ป่ ำไม้ของประเทศไทย ในแต่ละปี ที่ มีอตั รำส่ วนลดลง
อย่ำงมำกในช่วงปี พ.ศ. 2525 – 2541 จำกข้อมูล ปี พ.ศ.
2516 ที่ มีพ้ื น ที่ ป่ ำไม้ 221,707 ตร.กม. ปี พ.ศ. 2525 มี
พื้นที่ป่ำไม้ 156,600 ตร.กม. ปี พ.ศ. 2541 มีพ้ืนที่ลดลง
เหลือเพียง 129,722 ตร.กม. ปี 2551 มีพ้ืนที่ ป่ำไม้ 171,
585.65 ตร.กม. ปี 2556 มี พ้ื น ที่ ป่ ำไม้ 163,391.26 ตร.
กม. ปี 2557 มี พ้ื น ที่ ป่ ำไม้ 163,656.64 ตร.กม. และปี
2559 มี พ้ื นที่ ป่ ำไม้ 163,479.63 ตร.กม. (ส ำนั ก งำน
แผนงำนและสำรสนเทศ กรมป่ ำไม้, 2559)
จำกปั ญหำดังกล่ำวได้มีแนวทำงในกำรแก้ไข
ปั ญ หำ โดยเริ่ มกำหนดทิ ศทำงกำรพัฒ นำอย่ำงชัดเจน
ตั้งแต่แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 7
(พ.ศ. 2535-2539) ได้เริ่ มแนวคิด “กำรพัฒนำที่ ยงั่ ยืน”
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จนถึงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ที่ มุ่ ง เน้ น กำรพัฒ นำประเทศไปสู่
สั ง คมที่ มี ค วำมสุ ขอย่ ำ งมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ง ยื น
สอดคล้อ งกับ ยุท ธศำสตร์ ช ำติ 20 ปี ด้ว ยเหตุ น้ ี แนว
ทำงกำรจัด กำรทรั พ ยำกรป่ ำชุ ม ชนจึ งเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง “ป่ ำ
ชุมชน” เป็ นรู ปแบบของกำรจัดกำรป่ ำไม้ที่นำเอำควำม
ต้องกำรพึ่งพิงป่ ำของประชำชน มำเป็ นวัตถุประสงค์ใน
กำรจัดกำรและให้ประชำชนผูไ้ ด้รับประโยชน์จำกป่ ำ
เป็ นผูก้ ำหนดแผนกำรและควบคุ ม กำรด ำเนิ น งำนให้
เป็ นไปตำมวัต ถุ ป ระสงค์ที่ วำงไว้ เพื่ อ ผลประโยชน์
ต่อเนื่องอย่ำงสม่ำเสมอตำมควำมต้องกำรของชุมชน จึง
ได้สรุ ปหลักกำรที่สำคัญของป่ ำชุมชนไว้ 4 ประกำร คือ
ประกำรแรก เป็ นกำรจัด กำรเพื่ อ รั ก ษำไว้ซ่ ึ งระบบ
นิเวศวิทยำของชุมชนและของประเทศโดยรวม ประกำร
ที่ ส อง เพื่ อ ตอบสนองต่ อ เศรษฐกิ จ ในกำรยังชี พ ของ
ชุ มชน ประกำรที่ สำม เป็ นกำรธำรงรั กษำไว้ซ่ ึ งควำม
เชื่ อและวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นที่ เกี่ ยวข้องกับกำร
อนุรักษ์ป่ำ และ ประกำรสุ ดท้ำย สิ ทธิ ในกำรดูแลรักษำ
จัดกำรและประโยชน์จำกป่ ำชุมชนเป็ นสิ ทธิร่วมของทั้ง
ชุมชน (โกมล, 2537) และป่ ำชุมชนเป็ นจุดเริ่ มต้นของ
กำรสร้ำงสังคมฐำนควำมรู ้อย่ำง แท้จริ ง เพรำะว่ำคนใน
ชุ ม ชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มจัด กำรและใช้ ป ระโยชน์ จ ำก
ทรัพยำกรที่ เป็ นฐำนต้นทุนชี วิต (เสน่ ห์, 2545) โดยป่ ำ
ชุมชนภำคเหนื อมีแนวทำงกำรจัดกำรต่ำงจำกป่ ำชุมชน
ในภำคอื่ น เนื่ องจำกสภำพพื้นที่ ภำคเหนื อเป็ นที่ สูง มี
กำรสงวนรักษำพื้นที่ป่ำเพื่อเป็ นต้นน้ ำ เป็ นแหล่งอำหำร
สมุ น ไพร และประกอบพิ ธี ก รรม กำรดู แ ลรั ก ษำป่ ำ
ชุ ม ชนท ำโดยกำรจ ำแนกป่ ำออกตำมลัก ษณะกำรใช้
ประโยชน์ เช่ น เป็ นป่ ำขุน น้ ำ ป่ ำควำมเชื่ อ ป่ ำใช้ส อย
และชุ ม ชนผู ้รั ก ษำป่ ำก็ มี ห ลำกหลำยกลุ่ ม ชำติ พ ัน ธุ์
(สมหญิง, 2557)
จำกควำมสำคัญของป่ ำชุมชนข้ำงต้นทำให้ใน
ปั จจุบันมีผูส้ นใจศึ กษำเกี่ ยวกับ กำรมีส่วนร่ วมในกำร
จั ด กำรป่ ำชุ ม ชนเป็ นจ ำนวนมำกโดยเฉพำะพื้ น ที่
ภำคเหนื อ ดังเห็ นได้จำกปริ มำณวิทยำนิ พนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษำและรำยงำนกำรวิจยั ของกรมป่ ำไม้ ตั้งแต่ปี

พ.ศ. 2536-2558 มีจำนวน 35 เรื่ อง โดยมี บริ บทพื้น ที่
แตกต่ำงกัน ทำให้พบองค์ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่ วม
มีควำมแตกต่ำงกัน ทำให้ไม่พบข้อสรุ ปในภำพรวมของ
กำรมี ส่ วนร่ วมในกำรจัด กำรป่ ำชุ มชนในภำคเหนื อ ที่
ชัดเจน ดังนั้นคณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษำเชิงอภิมำนกำรมี
ส่ วนร่ วมของประชำชนในกำรจั ด กำรป่ ำชุ ม ชน
ภำคเหนื อของประเทศไทย โดยศึ ก ษำวิ เ ครำะห์
คุ ณ ลักษณะงำนวิจัยกำรมี ส่ วนร่ วมของประชำชนใน
กำรจัดกำรป่ ำชุมชนภำคเหนื อของประเทศไทย ศึ กษำ
ปั จจัยที่สมั พันธ์กบั กำรมีส่วนร่ วมของประชำชนในกำร
จั ด กำรป่ ำชุ ม ชน และวิ เครำะห์ ปั จจั ย คุ ณ ลั ก ษณะ
งำนวิจยั ที่สัมพันธ์กบั คุณภำพงำนวิจยั ของงำนวิจยั เรื่ อง
กำรมีส่วนร่ วมของประชำชนในกำรจัดกำรป่ ำชุมชน
ขอบเขตการวิจยั
1. ใช้ ผ ลงำนวิ จั ย และวิ ท ยำนิ พนธ์ ร ะดั บ
บัณฑิตศึ กษำเรื่ องกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนในกำร
จัดกำรป่ ำชุมชนในภำคเหนื อของประเทศไทย ที่ศึกษำ
ในเชิ งปริ ม ำณ ซึ่ งมี กำรตี พิ มพ์เผยแพร่ ฉบับเต็ม (Full
paper) เป็ นภำษำไทย จำกฐำนข้อมูลวิทยำนิ พนธ์ไทย
และฐำนข้อ มู ล ของกรมป่ ำไม้ ในช่ วง ปี พ.ศ. 25362558 จำนวน 35 เล่ม
2. ตัว แปรที่ ศึ ก ษำแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท
หลักคือ ตัวแปรอิสระ จำนวน 30 ตัวแปรได้แก่ 1) เพศ
ผูว้ ิจยั 2)ประเภทงำนวิจยั 3) สถำบันที่ทำวิจยั 4) สำขำที่
ทำวิจยั 5) แนวคิดป่ ำชุมชน 6) แนวคิดองค์กรชุมชน 7)
แนวคิ ด กำรอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรป่ ำไม้ 8) แนวคิ ด กำร
กระจำยอำนำจ 9)แนวคิดควำมคิดเห็ นและทัศนคติ 10)
แนวคิดมนุ ษย์นิเวศ 11) แนวคิดนโยบำยสำธำรณะ 12)
แนวคิดควำมรู ้ควำมเข้ำใจ 13) แนวคิดผูน้ ำองค์กำร 14)
ลัก ษณะชื่ อ เรื่ อง 15) กำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำกป่ ำ 16)
ควำมรู ้ ค วำมเข้ำใจเกี่ ย วกับ ป่ ำชุ ม ชน 17) กำรได้รั บ
ข้อมู ลข่ ำวสำร 18) กำรคำนึ งถึ งผลประโยชน์ ที่ ได้รับ
19) ควำมเชื่อในตัวผูน้ ำ 2) กำรได้รับกำรฝึ กอบรม 21)
กำรเป็ นสมำชิกกลุ่ม 22)กำรพบปะเจ้ำหน้ำที่ 23) ควำม
ตระหนั ก ในควำมส ำคั ญ ของป่ ำ 24) กำรเข้ ำ ร่ วม
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กิจกรรม 25) ตำแหน่งหน้ำที่ในชุมชน 26) ทัศนคติ 27)
จำนวนหน้ำทั้งหมด 28) จำนวนสมมติฐำน 29) จำนวน
ตัวแปรที่ศึกษำทั้งหมด 30) จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง และตัว
แปรตำม คือ คุณภำพงำนวิจยั

(ร้อยละ 100.0) ส่ วนทฤษฎีที่ใช้ประกอบกับทฤษฎีหลัก
ส่วนใหญ่ใช้แนวคิดและทฤษฎีกำรจัดกำรป่ ำชุมชนมำก
ที่สุด จำนวน 33 เล่ม (ร้อยละ 94.3) พื้นที่ที่ทำกำรศึกษำ
พบว่ำ จังหวัดเชี ยงใหม่มำกที่ สุด จำนวน 10 เล่ม (ร้อย
ละ 28.6)
มีขอ้ ค้นพบว่ำช่วงเวลำที่ ทำกำรวิจยั มำกที่ สุด
คือ ปี พ.ศ. 2543-2546 เนื่ องจำกเป็ นช่วงที่ประเทศไทย
มุ่งเน้นกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิ จ
และสั ง คมแห่ ง ชำติ อี ก ทั้ งนโยบำยทำงกำรเมื อ งที่
มุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจทำงกำรเมืองโดยส่งเสริ มกำร
มี ส่ ว นร่ วมท ำให้ ป ระเด็ น เรื่ อ งกำรมี ส่ วนร่ ว มในกำร
จัดกำรป่ ำชุมชนจึงได้รับควำมสนใจในกำรศึ กษำอย่ำง
มำก ส่ วนสถำบันกำรศึกษำที่ผลิตงำนวิจยั มำกที่สุด คือ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เนื่ องจำกเป็ นมหำวิทยำลัยที่
มี ห ลำกหลำยสำขำ โดยมี ส ำขำที่ เกี่ ย วข้อ งกับ เรื่ อ ง
ทรัพยำกรป่ ำไม้โดยตรง ส่ วนกำรใช้แนวคิดและทฤษฎี
พบว่ำทุกเล่มงำนวิจยั จะให้ทฤษฎีกำรมีส่วนร่ วมควบคู่
กับแนวคิ ดกำรจัดกำรป่ ำชุมชนในกำรศึ กษำเป็ นหลัก
และมีกำรใช้ทฤษฎี อื่น ๆ มำอธิ บำยเพิ่มเติมตำมศำสตร์
ในสำขำที่ผวู ้ จิ ยั กำลังศึกษำ

วิธีดาเนินการวิจยั
กำรวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยใช้ก ำรศึ กษำเชิ งอภิ ม ำน
(Meta-analysis) โดยกำรน ำงำนวิจัย ที่ เรื่ อ งกำรมี ส่ ว น
ร่ วมของประชำชนในกำรจัดกำรป่ ำชุมชนในภำคเหนื อ
ของประเทศไทยมำสังเครำะห์ จนเกิ ดควำมรู ้ในหัวข้อ
นั้น (นงลักษณ์, 2542) โดยใช้กำรสังเครำะห์เชิงปริ มำณ
(Quantitative synthesis) โดยรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในกำร
วิ เครำะห์ ข ้อ มู ล จ ำนวน 35 เล่ ม โดยใช้แ บบบัน ทึ ก
คุณลักษณะงำนวิจยั และแบบประเมินคุณภำพงำนวิจยั
ของทัศ วรรณ คำทองสุ ข (2550) เป็ นต้น แบบ โดยใช้
สถิ ติพ รรณนำ ได้แก่ ค่ำควำมถี่ (Frequency) และร้อ ย
ละ (Percentage) วิเครำะห์ คุณลักษณะงำนวิจยั และหำ
ปั จ จัย ที่ สั ม พัน ธ์ กับ กำรมี ส่ ว นร่ ว มในกำรจัด กำรป่ ำ
ชุมชน และใช้สถิติกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็ น
ขั้ น ต อน (Stepwise multiple regression analysis) ใน
กำรวิเครำะห์ เพื่ออธิ บำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร
อิสระคือ ปั จจัยคุณลักษณะงำนวิจยั กับตัวแปรตำมคือ
คุณภำพงำนวิจยั

ปัจจัยที่มีความสั มพันธ์ กบั การมีส่วนร่ วมในการจัดการ
ป่ าชุมชน
พบว่ำ มี ต ัว แปรอิ ส ระ จ ำนวน ทั้ง หมด 21
ปั จจัย โดยเรี ยงตำมลำดับจำกปั จจัยที่ พบควำมสัมพันธ์
ในเล่ ม งำนวิจัย มำกที่ สุ ด ไปน้ อ ยที่ สุ ด ดัง นี้ กำรเป็ น
สมำชิ กกลุ่ม ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับป่ ำชุมชน กำร
ได้รั บ ข้อ มู ล ข่ ำวสำร กำรได้รั บ กำรฝึ กอบรม กำรใช้
ประโยชน์ จำกป่ ำ ระดับ กำรศึ กษำ เพศ อำชี พ กำรเข้ำ
ร่ วมกิจกรรม ทัศนคติ อำยุ รำยได้ต่อเดือน ระยะเวลำที่
อำศั ย ในชุ ม ชน กำรค ำนึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ
จำนวนที่ ดินทำกิ นของครั วเรื อน กำรพบปะเจ้ำหน้ำที่
ควำมตระหนักในควำมสำคัญของป่ ำ รำยได้เฉลี่ยของ
ครัวเรื อน ตำแหน่งหน้ำที่ ในชุมชน สภำพป่ ำ ควำมเชื่ อ
ในตัวผูน้ ำ ตำมลำดับ
มีขอ้ ค้นพบว่ำ ปั จจัยที่ มีควำมสัมพันธ์กบั กำร
มีส่วนร่ วมในกำรจัดกำรป่ ำชุ มชนจำกงำนวิจยั จำนวน

ผลและวิจารณ์
วิเคราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะงานวิ จัย การมี ส่ วนร่ ว มในการ
จัดการป่ าชุมชนภาคเหนือของประเทศไทย
พบว่ำ ปี ที่ทำวิจยั สำเร็ จมำกที่สุดอยูใ่ นปี พ.ศ.
2543, 2545 และ 2546 มี จ ำนวน 4 เล่ ม (ร้ อ ยละ 11.4)
สถำบั น กำรศึ กษ ำที่ ผลิ ต งำน วิ จั ย ม ำกที่ สุ ด คื อ
มหำวิท ยำลัย เกษตรศำสตร์ จ ำนวน 10 เล่ ม (ร้ อ ยละ
28.6) สำขำวิ ช ำที่ ผ ลิ ต งำนวิ จัย มำกที่ สุ ด คื อ สำขำ
ส่งเสริ มกำรเกษตร จำนวน 8 เล่ม (ร้อยละ 22.9) ผลกำร
วิเครำะห์ คุณ ลักษณะงำนวิจัยเกี่ ยวกับ เนื้ อหำกำรวิจัย
พบว่ำ เนื้อหำ ทฤษฎีหลักที่ใช้ในกำรวิจยั ใช้แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ ยวกับกำรมีส่วนร่ วมมำกที่ สุด จำนวน 35 เล่ม
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35 เล่ม มี ควำมหลำกหลำยเนื่ องจำกกำรจัดกำรมีควำม
แตกต่ ำ งกัน ในแต่ ล ะพื้ น ที่ แต่ ส ำมำรถแบ่ ง ปั จ จัย ที่
ค้น พบ เป็ นปั จจัย ใหญ่ ๆ ได้ 4 ประเภท ได้แ ก่ ปั จ จัย
บุคคล ปั จจัยทำงสังคม ปั จจัยทำงเศรษฐกิจ ได้แก่กำรใช้
ประโยชน์ จ ำกป่ ำ สอดคล้อ งกับ งำนวิจัย ของ Wood
(2008) และ Pagdee and Kim (2007) ที่ พ บว่ ำ กำรมี
ส่ วนร่ ว มเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ท ำให้ ก ำรจัด กำรป่ ำชุ ม ชน
ประสบควำมสำเร็ จและปั จจัยที่จะทำให้กำรมีส่วนร่ วม
เกิดขึ้นที่สำคัญคือ กำรใช้ประโยชน์จำกป่ ำ

Table 1 Stepwise multiple regression analysis
prediction the factors of research characteristics
that were related to research quality
the factors of research
characteristics
1. consideration of
benefits
2. number of variables
in research
3. number of research
hypotheses
4. awareness of the
importance of forest

วิ เคราะห์ ปั จ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะงานวิ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
คุณภาพงานวิจยั ของงานวิจยั เรื่ องการมีส่วนร่ วมของใน
การจัดการป่ าชุมชน
พบว่ำ ตัว แปรอิ ส ระจำกปั จ จัย คุ ณ ลัก ษณะ
งำนวิจยั จำนวน 30 ตัวแปรเมื่ อนำมำพยำกรณ์ โดยใช้
สถิ ติ ก ำรวิ เครำะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ แบบเป็ นขั้น ตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis) มี เพี ย ง 6
ปั จจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบั คุณภำพงำนวิจยั ดังตำรำงที่ 1
จำกตำรำงพบว่ ำ มี ต ั ว แป ร กำรค ำนึ งถึ ง
ผลประโยชน์ที่ได้รับ , จำนวนตัวแปรที่ ศึกษำ, จำนวน
สมมติฐำน, ควำมตระหนักในควำมสำคัญของป่ ำ, สำขำ
ที่ทำวิจยั และ แนวคิดนโยบำยสำธำรณะ ซึ่ งมีนยั สำคัญ
ทำงสถิ ติ โดยตัวแปรทั้งหมดสำมำรถอธิ บ ำยคุ ณ ภำพ
งำนวิจยั ได้ร้อยละ 58 (R2= 0.58) สำมำรถเขียนรู ปแบบ
พยำกรณ์ได้ดงั ต่อไปนี้
งำนวิ จัย ที่ มี คุ ณ ภำพ = 1.882 + 0.59 (กำร
คำนึ งถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ) + 0.089(จำนวนตัวแปร
ที่ ศึก ษำทั้งหมด) + 0.052 (จำนวนสมมติ ฐำน) + 0.46
(ควำมตระหนักในควำมสำคัญของป่ ำ) + 0.68(สำขำที่
ทำวิจยั ) – 1.05 (แนวคิดนโยบำยสำธำรณะ)
สำมำรถอธิ บำยได้วำ่ ปั จจัยที่มีผลต่อคุณภำพ
งำนวิจัยเรื่ อ งกำรมี ส่วนร่ วมในกำรจัด กำรป่ ำชุ ม ชนมี
ทั้งหมด 6 ปั จจัย โดยที่มีผลในทำงบวกมี 5 ปั จจัย ได้แก่
กำรค ำนึ งถึ งผลประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ , จ ำนวนตัวแปรที่
ศึ กษำทั้งหมด, จำนวนสมมติ ฐำน, ควำมตระหนักใน
ควำมสำคัญของป่ ำ และ สำขำที่ทำวิจยั ส่ วนปั จจัยที่ ผล
ทำงด้ำนลบได้แก่ ปั จจัยแนวคิดนโยบำยสำธำรณะ

5. research field
6. concepts of public
policy
Constant value

Coefficient of
independent
variables

t-value

p-value

0.59

2.23

0.034

0.089

3.69

0.001

0.052

2.09

0.046

0.46

1.69

0.101

0.68
-1.05

3.08
-1.93

0.005
0.064

1.882

R = 0.50 R2= 0.58

มี ขอ้ ค้น พบว่ำ ปั จจัยคุ ณ ลักษณะงำนวิจัยท ำ
ให้งำนวิจยั เรื่ องกำรมีส่วนร่ วมในกำรจัดกำรป่ ำชุมชนมี
คุ ณ ภำพสำมำรถแบ่ ง ได้ เป็ น 2 ประเด็ น คื อ 1) กำร
ออกแบบงำนวิจยั ควรจะต้องกำหนดจำนวนตัวแปรที่
ศึ ก ษำให้ เหมำะสม โดยควรจะมี จ ำนวนตัวแปรที่ มี
จำนวนอย่ำงน้อย 5 ตัวแปร ควรมี จำนวนสมมติฐำนที่
ชัดเจนยิ่งมีจำนวนมำกยิ่งทำให้งำนวิจยั มีควำมชัดเจน
สำขำที่ ท ำวิจัย มี ผ ลอย่ำงมำกต่ อ คุ ณ ภำพงำนวิจัย โดย
สำขำทำงด้ ำ นสั ง คมศำสตร์ จะสำมำรถน ำเสน อ
ผลกำรวิ จัย ละเอี ย ดโดยมี ก ำรอธิ บ ำยรำยละเอี ย ดที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวคิดและทฤษฎีอย่ำงเป็ น
ระบบ ส่วนแนวคิดพบว่ำแนวคิดนโยบำยสำธำรณะเป็ น
แนวคิดที่มีควำมสัมพันธ์แต่ควรจะลดกำรใช้แนวคิดให้
ลดลงไม่จำเป็ นต้องมีแนวคิดหลำยแนวคิดเพื่อไม่ให้เกิด
ควำมย้อ นแย้ง กับ แนวคิ ด กำรจัด กำรป่ ำชุ ม ชนที่ เป็ น
แนวคิ ด ที่ ส่ ง เสริ ม กำรจัด กำรโดยชุ ม ชนหรื อ คนใน
ชุมชนเป็ นฐำนซึ่ งต่ำงจำกแนวคิดนโยบำยสำธำรณะที่
เน้นกำรจัดกำรโดยรัฐ สอดคล้องกับ Easton (1953) ที่
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อบรมควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับป่ ำชุมชน กำรทำสื่ อปะ
ชำสัมพันธ์ให้กบั คนในชุมชน กำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
ป่ ำชุมชน เป็ นต้น
ส่ ว น ปั จ จั ย คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ง ำน วิ จั ย ที่ มี
ควำมสัมพันธ์กบั คุณภำพงำนวิจยั มีจำนวนทั้งหมด 6 ตัว
แปร โดยมีควำมสัมพันธ์ทำงบวก 5 ตัวแปร ได้แก่ กำร
คำนึ งถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ , จำนวนตัวแปรที่ ศึกษำ
ทั้ งห มด, จ ำนวน สมมติ ฐ ำน, ควำมตระหนั ก ใน
ควำมส ำคัญ ของป่ ำ และ สำขำที่ ท ำวิจัย และทำงลบ
ได้แก่ ปั จจัยแนวคิดนโยบำยสำธำรณะ จำกผลกำรวิจยั
ท ำให้ ผูท้ ี่ ส นใจจะท ำวิจัย เรื่ อ งกำรมี ส่ ว นร่ ว มในกำร
จัดกำรป่ ำชุมชนให้มีคุณภำพมำกยิง่ ขึ้นควรจะออกแบบ
กำรวิ จั ย ให้ มี จ ำนวนตั ว แปรที่ มำก มี ก ำรก ำหนด
สมมติฐำนที่ ชดั เจนและมีหลำยข้อ และสำขำที่ ควรทำ
คือสำขำทำงด้ำนศิลปศำสตร์ เนื่ องจำกจะมีทกั ษะในกำร
สรุ ปควำมและบรรยำยที่มีควำมละเอียดและชัดเจน อีก
ทั้งแนวคิดนโยบำยสำธำรณะควรจะลดกำรใช้แนวคิ ด
ให้ลดลงไม่จำเป็ นต้องมีแนวคิดหลำยแนวคิด หรื อควร
ใช้ เป็ นแนวคิ ด รอง เพื่ อ เสริ มแนวคิ ด หลั ก เท่ ำ นั้ น
เนื่ องจำกแนวคิ ดนั้น มี ค วำมหลำกหลำยและมี เนื้ อหำ
บำงส่ วนขัดแย้งกับแนวคิ ดกำรจัดกำรป่ ำชุ มชน ส่ วน
ประเด็นที่น่ำทำกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่ วมเพื่อให้
ได้ขอ้ ค้นพบในกำรส่ งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมอย่ำงยัง่ ยืน
ควรจะศึ ก ษำปั จ จัย ที่ เกี่ ย วกับ จิ ต วิ ท ยำ และเกี่ ย วกับ
เศรษฐกิ จ เพิ่ ม เติ ม นอกจำกศึ ก ษำเพี ย งปั จ จัย บุ ค คล
ได้แก่ เพศ อำยุ อำชี พ รำยได้ต่อเดื อน ระดับกำรศึ กษำ
เป็ นต้น เพียงอย่ำงเดี ยว เพื่อให้ผลของกำรวิจยั สะท้อน
แนวทำงกำรส่ งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมได้อย่ำงชัดเจนอัน
เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน และหน่ วยงำนภำครัฐในกำร
นำไปปรับใช้ในเชิงปฏิบตั ิต่อไป

กล่ ำ วว่ำ นโยบำยสำธำรณะ หมำยถึ ง อ ำนำจในกำร
จัดสรรค่ำนิ ยมของสังคมทั้งมวลและผูท้ ี่มีอำนำจในกำร
จัด สรร ก็ คื อ รั ฐ บำลและสิ่ ง ที่ รั ฐ บำลตัด สิ น ใจที่ จ ะ
กระทำหรื อไม่กระทำเป็ นผลมำจำก “กำรจัดสรรค่ำนิยม
ของสังคม" 2) ตัวแปรที่ ควรศึ กษำ ได้แก่ กำรคำนึ งถึ ง
ผลประโยชน์ (ปั จจัยทำงเศรษฐกิ จ) ควำมตระหนักใน
ควำมสำคัญของป่ ำ (ปั จจัยทำงจิตวิทยำ) ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่
สอดคล้อ งกับ แนวคิ ดกำรจัดกำรป่ ำชุ ม ชนของ โกมล
(2537) ที่ได้เสนอถึงปั จจัยที่ให้กำรจัดกำรป่ ำชุ มชนเกิด
ควำมสำเร็ จและยัง่ ยืน คือ ต้องตระหนักในควำมสำคัญ
ของป่ ำ และเล็งเห็ น ประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ จำกกำรใช้
ทรัพยำกรในป่ ำชุมชน
สรุป
กำรอภิ มำนกำรมี ส่วนร่ วมของประชำชนใน
กำรจัด กำรป่ ำชุ ม ชนในภำคเหนื อ ของประเทศไทย
ผลกำรวิจยั แสดงให้เห็ นว่ำ งำนวิจยั เรื่ องกำรมีส่วนร่ วม
ในกำรจัด กำรป่ ำชุ มชนมี จำนวนทั้งหมด 35 เล่ม โดย
ได้รับ ควำมสนใจในกำรท ำวิจัย ในช่ ว งปี พ.ศ. 25432546 มำกที่ สุดโดยเป็ นไปตำมนโยบำยของรั ฐ โดยมี
งำนวิจัย ในสำขำวิช ำที่ ห ลำกหลำยทั้ง สำขำทำงด้ำ น
วิทยำศำสตร์ และศิลปศำสตร์ ซึ่ งเป็ นประโยชน์สำหรับ
ผูท้ ี่ มีควำมสนใจจะทำวิจยั เกี่ ยวกับกำรมีส่วนร่ วมของ
ประชำชนในกำรจั ด กำรป่ ำชุ ม ชนในอนำคตใน
กำรศึกษำงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ผ ล ก ำรวิ จั ย ได้ แ ส ด งให้ เห็ น ปั จ จั ย ที่ มี
ควำมสัมพันธ์กบั กำรมีส่วนร่ วมในกำรจัดกำรป่ ำชุมชน
ในภำคเหนื อ จำกงำนวิ จัย แต่ ล ะเล่ ม ที่ มี ต ัว แปรตำม
เหมือนกัน แสดงให้เห็ นว่ำมีปัจจัยแบ่งเป็ น 4 ประเภท
ได้แก่ ปั จจัยบุคคล ปั จจัยทำงสังคม ปั จจัยทำงเศรษฐกิจ
และปั จจัยทำงจิ ต วิท ยำ โดยตัวแปรที่ มี ควำมสัม พัน ธ์
มำกที่ สุ ด ได้ แ ก่ กำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำกป่ ำ กำรเป็ น
สมำชิ กกลุ่ม ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับป่ ำชุมชน กำร
ได้รับข้อมูลข่ำวสำร โดยสำมำรถนำผลกำรวิจยั ไปปรับ
ใช้ในกำรส่ งเสริ ม ให้ชุม ชนสำมำรถจัด กำรป่ ำชุ ม ชน
เพื่อ ให้เกิ ดกำรอนุ รักษ์ท รัพ ยำกรอย่ำงยัง่ ยืน เช่ น กำร

เอกสารอ้ างอิง
โกมล แพรกทอง. 2537. เอกสารการสอนชุ ด วิชาการป่ า
ไม้ ชุ มชน เล่ มที่ 1 หน่ วยที่ 1 สาขาวิ ช าการ
ส่ ง เส ริ ม ก า ร เก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช. 1415 หน้ำ.
57

วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ เมืองไทย 1 (1): 52-58 (2560)

สำนักงำนแผนงำนและสำรสนเทศ กรมป่ ำไม้. 2559.
ข้ อมูลสถิตกิ รมป่ าไม้ ปี 2559. แหล่งที่มำ:
http://forestinfo.forest.go.th., 10 ธันวำคม 2560.
Easton, D. 1953. The Political System: An Inquiry
into the State of Political Science. Alfred A.
Knopf, New York.
Pagdee, A and Y. Kim. 2 0 0 7 . What Makes
Community Forest Management Successful: A
Meta-Study From Community Forests
Throughout the World. Society & Natural
Resources 19 (1) : 33- 52.
Wood, L. 2008. Community-Based Natural
Resource Management: Case Studies form
Community Forest Management Projects in
Ghana, Mexico and United States of America.
CRC Press, USA.

ทัศวรรณ คำทองสุข. 2550. การสั งเคราะห์ งานวิจัยด้ าน
การจัด การเรี ยนการสอน แบบบู รณาการ : การ
วิ เคราะห์ อภิ ม านและการวิ เ คราะห์ เนื้ อหา.
วิ ท ย ำ นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ ำ โ ท , จุ ฬ ำ ล ง ก ร ณ์
มหำวิทยำลัย.
นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542. การวิเคราะห์ อภิมาน (METAANALYSIS). จุ ฬ ำ ล ง ก ร ณ์ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ,
กรุ งเทพฯ.
สมหญิ ง สุ น ทรวงษ์ . 2557. ป่ าชุ ม ชนกั บ สั ง คมไทย.
แ ห ล่ ง ที่ ม ำ : http://www.recoftc.org/sites/
default/files/uploaded_files.pdf., 25 พฤษภำคม
2559.
เสน่ ห์ จำมริ ก. 2545. รายงานการเสวนาหัวข้ อ “ทาไม
ต้ อ ง ป่ า ชุ ม ช น ” . แ ห ล่ ง ที่ ม ำ :
http://www.thaingo.org/HeadnewsKan/forest250
448.htm., 12 มกรำคม 2557.
สำนัก งำนคณะกรรมกำรพัฒ นำเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห่ ง ชำติ . 2552. สรุ ป สาระส าคั ญ แผนพั ฒ นา
เศ รษ ฐกิ จ และสั งคม แห่ งชาติ ฉ บั บ ที่ 1-11.
แ ห ล่ ง ที่ ม ำ: http://www.nesdb.go.th/portals/0 /
news/article/plan1-11.pdf., 10 มกรำคม 2557.

58

