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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the level of management 
effectiveness of national resources and environment conservation of Mae Wong national 
park, Nakhon Sawan and Kamphaeng Phet province 2) compare the management effectiveness of 
national resources and environment conservation by personal factors and 3)  study the 
management factors that are related to tourism management and which are correlated to 

the effectiveness of national resources and environment conservation. The sample of this 
research consisted of 400 respondents who were selected from a population of 7,920 officials 
from the department of National Parks Wildlife and Plant Conservation, the officials 
of Mae Wong national park and the people living in the area. The sample size was 
calculated using Taro Yamane’s formula and the selection was done by proportional 
accidental sampling. The research tool for data collection was a 5 level rating scale 
questionnaire with a reliability of 0.85. The statistics used to analyze the data consisted of 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA and Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient. 
 The research findings were as follows:  
 1. The management effectiveness level of national resources and environment 
conservation of Mae Wong national park, Nakhon Sawan and Kamphaeng Phet province was, 
overall, at a moderate level ( X = 3.47,  S.D = 0.39) . When each aspect was considered 
individually the highest mean was found to be for the objectives achievement, at a high level 
(X = 3.70, S.D = 0.52) followed by the quality of management (X = 3.25, S.D = 0.46).  
 2. The management effectiveness of national resources and environment 
conservation of Mae Wong national park compared by personal factors showed that 
different gender, age and education level had no effect on the effectiveness. The 
factor occupation yielded a difference at a statistical significance level of 0.05 for 



ง 

the aspect of objectives achievement. The factor income produced differences for 
both the objectives achievement and quality of management. 
 3. The management factors related to the management effectiveness of 
national resources and environment conservation of Mae Wong national park in were, 
overall, positively correlated at a moderate level. When each aspect was 
considered and ranked individually from highest to lowest correlation coefficient, 
the order was as follows: area management, policy implementation, the officials of 
Mae Wong national park and the community’s participation.  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 ในสภาวะปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศโดยมิได้ค านึงถึง
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ เป็นเหตุให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดถูก
ท าลายจนความสมดุลทางธรรมชาติได้ถูกเปลี่ยนแปลงไป ระบบนิเวศที่เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตขาดความสมดุลเป็นผลให้ระบบนิเวชอันซับซ้อนสูญเสีย พ้ืนที่ป่าไม้ถูกบุกรุกท าลาย
เสียหาย สัตว์ป่านานาพันธุ์ถูกล่าถูกฆ่าบางชนิดก็ได้สูญพันธุ์ไปแล้วโดยมนุษย์เมื่อสิ่งมีชีวิตหนึ่งถูก
ท าลายลง สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดที่ด ารงชีวิตผูกพันก็ย่อมถูกท าลายไปด้วยตาม
สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ ดิน น้ า ลม ไฟป่าในธรรมชาติ ตลอดจนความเป็นอยู่ของมนุษย์และการ
พัฒนาประเทศ 
 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่าแม่วงก์เป็นรอยต่อของสองจังหวัด คือ จังหวัด
ก าแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ เรียกว่า ป่าแม่วงก์–แม่เปิน มีเนื้อ
ที่ประมาณ 279,700 ไร่ ส่วนที่อยู่ในจังหวัดก าแพงเพชร เรียกว่า ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงก์ มี
เนื้อที่ประมาณ 279,050 ไร่ รวมเนื้อที่ประมาณ 558,750 ไร่ หรือประมาณ 894 ตารางกิโลเมตร มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่ตามสภาพถูมิประเทศ ซึ่งเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแหล่งก าเนิด
ของต้นน้ าล าธารหลายสาย และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามมาก เช่น น้ าตกแม่กะสา น้ าตก
แม่กี น้ าตกแม่เรวา แก่งผาคอยนาง ฯลฯ มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยพันธุ์ไม้ และสัตว์ป่านานา
ชนิด พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อาญาเขตทิศเหนือจดป่าคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองลาน 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ทิศใต้จด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี           
ทิศตะวันออกจด หมู่บ้านต่างๆ ในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร ที่ระดับน้ าทะเล
ความสูง 200 เมตร ทิศตะวันตกจด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก (สันเขาโมโกจู – สันเขา
ห้วยขาแข้งอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นอีกพ้ืนที่ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในแง่ของความอุดม
สมบูรณ์ทั้งป่าไม้ พรรณไม้ และสิ่งมีชีวิต อุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีพ้ืนที่ครอบคลุม จังหวัดก าแพงเพชร 
และจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหนึ่งในผืนป่าตะวันตกที่มีพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขา
สลับซับซ้อนอยู่ตามเทือกเขาถนนธงชัยลดหลั่นมาจนถึงพ้ืนที่ราบ ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาโมโกจู 
มีความสูงประมาณ 1,964 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง เป็นแหล่งต้นก า เนิดของล าน้ าแม่วงก์ 
ล าน้ าคลองขลุง คลองโพธิ์ ไหลลงสู่แม่น้ าปิง และแม่น้ าเจ้าพระยา อุทยานแห่งชาติแม่วงก์เป็นพ้ืนที่
หนึ่งในระบบการจัดการอุทยานแห่งชาติที่มีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ เป็นพ้ืนที่ที่อาณาเขตติดต่อกับ
อุทยานแห่งชาติคลองลาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง พ้ืนที่ป่าที่
ติดต่อกันอย่างกว้างใหญ่แห่งนี้ จึงมีความส าคัญต่อระบบนิเวศและชีวิตความเป็นอยู่ทั้งของพันธุ์พืช
และพันธุ์สัตว์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัยของสัตว์ป่านานาชนิด เป็นแหล่งพันธุกรรมที่สามารถคง
ความหลากหลายของสัตว์ป่านานาชนิดให้คงอยู่ เป็นแหล่งที่ด ารงไว้ซึ่งทรัพยากรตามธรรมชาติ และ
ทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งทรัพยากรอันมีค่าเหล่านี้จะคงอยู่ได้รัฐจะต้องให้ความสนใจและให้การสนับสนุน
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อย่างจริงจังในการจัดการพ้ืนที่ตามระบบการจัดการอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งจะเป็นแหล่งเพ่ือการ  
ศึกษาและการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 จึงเป็น
พ้ืนที่ที่มีความส าคัญยิ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนระบบนิเวศให้ยั่งยืนตลอดไป   
(กรมป่าไม้, 2546) ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลบางชุดและผู้สนับสนุนมีโครงการก่อสร้าง
เขื่อนแม่วงก์ในเขตพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งกระทบกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รวมถึงปัจจุบันกลุ่มนักอนุรักษ์หลายองค์กรก าลังร่วมกันผลักดันให้ยูเนสโก
และรัฐบาลไทยสนับสนุนให้อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก        
(World Heritage) ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศไทย (ศศิน เฉลิมลาภ, 2555) 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ต้องการทราบถึงประสิทธิผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการ
ดูแลและคุ้มครองพ้ืนที่การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งขณะนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
เตรียมเสนอให้ผนวกอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน เป็นมรดกโลกร่วมกันกับ 
ผืนป่าตะวันตก ซึ่งพ้ืนที่ที่ต้องการศึกษา คือ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัด
ก าแพงเพชร ซึ่งเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ รวมถึงเป็นแหล่งต้นก าเนิด
ของล าน้ าที่ส าคัญเหมาะส าหรับการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการกระตุ้นและ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเป็นแนวทางส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารและการจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัด
ก าแพงเพชร ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
 1.2.1  เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร 
 1.2.2  เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1.2.3  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารจัดการกับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
และจังหวัดก าแพงเพชร 
 
1.3  สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1.3.1  ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร อยู่ในระดบัมาก 
 1.3.2  ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่างกัน 
 1.3.3  ปัจจัยการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่มคีวามสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัด
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นครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย การน านโยบายไปปฏิบัติ เจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ การจัดการพ้ืนที่ และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
1.4  ขอบเขตของกำรวิจัย  
 การศึกษาถึงประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร 
 1.4.1  ขอบเขตด้านระยะเวลา เริ่มการวิจัยและเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกันยายน 2557 ถึง
เดือนพฤศจิกายน 2557 
 1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  เป็นการศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย 
  1.4.2.1 ตัวแปรต้น    
   1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก ่เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
   2) การบริหารจัดการอุทยานแห่งแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัด
ก าแพงเพชร ประกอบ ด้วยการน านโยบายไปปฏิบัติ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ การจัดการ
พ้ืนที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  1.4.2.2 ตัวแปรตาม  
   คือ ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ประกอบด้วย  
   1) การบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
   2) คุณภาพการบริหารจัดการ 
 1.4.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธ์พืช เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ประชาชนในต าบลปางตาไว ต าบลปางมะค่า ต าบลแม่เลย์ 
ต าบลแม่เปิน จ านวน 400 คน 
 1.4.4 ด้านสถานที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และ
จังหวัดก าแพงเพชร 
 
1.5  ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 ประสิทธิผล หมายถึง การท างานที่ส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ที่คาดหวังไว้รวมถึงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และคุณภาพการบริหารจัดการ 
 การอนุรักษ์ หมายถึง การสงวนของหายาก การรักษา บ ารุงดูแล การฟ้ืนฟูสิ่งเสื่อมโทรม  
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัด
ก าแพงเพชร 
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 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมนุษย์น ามาใช้ประโยชน์เพ่ือ
การด ารงชีวิตที่ดีขึ้นได้ เช่น แสงอาทิตย์ อากาศ น้ า ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า หินแร่ และมนุษย์  โดย
ทรัพยากรธรรมชาติ ความสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ 
 สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้าง
ขึ้น มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต มีรูปธรรมหรือนามธรรม และมีความเหมาะสมหรืออาจไม่เหมาะสมก็ได้ เช่น 
แสงแดด แม่น้ า ถนน บ้านเรือน โบราณสถาน ประเพณี และวัฒนธรรม เป็นต้น 
 อุทยานแห่งชาติ หมายถึง เขตพ้ืนที่รวมทั้งพ้ืนที่ดินทั่วไป ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง 
และล าน้ า ซึ่งทางราชการได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศก าหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  ในที่นี้หมายถึง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
และจังหวัดก าแพงเพชร 
 การบริหารจัดการ หมายถึง ชุดของหน้าที่ต่างๆ ที่ก าหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากร
ทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร  
 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลและคุ้มค่า หมายถึง การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และมี
การปฏิบัติการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ผลส าเร็จของการบริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องมีทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กัน  
 การจัดการพ้ืนที่ หมายถึง มีการแบ่งเขตการบริหารจัดการพ้ืนที่เป็นเขตๆ เช่น เขตบริการ 
เขตนันทนาการ และเขตหวงห้าม ดูแลอนุรักษ์พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ เช่น การจัดตั้งด่านตรวจในพ้ืนที่
อุทยานก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
 การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง กระบวนการซึ่งชุมชนหรือประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็น เพ่ือแสวงหาทางเลือกและการ
ตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 
 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ลูกจ้างประจ าของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร 
 การบรรลุวัตถุประสงค์ หมายถึง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ได้มีการด าเนินการทุกอย่างเพ่ือให้
นโยบายบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นการน าโครงการ/กิจกรรมที่ได้
ก าหนดไว้ในแผนไปด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายโดยต้องก าหนดหน้าที่ขององค์กรหรือบุคคลที่
รับผิดชอบและวิธีการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ได้มี
การน านโยบายหรือปัจจัยการบริหารขององค์กรไปด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของ
นโยบายที่ก าหนดไว้ 
 คุณภาพการบริหารจัดการ หมายถึง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  ได้มีการด าเนินการอย่างมี
แบบแผนตามแนวทางการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 
1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำได้รับ 
 1.6.1  เพ่ือทราบถึงระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร 
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 1.6.2  เพ่ือทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัด
ก าแพงเพชร 
 1.6.3  เพ่ือทราบถึงการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร 
 1.6.4  เพ่ือเป็นแนวทางหรือแผนงานประกอบในการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์หรืออุทยานอ่ืนๆ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ศึกษาจากเอกสารต่างๆ เพ่ือรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีสาระ 
ส าคัญดังนี้ 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
2.2  แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ  
2.3  แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 
2.4  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.5  กฎหมายสิ่งแวดล้อม  
2.6  การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ 
2.7  ข้อมูลอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร 
2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.9  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
 แนวคิดเรื่อง ประสิทธิผล (Effectiveness) มีผู้ให้ความหมายไว้หลายลักษณะซึ่งมีเนื้อหา
สาระไม่แตกต่างกันมากนัก จากการค้นคว้าสามารถสรุปความหมายได้ดังต่อไปนี้ 
 ภรณี กีร์ติบุตร (2529) ได้เสนอแนวคิดว่า การประเมินประสิทธิผลขององค์การสามารถ
แยกออกได้เป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 
 1. การประเมินผลประสิทธิผลองค์การในแง่เป้าหมาย เป็นการวัดประสิทธิผลที่ตั้งอยู่บน
วิธีการและเป้าหมายขององค์การ โดยพบว่าความสามารถในการผลิต ความยืดหยุ่นคล่องตัว การ
ปราศจากซึ่งความกดดัน และข้อขัดแย้ง มีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับประสิทธิผลขององค์กร 
 2. การประเมินผลขององค์กรในแง่ระบบเป็นการประเมินที่ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าองค์การ
เป็นระบบเปิด มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการแลกเปลี่ยนและการแข่งขัน ดังนั้น ประสิทธิผล 
หมายถึง ความสามารถขององค์การในการแสวงหาผลประโยชน์จากสภาพแวดล้อม  เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากรซึ่งหายากและมีคุณค่า องค์การจะมีประสิทธิผลสูงสุด ก็ต่อเมื่อองค์การสามารถแสวงหา
ผลประโยชน์สูงสุดได้จากต าแหน่งที่ท าการต่อรองและใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดในการได้ มาซึ่ง
ทรัพยากรต่างๆ 
 3. การประเมินประสิทธิผลโดยใช้หลักเกณฑ์ วิธีการนี้มีความเหมาะสมเป็นที่ยอมรับกัน
อย่างกว้างขวาง ทั้งในแง่ของนักวิชาการในการน ามาใช้วัดประสิทธิผลขององค์การและในทางปฏิบัติ
พบว่าสามารถน าเกณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดได้
คือ  
  - ความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพ โดยการวัดจากผลผลิต 
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  - ลักษณะขององค์การ เช่น บรรยากาศขององค์การ สไตล์การอ านวยการและ
สมรรถนะขององค์การในการปฏิบัติงาน 
  - พฤติกรรมในการผลิต เช่น ความร่วมมือร่วมใจการพัฒนาการปฏิบัติงานที่เชื่อได้ 
 รุ่ง แก้วแดง และ ชัยณรงค์ สุวรรณสาร (2536) ให้ความหมายของ ประสิทธิผล ว่ามี
ความสัมพันธ์กับผลงานที่องค์กรพึงประสงค์ หมายถึง ความส าเร็จของการปฏิบัติที่เป็นไปหรือบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น ประสิทธิผล จึงหมายถึง ผลที่เกิดขึ้นของงานนั้นจะต้อง
สนองตอบหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์องค์การ 
 ศุภชัย ยาวะประภาษ (2540) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลเป็นความสามารถในการ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบาย การพิจารณาทางเลือกโดยใช้ประสิทธิผลเป็นเกณฑ์ท า
ได้โดยการวิเคราะห์ทางเลือกนั้น ว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์มากหรือน้อยเพียงใด 
 ดุสิต ทองสาย (2541) ได้ให้ความหมายของ ประสิทธิผล ว่าหมายถึง การปฏิบัติการ 
(Performance) ที่ท าให้เกิดปริมาณและคุณภาพสูงสุดเพราะในแต่ละกิจกรรมหรือกิจการจะมีวัตถุ 
ประสงค์เป้าหมายในการปฏิบัติการที่บรรลุถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ 
 วรเดช จันทรศร และ ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2541) ให้ความหมายของ เกณฑ์ประสิทธิผล 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้านโดยดูจากผลลัพธ์
จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
 1. ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการ
บรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจสังคม อาจดูจากการเพ่ิม
รายได้ตัวหัวต่อคน การเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สอดคล้องกับกฎกติกา
ของสังคม 
 2. ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดระดับความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วม 
โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จ
มากน้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถ
วัดได้จากจ านวนประชากร ความถี่ ระดับ และกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผน และ
ติดตามผล 
 3. ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่โครงการระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
 4. ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการ
บรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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 สุพจน์ ทรายแก้ว (2545) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลว่า หมายถึง การท ากิจกรรม
การด าเนินงานขององค์กรสามารถสร้างผลงานได้สอดรับกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้า ทั้งในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์เป็นกระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ การมีประสิทธิผลจึงมีความเก่ียวข้องกับผลผลิตและผลลัพธ์การด าเนินงานเป็นกระบวนการ
วัดผลงานที่เน้นด้านปัจจัยน าออก 
 รอบบินส์ (Robbins, 1987) ได้กล่าวถึง การวัดประสิทธิผลขององค์การว่ามีแนวความคิด
และเกณฑ์การวัดที่แตกต่างกันและได้แนวทางในการศึกษาเพ่ือวัดประสิทธิผลขององค์การไว้เป็น  
4 แนวทาง คือ  
 1. แนวทางที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมาย (The Goal - Attainment Approach) โดยวัด 
ประสิทธิผลขององค์การจากความสามารถในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
แนวทางนี้ยึดหลักว่าองค์การมีความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงโดยอาจมีเป้าหมายเดียว
หรือหลายเป้าหมายก็ได้ แนวทางที่มุ่งการบรรลุเป้าหมาย คือ องค์การจะต้องมีความมั่นคงมีเหตุผล
และแสวงหาเป้าหมายที่แท้จริง 
 2. แนวทางเชิงระบบ (The Systems Approach) วัดประสิทธิผลขององค์การตามแนวคิด 
เชิงระบบที่มีทรัพยากรน าเข้า กระบวนการแปรสภาพท าให้เกิดผลผลิต การศึกษาในแนวนี้นอกจากจะ
มุ่งเน้นเป้าหมายแล้วยังมุ่งเน้นวิธีการที่ท าให้บรรลุเป้าหมายด้วย 
 3. แนวทางเชิงกลยุทธ์  - เฉพาะส่วน (The Strategic - Constituencies Approach) 
กล่าวถึง การที่องค์การต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา ได้แก่ ความกดดันและข้อเรียกร้อง
จากกลุ่มผลประโยชน์แต่จะมีเฉพาะบางส่วนเท่านั้นที่มีความส าคัญต่อความอยู่รอดขององค์การ คือ
กลุ่มผลประโยชน์นั้นๆ มีอ านาจควบคุมทรัพยากรที่จ าเป็นต่อองค์การดังนั้น ความอยู่รอดขององค์การ
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาและรักษาทรัพยากรจะแสดงถึงระดับความมีประสิทธิผลของ
องค์การ 
 4. แนวทางการแข่งขัน-คุณค่า (The Competing-Values Approach) กล่าวถึงเป้าหมาย 
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์การ มาจากบุคคลที่ก าหนดเป้าหมายที่มีค่านิยมต่างกัน  ดังนั้น การวัด
ประสิทธิผลขององค์การจึงขึ้นอยู่กับค่านิยม (Values) ความพึงพอใจ (Preferences) และความสนใจ
(Interests) ของผู้ประเมินหรือวัดประสิทธิผลขององค์การ 
 ข้อความดังกล่าว Robbins ยังกล่าวถึงปัจจัยที่ก าหนดประสิทธิผลขององค์การ ประกอบ 
ด้วยปัจจัยที่ก าหนดโครงสร้างองค์การ (Determinants of Organization Structure) โครงสร้าง
องค์การ (Organization Structure) การจัดรูปแบบองค์การ (Organization Design) และการ
บริหารจัดการ (Applications) เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุป ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์และไม่สร้างความเครียดแก่
สมาชิก สมาชิกเกิดความพึงพอใจในงานทุกคนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการก าหนดวัตถุประสงค์
ขององค์การและรับผิดชอบต่อปัญหาหรือข้อยุ่งยากที่เกิดขึ้น องค์การส่วนร่วมสามารถปรับตัวและ
พัฒนาเพื่อด ารงอยู่ต่อไปได ้
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2.2  แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ 
 อานุภาพ อิทธิบันลือ (2531) ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการ ไว้ดังนี้ การบริหารจัดการ
หมายถึง กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนโดยอาศัย
ความร่วมแรง ร่วมใจของสมาชิกในองค์การ โดยตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด และความ
มุ่งหวัง ด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้องค์การ
มีสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 บุญทัน ดอกไธสง (2537) ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์การหรือประเทศ การจัดการเพื่อ
ผลก าไรของทุกคนในองค์การ 
 ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ (2540) ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการ ดังนี้ การบริหารจัดการที่เป็น
คู่มือในการบริหารจัดการภายใต้ความซับซ้อนของระบบข้อมูลข่าวสาร ได้ชี้ประเด็นส าคัญในการ
บริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จไว้ 7 ด้าน ได้แก่ (1) การใช้เทคนิควิธีที่มีขอบเขตครอบคลุมวัตถุ 
ประสงค์ มีกลยุทธ์และมีคุณภาพ (2) การบริหารจัดการในลักษณะเป็นกระบวนการแก้ปัญหา (3) การมี
คณะผู้บริหารที่มีศักยภาพในการตัดสินใจสูง (4) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกคน 
(5) การน าผลจากการตัดสินใจมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว (6) การมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม และ (7) การบริหารจัดการให้ความเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2543) กล่าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว้ 3 ด้าน คือ  
 1. ด้านที่เป็นผู้น าหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเป็นผู้น าภายในองค์การ 
 2. ด้านของภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท างานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากร
ต่างๆ ในองค์การและการประสานกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน 
 3. ด้านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องท าให้งานต่างๆ ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ด้วยการอาศัยบุคคลต่างๆ เข้าด้วยกัน  
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545) ได้แบ่งการบริหารงานตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง
หน่วยงานไว้ 6 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเรียกว่า การบริหารรัฐกิจ  (Public 
Administration) หรือการบริหารภาครัฐมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง คือ การให้บริการสาธารณะ
(Public Services) ซึ่งครอบคลุมถึงการอ านวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจน
การพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เป็นต้น การบริหารส่วนนี้เป็นการบริหารของหน่วยงานของ
ภาครัฐ (Public or Governmental Organization) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งในส่วนกลางส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม 
หรือเทียบเท่า การบริหารงานของจังหวัด และอ าเภอ การบริหารงานของหน่วยการบริหารท้องถิ่น
หน่วยงานบริหาร เมืองหลวง รวมตลอดท้ังการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 
 ส่วนที่ 2  การบริหารงานของหน่วยงานภาคธุรกิจ ซึ่งเรียกว่า การบริหารธุรกิจ (Business 
Administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหน่วยงานของเอกชนซึ่งมีวัตถุ 
ประสงค์หลักของการจัดตั้งเพ่ือการแสวงหาก าไร หรือการแสวงหาก าไรสูงสุด (Maximum Profits) 



10 

ในการท าธุรกิจ การค้าขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือให้บริการ เห็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจนจากการ
บริหารงานของบริษัท ห้างร้าน และห้างหุ้นส่วนทั้งหลาย 
 ส่วนที่ 3 การบริหารของหน่วยงานที่ไม่สังกัดรัฐ  (Non-Governmental Organization) 
ซึ่งเรียกย่อว่า หน่วยงานเอ็นจีโอ (NGO) เป็นการบริหารงานของหน่วยงานที่ไม่แสวงผลก าไร (Non -
Profit Administration) มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งคือ การไม่แสวงหาผลก าไร (Non - Profit) 
เช่น การบริหารของมูลนิธิ และสมาคม 
 ส่วนที่ 4  การบริหารงานของหน่วยงานระหว่างประเทศ (International Organization) มีวัตถุ 
ประสงค์หลักของการจัดตั้ง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น การบริหารงานของสหประชาชาติ 
(United Nations) องค์การค้าระหว่างประเทศ (World Trade Organization) และกลุ่มประเทศอาเซียน 
(ASEAN) 
 ส่วนที่ 5 การบริหารงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององค์กรนี้เกิดขึ้น
หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้
ก าหนดให้มีองค์กรตามรัฐธรรมนูญขึ้น เช่น การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะ 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา เป็นต้น องค์กรดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกัน แต่มีลักษณะพิเศษ 
เช่น เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวและมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง  เพ่ือปกป้อง
คุ้มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ส่วนที่ 6  การบริหารงานของหน่วยงานภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งเพ่ือ
ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและถูก
เอารัดเอาเปรียบตลอดมา เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้แรงงานและกลุ่ม
ผู้ให้บริการ 
 จุฑา เทียนไทย (2548) กล่าวถึง การบริหารจัดการ หมายถึง การเสริมพลัง/อ านาจในการ 
ตัดสินใจ (Empowerment) การรื้อปรับระบบ (Reengineering) การบริหารงานเชิ งคุณภาพ
เบ็ดเสร็จ/โดยรวม (Total Quality Management) และการปรับลดขนาดองค์การ (Dowsizing) โดย
ผู้บริหารจะต้องท าหน้าที่การจัดองค์การ (Organizing) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) การวางแผน 
(Planning) และการควบคุม (Controlling) 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารการ
พัฒนาแม้กระทั่งการบริหารแต่ละค ามีความหมายคล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียงกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนมี
อย่างน้อย 3 ส่วน คือ 1) ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐและ/หรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ น ามาใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 2) มี
กระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การคิดหรือการวางแผน การด าเนินงาน และ
การประเมินผล 3) มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมขึ้น ส าหรับส่วนที่แตกต่าง
กันคือ แต่ละค ามีจุดเน้นต่างกันกล่าวคือ การบริหารจัดการเน้นเรื่องการน าแนวคิดการจัดการของ
ภาคเอกชนเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวังผลก าไร การแข่งขัน ความรวดเร็ ว 
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การตลาด  การประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และลดพิธีการ เป็นต้น 
ในขณะที่การบริหารการพัฒนาให้ความส าคัญเรื่องการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบาย แผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการบริหารการบริการเน้นเรื่องการอ านวยความ
สะดวก และการให้บริการแก่ประชาชน  
 สมพงศ์ เกษมสิน (2514) ได้ให้ความหมายของ การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และ
ศิลป์น าเอาทรัพยากรการบริหาร เช่น คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ  มาประกอบการตาม
กระบวนการบริหาร เช่น POSDCORB Model ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารนิยมใช้กับการบริหารราชการหรือการจัดการส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย มีศัพท์บัญญัติว่า    
รัฐประศาสนศาสตร์ และค าว่า การจัดการ นิยมใช้ในการบริหารธุรกิจเอกชนหรือการด าเนินการตาม
นโยบายที่ก าหนดไว้ ให้ความหมาย การบริหาร ไว้ว่าการบริหารมีลักษณะเด่นเป็นสากลอยู่หลาย
ประการ ดังนี้ 
 1. การบริหารงานย่อมมีวัตถุประสงค์ 
 2. การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบ 
 3. การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน 
 4. การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ 
 5. การบริหารเป็นการด าเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล 
 6. การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคล กล่าวคือ ความร่วมใจจะก่อให้เกิดความ
ร่วมมือของกลุ่ม อันจะน าไปสู่พลังของกลุ่มที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 7. การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีเหตุผล 
 8. การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ 
 9. การบริหารไม่มีตัวตน แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
 สุทิน นพเกตุ (2549) ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการ ไว้ดังนี้ การบริหารจัดการ หมายถึง
การเสริมสร้างสังคมไทยไปสู่สังคมที่ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตลอดจนเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เคารพสิทธิมนุษยชนและสุจริตชน สิ่งส าคัญอีกประการ
หนึ่งคือ กระบวนการในการไปถึงเป้าหมายซึ่งต้องอาศัยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนัก และความส านึกในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และการยกระดับสังคมไทยของ
ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ  
 กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงานของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ ซึ่ง
นับว่าเป็นอุปกรณ์ของการจัดการนั้นๆ รวมถึงกระบวนการจัดหน่วยงานและการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้
การท างานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
 การน านโยบายไปปฏิบัติ 
 นโยบายของรัฐไม่ว่าจะเป็นยุคใดก็ตามต้องอาศัยกลไกหรือเครื่องมือที่มีอยู่ และกลไกที่เป็น
เครื่องมืออันถูกต้องชอบธรรมที่รัฐบาลในฐานะที่มาจากประชาชนได้ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายให้
เกิดเป็นผลในทางปฏิบัติ ก็คือ ระบบราชการ หรือกลไกอ านาจรัฐ ซึ่งกลไกอ านาจรัฐนี้เองจึงเปรียบได้
กับเครื่องมือที่จะน านโยบายที่เป็นของกิจกรรม แนวทาง หรือการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผล  
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 การท าความเข้าใจความหมายหรือนิยามศัพท์ การน านโยบายไปปฏิบัติ จะท าให้ทราบถึง
สาระส าคัญเบื้องต้นของขอบข่าย ขอบเขต เนื้อหาสาระในเรื่องดังกล่าวโดยนักวิชาการได้ให้ไว้ ดังนี้ 
 ศุภชัย ยาวะประภาษ (2545) ได้กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการ
ที่มีความต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง มีขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันตลอด 
เวลา และประเด็นที่สอง คือ การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
ของนโยบาย 
 วรเดช จันทรศร (2549) ได้กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง เป็นเรื่องของการ 
ศึกษาว่า องค์กรที่รับผิดชอบสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหาร  ตลอดจนกลไกที่
ส าคัญทั้งมวลปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่เพียงใด การศึกษาการน านโยบายไป
ปฏิบัติที่ผ่านมามุ่งสนใจนโยบายเฉพาะเรื่อง (Issues) มากกว่าการสร้างทฤษฎีการน านโยบายไป
ปฏิบัติแบบเบ็ดเสร็จ 
 สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2550) ได้กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง ความพยายามที่
จะตัดสินความสามารถในการรวบรวมคนและทรัพยากรทางการบริหาร และกระตุ้นบุคลากรให้
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 กล้า ทองขาว (2551) ได้กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การแสวงหาความรู้ 
ความเข้าใจ ปรากฏการณ์เป็นจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือเป็นบทเรียนและ
พัฒนาแนวทางสร้างกลยุทธ์ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพและความสามารถขององค์กร และกลุ่มบุคคลที่น า
นโยบายไปปฏิบัติให้สามารถจัดการและประสานกิจกรรมให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย รวมทั้งสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุผลส าเร็จของนโยบาย 
 ชรัส บุญณสะ (2553) กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติหมายถึง กระบวนการด าเนินงาน
ของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการน าทรัพยากรหรือปัจจัย
ทางการบริหารขององค์การไปด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้ 
 เควด (Quade, 1982) ได้กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการจัดการ
กับแบบแผนการน าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงโดยตรงตามอาณัติของนโยบาย โดยยอมรับต่อข้อก าหนดที่
เกิดข้ึนจากการที่ได้มีการตัดสินใจไปก่อนแล้ว นั่นคือ การน านโยบายไปปฏิบัติจะเริ่มเกิดข้ึนภายหลังที่
มีการตัดสินใจยอมรับวิธีปฏิบัติเฉพาะเรื่องนั้นไปแล้ว 
 อเล็กซานเดอร์ (Alexander, 1985) กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การน าชุด
การปฏิบัติ ซึ่งเป็นแผนการท างานที่มุ่งส่งผลไปยังผู้ที่ตั้งใจจะได้รับประโยชน์จากนโยบายเป็นการ
เฉพาะและเป็นการปฏิบัติในภาคสนาม 
 พุตต์ และ สปริงเกอร์ (Putt & Springer, 1989) กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ 
หมายถึง อนุกรมของกิจกรรมและการตัดสินใจที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดข้ึนจากการแปลงข้อความ
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยการกระตุ้นการท าให้ข้อความนโยบายชัดเจน และการมีความคิดริเริ่ม  
การแสดงเจตนาจะช่วยการน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผล 
 กล่าวโดยสรุป การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการที่เป็นผลต่อเนื่องมาจาก
ขั้นตอนการก าหนดนโยบาย โดยต้องอาศัยองค์กรที่รับผิดชอบท าความเข้าใจหรือศึกษา ท าอย่างไร
องค์กรหรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติจะสามารถน าและผลักดันให้ทรัพยากรการบริหาร
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ปฏิบัติงานเกิดผลส าเร็จได้และสามารถประสานกิจกรรมให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย รวมทั้งสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุผลส าเร็จของนโยบาย 

 
2.3  แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความส าคัญและเป็น
ประเด็นหลักที่สังคมไทยให้ความสนใจ เพ่ือพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ตามหลักการธรรมมาภิบาลที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพ่ือสร้างความโปร่งใส และเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น 
 หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการนั้น  International Association 
for Public Participation ได้แบ่งระดับของการสร้างการ มีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 1. การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด แต่เป็นระดับ
ที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมี
ส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ วิธีให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และ
การให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น  
 2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การรับฟังความ
คิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น  
 3. การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือร่วม
เสนอแนะทางที่น าไปสู่การตัดสินใจเพ่ือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความ
ต้องการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ  เช่น การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะท างาน
เพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น  
 4.  ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ
ภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ โดยมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะ 
กรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น  
 5. การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านที่
มอบอ านาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น  
 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจท าได้หลายระดับและหลายวิธี ซึ่งบางวิธีสามารถ
ท าได้อย่างง่าย แต่บางวิธีก็ต้องใช้เวลา ขึ้นอยู่กับความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายและความจ าเป็นในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
แก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรวมทั้งพัฒนาทักษะ
และศักยภาพของข้าราชการทุกระดับควบคู่กันไปด้วย จากหลักการและความจ าเป็นดังกล่าวท าให้
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การพัฒนาระบบราชการที่ผ่านมาได้รับการพัฒนากระบวนการบริหารราชการที่สนับสนุนการปรับ
กระบวนการท างานของส่วนราชการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น หรือที่เรียกว่า
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในส่วนภาคราชการ การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขและเป็นกุญแจดอกส าคัญของความส าเร็จของการพัฒนาระบบราชการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและเอ้ือต่อประโยชน์สุขของประชาชนเพราะกระบวนการมี
ส่วนร่วมเป็นปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ระบบราชการมีพลังในการพัฒนาประเทศอย่าง
สร้างสรรค์ อันเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาราชการยุคใหม่ที่เป็นราชการระบบเปิด การมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของภาคราชการที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนท้องถิ่นจะช่วยท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิดกับประชาชน ได้รับ
ทราบความต้องการและปัญหาที่แท้จริง ลดความขัดแย้งและต่อต้านทั้งยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างให้ประชาชนร่วมคิดร่วมตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ ซึ่งเป็นบทบาทที่หน่วยงาน
ภาคราชการจะต้องด าเนินการให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนจะประสบความส าเร็จ
หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่จะสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมาก
น้อยเพียงใดรวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมที่เป็น
พันธมิตรของภาคราชการซึ่งถึ งเวลาแล้วที่ภาคราชการจะต้องร่วมมือกันเปิดระบบราชการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ือท าให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกิดการแบ่งสรรทรัพยากรอย่าง
ยุติธรรมและลดความขัดแย้งในสังคมและที่ส าคัญที่สุดคือ การสร้างกลไกของการพัฒนาระบบราชการ
ที่ยั่งยืน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนนั่งเอง 
 ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2526) ให้ความหมายไว้ว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
คิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัว
ของประชาชนเอง มนุษย์ทุกคนต่างมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ได้รับการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นและพร้อมจะอุทิศตนเพ่ือกิจกรรมของชุมชน ขณะ เดียวกันต้อง
ยอมรับความบริสุทธิ์ใจว่ามนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาสและได้รับการชี้แนะอย่างถูกต้อง 
 โกวิทย์ พวงงาม (2545) ได้สรุปการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนา ควรจะ
มี 4 ขั้นตอน คือ 
 1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือ ถ้า
หากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่นของตนเป็นอย่าง
ดีแล้ว การด าเนินงานต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อมไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เข้าใจ
และมองไม่เห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานเหล่านั้น 
 2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงานเป็นขั้นตอน
ที่จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการน าเอาปัจจัยข่าวสารข้อมูล
ต่างๆ มาใช้ในการวางแผน 
 3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน 
แต่ก็มีแรงงานของตนที่สามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนในแรงงานและปฏิบัติงาน จะท าให้ชาว
ชนบทสามารถคิดต้นทุนด าเนินงานได้ ด้วยตนเองท าให้ได้เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด 
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 4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน หากการติดตามและประเมินผลงาน 
ขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ท าไปนั้นได้รับผลดี ได้รับ
ประโยชน์หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไปจึงอาจจะประสบความ
ยากล าบาก 
 ยุพาพร รูปงาม (2545) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม (Participation) คือ ผลมาจากการเห็น
พ้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลง และความเห็นพ้องต้องกันจะต้องมี
มากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือการปฏิบัติ เหตุผลแรกของการที่จะมีคนมารวมกันได้ควรต้องมี
การตระหนักว่า ปฏิบัติการทั้งหมดหรือการกระท าทั้งหมดที่ท าโดยกลุ่มหรือในนามกลุ่มนั้น กระท า
ผ่านองค์การ (Organization) ดังนั้น องค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้  
 ส านักมาตรฐานการศึกษา ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ ส านัก
มาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัย (2545) กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไว้ 2 ประการคือ  
 1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถท าได้หลายวิธีดังนี้ 
  1.1 จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บ้านเพ่ือท าความเข้าใจและเรียนรู้ ร่วมกันใน
ประเด็นต่างๆ  
  1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือจัดทัศนศึกษาระหว่างกลุ่มองค์กรต่างๆ 
ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน 
  1.3 อบรมเพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะด้านต่างๆ 
  1.4 ลงมือปฏิบัติจริง 
  1.5 ถ่ายทอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนที่จะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ
ท างานที่เหมาะสม 
 2. การพัฒนาผู้น าเครือข่ายเพ่ือให้ผู้น าเกิดความมั่นใจในความและความสามารถที่มีจะ
ช่วยให้สามารถริเริ่มกิจกรรมการแก้ไขปัญหาหรือกิจกรรมการพัฒนาได้ ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธีดังนี้ 
  2.1 แลกเปลี่ยนเรียนระหว่างผู้น าทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
  2.2 สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่
จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 
  2.3 แลกเปลี่ยนเรียนและด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิด
กระบวนการจัดการและจัดองค์กรร่วมกัน 
 พิเชษฐ์ เดชผิว (2548) กล่าวว่า สัมพันธภาพระหว่างชุมชนกับธรรมชาติมนุษย์จะสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขก็ด้วยปัจจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานทางทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวเป็นปัจจัยส าคัญที่มนุษย์น ามาปรับใช้ในการสร้างที่อยู่ผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม 
ท ายารักษาโรค และอาหาร มนุษย์จึงมีความสัมพันธ์ที่อิงอาศัยแนบแน่นกับทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
แยกจากกันไม่ออกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ ความอยู่รอดของมนุษย์จึงขึ้นกับความอุดม
สมบูรณ์ธรรมชาติรอบตัว อันได้แก่ ดิน น้ า สัตว์ป่า สัตว์น้ า และป่าไม้ 
 จินตวีร์ เกษมศุข (2554) การที่ประชาชนภายในพ้ืนที่มีการรวมกลุ่มในรูปของประชาคม
หรือชุมชน ซึ่งเป็นแนวคิดที่สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นจ าเป็นต้องมีความร่วมมือท าพร้อมๆ 
กันในทุกระดับ ต้องระดมทุกองค์ประกอบในสังคม โดยเฉพาะชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความเป็นชุมชนให้
มีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  
 รูปแบบของการมีส่วนร่วมที่ด าเนินอยู่โดยทั่วไป สามารถสรุปได้เป็น 4 รูปแบบ คือ 
 1. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะด าเนินการรวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ทั้งนี ้การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนินโครงการ  
 2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการ
หารือระหว่างผู้ด าเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากข้ึน  
 3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนและ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม และผู้มีอ านาจตัดสินใจในการท าโครงการหรือกิจกรรมนั้นได้
ใช้เวทีสาธารณะในการท าความเข้าใจและค้นหาเหตุผลในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในพ้ืนที่นั้น 
ซึ่งมีหลายรูปแบบ ได้แก่  
  3.1 การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) โดยจัดขึ้นในชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ โดยเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมจะต้องส่งตัวแทนเข้าร่วม เพ่ืออธิบายให้ที่
ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและตอบข้อซักถาม  
  3.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ (Technical Hearing) ส าหรับโครงการ
ที่มีข้อโต้แย้งในเชิงวิชาการจ าเป็นจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายและ
ให้ความเห็นต่อโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต้องได้รับทราบผลดังกล่าวด้วย 
  3.3 การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่มี
การปิดบัง ทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบ
ของผู้เข้าร่วมที่เป็นที่ยอมรับ มีหลักเกณฑ์ประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจนและแจ้งให้ทราบทั่วกัน 
  3.4 การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ซึ่งประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจได้ เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาชนในพื้นท่ี  
 ลักษณะที่ส าคัญของการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องของกระบวนการ ซึ่งได้สรุปถึงขั้นตอนของการ
มีส่วนร่วมได้ 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้  
 1. มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และค้นคว้าหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ตลอดจนความ
ต้องการของชุมชน  
 2. มีส่วนร่วมในการวางนโยบายหรือแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม เพ่ือลดและแก้ไข
ปัญหา  
 3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  
 4. มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการท างาน  
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 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจ าเป็นต้องใช้วิธีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมใน
การน าพาข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐบาลหรือเอกชนไปสู่ประชาชนผู้เป็นเป้าหมาย สิ่งส าคัญในการ
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการ
สื่อสารนั้น ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะถือว่าเป็นส่วนช่วยให้กระบวนการ
ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์หรือแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิกในสังคมเป็นไปได้โดยสะดวกข้ึน กล่าวคือ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือเป็นพลัง
ขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมและประเทศชาติได้   
 กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ 
ประชาชนในท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเพ่ือ
การพัฒนาตั้งแต่เริ่มด าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้มีโอกาสร่วมรับทราบข้อมูลและแสดง
ความคิดเห็น อันจะท าให้โครงการนั้นๆ เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบทางสังคมให้น้อยที่สุด 
นอกจากนี้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว  ระดับชุมชนหรือ
ระดับประเทศนั้น ถือเป็นกระบวนทัศน์ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน 
เพราะจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของการพัฒนา วางแผนโครงการพัฒนา
ต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของและยินยอมปฏิบัติตามได้อย่าง สมัครใจและเป็นส่วน
ส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาเป็นไปในแนวทางท่ีสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

 
2.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุง และใช้
ประโยชน์ตามความต้องการอย่างมีเหตุผลต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเอ้ืออ านวยให้เกิดคุณภาพสูงสุดในการ
สนองความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างถาวรต่อไป 
 อุทิศ กุฎอินทร์ (2536) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การอนุรักษ์ หมายถึง การจัดการเพื่อใช้อย่าง
ชาญฉลาด เน้นที่การรักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ดูหรือใช้ประโยชน์ด้วย ไม่มุ่งที่ประโยชน์สูงสุด การใช้ต้อง
มีการท าลายโดยต้องก าหนดไว้ไม่เกินกว่าที่จะท าให้ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนเปลี่ยนรูปหรือเสื่อมโทรมลง 
 เกษม จันทร์แก้ว (2547) ได้กล่าวถึง หลักการอนุรักษ์และแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
ค าว่า อนุรักษ์ หมายความว่า เป็นการเก็บรักษาสงวนซ่อมแซม ปรับปรุง และการใช้ต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือจะได้เอ้ืออ านวยให้คุณภาพสูงในการสนองความเป็นอยู่ของมนุษย์
ตลอดไปและได้กล่าวถึงหลักการหลักการอนุรักษ์ ไว้ดังนี้ 
 1. การใช้แบบยั่งยืน ทรัพยากรทุกประเภทต้องมีแผนการใช้แบบยั่งยืน มีการวางแผนการ
ใช้ตามสมบัติเฉพาะตัวของทรัพยากร พร้อมทั้งมีการเลือกเทคโนโลยีเหมาะสมที่จะใช้ทรัพยากรให้
เหมาะสมกับชนิดของทรัพยากร และปริมาณการเก็บเกี่ยวเพ่ือการใช้ช่วงเวลาที่จะน ามาใช้และจ ากัด 
บ าบัดของเสียและมลพิษให้หมดไปหรือเหลือน้อยจนไม่มีพิษมีภัย 
 2. การฟ้ืนฟูสิ่งเสื่อมโทรม ทรัพยากรธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น เมื่อมีการใช้แล้วย่อม
เกิดความเสื่อมโทรม เพราะการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม เก็บเกี่ยวมากเกินความสามารถในการ
ปรับตัวของระบบมีสารพิษเกิดขึ้น เก็บเกี่ยวบ่อยเกินไปและไม่ถูกต้องตามกาลเวลา จ าเป็นต้องท าการ
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ฟ้ืนฟูให้ดีเสียก่อน จนทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ตั้งตัวได้ จึงสามารถน ามาใช้ได้โอกาสต่อไป อาจ
ใช้เวลาการฟื้นฟู การจัดการบ าบัด หรือการทดแทนเป็นปีๆ 
 3. การสงวนของหายาก ทรัพยากรบางชนิดหรือบางประเภทมีการใช้มากเกินไป หรือการ
แปรสภาพเป็น สิ่งอ่ืนท าให้บางชนิดของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหายาก ถ้าปล่อยให้มีการใช้เกิดขึ้นแล้ว 
อาจท าให้เกิดการสูญพันธ์ได้ จ าเป็นต้องสงวนหรือเก็บไว้เพ่ือเป็นแม่พันธุ์ หรือเป็นตัวแม่บทในการ
ผลิตมากขึ้น จนแน่ใจว่าได้ผลผลิตมากขึ้นหรือผลิตปริมาณมากพอ แล้วก็สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
และได้กล่าวถึงวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี 8 วิธี ดังนี้ 
  3.1 การใช้แบบยั่งยืน หมายถึง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทุกชนิด ทุกประเภทในโลกนี้
มนุษย์สามารถใช้ประใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้นแต่การใช้นั้นต้องเป็นการใช้ที่ยั่งยืน หมายถึง การมีใช้ตลอด 
เวลาที่มนุษย์ต้องการในทางจัดการสิ่งแวดล้อมแล้ว การสร้างศักยภาพของสิ่งแวดล้อมให้สามารถมี
ใช้ได้ เช่น การก าหนดชนิดปริมาณ สัดส่วน และการกระจายการใช้ ก็สามารถน าไปสู่ความส าเร็จได้ 
  3.2 การเก็บกัก หมายถึง เก็บทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมที่มีเหลือใช้เอาไว้ใช้ในคราว
จ าเป็นหรือเมื่อมีภาวะขาดแคลนบางกรณีอาจเก็บกักไว้เพ่ือเป็นพันธุ์ เช่น การเก็บน้ าในอ่างเก็บน้ า 
การถนอมอาหาร การสร้างสงวนพันธุ์ การท าธนาคารเลือด ฯลฯ 
  3.3 การรักษาซ่อมแซม สิ่งแวดล้อมและหรือทรัพยากรต่างๆ มักปรากฎเสมอว่าสึกหรอ
เปลี่ยนสภาพหรือสูญหายไปจ าเป็นต้องมีการรักษาหรือซ่อมแซม เพ่ือให้สิ่งแวดล้อมนั้นอยู่ในสภาวะ
ปกตทิั้งโครงสร้างและการท างาน หน้าที่ของตนเอง 
  3.4 การฟ้ืนฟู หมายถึง ท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมแล้วให้แปรสภาพเป็นปกติทั้ง
โครงสร้างและบทบาทซึ่งการด าเนินการนั้นอาจจะให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ (การให้ฟ้ืนฟูด้วยตนเอง) 
หรืออาจใช้เทคโนโลยีช่วยให้เกิดการฟ้ืนฟู เช่น ป่าเสื่อมโทรมอาจทิ้งไว้ให้ฟ้ืนตัว แหล่งน้ าเสื่อมโทรม
อาจขุดลอกตะกอนหรือใช้เทคโนโลยีระบบบ าบัดน้ าเสียเข้าช่วย เป็นต้น  
  3.5 การพัฒนา เป็นการด าเนินการที่อาศัยภาวะปกติเป็นฐานแล้วใช้เทคโนโลยีช่วยให้
เกิดการท างานของสิ่งแวดล้อมของทั้งระบบดีกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ที่ดีกว่ามากกว่าปกติ 
  3.6 การป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและบทบาทของ
โครงสร้างทั้งระบบเป็นเรื่องส าคัญ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าโครงสร้างเปลี่ยนแปลงทางลบแล้วย่อมท าให้การ
ท างานของระบบเปลี่ยนไปด้วย อนึ่งการป้องกันนี้ต้องท าทั้งสองลักษณะ การป้องกัน คือ ป้องกันก่อน
มีการท าลายจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และการป้องกันภัยที่เกิดซ้ าซาก ก็ต้องหาทาง
ยุติทั้งสองลักษณะ การป้องกันต้องอาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งสิ้น 
  3.7 การสงวน หมายถึง เป็นสิ่งกระท าแน่ชัดว่ามีการสูญเสียแบบสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อม การสงวนจะเน้นประเภทของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักแต่ไม่ได้เน้นพ้ืนที่เป็นส าคัญบางกรณี
อาจสงวนทั้งประเภทและพ้ืนที่ก็ได้ ตัวอย่างของการสงวน เช่น สัตว์ป่าสงวน การสงวนโบราณวัตถุ 
การสงวนอาชีพ การสงวนพันธุ์ไม้ ฯลฯ 
  3.8 การแบ่งเขต หมายถึง เป็นการก าหนดพ้ืนที่ที่สงวนเอาไว้ เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
เช่น ป่าสงวน เมืองควบคุมมลพิษ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ ฯลฯ การแบ่งเขตนี้เป็น
มาตรการหนึ่งที่นิยมใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 
 บัวเรศ ประไชโย (2525) ได้เสนอ วิธีการปฏิบัติในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ไว้ดังนี้คือ 
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 1. ให้การศึกษาอบรมและแนะน าให้ประชาชนทั่วไป เข้าใจถึงประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจาก
ป่าไม้ และโทษต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการท าลายป่า รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ทีข่าดแคลน  
ป่าไม้ เมื่อผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจดีและถูกต้องแล้วก็จะเป็นแรงหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของ
ประเทศชาติ การอบรมต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ 
  1.1 การอบรมอาสาสมัคป้องกันรักษาป่า (อสป.) ของกรมป่าไม้ ที่ก าลังเปิดอบรมอยู่
ตามหมู่บ้านต่างๆ บางหมู่บ้านทั่วประเทศ 
  1.2 การอบรมสมาชิก ชมรมนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของส านักเขตต่างๆ เป็นต้น 
  1.3 การอบรมสมาชิกชมรมนักอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ กรุงเทพเทพมหานคร ซึ่งมีการอบรม ปีละ 1 ครั้ง  
 2. จัดให้มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาการป่าไม้ในชั้นเรียนต่างๆ ตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยจัดท าหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการเรียนให้เหมาะสมกับวัย
ของนักเรียน ให้ประชากรของชาติมีจิตส านึกในทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับป่าไม้ ตั้งแต่วัยเด็กและค่อยๆ 
เพ่ิมพูนขึ้นเมื่อเด็กได้รับการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
 3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการป่าไม้อย่างกว้างขวาง สามารถท าได้ดังนี้ 
  3.1 อาศัยหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ 
  3.2 ประกาศทางหน้าหนังสือพิมพ์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และความเข้าใจอันถูกต้องเก่ียวกับ
การป่าไม้ของชาติ ประกาศ ชักชวน ขอความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปให้ช่วยกันรักษาต้นไม้และ 
ป่าไม้ของชาติไว้ ตลอดจนค าแนะน าที่เก่ียวกับการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ต่างๆ เหล่านั้น เป็นต้น 
  3.3 การจัดการท าใบปลิวโฆษณา ข่าวสารป่าไม้ และเอกสารเผยแพร่ต่างๆ เกี่ยวกับการ
ปลูกป่า การดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูก ความส าคัญของต้นไม้เก่ียวกับการอนุรักษ์ดินและน้ า 
 4. การจัดการเกี่ยวกับป่าไม้ให้ผลตอบสนองมากท่ีสุดโดยการน าเอาหลักการของป่าไม้และ
หลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์ไปใช้ปฏิบัติต่อป่าไม้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด 
 5. มีการป้องกันป่าไม้ให้มากขึ้น เพราะการป้องกันรักษาป่าไม้นั้น 
  5.1 เป็นการรักษาสภาพเดิมของป่าไว้ให้มากท่ีสุด 
  5.2 เพ่ือป้องกันมิให้พื้นที่ป่าถูกบุกรุกท าลายและเข้าครอบครองโดยประชาชนบางคน 
  5.3 เพ่ือป้องกันมิให้มีการลักลอบตัดฟันไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  5.4 เพ่ือป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่สภาพป่าจากความแห้งแล้ง น้ าท่วม การพังทลาย
ของดินและอันตรายจากเชื้อโรคและแมลงต่างๆ 
 6. มีการดูแลรักษาและเอาใจใส่ต้นไม้เป็นอย่างดีเพราะต้นไม้บางต้นหรือป่าไม้บางแห่งมี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น ไม้สักที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีต้นเดียวในโลกจะต้องรับการดูแลรักษาท า 
รั้วรอบเป็นอย่างดี  
 7.  มีการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้มากท่ีสุดวิธีหนึ่งควรจะน ามาใช้คือ การก่อสร้าง
โรงงานต่อเนื่อง เพ่ือใช้ในกิจการป่าไม้ให้มากท่ีสุด 
 8.  รู้จักหาวัสดุอ่ืนๆ แทน เป็นการประหยัดการใช้เนื้อไม้อย่างหนึ่ง คือ การน าวัสดุอย่างอ่ืน
ที่ใช้แทนไม่ได้มาใช้ เช่น เหล็ก ปูน หิน ทราย และพลาสติก เป็นต้น มีการปลูกป่าเพ่ิมมากขึ้น เพราะ
ป่าปลูกนอกจากเป็นแหล่งผลิตป่าไม้แล้วยังเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่มนุษย์ เช่นเดียวกับป่าธรรมชาติ
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นอกจากนี้ผลผลิตของป่าปลูกสูงกว่าผลผลิตของป่าธรรมชาติอีกด้วย ป่าปลูกท่ีได้รับการเอาใจใส่ดูแล
อย่างดีนั้นจะให้ผลตอบแทนแก่เจ้าของอย่างคุ้มค่าที่สุด 
 นิวัติ เรืองพานิช (2541) ได้แนวคิดหลักการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สรุปได้ดังนี้ 
 1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดให้
เป็นประโยชน์แก่มหาชนมากที่สุด ยาวนานที่สุด อย่างทั่วถึงกัน ไม่ใช่ว่าห้ามใช้หรือเก็บเอาไว้ เฉยๆ 
โดยไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ 
 2. ทรัพยากรธรรมชาติ จ าแนกอย่างกว้างๆ ออกเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นใหม่ได้ เช่น ดิน 
น้ า ป่าไม้ เป็นต้น และก าลังงานมนุษย์ กับทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้  เช่น น้ ามัน 
และแร่ธาตุต่างๆ เป็นต้น 
 3. ปัญหาส าคัญที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่
ยังสมบูรณ์ให้มีคุณสมบัติที่ดีต่อไปอันจะเป็นผลดีต่อทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น น้ า ป่าไม้ สัตว์ป่า เป็นต้น  
 4. การอนุรักษ์หรือจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องค านึงถึงทรัพยากรอย่างอ่ืนด้วยไม่ควร
แยกพิจารณาเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดเพราะทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภทต่างก็มีส่วนร่วมเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
 5. ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาติชาญฉลาดนั้นจะต้องไม่แยก
มนุษย์ออกจากสภาพแวดล้อมทางสังคมหรือวัฒนธรรม เพราะว่าวัฒนธรรมมนุษย์ได้พัฒนาตนเองมา
พร้อมกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในสังคมนั้นๆ 
 6. ไม่มีโครงการอนุรักษ์ที่ใดจะประสบความส าเร็จได้ นอกจากผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจะ
ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรชาตินั้นๆ และใช้อย่างชาญฉลาดให้เกิดผลในทุกด้านของสังคม
มนุษย์ และควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้อ านวยความสะดวกแก่มนุษย์ในหลายๆ ด้านในเวลาเดียวกัน 
 7. อัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันจะเป็นที่ใดตามยังไม่อยู่ในระดับที่จะพยุง
ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีกินดีได้อย่างทั่วถึงอเนื่องจากการกระจายทรัพยากรธรรมชาติ
ยังเป็นไปโดยไม่ทั่วถึง 
 8. การอนุรักษ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบท ความม่ังคั่งสมบรูณ์
ของประเทศขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์ทุกคนต่างก็เป็นผู้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 การท าลายทรัพยากรธรรมชาติใดๆ ด้วยเหตุใดก็ตามเท่ากับเป็นการท าลายความ
ศิวิไลซ์ของมนุษย์ 
  8.2 การด ารงชีวิตของมนุษย์ข้ึนอยู่กับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ ซึ่งต่างก็เกิดจาก
ทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น ดิน น้ า อีกทอดหนึ่ง 
  8.3 มนุษย์จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเชื่อในความเป็นไปตาม
ธรรมชาติมนุษย์ สามารถน าเอาวิทยาการต่างๆ มาช่วยหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติได้ แต่มนุษย์ไม่สามารถจะน าสิ่งใดมาทดแทนธรรมชาติได้ทั้งหมดทีเดียวอย่างแน่นอน 
  8.4 การอนุรักษ์นอกจากจะเพ่ือการอยู่ดีของมนุษย์แล้วยังจ าเป็นต้องอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ เพ่ือความสมบรูณ์และเป็นผลดีทางจิตใจ 
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  8.5 ความเป็นจริงที่ว่าประชากรโลกเพ่ิมข้ึนทุกวัน แต่ทรัพยากรโลกกลับลดน้อยลงทุกที
มีใครทราบได้ว่าการใช้ทรัพยากรในบั้นปลายนั้นจะเป็นอย่างไร อนาคตจะเป็นสิ่งมืดมน ถ้าหากทุกคน
ไม่เริ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่บัดนี้  
  จากแนวคิดและหลักการของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดังกล่าวข้างต้น พอสรุป
หลักการส าคัญได้ 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก ประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
คุณประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ ประการที่สอง ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้กับภาครัฐ เพราะประชาชนเป็นผู้ใช้ทรัพยากรป่าไม้   
 วิชัย เทียนน้อย (2533) ได้กล่าวถึง การด าเนินงานเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จากการ
ที่ป่าไม้ในส่วนต่างๆ ของโลก แม้แต่ประเทศไทยถูกท าลายลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตประชากรอย่างน่าวิตก ยิ่งในปัจจุบันป่าไม้โลกทั้งหมดจะเหลือไม่เกิน 42 เปอร์เซ็นต์ 
แม้แต่ประเทศไทยเหลือพ้ืนที่ป่าไม้อย่างแท้จริงไม่เกิน 24 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ ด้วยเหตุนี้
รัฐบาลจึงได้ด าเนินการเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ไว้ ดังนี้ 
 1. การปลูกป่าทดแทนในพ้ืนที่ป่าไม้เสื่อมสภาพท าได้หลายวิธีด้วยกันและสามารถ
ด าเนินการได้ทั้งภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัครเพ่ือปลูกป่าขึ้นมา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลได้
ด าเนินการปลูกป่าทดแทนทั้งในรูปการท าสวนป่า สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และสวนสาธารณะ
เอกชนจะขอสัมปทานพ้ืนที่เพ่ือปลูกต้นไม้ออกจ าหน่าย ส าหรับหน่วยอาสาสมัครจะออกช่วยภาครัฐ
ปลูกป่าตามพ้ืนที่ทางราชการจัดหาให้ ซึ่งจะด าเนินการเป็นครั้งคราวตามสภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวย 
 2. การด าเนินการคุ้มครองป่าไม้กระท าโดยอาศัยกฎหมายเพ่ือประกาศพ้ืนที่ป่าไม้เหล่านั้น
เป็นเขตหวงห้ามมิให้ประชาชนเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์อ่ืนใดจากป่าไม้ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตัด  
ชัก ลาก ออกมาใช้ประโยชน์ การเก็บหาของป่า หรือการล่าสัตว์ การคุ้มครองพ้ืนที่ป่าไม้จะท าได้
หลายรูปแบบด้วยกัน ดังนี้ 
  2.1 อุทยานแห่งชาติ เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ธรรมชาติ ซึ่งทางราชการเห็นความจ าเป็นที่จะต้อง
อนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้เอาไว้ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาต้นน้ าล าธาร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และ
สงวนรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเอาไว้ 
  2.2 วนอุทยาน เป็นป่าที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามปรากฏอยู่ เช่น น้ าตก 
ถ้ าชายหาด เป็นต้น โดยการปรับตกแต่งสถานที่เพียงน้อยเพ่ืออ านวยความสะดวกสบายส าหรับ
นักท่องเที่ยวได้เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ 
  2.3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ที่สงวนรักษาไว้เพ่ือให้เป็นถิ่นพ านักที่ถาวร
และปลอดภัยของสัตว์ป่า การด าเนินการจัดตั้งโดยอาศัยพระราชบัญญัติการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าถูกกันไว้ใช้เป็นสถานที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะปรากฏกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย ซึ่งมีทั้งหมด 58 แห่ง และอยู่ในระหว่างการด าเนินการอีก 7 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ 20.2 
ล้านไร่ หรือราว 6.3 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ประเทศ เขตรักษาพันธุ์ป่าแห่งแรก  คือ สลักพระ จังหวัด
กาญจนบุรี  
 สวัสดิ์ โนนสูง (2546) กล่าวว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
ก าเนิด การคงอยู่ และพัฒนาสังคมมนุษย์ สังคมหรือประเทศใดมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์จะ
พัฒนาได้ง่าย ท าให้ประชาชนมีความสุข เจริญรุ่งเรือง มีความม่ันคงและมั่งค่ัง 
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 เกษม จันทร์แก้ว (2540) ได้ท าการศึกษาและสรุปความหมายตามทรรศนะของนักวิชาการ
ต่างๆ ดังกล่าวนี้ว่า การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นอันหนึ่งอันใดจากข้อความต่อไปนี้ 
 1. การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นค าที่เหมือนกับการกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ต่างกันที่
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเหมือนทฤษฎีและหลักการไม่ได้มีแผนงานปฏิบัติ  ส่วนค าที่ว่า การ
จัดการสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นที่มีความหมายเชิงปฏิบัติได้ 
 2. การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการ ซึ่งหมายถึง ต้องมีกลไกลสิ่งแวดล้อมควบคุม
และมีขั้นตอนการด าเนินงานอย่างมีแบบแผน กล่าวคือ ต้องมีจุดเริ่มต้นและลงท้าย  มีกลไกควบคุม
ด้วยเหตุดังนั้น การจัดการสิ่งแวดล้อมจึงสามารถยอมรับได้ในทางปฏิบัติและเป็นไปตามหลักการ
วิทยาศาสตร์ทุกประการ 
 3. การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นเสมือนแผนงานในการด าเนินการทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งการ
ก าหนดแผนงานนี้จะต้องครอบคลุมนโยบาย มาตรการ แผนงาน และโครงการ หรือแผนปฏิบัติ
(Action Plan) ที่มีข้ันตอนและกลไกควบคุมให้แผนงานด าเนินไปได ้
 4. การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในระบบ
สิ่งแวดล้อม โดยต้องยึดหลักและวิธีการอนุรักษ์วิทยาซึ่งผู้ให้ต้องตระหนักดีว่าต้องมีทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับมวลมนุษย์ตลอดไปในปริมาณที่เพียงพอ คุณภาพเป็นไปตามความ
ต้องการและเวลาที่ต้องการมีให้ได้ นอกจากนี้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องไม่ให้เกิด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ยอมให้เกิดให้น้อยที่สุดหรือเกิด
ได้ตามความสามารถของธรรมชาติที่จะช่วยตัวเองได้เท่านั้น ถ้าเกินกว่านี้แล้วจะเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม
ได้กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การจัดการสิ่งแวดล้อม คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขั้นแผนปฏิบัติหรือวิธีการ
อนุรักษ์มาประยุกต์ใช้ กล่าวคือ มีแผนการใช้และด าเนินการต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีก าหนดไว้อย่างมีข้ันตอนและมีกลไกในการควบคุม 
 5. การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางหนึ่งของนิเวศพัฒนาปฏิบัติหรือพัฒนาแบบยั่ งยืน
กล่าวคือ การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นหลักการที่เปิดโอกาสให้ใช้ทรัพยากรได้  แต่ไม่ให้คุณค่าทาง
นิเวศวิทยาสูญเสียไป หมายถึง การน าทรัพยากรมาใช้นั้นต้องอยู่ในวิสัยต้องธรรมชาติจะช่วยธรรมชาติ
ให้ฟ้ืนฟูตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าเกินความสามารถของธรรมชาติแล้วปัญหาของเสียมีมากเกิน 
ไปจนกลายเป็นมลพิษสิ่งแวดล้อมก็จะมีมากตามอย่างที่หลีกเหลี่ยงไม่ได้ 
 6. การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นหลักการและแผนปฏิบัติให้ผู้บริหารใช้ด าเนินงานตั้งแต่เริ่ม
โครงการและด าเนินโครงการ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมมีกลไกที่ก ากับกระบวนการ
และแผนงานการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม นักบริหารสามารถจะทราบแนวความคิดและแนว
ด าเนินงานอย่างมีขั้นตอนดังกล่าวก่อนจึงน าไปตัดสินใจได้ 
 มนัส สุวรรณ (2540) กล่าวว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ร่วมกัน การใช้ศาสตร์ทั้งสองแขนงนี้สามารถท าให้การจัดการหรือการด าเนินการต่อ
สิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ หรือมากกว่าหนึ่งที่อยู่รวมกันให้อยู่ได้และสร้างผลิตผลได้  โดยปราศจากการเกิด
ความเสื่อมโทรม แม้ว่าจะเป็นที่เข้าใจอย่างดีแต่ถ้าขาดศิลปะแล้วอาจท าให้เกิดปัญหาได้ที่ส าคัญยิ่งก็
คือ การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นสาขาของศาสตร์แขนงหนึ่งที่อาศัยสหสาขาวิชาเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ความช านาญ และทักษะในการที่มนุษย์จะมีส่วนพัวพันกับสิ่งแวดล้อม โดยมิให้สิ่งแวดล้อมเกิด
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ปัญหาแต่อย่างใด หวังให้มนุษย์ได้มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้ตลอดเวลา การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประสบความส าเร็จ  ประเด็นส าคัญมิได้อยู่ที่การจัดการ
สิ่งแวดล้อม แต่อยู่ที่จัดการมนุษย์ โดยปกติปัญหาสิ่งแวดล้อมหากเกิดขึ้นตามสถานการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจะมีการปรับฟ้ืนคืนสภาพได้เองโดยมนุษย์ไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและใช้
เวลาค่อนข้างสั้น ตรงกันข้ามส าหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมหากเกิดขึ้นจากการกระท าโดยน้ ามือของมนุษย์
มักจะเป็นสภาพปัญหาที่มีความรุนแรง การบ าบัดฟ้ืนฟูก็ท าได้ยากและโดยปกติจะใช้ระยะเวลาในการ
ฟ้ืนฟูให้คืนสภาพดังเดิมได้ค่อนข้างยาวนานและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง ประเด็นที่กล่าวนี้ไม่ได้มีความ
ต้องการที่จะชี้ให้เห็นเพียงว่า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต้องอาศัยการ
จัดการทั้งตัวมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังต้องการเน้นให้เห็นความส าคัญเป็นพิเศษที่การ
จัดการมนุษย์หากเราไม่สามารถจัดการมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตส านึก ความตระหนัก ความรู้สึก
รับผิดชอบต่อสมบัติสาธารณะและส่วนรวม หรือความหวงแหนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้แล้ว ก็อย่าหวังเลยว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมจะบังเกิดผล หลักการอีกประการหนึ่งที่ขอ
เสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  คือ การมีส่วนร่วม
ของทุกคน หลักการนี้อยู่บนพ้ืนฐานของความจริงที่ว่ามนุษย์ทุกคนบนพ้ืนโลกต่างล้วนได้ประโยชน์
จากสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น แม้จะมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้น เมื่อมีปัญหาใดเกิดขึ้น 
กับสิ่งแวดล้อมแม้เราจะมิได้เป็นผู้สร้างหรือผู้ก่อให้เกิดปัญหาโดยตรง เราก็ควรต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โลกเรามีเพียงหนึ่ง (One World) ผลกระทบที่เกิด
บนพ้ืนโลก ณ ที่ใดก็ตามย่อมมีผลกระทบส่งต่อกันไปทั้งโลก การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนโลกจะ
ท ากันในลักษณะของกรรมใดใครก่อคนนั้นก็แก้ปัญหาเองต่อไปไม่ได้อีกแล้วทุกคนต้องร่วมมือร่วมแรง
และร่วมใจกัน เพ่ือจรรโลงโลกของเราซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวนี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป และหลักการ
ประการสุดท้ายส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน คือ การใช้วิธีการจัดการแบบบูรณาการ 
 ราตรี ภารา (2540) กล่าวว่า การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) 
ในความหมายของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็คือ การด าเนินเพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์โดยไม่มี
ผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพ่ือจะได้มีทรัพยากรใช้ตลอดไปหรือการก าหนดกิจกรรมในการ
น าทรัพยากรมาใช้ 
 ประยูร วงศ์จันทรา (2555) สิ่งแวดล้อม คือ ทุกสรรพสิ่งในสากลโลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็
ตามเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งนั้น สิ่งแวดล้อมแบ่งเป็นสองประเภท ได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งทางชีวกายภาพและ
ทางสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมแต่ละอย่างก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัว ข้อนี้ท าให้สิ่งแวดล้อมมี
ความส าคัญต่อทุกสรรพชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการด ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิต  
 วินโลว์ และก๊อบบี้ (Winslow & Gubby, 1976) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า การจัดการ
สิ่งแวดล้อม หมายถึง การพิจารณาตรวจสอบทรัพยากรในพ้ืนที่อย่างดี แล้วตัดสินใจว่าจะท าอะไรที่
ต้องการโดยมิให้เกิดอันตรายมากจนท าให้สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยมีเหลืออยู่น้อยนิดต้องเสียไป 
 โจลี่ (Jolly, 1978) กล่าวว่า การจัดการสิ่งแวดล้อม คือ กระบวนการด าเนินตามความ 
ส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีส่วนให้ประโยชน์ตามความต้องการ
ของมนุษย์ขั้นต่ าหรือมากกว่าในอนาคต 
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 กล่าวโดยสรุป การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การอนุรักษ์ว่าเป็นการรู้จักใช้
อย่างชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด ยาวนานที่สุด และจะต้องกระจายการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรได้ทั่วถึงกัน กล่าวโดยสรุป การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ หมายถึง การน า
ทรัพยากรป่าไม้มาใช้อย่างฉลาดเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อมนุษย์มากที่สุด และก่อให้ เกิดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ในทุกด้าน หากมนุษย์รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ก็จะมีผลต่อการ
พัฒนาประเทศและเกิดความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชนในทุกๆ ด้าน 
 
2.5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
 2.5.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ (2554) ได้ท าการศึกษาและสรุปความหมายของรัฐธรรมนูญกับ
การคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลายประการ ตั้งแต่การรับรองสิทธิของประชาชนและ
ชุมชนท้องถิ่นในการจัดการ การดูแลรักษา และการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยถือเป็นหน้าที่และแนวนโยบายของรัฐในอันที่จะต้องจัดการให้ประชาชน
และชุมชนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนั้นได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดย
รับรองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร สาธารณะสิทธิ การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม โดยการท าประชาพิจารณ์ ตลอดจนสิทธิในการฟ้องหน่วยงานของรัฐที่ละเลยต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ด าเนินการเพ่ือการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นได้อีกด้วย ทั้งนี้
จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการให้เป็นไป
ตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้  
 สิทธิและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1) สิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการอนุรักษ์และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อม 
มีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและ
ของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน หลักการของรัฐธรรมนูญใน
มาตรา 66 นี้เป็นการยอมรับบทบาทของชุมชนท้องถิ่น ศักยภาพความเข้มแข็ง และภูมิปัญญาของ
ประชาชนในชุมชนในการมีสิทธิและอ านาจร่วมกับรัฐเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น อันเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากเดิมที่ได้ก าหนดให้รัฐเป็นผู้บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศแต่เพียงล าพังตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาในการจัดการทรัพยากร
ของท้องถิ่นจักต้องค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีกระบวนการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ตนเองที่เป็นมาแต่อดีตอาทิ การจัดการป่าชุมชน การท าประมงพ้ืนบ้าน การท าเหมืองฝายของชุมชน 
ในภาคเหนือ รวมทั้งประเพณีในการก าหนดความสัมพันธ์ที่มีต่อธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ซึ่งได้แก่ 
การบวชป่า และการสืบชะตาของแม่น้ า เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อการใช้ประโยชน์ 
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การควบคุมดูแล การพัฒนาระบบ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างได้ผล
หลักการดังกล่าวเป็นการยอมรับแนวคิดในเรื่อง สิทธิชุมชน (Community Right) ซึ่งเกิดจากการ
รวมตัวกันตามธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่ในอดีต โดยเริ่มแรกมีการรวมกันเป็นกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ชิดกัน
และพัฒนาขึ้นเป็นชุมชน หมู่บ้าน และต าบลในที่สุดซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติรับรองสิทธิ
ดังกล่าวนี้ไว้ในมาตรา 64 ดังนี้  
  มาตรา 64 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้เว้นแต่
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพ่ือ
รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี หรือเพ่ือป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ  
  สิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา 66 ข้างบนนี้ แบ่งออกได้เป็น 3 ประการ คือ  
  (1)  สิทธิในการที่จะอนุรักษ์ฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น รวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นซึ่ งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  (2) สิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  
  (3)  สิทธิในการที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ข้อสังเกตรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใช้ค าว่า ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม แทนค าว่า ชุมชน
ท้องถิ่น ดังที่ได้ใช้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้บุคคลผู้มีอิทธิพลหรือนายทุน
จากต่างถิ่นเข้าไปตั้งชุมชนขึ้นใหม่และขอใช้สิทธิในการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติในท้องถิ่นนั้นๆ 
 2) สิทธิของบุคคลในการที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพและมี 
ส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
  มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์บ ารุง 
รักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการ
คุ้มครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องใน
สิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตนย่อมได้รับ
ความคุ้มครองตามความเหมาะสม การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระท ามิได้เว้น
แต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและ
จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระ
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่
จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อน
มีการด าเนินการดังกล่าว สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้  ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองหลักการของรัฐธรรมนูญ  
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  ในมาตรา 67 วรรคแรกนี้  เป็นการให้สิทธิแก่ปัจเจกบุคคลทั่วไปในอันที่จะ
ด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและการมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ีรวมทั้งสิทธิในการมีส่วนร่วมกับชุมชนและรัฐในการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์สิทธิดังกล่าว
นี้ไว้ สิทธิในมาตรานี้มีพัฒนาการมาจากแนวความคิดในเรื่อง สิทธิในคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ว่ามนุษย์
นั้นมีสิทธิพ้ืนฐานในธรรมชาติที่ได้คุณภาพในแสงแดดที่ระยิบระยับในน้ าและอากาศที่บริสุทธิ์ใน
ธรรมชาติ ป่าเขาที่สวยงาม และหลากหลายสิทธิในคุณภาพสิ่งแวดล้อมนี้  จึงมีความหมายจ ากัดอยู่
เพียงในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเท่านั้นไม่รวมถึงสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ  อาทิสิ่งแวดล้อมทางสังคมหรือ
วัฒนธรรมฯลฯ สิทธิของปัจเจกชนในการที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรานี้แบ่งออกได ้3 ประการ คือ  
  (1)  สิทธิในการคุ้มครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพในสิ่งแวดล้อม  
  (2)  สิทธิในการได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  
  (3)  สิทธิในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ นอกจากจะได้ให้การรับรองสิทธิดังกล่าวข้างต้นแล้ว  มาตรานี้ยังให้หลักประกันว่า
สิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นจะไม่ถูกท าลายลงอันเป็นผลมาจากโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยได้ก าหนดให้เจ้าของโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
สิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ที่จะต้องท าการศึกษาและประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการหรือ
กิจกรรมนั้นเสียก่อน และโครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้นจะต้องผ่านการพิจารณาและให้ความคิดเห็น
ประกอบโดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องจนมีข้อยุติเสียก่อนจึงจะสามารถด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้นได้  
  ในมาตรา 67 วรรค 2 ระบุถึงขั้นตอนก่อนการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมทีอ่าจ
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม ไว้ดังนี้ ท าการศึกษาและประเมินผลกระทบโครงการ
หรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้องค์กรอิสระซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทน
องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมให้
ความเห็นประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้  
  ในมาตรา 67 วรรค 3 ยังให้สิทธิแก่ชุมชนในการฟ้องร้องหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องในกรณีท่ีปรากฏว่ามิได้มีการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรค 1 และ วรรค 2 ซึ่งได้แก่ หน่วยงาน
ราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของรัฐ เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวได้สิทธิในการฟ้องหน่วยราชการ คดีความนี้มีพัฒนาการจากแนวคิดที่ว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เป็นสมบัติร่วมกันของชุมชนและประชาชนที่ได้มอบหมายให้รัฐเป็นผู้ดูแลหากรัฐปฏิเสธหรือไม่
สามารถกระท าหน้าที่ดังกล่าว ชุมชนหรือประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิ่งแวดล้อมนั้นย่อมมีสิทธิฟ้องคดี
เพ่ือให้รัฐท าหน้าที่ดังกล่าวให้ถูกต้อง อาทิ การฟ้องเทศบาลเพ่ือขอให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคารที่ขัดต่อกฎหมายก่อให้เกิดมลพิษในบริเวณที่ก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือการฟ้อง
หน่วยราชการที่ปฏิเสธสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร เป็นต้น สิทธิในการฟ้องคดีตาม
มาตรานี้เป็นสิทธิของชุมชนที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่
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ของผู้ฟ้องร้องที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความเสียหายที่ตนได้รับจากปัญหาของคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าวนั้น  
  มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูลค าชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย
ส าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว การวางแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมือง
และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียส าคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนด าเนินการ หลักการของรัฐธรรมนูญในมาตรา 57 นี้เป็น
การให้สิทธิแก่บุคคลหรือชุมชนท้องถิ่นที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม การด ารงชีวิต หรือส่วนได้เสียอันส าคัญของบุคคลหรือของ
ชุมชนท้องถิ่นในการได้รับข้อมูล ค าชี้แจงพร้อมทั้งเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตจัดท าโครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้น สิทธิที่ว่านี้มีความ
เชื่อมโยงกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันเป็นสาธารณะตามมาตรา 56 ในประการที่ว่า นอกจาก
การมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสาธารณะดังกล่าวแล้ว ประชาชนที่มีส่วนได้เสียยังมีสิทธิที่
จะแสดงความคิดเห็นหรือท้วงติงการอนุญาตให้จัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยมีข้อแตกต่างในประเด็นที่ว่าสิทธิตามมาตรานี้เป็นสิทธิเฉพาะของผู้มีส่วนได้
เสียหรือของชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เท่านั้น อาทิ สิทธิของประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ า ในกรณีที่มีโครงการจะจัดตั้งโรงงาน
กระดาษบริเวณริมน้ าดังกล่าว ในขณะที่สิทธิตามมาตรา 56 เป็นสิทธิของประชาชนทั่วไปในการเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะโดยที่บุคคลเหล่านั้นไม่จ าต้องมีส่วนได้เสียในข้อมูลข่าวสารที่ว่านั้นแต่อย่างใด 
การใช้สิทธิของประชาชนตามมาตรานี้จะกระท าผ่านกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า การท าประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นกระบวนการทาง
กฎหมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการหรือกิจกรรมใดๆ 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือท้วงติงก่อนที่จะมีการอนุญาตในโครงการหรือกิจกรรม
เหล่านั้น หลักการดังกล่าวมีขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อกระบวนการตัดสินใจของรัฐหรือของเจ้าของ
โครงการให้เป็นไปโดยรอบคอบและเป็นธรรม เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้
ด าเนินโครงการ รัฐบาล และประชาชน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  
  (1)  รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะรวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆ
ที่พึงมีของทุกฝ่าย  
  (2)  จัดตั้ งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นที่ เป็นอิสระและเป็นกลางซึ่ ง
โดยทั่วไปจะมีจ านวนประมาณ 3 - 5 คน  
  (3)  แจกจ่ายข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจสอบตามวิธีการ
และเงือ่นไขที่ก าหนด  



28 

  (4)  รับลงทะเบียนข้อพิจารณ์โดยผู้มีส่วนได้เสียแสดงความจ านงเข้าท าพิจารณ์
ในประเด็นใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง  
  (5)  ผู้พิจารณ์เข้าชี้แจงซักถามเสนอข้อมูลหลักฐานและความคิดเห็นของตนเป็น
ประเด็นๆ ไป การพิจารณ์นี้จักต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจมีสิทธิรับฟังได้  
  (6)  คณะกรรมการฯ จะประชุมและลงความเห็นในประเด็นต่างๆ ตามหลักฐานที่
ปรากฏพร้อมหาข้อยุติในประเด็นที่ว่า ควรที่จะอนุมัติโครงการที่ว่านี้หรือไม่ หรือควรแก้ไขปรับปรุง
ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือให้ระงับโครงการไว้  เพ่ือท าการศึกษาเพ่ิมเติมโดยประกาศผลดังกล่าวให้
สาธารณชนได้รับทราบ การท าประชาพิจารณ์นั้นเป็นเพียงกระบวนการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการเท่านั้น รัฐหรือเจ้าของโครงการยังเป็นผู้ที่มีอ านาจ
ในการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่าควรที่จะด าเนินโครงการนั้นหรือไม่ ซ่ึงในขั้นตอนสุดท้ายแล้วสิทธิของ
ประชาชนที่จะได้รับในเรื่องการท าประชาพิจารณ์ยังขึ้นอยู่กับกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ  อนึ่ง
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกระเบียบก าหนดว่า ในการ
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกฉบับจักต้องมีการจัดท าการรับฟังความคิดเห็น
แนบไปด้วย  
 หน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 1) หน้าที่ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  มาตรา 71 บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาติและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  
  มาตรา 73 บุคคล มีหน้าที่รับราชการทหารช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทา
ภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากรช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรมพิทักษ์ปกป้องและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติหลักการของรัฐธรรมนูญในมาตรา 73 ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของประชาชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากแนวความคิด
ในเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ประชาชนควรมีส่วนร่วม
ทั้งในแง่ของการมีสิทธิที่จะได้ใช้ประโยชน์และในแง่ของการมีหน้าที่ที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ผลของการก าหนดให้เป็นหน้าที่ดังกล่าวท าให้รัฐสามารถที่จะบังคับให้
ประชาชนกระท าการหรืองดเว้นการกระท าที่อาจเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งหากฝ่าฝืนก็จะได้รับโทษทั้งในทางอาญาและในบางกรณีอาจต้องรับผิดในความเสียหายต่อ
สภาพแวดล้อมที่เสียไป เช่น ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติ
ห้ามมิให้มีการล่าหรือท าการค้าสัตว์ป่าที่ก าลังตกอยู่ในอันตรายใกล้จะสูญพันธุ์และพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2522 มีบทบัญญัติก าหนดให้เจ้าของโรงงานต้องท าการบ าบัดน้ าเสียจากโรงงานก่อน
ปล่อยออกสู่แหล่งรองรับตามธรรมชาติ เป็นต้น  
 2) หน้าที่ของรัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  มาตรา 85 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้  
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  (1)  จัด ให้ มี การวางผั งเมืองพัฒ นาและด า เนิ นการตามผั งเมื องอย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
  (2)  จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย่าง
เป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล  
  (3)  ส่งเสริมบ ารุง รักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน หลักการของรัฐธรรมนูญใน มาตรา 85 นี้ได้ถูกบัญญัติไว้ใน หมวด 5 
ซึ่งเป็นหมวดที่ว่าด้วย แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เป็นการยอมรับบทบาทของชุมชนและประชาชนใน
การมีส่วนร่วมกับรัฐ เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
รัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการ ดังต่อไปนี้  
   (3.1) สงวนบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  
   (3.2) ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  
   (3.3) ส่งเสริมบ ารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
  (4)  ควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นที่น่าสังเกตว่าในกรณีท่ีรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามแนวนโยบายที่ก าหนด
ไว้ในมาตรานี้ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิฟ้องร้อง เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้หรือไม่
เมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรา 75 บทบัญญัติในหมวดนี้มีไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการตรากฎหมาย
และการก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ผู้เขียนมีความเห็นว่ามาตรานี้มีไว้เพ่ือเป็น
การก าหนดแนวทางในการตรากฎหมายและก าหนดนโยบายในการบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ของประเทศเท่านั้น โดยทั่วไปการใช้สิทธิฟ้องคดีหน่วยงานของรัฐ กฎหมายได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะ 
ได้แก่ ตามมาตรา 67 วรรค 32 กรณีที่หน่วยงานนั้นๆ ละเว้นการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิของการมี
ส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิทธิในการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐในการจัดท า โครงการที่
อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตามมาตรา 67 วรรค 3 กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการกระท า
ตามหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญกล่าวโดยสรุปการใช้สิทธิฟ้องคดีจะต้อง
เป็นกรณีที่ประชาชนถูกปฏิเสธสิทธิตามรัฐธรรมนูญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ส่วนกรณีตามมาตรา 85 นี้
เป็นบทก าหนดหน้าที่ของรัฐ มิใช่สิทธิของประชาชนหากมีการปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่น่าที่จะ
ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องคดีต่อหน่วยงานของรัฐดังกล่าวนั้นได้แต่อย่างใดนอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ยังมีบทบัญญัติที่ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินเพ่ือการเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องท าการจัดสรรให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดังกล่าวอย่าง
ทั่วถึงและคุ้มค่าปรากฏตามมาตรา 85 (1) บัญญัติก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศโดยให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ า วิถีชีวิตของ
ชุมชนท้องถิ่น และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและก าหนดมาตรฐานการใช้
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ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจด้วย 
 3) หน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการบ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  มาตรา 290 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นการยอมรับบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  เป็นการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการ
ทรัพยากรดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น
นั้นๆ อย่างแท้จริงมากขึ้นกว่าในอดีต ที่การจัดการมักเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ในระดับภูมิภาคที่
ด าเนินการตามนโยบายที่ถูกก าหนดมาจากส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ มาตรานี้ให้อ านาจองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล
และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจออกกฎหมายเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ดังนี้  
  (1) การจัดการบ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่  
  (2)  การเข้าไปมีส่วนในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่
นอกเขตพ้ืนที ่เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ของตน  
  (3)  การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขต
พ้ืนที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่  หลักการ
ของรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจองค์กรท้องถิ่นมีอ านาจในการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้เองตาม
มาตรานี้ มีพัฒนาการมาจากแนวความคิดที่ให้องค์กรดังกล่าวมีอิสระในการปกครองตนเอง ดังจะเห็น
ได้จากบทบัญญัติในมาตรา 281 ที่ว่ารัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและในมาตรา 282 การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับ
รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระ 
ส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจากที่
กฎหมายบัญญัติไว้มิได้และในมาตรา 283 ที่ว่ามีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหารการ
จัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย
บทบัญญัติเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นบทเสริมที่ช่วยให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นมีความอิสระชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น  ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาในอดีต ได้แก่ แนวความคิดในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่
ตรงกันของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งได้แก่ รัฐ ประชาชน และชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้
เนื่องจากสภาพของปัญหาที่แตกต่างกันของแต่ละพ้ืนที่  และโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น จึงได้มีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ขึ้น
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เพ่ือขจัดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว โดยมีหลักการและวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ ประการ
แรก เพ่ือควบคุมและแก้ไขภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ ประการที่สอง เพ่ือเป็นการสงวนดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และในประการสุดท้าย 
เพ่ือให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับรัฐ ซึ่งได้แก่ รัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม องค์กรพัฒนาเอกชน
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป โดยให้สิทธิทั้งแก่ปัจเจกบุคคลและชุมชน 
รวมทั้งท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรดังกล่าวผ่านกระบวนการรับรู้และตัดสินใจของประชาชนหรือ
การท าประชาพิจารณ์และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้สิทธิแก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นสาธารณะเพ่ือ
ตรวจสอบการท างานของรัฐในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐ
และองค์กรปกครองท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์
และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้สิทธิแก่ประชาชนในการฟ้อง
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้ด าเนินการตามหน้าที่ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หากปรากฏ
ว่ามิได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิดังกล่าวข้างต้น  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมนั้น การอาศัยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแต่เพียงล าพังไม่สามารถที่จะจัดการหรือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผลจ าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ
ที่ดีและเหมาะสมมารองรับซึ่งในปัจจุบันได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อาทิ 
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ า อากาศ พลังงาน ป่าไม้ และสัตว์ป่า เป็นต้น เหล่านี้ย่อมจะ
ท าให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลสม ดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ   
 2.5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
  คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2555) ได้ก าหนดเรื่อง
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  และเป็นฐานที่
มั่นคงของการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
ประเทศก้าวไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ปรับตัวต่อผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางส าคัญดังนี ้
  1) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   โดยการคุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่าไม้และเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจัดการองค์ความรู้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน
และพัฒนาประสิทธิภาพ บริหารจัดการปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดิน ทั้งระบบกระจายการถือครอง
ที่ดินให้เกิดความเป็นธรรม เร่งรัดพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตผลผลิตทางการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ เพ่ือสนับสนุนความม่ันคงด้านอาหารและ
พลังงาน และลดปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง ได้อย่างยั่งยืน พัฒนาปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ า เพ่ือเพ่ิม
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ปริมาณต้นน้ าในแหล่งน้ าที่มีศักยภาพในการกักเก็บน้ าเพ่ือสนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
และพลังงานแก่ประเทศ พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค
อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม 
  2) ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและ
สังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่งเพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก  พัฒนา
เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมสังคมระบบนิเวศเข้าด้วยกัน
ปรับพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมคาร์บอนต่ าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ  
   โดยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของ
ท้องถิ่นและชุมชน ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม และบังคับใช้อย่างเสมอภาคเป็นธรรม 
 2.5.3 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พุทธศักราช 2504  
  ส านักอุทยานแห่งชาติ (2548) กล่าวถึง พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
ซ่ึงเป็นกฎหมายที่ก าหนดบทบาท อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของนโยบาย มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแหงชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด 
  1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า 
  2) เก็บหา น าออกไป ท าด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือท าให้เสื่อมสภาพ ซึ่ง
ยางไม ้น้ ามันยาง น้ ามันสน แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 
  3) น าสัตว์ออกไป หรือท าด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ 
  4) ท าด้วยประการใดให้เป็นอันตรายหรือให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวดหรือทราย 
  5) เปลี่ยนแปลงทางน้ า หรือท าให้น้ าในล าน้ า ล าห้วย บึง ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง 
  6) ปิดหรือท าให้กีดขวางแก่ทางน้ าหรือทางบก 
  7) เก็บหา น าออกไป ท าด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือท าให้เสื่อมสภาพ 
ซึ่งกล้วยไม้ น้ าผึ้ง ครั่ง ถ่านไม้ เปลือกไม้ หรือมูลค้างคาว 
  8) เกบ็หรือท าด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก ่ดอกไม้ ใบไม้ หรือผลไม้ 
  9) น ายานพาหนะเข้าออกหรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิได้จัดไว้เพ่ือการนั้น  เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  10) น าอากาศยานขึ้นลงในที่ที่มิได้จัดไว้เพ่ือการนั้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
  11) น าหรือปล่อยปศุสัตว์เข้าไป 
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  12) น าสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะเข้าไปเว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดี
ก าหนด โดยอนุมัติของรัฐมนตรี 
  13) เข้าไปด าเนินกิจการใดๆ เพ่ือหาผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
  14) ปิดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ต่างๆ 
  15) น าเครื่องมือส าหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์หรืออาวุธใดเข้าไปเว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามเงื่อนไข ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตนั้นก าหนดไว้ 
  16) ยิงปืน ท าให้เกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง 
  17) ส่งเสียงอ้ือฉาวหรือกระท าการอ่ืนอันเป็นการรบกวนหรือเป็นที่เดือดร้อนร าคาญ
แก่คนหรือสัตว์ 
  18) ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่างๆ ในที่ท่ีมิได้จัดไว้เพื่อการนั้น 
  19) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจท าให้เกิดเพลิง 
  มาตรา 7 ห้ามมิให้บุคคลใดกระท าให้หลักเขตป้ายหรือเครื่องหมายอ่ืนๆ ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่จัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย หรือไร้ประโยชน์ 
  มาตรา 18 บุคคลซึ่งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที ่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด โดยอนุมัติของรัฐมนตรี 
  มาตรา 19 บทบัญญัติในมาตรา 16 และมาตรา 17 มิให้ใช้บังคับแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติการไปเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ หรือการศึกษา หรือวิจัย
ทางวิชาการ หรือเพ่ืออ านวยความสะดวกในการทัศนาจร หรือการพักอาศัย หรือเพ่ืออ านวยความ
ปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด โดยอนุมัติของ
รัฐมนตรี 
  มาตรา 20 การจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  มาตรา 21 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ออกค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดตาม   
มาตรา16 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติหรืองดเว้นการกระท าใดๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
  มาตรา 22 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่
หรือมีสิ่งอ่ืนใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้กระท า
ความผิดท าลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้นๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติหรือท าให้สิ่งนั้นๆ กลับคืนสู่สภาพ
เดิมแล้วแต่กรณี ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตามหรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระท าความผิดหรือเพ่ือป้องกัน
หรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติพนักงานเจ้าหน้าที่จะกระท าการดังกล่าวแล้วอย่างใด
อย่างหนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระท าความผิดมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปใน
การที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระท าการเสียเองนั้น  
  หมวด 4 เบ็ดเตล็ด 
  มาตรา 23 ถ้าเห็นเป็นการสมควรให้ประชาชนช าระเงินอันเนื่องในการที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติ หรือให้บุคคลใดเสียค่าธรรมเนียม
หรือค่าตอบแทน ส าหรับการที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจการ หรือพักอาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติ 
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อธิบดีมีอ านาจก าหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บค่าบริการค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทน
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้โดยอนุมัติของรัฐมนตรี เงินที่เก็บได้ตามวรรคก่อน เงินที่มีผู้บริจาคเพ่ือบ ารุงอุทยาน
แห่งชาติ เงินค่าปรับที่พนักงานเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบตามมาตรา 28 และเงินรายได้อ่ืนๆ ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากรใดๆ และเก็บรักษาไว้ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนด โดยอนุมัติของรัฐมนตรี 
 2.5.4 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 
  ส านักอุทยานแห่งชาติ (2552) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 
และได้สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  หมวด 2 การควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ 
  มาตรา 14 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครอง ท าประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของป่า หรือกระท าด้วยประการใดๆ อัน
เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติเว้นแต่ 
  (1)  ท าไม้หรือเก็บหาของป่าตามมาตรา 15 เข้าท าประโยชน์ หรืออยู่อาศัยตาม
มาตรา 16 มาตรา 16 ทวิ หรือมาตรา 16 ตรี กระท าการตามมาตรา 17 ใช้ประโยชน์ตามมาตรา 18 
หรือกระท าการตามมาตรา 19 หรือ มาตรา 20 
  (2)  ท าไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้มาตรา14 
แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2528 
  มาตรา 15 การท าไม้หรือการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้กระท าได้เมื่อ
ได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราวๆ 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ การอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการ
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 16 อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าท า
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1)  การเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่า   
5 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณจะอนุญาตโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
  (2)  การเข้าท าประโยชน์เกี่ยวกับการท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่
เกิน 10 ปี โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าและไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่า
ตามพระราชบัญญัตินี้ ส าหรับ แร่ ดินขาว หรือหิน แล้วแต่กรณีการขออนุญาต และการอนุญาตตาม
วรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
  มาตรา 16 ทวิ ในกรณีที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วนมีสภาพเป็นป่าไร่ร้าง
เก่าหรือทุ่งหญ้า หรือเป็นป่าที่ไม่มีไม้มีค่าขึ้นอยู่เลย หรือมีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่เป็นส่วน
น้อยและป่านั้นยากที่จะกลับฟ้ืนคืนดีตามธรรมชาติ ทั้งนี้โดยมีสภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีก าหนดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีให้ถือว่าป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณดังกล่าวเป็นป่าเสื่อมโทรม
ถ้าทางราชการมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้รัฐมนตรีประกาศก าหนดเขต
ป่าเสื่อมโทรมทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ
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ถ้าบุคคลใดได้เข้าท าประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตดังกล่าวอยู่แล้วจนถึงวันที่ประกาศก าหนดตาม
วรรคสอง 
  (1)  เมื่อบุคคลดังกล่าวร้องขอและอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นว่าบุคคลนั้น
ยังมีความจ าเป็นเพ่ือการครองชีพอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจอนุญาตเป็นหนังสือให้
บุคคลดังกล่าวท าประโยชน์และอยู่อาศัยต่อไปในที่ที่ได้ท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยอยู่แล้วนั้นได้ แต่ต้อง
ไม่เกิน 20 ไร่ ต่อหนึ่งครอบครัว และมีก าหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี ทั้งนี้โดย
ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับคราวแรก คราวต่อๆ ไปต้องเสียค่าธรรมเนียม  
  (2) บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตาม 
   (2.1) อาจขออนุญาตปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น ในที่ที่ตนเคยท าประโยชน์หรืออยู่
อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติเพ่ิมเติมจากท่ีได้รับอนุญาตแล้ว โดยพิสูจน์ให้เห็นว่าตนมีความ 
สามารถและมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นตามที่ขอเพ่ิมนั้นได้  อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย มีอ านาจอนุญาตเป็นหนังสือให้ปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นได้แต่ต้องไม่เกิน 35 ไร่ ต่อหนึ่ง
ครอบครัว และมีก าหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี และต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม 
ที่กฎหมายก าหนดไว้ การได้รับอนุญาตตามวรรคสาม มิให้ถือว่าเป็นการได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินให้บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามวรรคสาม (1) และ (2) ได้รับยกเว้นค่าภาคหลวง
และค่าบ ารุงป่าส าหรับไม้ที่ได้ปลูกขึ้นพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507 ภายในที่ดินที่
ได้รับอนุญาต บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในระเบียบที่
อธิบดีก าหนด และจะให้บุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลในครอบครัวเข้าท าประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมิได้ ใน
กรณีที่บคุคลซึ่งได้รับอนุญาตละทิ้งไม่ท าประโยชน์หรือไม่อยู่อาศัยในที่ดินที่ได้รับอนุญาตติดต่อกันเกิน
ระยะเวลา 2 ปี หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลในครอบครัวเข้าท าประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีก าหนด ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจเพิก
ถอนการอนุญาตนั้น มาตรา 16 ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ มาตรา16 ตรี ในกรณีที่บุคคลซึ่ง
ได้รับอนุญาตตามมาตรา 16 ทวิ ถึงแก่ความตายให้บุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาต 
มีสิทธิอยู่อาศัยหรือท าประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไปได้ แต่ไม่เกิน 180 วัน นับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตถึง
แก่ความตาย ถ้าสามีภรรยาบุตรคนหนึ่งคนใดหรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาต
และผู้ได้รับอนุญาตได้ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีก าหนดให้เป็นผู้สืบสิทธิและหน้าที่ของตน
ประสงค์จะอยู่อาศัยหรือท าประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไป ให้ยื่นค าขออนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย เมื่อได้ยื่นค าขออนุญาตตาม
วรรคสองแล้ว ให้บุคคลตามวรรคหนึ่ง อยู่อาศัยหรือท าประโยชน์ต่อไปได้ตามที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายอนุญาต 
  มาตรา 17 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ อธิบดีมีอ านาจอนุญาต
เป็นหนังสือแก่กระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลอ่ืนใด ให้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวน
แห่งชาติได้ ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งยกเว้น
ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบ ารุงป่า ก็ได้ 
  มาตรา 18 อธิบดีมีอ านาจออกระเบียบการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
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  (1)  การเข้าไป การผ่าน หรือการใช้ทาง 
  (2)  การน าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไป ตามระเบียบตามวรรคหนึ่งจะใช้บังคับในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติแห่งใด ให้ประกาศ ณ ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการก านัน และที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ใน
ท้องที่ท่ีป่าสงวนแห่งชาติแห่งนั้นตั้งอยู่  
  มาตรา 19 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม ดูแลรักษาหรือบ ารุง ป่าสงวนแห่งชาติ 
อธิบดีมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้กระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ 
  มาตรา 20 ในกรณีป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม ตามมาตรา16 
ทวิ ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดท าการบ ารุงป่าหรือ
ปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรมได้ ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
หนังสือ อนุญาตแต่ในกรณีที่จะอนุญาตให้เกิน 2,000 ไร่ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีอาจก าหนดให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐบาลได้ตามจ านวนที่เห็นสมควรโดย
ประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 2.5.5  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช  2535  
  ส านักอุทยานแห่งชาติ (2552) ได้กล่าวถึง พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535 โดยสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
  มาตรา 33 เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดบริเวณที่ดินแห่งใดให้เป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย เพ่ือรักษาไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่าก็ให้กระท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและ
ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่ก าหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่ก าหนดนี้
เรียกว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ดินที่ก าหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น ต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่
ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใด ซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง 
  มาตรา 34 การขยายหรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง 
ส่วนให้กระท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและในกรณีที่มิใช่เป็นการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์   
สัตว์ป่าทั้งหมด ให้มีแผนที่แสดงเขตท่ีเปลี่ยนแปลงไปแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย 
  มาตรา 35 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขตและป้าย หรือเครื่องหมายอื่นแสดง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้ตามสมควร เพ่ือให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
  มาตรา 36 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าสงวน
หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือมิใช่ หรือเก็บ หรือท าอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า เว้นแต่จะกระท าเพ่ือการ 
ศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการ 
  มาตรา 37 นอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานอ่ืนใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติ 
การตามหน้าที่ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 38 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือ หรือครอบครองที่ดิน หรือ
ปลูก หรือก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือตัดโค่น แผ้วถาง เผา หรือท าลายต้นไม้ หรือพฤกษชาติอ่ืน หรือ
ขุดหาแร่ ดินหิน หรือเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ หรือสัตว์ป่า หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ า หรือท าให้น้ าใน
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ล าน้ า ล าห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่ากรณีที่มีความจ าเป็น 
ต้องปฏิบัติการเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลรักษาหรือบ ารุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพ่ือการ
เพาะพันธุ์การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้การศึกษาหรือการพักอาศัย 
หรืออ านวยความปลอดภัยหรือให้ความรู้แก่ประชาชน ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้หรือกรมประมงแล้วแต่กรณีกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ ทัง้นี้ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
  มาตรา 39 การจัดการกับไม้หรือพฤกษชาติอ่ืนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตัด โค่น หรือ
แผ้วถาง ตามมาตรา 38 วรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  
  มาตรา 40 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งประจ าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีอ านาจสั่งให้
ผู้ฝ่าฝืน มาตรา 38 วรรคหนึ่ง ออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืองดเว้นการกระท าใดๆ  อันเป็นการ 
ฝ่าฝืน มาตรา 38 วรรคหนึ่ง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
  มาตรา 41 ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือมิใช่ หรือเก็บ หรือท าอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าในบริเวณวัด หรือในบริเวณสถานที่ที่จัดไว้เพ่ือ
ประชาชนใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
  มาตรา 42 บริเวณสถานที่ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพ่ือการสาธารณะประโยชน์หรือ
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแห่งใด รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะก าหนดให้เป็น
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทใดก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อได้มีประกาศของ
รัฐมนตรีก าหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทใดแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการ ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทนั้น 
  (2)  เก็บหรือท าอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ซึ่งห้ามมิให้ล่านั้น 
  (3)  ยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัด โค่น แผ้วถาง เผา ท าลาย ต้นไม้ หรือพฤกษชาติ
อ่ืน หรือขุดหาแร่ ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์ หรือเปลี่ยนแปลง ทางน้ า หรือท าให้น้ าในล าน้ า ล าห้วย 
หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากอธิบดี หรือเมื่ออธิบดีได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราวๆ ในเขตห้ามล่าแห่งหนึ่งแห่งใด โดยเฉพาะ
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานอ่ืนใดมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติการตามกฎหมายหรือ
ปฏิบัติการเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าพนักงานนั้น ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 2.5.7  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที ่2) พุทธศักราช 2546  
  ส านักอุทยานแห่งชาติ (2552) ได้กล่าวถึง พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
(ฉบับที ่2) พุทธศักราช 2546 ดังนี้   
  มาตรา 3 ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยยังไม่ได้รับอนุญาตโดยชอบ
ด้วยกฎหมายหากมาแจ้งรายการเก่ียวกับชนิดและจ านวนของสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครอง
ของตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 
หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นประสงค์จะเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไปให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้นั้นว่าอยู่ในสภาพอันสมควรและ
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ปลอดภัยแก่สัตว์นั้นเพียงใด หากเห็นว่าสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นได้รับการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ในสภาพ
อันสมควรและปลอดภัย ให้อธิบดีอนุญาตให้ผู้นั้นครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไปได้  โดยออก
ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวให้ไว้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ใบอนุญาตดังกล่าวให้
มีอายุเพียงเท่าอายุของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดว่าด้วย
การเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  และเมื่อสัตว์ป่า
คุ้มครองนั้นตายหรือเพ่ิมจ านวนขึ้นโดยการสืบพันธุ์ ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเพ่ิมจ านวนหรือตาย หากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ป่า
คุ้มครองนั้น ไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไปหรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ
ตามวรรคสองแล้วเห็นว่าสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น ไม่อาจได้รับการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ในสภาพอัน
สมควรและปลอดภัยได้ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองจ าหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นให้แก่ผู้รับใบอนุญาต
จัดตั้ง และด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตาม มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 หรือจ าหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก าหนดตาม มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ตาม มาตรา 18 แห่งพระราช 
บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ให้เสร็จสิ้นภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือวันที่ได้รับแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตจากอธิบดีแล้วแต่กรณี  และเมื่อสิ้นระยะเวลา
ดังกล่าวแล้วยังมีสัตว์ป่าคุ้มครองเหลืออยู่เท่าใดให้สัตว์ป่าคุ้มครองนั้นตกเป็นของแผ่นดิน  และให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองส่งมอบสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือกรมประมง แล้วแต่กรณีเพ่ือน าไปด าเนินการ ทั้งนี้ตาม
ระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แบบและวิธีการแจ้งและการออก
ใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 
61 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
  มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้รับสนองพระบรม 
ราชโองการ พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
  หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่ในปัจจุบันมีผู้
ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจ านวนมากที่ไม่ได้น าสัตว์ป่าคุ้มครองมามอบให้  
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 66 หรือไม่ได้มาแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจ านวนของสัตว์ป่า
คุ้มครองตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถควบคุมดูแลให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขของการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองได้สมควรก าหนดให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายมาแจ้งการครอบครองและขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าว
ต่อเจ้าหน้าที่ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่ต้องรับโทษจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  สรุป กฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาศัยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแต่เพียงล าพังไม่สามารถที่จะจัดการหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิผลจ าเป็นต้องมีกฎหมายทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมมารองรับ 



39 

ซึ่งในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านป่าไม้ด้านอุทยานแห่งชาติ
และสัตว์ป่า เหล่านี้ย่อมจะท าให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  

 
2.6 การตั้งอุทยานแห่งชาติ 
 แนวความคิดในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก ส านักอุทยานแห่งชาติ (2552)  
ระบุว่าประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว ในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากช่วงเวลานั้นได้มีการส ารวจ
และบุกเบิกดินแดนแห่งทางภาคตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ  เพ่ือตั้งถิ่นฐานการขยายพ้ืนที่
เพาะปลูกและเพ่ือความรู้ในดินแดนที่ยังไม่มีการบุกเบิก เหตุผลที่ผลักดันให้มีการส ารวจดังกล่าว คือ 
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้มีพ้ืนที่เพ่ืออยู่อาศัยและพ้ืนที่เพาะปลูกมีผลผลิตน้อยลง      
การส ารวจและบุกเบิกดังกล่าว ส่งผลให้มีการค้นพบภูมิประเทศท่ีงดงามหลายแห่ง การตั้งถิ่นฐานและ
การเพาะปลูกในพ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้น ท าให้พ้ืนที่ป่าลดลงอย่างมากประกอบกับแนวคิดที่ว่ามนุษย์ต้อง
อยู่ร่วมกับธรรมชาติ การท าลายธรรมชาติก็เท่ากับว่าเป็นการท าลายตัวมนุษย์ ได้จุดประกายให้มีการ
ริเริ่มการสงวนแหล่งธรรมชาติขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2415 รัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้
บัญญัติกฎหมายประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งแรกขึ้น ซึ่งนับเป็นแห่งแรกของโลกที่มีการตรากฎหมาย
เพ่ือการนี้ คือ กฎหมายฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2415 จัดตั้งอุทยานแห่งชาติ Yellowstone ใน
มลรัฐ Wyoming เนื้อที่ประมาณ 8,800 ตารางกิโลเมตร ซึ่งตรงกับสมัยที่ Abraham Lincoln เป็น
ประธานาธิบดี 
 แนวความคิดในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย 
 ส านักอุทยานแห่งชาติ (2548) ได้เริ่มขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งนี้  เนื่องจากการ
เพ่ิมขึ้นของประชากรไทยอย่างรวดเร็ว ท าให้ความต้องการพ้ืนที่เพ่ือการเพาะปลูกเพ่ิมเป็นเงาตามตัว 
ผลที่ติดตามมาคือ การหักร้างถางพงเปลี่ยนสภาพป่าเป็นไร่นา ประกอบกับความเจริญด้านวัตถุและ
เทคโนโลยี มีการใช้อาวุธที่ทันสมัยล่าสัตว์ป่าอย่างล้างผลาญ ท าให้สัตว์ป่าลดลงอย่างรวดเร็ว  จนใน
ที่สุดรัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของการคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะด้านป่าไม้
และสัตว์ป่า จึงด าริให้มีการจัดตั้งสวนรุกขชาติ วนอุทยาน และอุทยานแห่งชาติ โดยก าหนดให้ป่า     
ภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นวนอุทยานแห่งแรกในปี พ.ศ. 2486 
 ในปี พ.ศ. 2502 ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวง
เกษตร และกระทรวงมหาด ร่วมกันพิจารณาก าหนดพ้ืนที่ป่าเพ่ือจัดตั้ งอุทยานแห่งชาติขึ้น 
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาและลงมติเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2502 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติขึ้น เพ่ือจัดท าโครงการและด าเนินงานเกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครอง
ทรัพยากร ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เป็นประธานกรรมการ โดยต าแหน่ง และ
หัวหน้ากองบ ารุงกรมป่าไม้ เป็นการเลขานุการ โดยต าแหน่ง และผลการประชุมของคณะกรรมการ 
ได้ก าหนดให้คัดเลือกพ้ืนที่ป่า เพ่ือจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติขึ้นรวม 14 แห่ง ได้แก่ ป่าดอยสุเทพ    
ป่าดอยอินทนนท์ ป่าดอยขุนตาล ป่าลานสาง ป่าน้ าหนาว ป่าทุ่งแสลงหลวง ป่าภูกระดึง ป่าภูพาน  
ป่าเขาใหญ่ ป่าเขาสระบาป ป่าเขาคิชฌกูฏ ป่าเทือกเขาสลอบ ป่าเขาสามร้อยยอด และป่าเขาหลวง 
และต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เมื่อวันที่ 22 
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กันยายน พ.ศ. 2504 โดยได้ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 
 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยส านักอุทยานแห่งชาติ ได้ด าเนินการประกาศ
จัดตั้งอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2505 ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) รวมทั้งสิ้น 127 แห่ง เนื้อที่โดยประมาณ 
38,856.54 ไร่ หรือ 62,171.17 ตารางกิโลเมตร 
 ประโยชน์ของการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ 
 คณะวนศาสตร์ (2530) ได้ระบุประโยชน์อันพึงได้รับจากพ้ืนที่คุ้มครองรวมทั้งอุทยาน
แห่งชาติ ไว้ดังนี้ 
 1. เป็นตัวรักษาความสมดุลตามธรรมชาติของระบบสิ่งแวดล้อม 
 2. เป็นแหล่งสร้างความม่ันคงให้แก่กระบวนการทางอุทกวิทยา 
 3. ช่วยป้องกันการพังทลายของดินและการกัดชะผิวดิน 
 4. เป็นตัวควบคุ้มสภาพภูมิอากาศ 
 5. เป็นแหล่งสงวนรักษาทรัพยากรพันธุกรรม 
 6. เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสรรพงสิ่งที่มีชีวิตและการขยายพันธุ์ 
 7. เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และทดแทนได้ 
 8. เป็นสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 9. เป็นแหล่งสร้างงานและกระจายรายได้ 
 10. อ านวยประโยชน์ด้านการค้นคว้าวิจัย 
 11. เป็นแหล่งให้การศึกษาและความรู้ต่างๆ 
 12. อ านวยประโยชน์ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ 
 13. เป็นตัวรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นที่อยู่อาศัย 
 14. เป็นแหล่งสงวนคุณค่าทางประเพณีและวัฒนธรรม 
 15. ช่วยสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นมรดกทางสังคม 
 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอุทยาน 
 สุรเดชษฎ์ เชษฐมาส (2539) ส าหรับวัตถุประสงค์การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ มีดังนี้ 
 1. เพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่ที่เป็นธรรมชาติและมีสภาพทิวทัศน์ที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษาเรียนรู้ และนันทนาการ/การท่องเที่ยว  
 2. เพ่ือคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและกระบวนการทางนิเวศวิทยา 
 3. เพ่ือควบคุมและจัดการการใช้ประโยชน์ของผู้มาเยือน  ทั้งด้านการศึกษา การเรียนรู้ 
แรงบันดาลใจและนันทนาการในระดับที่สามารถคงความเป็นธรรมชาติหรือใกล้ความเป็นธรรมชาติได้ 
 4. เพ่ือก าจัดและปกป้องกันการใช้ประโยชน์การบุกรุกครอบครองพ้ืนที่เป็นอันตรายต่อ
วัตถุประสงค์ของการประกาศ 
 5. เพ่ือคงไว้ซึ่งลักษณะทางนิเวศวิทยา ธรณีสัณฐานวิทยาและความงามซึ่งเป็นเหตุผลของ
การประกาศจัดตั้ง 
 นโยบายเกี่ยวกับการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติ (อ้างถึงใน ชัยยุทธ 
คุณชมพู, 2555) ต่อมาปี พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอาณัติ อาภาภิรม)  
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ได้มีนโยบายให้กรมป่าไม้ด าเนินการจ าแนกพ้ืนที่ป่าไม้ของชาติขึ้นมาใหม่โดยให้น าข้อมูลเกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชนิดอ่ืนมาประกอบในการพิจารณาด้วย ซึ่งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้
แห่งชาติได้มีมติเมื่อคราวประชุม ครั้งที่1/2534 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 ให้กรมป่าไม้
ด าเนินการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้เฉพาะในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติก่อน 
และได้มีนโยบายเกี่ยวกับการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ คือ การคัดเลือกพ้ืนที่ใดประกาศ
ก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น สิ่งที่ต้องค านึงถึง ได้แก่ 
 1. ทรัพยากรในพื้นที่นั้นต้องมีคุณค่าสูงควรแก่การรักษา จะต้องมีทิวทัศน์ที่สวยงาม หรือมี
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ดีเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีพืชและสัตว์ที่น่าใส่ใจ มีพ้ืนที่ที่กว้างใหญ่เพียงพอที่ 
จะรักษาสถานะทางนิเวศวิทยาของพืชและสัตว์ในพ้ืนที่ไว้ได้ ซึ่งตามหลักสากลก าหนดไว้ว่าควรมีพ้ืนที่
ไม่ต่ ากว่า 10 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,250 ไร่ และจะต้องเป็นพ้ืนที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนมี
คุณค่าสูงคุ้มกับการลงทุนในด้านงบประมาณก่อสร้างและการดูแลรักษาทั้งปัจจุบันและอนาคต 
 2. ต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก เพราะอุทยานแห่งชาติจัดตั้งขึ้นมา
เพ่ือประชาชนเป็นส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนท้องถิ่น ประชาชนในประเทศ หรือประชาชนต่าง 
ประเทศ เนื่องจากอุทยานแห่งชาติถือว่าเป็นของคนทั่วโลก 
 3. การจัดตั้งใหม่ควรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในด้านการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ เช่น การอยู่อาศัย 
การท าเหมืองแร่ เมื่อจะจัดตั้งอุทยานแห่งชาติขึ้นมาก็ต้องให้มีคุณค่าสมกับค าว่า อุทยานแห่งช าติ 
และมีคุณค่าพอที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ 
 4. การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติควรที่จะด าเนินการอย่างฉับไว เวลาเป็นปัจจัยส าคัญอย่าง
หนึ่งที่จะต้องท าให้เรามีโอกาสได้อุทยานแห่งชาติที่มีคุณภาพ ถ้าด าเนินการช้าไปพ้ืนที่ก็จะได้คุณภาพ
หรือได้มาก็ด้อยคุณภาพ เนื่องจากธรรมชาติถูกท าลายไปมากแล้ว ฉะนั้นถ้าไม่รีบมาด าเนินการ
ธรรมชาติก็จะถูกท าลายมากขึ้น ถูกราษฎรยึดถือครอบครองมากขึ้น ท าให้เกิดความเสียหายรุนแรง
หรืออาจถูกหน่วยงานยึดครองไปก่อน 
 ความหมายของอุทยานแห่งชาติ 
 ส านักอุทยานแห่งชาติ (2552) พระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ . 2504 ระบุว่า อุทยาน
แห่งชาติ หมายถึง ที่ดินซึ่งรวมทั้งพ้ืนที่ดินทั่วไป ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึงบาง ล าน้ า ทะเลสาบ 
เกาะ และชายทะเล ที่ดินที่ก าหนดให้เป็นอุทยาน ลักษณะที่ดินดังกล่าวเป็นที่สภาพธรรมชาติเป็นที่
น่าสนใจและมิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดมิใช่ทบวงเมือง
ทั้งนี้การก าหนดดังกล่าวก็เพ่ือให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติ เพ่ือสงวนไว้ให้เป็นแหล่งการศึกษาและ
ความรื่นรมย์ของประชาชนสืบต่อไป อุทยานแห่งชาติ มาจากค าว่า National Park นับว่าเป็นแหล่ง
อนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ประเทศต่างๆ ในโลกรวมทั้งประเทศไทยได้เล็งเห็น
คุณค่าความส าคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในรูป
ของอุทยานแห่งชาติ จึงพยายามคัดเลือกและประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติขึ้นเป็นจ านวนมาก
ปัจจุบันมีประเทศต่างๆ ในทุกทวีปไม่น้อยกว่า 120 ประเทศ ได้ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติขึ้นแล้ว
มีจ านวนรวมกันทั้งสิ้นมากกว่า 1,600 แห่ง 
 2.6.1 พันธกิจของการจัดการจัดการอุทยานแห่งชาติ 
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  ดรรชนี เอมพันธุ์ (2534) กล่าวว่า พันธกิจของการจัดการจัดการอุทยานแห่งชาติ มี
อย่างน้อย 4 ด้าน คือ 
  1) รักษาความหลากหลายและความมั่นคงทางระบบนิเวศเพ่ือสมดุลและบริหารทาง
สิ่งแวดล้อม 
  2) บริการนันทนาการและการท่องเที่ยว 
  3) บริหารให้ความรู้และแหล่งศึกษาวิจัย 
  4) เป็นแหล่งช่วยเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น 
  ดังนั้น การจัดการอุทยานแห่งชาติ หลักการจัดการสรุปได้ดังนี้ 
  1) ควบคุมกิจกรรมของมนุษย์ในและนอกอุทยานแห่งชาติไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดความเสื่อมโทรมหรือ ถูกท าลาย 
  2) รักษาความมั่นคงของตัวแทนระบบนิเวศธรรมชาติส าคัญโดยควบคุมและก าจัด
ภัยคุกคามที่มีต่ออุทยานแห่งชาติ 
  3) ส่งเสริมและควบคุมให้มีการใช้ประโยชน์แบบไม่ท าลายภายใต้เงื่อนไขขีดจ ากัด
ของทรัพยากรและการบริหารจัดการจะสามารถรองรับได้ 
  4) ใช้ข้อมูลและหลักวิชาการหรือองค์ความรู้ในการตัดสินใจบริหารจัดการอุทยาน
แห่งชาติ 
  5) แนวร่วมของประชาชนในการจัดการอุทยานชาติ 
  6) การประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึก และให้การศึกษา 
  7) การตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผล 
  ภายใต้พันธกิจและหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติ สามารถก าหนดกรอบได้ดังนี ้
  1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   1.1) เขตการจัดการพื้นที่ แนวเขต และการจ าแนกเขตการจัดการ 
   1.2) การส ารวจติดตามตรวจสอบและประเมินสถานภาพของทรัพยากร 
   1.3) การจัดการแก้ไขปัญหาผลกระทบ 
   1.4) กิจกรรมการควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย 
   1.5) การจัดการเพ่ือรักษาความมั่งคงของระบบนิเวศ 
  2) งานวิจัยและจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือให้มีข้อมูลส าหรับการวางแผนจัดการ/พัฒนา
อุทยานแห่งชาติ 
   2.1) การจัดท า Baseline Inventory Data ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติ และต้องมีการติดตามตรวจสอบสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน า
ข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางเลือกส าหรับในการจัดการที่เหมาะสม 
   2.2) งานวิจัยที่เกื้อหนุนพันธกิจของอุทยานแห่งชาติ เช่น การศึกษาขีดความ 
สามารถในการรองรับด้านท่องเที่ยว/นันทนาการ 
  3) การสื่อความหมายธรรมชาติ คือ การแปลความหรือตีความเกี่ยวกับธรรมชาติ
และสรรพสิ่งรอบตัวด้วยวิธีการหรือตัวกลางหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้มาเยือนได้รู้และเข้าใจ
ตลอดจนได้รับความเพลิดเพลินกลับไป 
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  4) การจัดการด้านท่องเที่ยวและนันทนาการ ประกอบด้วย  
   4.1) กิจกรรมนันทนาการ 
   4.2) การจัดการดูแลนักท่องเที่ยวและผลกระทบจากการท่องเที่ยว 
   4.3) การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
   4.4) ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
   4.5) อุบัติภัยและการช่วยเหลือเร่งด่วน 
   4.6) การควบคุมให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
   4.7) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
  การด าเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
  กิตติศักดิ์ ทิมพูล (2554) การด าเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
เป็นส่วนราชการที่ตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และเมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ไปสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ประกาศใช้บังคับตามพระราชกฤษฎีกา
โอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กรมป่าไม้
และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ .ศ. 
2546 ท าให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต้องปรับปรุงอ านาจหน้าที่และภารกิจใหม่ จึง
ขอชะลอการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดไว้ก่อน ต่อมาได้มีกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2547 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้เร่งด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง
แผนปฏิบัติราชการใสสะอาด โดยได้จัดท าแผนกลยุทธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ใส
สะอาด พ.ศ. 2548–2551 เดิมงานด้านป่าไม้ทั้งหมด อันได้แก่ งานปลูกบ ารุงป่า งานวิจัย งานอุทยาน
แห่งชาติงาน ทางด้านสัตว์ป่า งานต้นน้ า และงานด้านป้องกันปราบปราม ไฟป่า เป็นต้น ล้วนอยู่กับ
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เดิมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ทั้งสิ้น แต่เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2545 วุฒิสภาได้มีมติด้วยคะแนน 127 ต่อ 23 ให้แยกงานที่
เกี่ยวกับป่าเศรษฐกิจและงานด้านอนุรักษ์ และการคุ้มครองป่าไม้ออกจากกัน โดยให้งานทางด้าน    
ป่าเศรษฐกิจอยู่กับกรมป่าไม้ สวนงานด้านอนุรักษ์และการคุ้มครอง ให้ไปตั้งเป็นกรมขึ้นมาใหม่และให้
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ ต่อมาสภาผู้แทนราษฎรก็ได้
มีมติเห็นชอบตามผลการประชุมของวุฒิสภาดังกล่าว ซึ่งจะต่างไปจากมติเดิมของสภาผู้แทนราษฎรใน
การพิจารณา ในวาระที่ 3 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ซึ่งความเห็นดังกล่าวแต่เดิมเหล่านี้ไมมีการ
แยกกรมป่าไมเป็น 2 กรม ต่อมาไดมีพระราชกฤษฎีกา เล่มที่ 119 ตอนที่ 99 ก.ลงวันที่ 2 ตุลาคม 
พ.ศ. 2545 ให้จัดตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  
ในขณะนั้นไดมีค าสั่งแต่งตั้งให้ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในขณะนั้น ด ารงต าแหน่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และ 
พันธุพืช จึงถือไดว่าเป็น อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุพืช คนแรก และไดด ารงต าแหนง 
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อยูจนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 จึงไดมีการแต่งตั้ง นายสมชัย เพียรสถาพร ขึ้นด ารงต าแหนง 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุพืช อย่างเป็นทางการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ    
พันธุพืช ด าเนินกิจภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและพันธุพืช 
ในเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ โดยการควบคุม ปองกันพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่และพ้ืนที่ป่าเสื่อม
โทรมให้กลับสมบูรณด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุน และปลุกจิตส านึก ให้ชุมชนมีความหวงแหนและ
การมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ ส าหรับเป็นแหล่งต้นน้ า ล าธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
แหล่งอาหารแหล่งนันทนาการและการทองเที่ยวทางธรรมชาติเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ
นักท่องเที่ยว ในปัจจุบันมีอุทยานแห่งชาติกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งมีเนื้อที่และความ
หลายทางชีวภาพแตกต่างกัน  
 2.6.2  บทบาทและภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
  กิตติศักดิ์ ทิมพูล (2554) กล่าวว่า บทบาทและภารกิจ ของกรมอุทยานแห่งชาติ   
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการทบทวนลักษณะขององค์กรตามแนวทางการบริหารคุณภาพการจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) โดยการด าเนินการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และ
พันธ์พืช ซึ่งกรมมีหน้าที่ตามกฎหมายตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547 ได้แก่  
  1. อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ให้มีสมดุลตามธรรมชาติ
และให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  2. ฟ้ืนฟู แก้ไข ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่าไม้  
  3. ควบคุมก ากับดูแล ป้องกันการบุกรุก การท าลายป่าและการกระท าผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่า
ด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
  4. ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิธีการอนุรักษ์การบริหารจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 
สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ  
  5. ก าหนดมาตรการและมาตรฐานเกี่ยวกับการอนุรักษ์บริหารจัดการและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า   
  6. บริการข้อมูลสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านป่าไม้ 
  7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย       
  ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุภารกิจหรือบทบาทหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นั้น กรมอุทยานแห่งชาติพันธุ์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ก าหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์
และเป้าประสงค์หลักของการด าเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนี้  
 วิสัยทัศน์ “ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน” 
 เป้าประสงค์หลักของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช คือ  

1.  พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  



45 

2.  ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและใช้
ประโยชน์  

3.  การป้องกันและเตือนภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
4.  พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
5.  องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและ

ถ่ายทอด 
6.  มีกลไกและเครื่องมือในการบริหารพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 วัฒนธรรมของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช คือ มุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จ
และท างานเป็นทีม 

ค่านิยม คือ “PROTECT” หมายถึง “คุ้มครองรักษา”  
 P  =  Participation  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 R  =  Relevance  งานตรงภารกิจ   
 O  =  Outcome มุ่งเน้นผลลัพธ์จาการด าเนินงานเป็นหลัก  
 T  =  Team  ท างานเป็นทีม   
 E  =  Efficiency  ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 C  =  Conservation อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์

สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
 T  =  Technology น าวิทยาการมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
2.7  ข้อมูลอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร 
 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (2557) อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพ้ืนที่ครอบคลุม
ท้องที่อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร อ าเภอแม่วงก์ และอ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าล าธารตามเทือกเขาสูงชันก่อก าเนิดเป็นน้ าตกที่สวยงาม         
4-5 แห่ง ทั้งเป็นต้นก าเนิดของล าน้ าแม่วงก์ที่ส าคัญของจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีแก่งหินท า
ให้เกิดน้ าตกเล็กๆ ตามแก่งหินนี้ ตลอดจนมีหน้าผาที่สวยงามตามธรรมชาติมีเนื้อที่ประมาณ 558.750
ไร่ หรือ 894 ตารางกิโลเมตร ด้วย นายสวัสดิ์ ค าประกอบ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ได้มี
หนังสือจากส านักนายกรัฐมนตรีที่ นร 0104/9871 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2526 ถึงปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (ดร.เถลิง ธ ารงนาวาสวัสดิ์) ขอให้จัดพ้ืนที่ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 
ซึ่งมีสภาพธรรมชาติและน้ าตกที่สวยงามหลายแห่ง สภาพป่าอุดมสมบูรณ์  และเป็นป่าต้นน้ าล าธาร 
ก าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้มีค าสั่งกรมป่าไม้ที่ 1290/2526 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2526 ให้นายชัยณรงค์ จันทรศาลทูล นักวิชาการป่าไม้ 4 ไปด าเนินการส ารวจหา
ข้อมูล ปรากฏว่าพ้ืนที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงเป็นต้นก าเนิดของล าน้ าแม่วงก์ มีเอกลักษณ์
ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ าตกแม่กระสาหรือแม่กี ซึ่งสูงประมาณ 200 เมตร และหน้าผาต่างๆ 
สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิดเหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ 
ตามหนังสือรายงานการส ารวจที่ กษ 0713/พิเศษ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2526 กรมอุทยานแห่งชาติ
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กรมป่าไม้ ได้น าเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2528 เมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2528 เห็นชอบให้ก าหนดพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดบริเวณที่ดินป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงก์ ในท้องที่ต าบลปางตาไว อ าเภอคลองขลุง
(ปัจจุบันเป็นอ าเภอปางศิลาทอง) จังหวัดก าแพงเพชร และป่าแม่วงก์ - แม่เปิน ในท้องที่ต าบลแม่เลย์ 
และ ต าบลห้วยน้ าหอม อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (ปัจจุบันเป็นต าบลแม่เลย์ อ าเภอแม่วงก์ 
และ ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน) เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104  
ตอนที่ 183 ลงวันที่ 14 กันยายน 2530 เป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ 55 ของประเทศ  
 หน่วยงานในพื้นท่ี 
 หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ มว.1 (ด่านตรวจ กม.57) 
 หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ มว.2 (ปางข้าวสาร) 

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ มว.3 (เขาเขียว) 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ มว.4 (แม่เรวา) 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ มว.5 (ปางสัก) 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ มว.6 (ซับตามิ่ง) 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ มว.7 (คลองเสือข้าม) 
หน่วยจัดการต้นน้ าขุนน้ าเย็น 

 วัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
 1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานต้องท าหน้าที่อนุรักษ์สภาพพ้ืนที่ให้คงอยู่ตาม
ธรรมชาติ ทั้งนี้รวมทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่า ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่มีความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของตนเอง การอนุรักษ์ธรรมชาติจึงเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตไว้ด้วย อันจะยังประโยชน์ต่อประชาชนด้านการเกษตร การแพทย์ และปัจจัย
ในการด ารงชีวิตอีกนานัปการ 
 2. การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ อุทยานแห่งชาติเป็นสถานที่ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามทิวเขา 
ทะเลสาบ ทุ้งหญ้า น้ าตก ฯลฯ จึงเหมาะส าหรับใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
และผ่อนคลายความเครียดจากชีวิตประจ าวันของคนทั่วไป การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติยังก่อให้  
เกิดธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ น ารายได้มาสู่ภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะราษฎรในท้องถิ่น 
 3. การศึกษาค้นคว้าวิจัย อุทยานแห่งชาติเหมาะส าหรับจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติหรือ
ห้องศึกษาทดลองธรรมชาติกลางแจ้งให้แก่นักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาค้นคว้าวิจัยอย่าง  
ไม่สิ้นสุด ขณะเดียวกันประชาชนก็สามารถเข้าไปศึกษาธรรมชาติ โดยท ากิจกรรม เช่น เดินป่า ดูนก ดู
ผีเสื้อ ฯลฯ 
 วิสัยทัศน์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์จะเป็นหน่วยงานที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้ระบบการ
จัดการที่มีมาตรฐานเพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ปวงประชาชาวไทย และมวล
มนุษยชาติ 
 ลักษณะภูมิประเทศ  
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 สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเรียงรายกันอยู่ตามเทือกเขาถนนธงชัย
ลดหลั่นลงมาจนถึงพ้ืนราบประมาณ 40-50 ลูก ยอดที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาโมโกจู สูงจากระดับน้ าทะเล
ประมาณ 1,964 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารต้นก าเนิดของล าน้ าแม่วงก์ ส่วนพ้ืนที่ราบมีไม่มากส่วน
ใหญ่อยู่บริเวณริมแม่น้ าและเป็นแหล่งแร่ธาตุส าคัญ เช่น แร่ไมก้า  
 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ในช่วงฤดูหนาวเริ่ม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - 
กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวมากที่สุด เพราะอากาศค่อนข้างหนาวเย็นอันเนื่องมา 
จากลิ่มความกดอากาศสูงมาจากประเทศจีนแผ่ลงมาทางตอนใต้เข้าสู่ประเทศไทยตอนบนและปกคลุม
ทั่วประเทศ ลมที่พัดสู่ประเทศไทยในฤดูนี้คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออุ ณหภูมิต่ าสุดในเดือน
มกราคม ประมาณ 8.9 องศาเซลเซียส ส่วนช่วงฤดูร้อน เริ่มต้นจากเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม
อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนประมาณ 38.1 องศาเซลเซียส อากาศค่อนข้างร้อนจัดและมีฝนตกน้อย
ท าให้สังคมพืชป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณผลัดใบ ส าหรับฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือน
ตุลาคม มีปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ย 1,100 มิลลิเมตรต่อปี ฤดูท่ีเหมาะส าหรับการท่องเที่ยวอุทยานฯ อยู่
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
 พืชพันธุ์และสัตว์ป่า 
 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพ้ืนที่ 558,750 ไร่ หรือ (894 ตร.กม.) สามารถจ าแนกลักษณะ
พืชพรรณและสัตว์ป่า ดังนี้  
 1. ลักษณะพืชพรรณอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ประกอบด้วย ป่าดิบเขา ประมาณ 0.88% 
ป่าดิบแล้ง ประมาณ 21.85% ป่าดิบแล้งผสมป่าเบญจพรรณชื้น ประมาณ 9.24% ป่าเบญจพรรณ 
ประมาณ 59.05% ป่าเต็งรัง ประมาณ 6.77% และทุ้งหญ้าหรือไร่ร้าง ประมาณ 2.21 % 
 2. ทรัพยากรสัตว์ป่า สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
  2.1 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ านวน 57 ชนิด 26 วงศ ์
  2.2 สัตว์จ าพวกนก จ านวน 305 ชนิด 53 วงศ ์
  2.3 สัตว์เลื้อยคลาน จ านวน 22 ชนิด 11 วงศ ์
  2.4 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จ านวน 7 ชนิด 4 วงศ ์
  2.5 ปลา จ าพวกปลาน้ าจืด จ านวน 68 ชนิด 14 วงศ ์
 สภาพป่าทั่วไปของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ประกอบด้วย 
 ป่าเบญจพรรณ จะอยู่บริเวณที่ราบริมฝั่งห้วยและภูเขาที่ไม่สูงนัก พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ สัก 
เสลา ชิงชัน กระบก กระพ้ีเขาควาย มะค่าโมง งิ้วป่า ประดู่ป่า กาสามปีก ติ้วฯลฯ มีไผ่ชนิดต่างๆ
ขึ้นอยู่หลายชนิด เช่น ไผ่ป่า ไผ่ไร่ ไผ่ซางนวล ไผ่รวก พืชพ้ืนล่าง เช่น หนามเค็ด ส้มเสี้ยว หนามคนฑา
เป็นต้น ป่าเต็งรัง ขึ้นอยู่สลับกับป่าเบญจพรรณ พบในช่วงระดับความสูงตั้งแต่ 100-1,000 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเล พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง กราด มะเกิ้ม ประดู่ มะม่วงป่า มะค่าแต้
พะยอม มะขามป้อม สมอไทย ฯลฯ พืชพ้ืนล่างที่พบ เช่น ไผ่เพ็ก และปรง เป็นต้น 
 ป่าดิบเขา พบขึ้นอยู่ในบริเวณที่มีความสูง จากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,300-1,500 เมตร
พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ก่อใบเลื่อม ก่อเดือย ก่อลิ้น ก่อแอบ ทะโล้ จ าปาป่า กะเพราต้น  หนอนขี้ควาย 
ก าลังเสือโคร่งด าดง กล้วยฤาษี และมะนาวควาย เป็นต้น  
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 ป่าดิบแล้ง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ยางแดง ยางนา กระบาก ตะเคียนหิน ปออีเก้ง สมพง กัดลิ้น
มะหาด พลอง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีไม้พุ่ม และพืชพ้ืนล่างต่างๆ ที่ทนร่ม อีกมากมายหลายชนิด เช่น 
เข็มขาว หนามคนฑา ว่าน พืชหัวต่างๆ อีกท้ังกล้วยไม้ต่างๆ อีกมากมาย 
 ทุ่งหญ้า พบกระจัดกระจายตามป่าประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ เกิดจากการท าลายป่าของชาวเขา
เผ่าต่างๆ ทีเ่คยอยู่อาศัยในพ้ืนที่ สังคมพืชที่ข้ึนทดแทนในพื้นที่ ได้แก่ หญ้าคา หญ้านิ้วหนู เลาสาบเสือ 
พง แขมหลวง มะเดื่อ ไมยราพ เครือไมยราพต้น ล าพูป่า หว้า ติ้วแดง งิ้วป่า มะเดื่อหอม เป็นต้น 
  เนื่องจากพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีอาณาเขตติดต่อกับป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งสัตว์สามารถใช้เส้นทางเดินติดต่อกันได้ 
ได้แก่ สมเสร็จ เลียงผา กระทิง ช้างป่า เสือโคร่ง เสือดาว หมีควาย หมีหมา ชะนีธรรมดา ค่างหงอก 
ลิงกังอ้นเล็ก กระรอกบินเล็กแกมขาว ค้างคาวปากย่น ไก่ป่า เหยี่ยวรุ้ง นกแว่นสีเทา นกกก นกเงือก
กรามช้าง นกปรอดเหลืองหัวจุก นกเขาใหญ่ นกกะเต็น อกขาว นกจาบคาเคราน้ าเงิน นกแซงแซว   
สีเทา เต่าหก เต่าเหลือง เหี้ย ตะกวด งูเห่า งูแมวเซา ฯลฯ 
 ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ กิโลเมตรที่ 65 อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 62180 
โทรศัพท ์0904579291 โทรสาร 055766436 อีเมล: maewong_np@dnp.go.th  
 กิจกรรมที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ พายเรือแคนู/คยัค 
ล่องแก่ง ชมทิวทัศน์ เดินป่าระยะไกล แค้มป์ปิ้ง ชมพรรณไม้ ดูนก เที่ยวน้ าตก 
 อุทยานแห่งชาติ ได้จัดให้มีทางเดินศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทาง คือ 
 1. เริ่มต้นจากที่ท าการอุทยานแห่งชาติ เดินลัดเลาะล าน้ าคลองขลุงไปสิ้นสุดที่ผาคอยนาง 
รวมระยะทาง 1.4 กิโลเมตร 
 2. เริ่มต้นจากหลังป้ายอุทยานแห่งชาติ เดินผ่านสวนสัก ป่าเบญจพรรและมีทางแยกไป
แวะชมน้ าตกเล็กๆ ชื่อ ธารบุญมี แล้วมาสิ้นสุดที่จุดเริ่มต้นรวมระยะทาง 3 กิโลเมตร 
 3. เริ่มต้นจากหลังป้ายอุทยานแห่งชาติ แล้วมาพบกับเส้นทางที่ 2 ที่น้ าตกธารบุญมีตลอด
เส้นทางเป็นทางขึ้นเขาลงเขามีจุดพักเป็นช่วงๆ รวมระยะทาง 7.4 กิโลเมตร 
 ผู้สนใจเดินตามเส้นทางเหล่านี้ต้องติดต่อลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติที่
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องเดินป่าระยะไกลซึ่งได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก ดังนั้น เมื่อถึงฤดูกาลท่องเที่ยวทางอุทยานฯ จะจัดตารางก าหนดเวลาเดินป่า
ระยะไกลประจ าปี ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามกติกาการเดินทางอย่างเคร่งครัดและควรติดต่อจอง
เวลาการเดินทางและขอค าแนะน าในการเตรียมตัวและอุปกรณ์จากเจ้าหน้าที่อุทยานให้พร้อมทาง
อุทยานฯ มีบ้านพัก และสถานที่กางเต็นท ์ไว้บริการนักท่องเที่ยวแต่ต้องน าเต็นท์มาเอง 
 สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก ์
 แก่งลานนกยูง  เป็นแก่งน้ าและแก่งหินที่รายล้อมด้วยป่าเขาเหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่
ชื่นชอบการล่องแก่งผจญภัย เดินป่าศึกษาธรรมชาติ และพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติ ด้วยการพักเต็นท ์
 เขาโมโกจู ขุนเขาแห่งความหนาวเย็น ด้วยความสูง 1,964 เมตร จากระดับน้ าทะเล โมโกจู
จึงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแม่วงก์ อยู่ห่างจากที่ท าการอุทยานแห่งชาติไปประมาณ 27 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินเท้าไปกลับ 4-5 วัน แม้ระยะทางจะไกลและยากแก่การเข้าไปถึง แต่โมโกจูก็ยังเป็นจุดหมาย
ปลายทางของนักเดินทางหลายๆ คนที่จะเก็บเป็นความประทับใจครั้งหนึ่งในชีวิต 
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 แก่งผาคอยนาง เป็นแก่งน้ าและแก่งหิน จากถนนคลองลาน - อุ้มผาง ห่างจากที่ท าการ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 1,400 เมตร จะมีทางแยกเข้าไปอีก 400 เมตร จะถึงบริเวณแก่งหินขนาด
ใหญ่ที่มีล าน้ าคลองขลุงไหลผ่าน ซึ่งเป็นล าน้ าสายหนึ่งในหลายๆ สาย ที่ไหลลงสู่แม่น้ าปิง จากบริเวณ
แก่งเดินขึ้นไปตามล าน้ าอีกประมาณ 350 เมตร จะถึงน้ าตกผาคอยนาง น้ าตกขนาดเล็กที่เด่นและ
สะดุดตามีน้ าตก 4 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ 20 เมตร 
 จุดชมทิวทัศน์ กิโลเมตร 57-115 ตลอดเส้นทางคลองลาน-อุ้มผาง ระหว่างกิโลเมตรที่ 57- 
115 มีจุดชมทิวทัศน์หลายแห่ง เช่น จุดชมทิวทัศน์กิโลเมตรที่ 81 กิโลเมตรที่ 87 กิโลเมตรที่ 93 
กิโลเมตรที่ 102 และกิโลเมตรที่ 115 แต่ละแห่งสามารถมองทัศนียภาพที่สวยงามมองเห็นทิวเขาไกล
สุดสายตาและสามารถกางเต็นท์พักแรมได้ โดยเฉพาะกิโลเมตรที่ 93 เป็นจุดที่สูงที่สุดของถนนสาย
คลองลาน-อุ้มผาง กิโลเมตร 102 มีน้ าตกริมทางสวยงาม 4 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ 90 เมตร 
 ช่องเย็น กิโลเมตร 93 เป็นจุดที่สูงที่สุดของถนนคลองลาน-อุ้มผาง และเป็นจุดสุดท้ายที่
ยานพาหนะเข้าถึงมีความสูงประมาณ 1,340 เมตรจากระดับน้ าทะเล อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีต่ ากว่า 20 
องศาเซลเซียส เนื่องจากบริเวณนี้เป็นช่องเขาที่มีสายลมพัดผ่านลมแรงตลอดเวลา จึงถูกขนานนามว่า 
ช่องเย็น ตามสภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่แห่งนี้ 
 น้ าตกนางนวล  เป็นน้ าตกขนาดกลางที่สวยงามมีทั้งหมด 4 ชั้น จากช่องเย็นเดินเท้าไปตาม 
ถนนสายคลองลาน-อุ้มผาง ประมาณ 6 กิโลเมตร แล้วเดินลงเขาอีก 200 เมตร จะถึงน้ าตก ผู้สนใจ
ติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติที่ช่องเย็น 
 น้ าตกแม่กระสา เป็นน้ าตกขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในบริเวณนี้มีความสูงกว่า 1,000 เมตร มีชั้น
ลดหลั่นถึง 9 ชั้น มีบางชั้นที่มีความสูงถึง 270 เมตร น้ าไหลแรงสวยงามตลอดปี อยู่ห่างจากที่ท าการ
อุทยานแห่งชาติประมาณ 21 กิโลเมตร ต้องเดินเท้าเข้าไป ใช้เวลาเดินไปกลับ 3-4 วัน 
 น้ าตกแม่กี เป็นน้ าตกท่ีมีความสูงประมาณ 200 เมตร แบ่งเป็นชั้นๆ ถึง 9 ชั้น น้ าไหลเกือบ
ตลอดปี การเดินทางต้องเดินเท้าไปกลับ 3 วัน และน้ าตกแห่งนี้ได้รับค ากล่าวชมจากหนังสือ ASEAN 
MAGAZINE เมื่อปี พ.ศ. 2518 ว่าเป็นน้ าตกที่สวยงามที่สุดในเอเซีย 
 น้ าตกแม่รีวา เป็นน้ าตกขนาดใหญ่ มีแอ่งน้ าลักษณะเป็นอ่างกลมกว้างราว 30-40 เมตร รับสาย
น้ าที่ตกลงมาเป็นชั้นๆ มีทั้งหมด 5 ชั้น ชั้นที่ 3 มีความสูงที่สุดประมาณ 100 เมตร มีสภาพสวยงามมาก 
น้ าตกแม่เรวาอยู่ห่างจากที่ท าการอุทยานแห่งชาติ 21 กิโลเมตร การเดินทางต้องเดินเท้าไปกลับ 3-4 วัน 
 บ่อน้ าอุ่น เป็นบ่อที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินตามธรรมชาติน้ าอุ่นมีอุณหภูมิประมาณ 50 องศา
เซลเซียส รัศมีความกว้างประมาณ 4 เมตร มีสัตว์ป่าชุกชุม อยู่ห่างจากที่ท าการอุทยานแห่งชาติ
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร 
 ค าแนะน าในการท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
ตลอดทั้งปี แต่ช่วงที่เหมาะท่องเที่ยวมากท่ีสุด คือ ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  
 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีบ้านพักให้บริการนักท่องเที่ยว 2 แห่งคือ บ้านพักโซนที่ 1 (โซนที่
ท าการอุทยานแห่งชาติ) และบ้านพักโซนที่ 2 (โซนช่องเย็น) บริเวณช่องเย็น มีบ้านพักและสถานที่ 
กางเต็นท์ไว้บริการแต่จะต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง คือ ผ้าพลาสติก เสื้อกันหนาว ตะเกียงหรือไฟฉาย 
เพราะไม่มีไฟฟ้าหรือเตาแก๊สส าหรับการปรุงอาหาร โลชั่นกันแมลง และถุงส าหรับน าขยะลงไปทิ้ง 
เพราะโซนช่องเย็นไม่สามารถก าจัดขยะได้  
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 เส้นทางขึ้น-ลง บริเวณช่องเย็นเป็นทางเลียบหน้าผา ทางแคบ รถไม่สามารถสวนกันได้ ทาง
อุทยานฯ ได้ก าหนดเวลาขึ้น-ลง เวลาขึ้น 05.00-06.00 น. 09.00-10.00 น. และ 13.00-14.00 น. 
เวลาลง 07.00-08.00 น. 11.00-12.00 น. และ 15.00-16.00 น. 
  การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติแม่วงก ์
 จากจังหวัดนครสวรรค์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึงแยกโค้งวิไล 
บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 307+500 ให้เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1242 (ผ่านอ าเภอ
ปางศิลาทอง) ประมาณ 40 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1072 ไปอีก 10 
กิโลเมตร จะพบสี่แยกคลองลาน ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1117 ถนนคลองลาน- 
อุ้มผาง ประมาณ 15 กิโลเมตร จะถึงที่ท าการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านพักโซนที่ 1 
(โซนที่ท าการอุทยานแห่งชาติ) และเป็นเส้นทางไปบ้านพักโซนที่ 2 (โซนช่องเย็น) 
 สภาพการบริหารงานในปัจจุบัน 
 โครงสร้างการบริหารงานอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ปัจจุบันก าหนดโครงสร้างองค์กรบริหาร
และการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการไว้ 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ฝ่ายบริหารฝ่าย
วิชาการ และฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ซึ่งทั้ง 4 ฝ่ายนี้ จะแบ่งงานรับผิดชอบไว้ดังนั้น คือ 
 ฝ่ายป้องกันและปราบปราม มีหน้าที่ควบคุมดูแลปราบปรามผู้กระท าผิดตามพระราช 
บัญญัติอุทยานแห่งชาติ งานรักษาความปลอดภัยรับผิดชอบหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ มว.  1-
มว. 7 และด่านตรวจ 
 ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณ การเงิน พัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ 
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม งานธุรการ งานด้านการบริหาร 
 ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการค้นคว้า / วิจัย ข้อมูลอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ งาน
ส ารวจพื้นที่ และงานด้านวิชาการ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ประชาสัมพันธ์ การบริหารการท่องเที่ยว งานบ้านพัก และงานครัว งานด้านเผยแพร่ 
 ด้านอัตราก าลัง ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ท่ีมีอยู่จริงในพ้ืนที่ ประกอบด้วย   
  เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7  จ านวน 1  อัตรา (หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์) 
  นักวิชาการป่าไม้ 6 จ านวน 1  อัตรา (เป็นผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ)  
  พนักงานพิทักษ์ป่า จ านวน 7  อัตรา (ลูกจ้างประจ า)  
  คนงาน จ านวน 1  อัตรา 
  พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1  อัตรา 
  ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 96 อัตรา 
          รวม จ านวน 107 อัตรา 
 ที่ตั้งชุมชนรอบเขตอุทยานแม่วงก์ 
 บริเวณรอบเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ครอบคลุมพ้ืนที่ใน 10 หมู่บ้าน 4 ต าบล 3 อ าเภอ 
2 จังหวัด คือ หมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 7 ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง หมู่ที่ 14 ต าบลปางมะค่า 
จังหวัดก าแพงเพชร และ หมู่ที่ 4, 18, 20 ต าบลแม่เลย์ หมู่ที่ 9 ต าบลแม่เปิม จังหวัดนครสวรรค์ 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงจ านวนครัวเรือน จ านวนประชากรเพศชาย เพศหญิง และจ านวนรวมของแต่ละ
หมู่บ้านที่อยู่รอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 

เขตการปกครองท้องที่ จ านวน 
ครัว 
เรือน 

จ านวนประชากร 
(คน) 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 
ก าแพงเพชร ปางศิลา

ทอง 
 
 
 
 
 
ขาณุวร
ลักษณ์บุรี 

ปางตาไว 
 
 
 
 
 
 
ปางมะค่า 

3 
4 
5 
 
6 
7 
 

14 

เพชรเจริญ 
ปางตาไว 
ตากฟ้า 
พัฒนา 
ปางเหนือ 
คลอง 
ปลาสร้อย 
ซับตามิ่ง 

340 
189 
347 

 
249 
162 

 
128 

660 
324 
482 

 
329 
287 

 
460 

579 
325 
463 

 
275 
244 

 
380 

1239 
649 
945 

 
605 
531 

 
840 

นครสวรรค์ แม่วงก์ 
 
 
 

แม่เลย์ 
 
 
 
แม่เปิน 

4 
18 
 

20 
 
9 

คลองแบ่ง 
หนอง
ตะเคียน 
ยอดห้วย
แก้ว 
แม่กะสี 

344 
103 

 
199 

 
386 

534 
164 

 
474 

 
530 

467 
169 

 
314 

 
460 

1001 
333 

 
787 

 
990 

 รวม 2447 4244 3676 7920 
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ภาพที่ 2.1 แสดงเขตติดต่อของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=GXXWsRbOOQrhAM&tbnid=7moL5teYe2FIdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sarakadee.com/2012/10/17/maewong-dam/&ei=Czd0U4yeJ9KwuATopYLoAQ&bvm=bv.66699033,d.c2E&psig=AFQjCNH4SN1_Nvk3Rppj6cHWh1qYpiw8Pg&ust=1400211010612998
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ภาพที่ 2.2 แผนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 
 
ภาพที่ 2.3 ผังบริเวณท่ีท าการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์-ก าแพงเพชร 

http://park.dnp.go.th/dnp/ptamap/1054map270109_155317.png
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OHOIy2K7Xt6N3M&tbnid=-eB0bjmCizw-MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pantip.com/topic/31528227&ei=GDl0U9iaKsPGuATQ2IDACg&bvm=bv.66699033,d.c2E&psig=AFQjCNH4SN1_Nvk3Rppj6cHWh1qYpiw8Pg&ust=1400211010612998
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ภาพที่ 2.4 แสดงเส้นทางสู่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
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2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาเรื่องประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร นอกจากจะศึกษา
จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ศึกษายังได้ท าการศึกษาจากผลงานวิจัยที่มีผู้ท าการศึกษาวิจัยใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นส่วนประกอบในการศึกษาไว้ดังนี้ 
 สวัสดิ์ ทวีรัตน์ (2543) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในงานที่ต้องปฏิบัติของ
พนักงานพิทักษ์ป่าประจ าอุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่างานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุ 
ประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ลักษณะพ้ืนฐานทั่วไปส่วนบุคคลเศรษฐกิจและสังคม ของพนักงานพิทักษ์ป่า
ประจ าอุทยานแห่งชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่ 2) ความพึงพอใจในงานที่จะต้องปฏิบัติของพนักงาน
พิทักษ์ป่าประจ าอุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 3) ปัญหาและอุปสรรคในงานปัญหาและอุปสรรค
ในงานที่จะต้องปฏิบัติของพนักงานพิทักษ์ป่าประจ าอุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่  รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 40 ปี และ
เป็นผู้สมรสแล้ว ผู้ให้ข้อมูลเกือบครึ่งหนึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่ ากว่า  และ
อายุปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า โดยเฉลี่ยประมาณ 11 ปี รวมทั้งผลการวิจัยยังพบว่า 
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ าปีเป็นกรณีพิเศษเลย และได้เป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของกรมป่าไม้  ในประเด็นของความพึงพอใจในงานที่ต้องปฏิบัติของ
พนักงานพิทักษ์ป่าประจ าอุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าพนักงานพิทักษ์ป่ามีความพึงพอใจ
ในระดับมาก จ านวน 3 ด้าน คือ นโยบายของกรมป่าไม้ ด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ การบริหาร
และจัดการของผู้บังคับบัญชาการ และการปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ส าหรับ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงาน พนักงานพิทักษ์ป่าประจ าอุทยานแห่งชาติใน
จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้  1) ปัญหาเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ 2) ปัญหาบุคลากรและประชาชนในพ้ืนที่        
3) ปัญหา เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์อ่ืนๆ 4) ปัญหาเกี่ยวกับประมาณ และ 5) ปัญหา
การและจัดการภายในหน่วยงาน 
 สยาม ช้างเนียม (2544) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ของราษฎรในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-60 ปี ทั้งหมด
นับถือศาสนาพุทธ ได้รับการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก และมีอาชีพรอง คือ รับจ้าง มีรายได้ครัวเรือนอยู่ระหว่าง
30,000-60,000 บาทต่อปี ถือครองที่ดินเฉลี่ยรายละ 1.02 แปลง เนื้อที่เฉลี่ย 30.49 ไร่ ถือครองมา
ก่อนปี พ.ศ. 2532 โดยได้มาจากการรับมรดกตกทอด ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือท าการเกษตรเกือบ
ทั้งหมด ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านป่าไม้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
อยู่ในระดับสูง ส าหรับการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 และพบว่า ไม่มีปัจจัยใดที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ศึกษา 
 ศักดา แก้วมรกต (2544) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อ
แนวความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ท้องที่บ้านแม่อุสุ 
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ต าบลแม่อุสุ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่า หัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ 55.03 เป็น
เพศชาย เชื้อชาติกระเหลี่ยง นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 88.91 ประกอบอาชีพหลักการท าเกษตรกรรม 
อาชีพรอง คือ อาชีพรับจ้าง มีรายได้เฉลี่ยปีละ 24,907.45 บาทต่อครัวเรือน ขนาดที่ดินถือครองเฉลี่ย 
13.02 ไร่ต่อครัวเรือน ชนิดพืชที่ปลูกส่วนใหญ่คือ ข้าว ด้านแนวความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
พบว่า ราษฎรส่วนใหญ่มีแนวความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นอย่างดี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่มีผลต่อแนวความคิดในการอนุรักษ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ 
ระดับการศึกษา เผ่าพันธุ์ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ ดังนั้น ผลจากการ 
ศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือให้
เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศต่อไป 
 อนันตศักดิ์ รุณทอง (2546) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ของราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จั งหวัดแพร่ ผล
การศึกษาพบว่า หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 41.20 ปี จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 4.10 คน การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับขั้นพื้นฐานภาคบังคับ อาชีพหลักส่วนใหญ่ท า
การเกษตร รายได้เฉลี่ย 65,155.30 บาทต่อปี รายจ่ายรวมเฉลี่ย 31,154.50 บาทต่อปี ความรู้ความ
เข้าใจในด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ของหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ดี และมีทัศนคติในเชิงบวก
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะในด้านความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการ
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอ่ืนๆ จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยที่ผลต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ ระดับการศึกษา การมีอาชีพ รายจ่ายรวมต่อปี การติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การเคยเข้าร่วมกิจกรรมในด้าน
การอนุรักษ์ฯ และการได้รับข่าวสารด้านการอนุรักษ์ ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมสร้างทัศนคติต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรในพ้ืนที่ให้ดียิ่งขึ้น โครงการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร  
ป่าไม้ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งพบว่าเป็นสิ่งจ าเป็น 
 อ านาจ ศรีน้อย (2547) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทผู้น าท้องถิ่นในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้น าท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
เฉลี่ย 45.44 ปี จบชั้นประถมศึกษา อยู่ในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันทั้งครอบครัว มีสมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ย 4.83 คน เกิดในต าบลนั้น ที่พักอาศัยมีระยะทางจากต าบลถึงพ้ืนที่ป่าไม้ เฉลี่ย 17.96 กิโลเมตร 
มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย 37.10 ปี ได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้อยละ 77.70 ส่วนใหญ่
ไม่เคยคิดติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 63.80 มีต าแหน่งเป็นสมาชิกในองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ37.20 ไม่มีประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ร้อยละ 48.90 ไม่เคย
ได้รับการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ร้อยละ 62.80 การได้รับผลประโยชน์จากป่าไม้ใน
ภาพรวมระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 9.40 มีอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม โดยมีอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพรอง 
ลักษณะการถือครองที่ดิน มีที่ดินน้อยกว่า 10 ไร่ รายได้เฉลี่ย 188,596.38 บาทต่อปี มีความรู้ความ
เข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในภาพรวมระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 0.70  
 เดชอนันต์  ค าสวน (2548) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการควบคุมไฟป่าของ
ประชาชนในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองและพ้ืนที่เขตกันชน จังหวัดล าปาง ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ศึกษาที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่
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เป็นเพศชาย มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 52.20 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  
คิดเป็นร้อยละ 76.54 มีอาชีพหลักในการเกษตรกรรม โดยมีรายได้รวมทั้งปีต่ ากว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.43 ส่วนใหญ่ไม่มีต าแหน่งทางสังคม ประชาชนเกือบทั้งหมดได้ใช้
ประโยชน์จากป่า ร้อยละ 93.84 การได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับไฟป่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับไฟป่าโดยประชาชนรับข่าวสารจากวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 58.06 จากโทรทัศน์ 
คิดเป็นร้อยละ 53.67 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟป่าอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในการควบคุม
ไฟป่าของประชาชน อยู่ในระดับนานๆ ครั้ง ส่วนประสิทธิผลการควบคุมไฟป่าอยู่ในระดับน้อย โดย
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการควบคุมไฟป่าของประชาชนในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง
และพ้ืนที่เขตกันชน จังหวัดล าปาง ได้แก่ รายได้ การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับไฟป่า  การได้รับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับไฟป่า และการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่า 
 วัชรพงศ์ กิตติเจริญวิทย์ (2554) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติของผู้ถือครองที่ดินในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ผลการศึกษาพบว่า ผู้วิจัยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 ราย โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกและการส ารวจพ้ืนที่ ข้อมูลที่ได้ถูกน ามาวิเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ และน าเสนอเชิง
พรรณนา ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอย     
สุเทพ-ปุย ที่ตั้งของที่ดินอยู่ในพ้ืนที่ป่าเป็นส่วนใหญ่ โดยร้อยละ 70 ของผู้ถือครองที่ดินเป็นบุคคล
ทั่วไปที่ถือครองด้วยตนเองหรือครอบครัว ส่วนใหญ่ได้มาโดยมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ ปัจจุบัน    
ผู้ถือครองที่ดินใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือการท าการเกษตรเป็นหลักและเพ่ือที่อยู่อาศัย เป็นที่ตั้งของวัด
เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของโรงเรียน และเป็นที่ดินเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของผู้ถือครองที่ดินในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ -ปุย
เรียงตามล าดับ ดังนี้ 1) ค่านิยมของผู้ถือครองที่ดินต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  2) การรับรู้ถึง
สิทธิหน้าที่ในทรัพยากรธรรมชาติ 3) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ
ผู้ถือครองที่ดิน จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของผู้ถือครองที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย เกิดจากความตระหนักถึงความส าคัญของหน้าที่  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
การรับรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติของผู้ถือครองที่ดิน ตามล าดับ 
 อรดาวัลย์ ธนาวุฒิ (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้น าชุมชนในกระบวนการ
เรียนรู้การจัดการป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า งานวิจัย
ผู้น าชุมชนบ้านหัวทุ่ง มีคุณลักษณะและบทบาทในกระบวนการเรียนรู้การจัดการป่าชุมชน โดยเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการจัดการป่าชุมชน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการก าหนด กฎ กติกา ในการจัดการป่าชุมชน 
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ในการจัดการป่าชุมชน เป็นผู้มีความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชนด้ านการบริหารจัดการป่าชุมชน ด้านพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ต่างๆ
สมุนไพรในป่าชุมชน อีกทั้งเป็นผู้มีความคิดริเริ่มในการสร้างกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  มีความ
กระตือรือร้นในกิจกรรมต่างๆ โดยพร้อมที่จะเสียสละทั้งด้านเวลาและเรื่องส่วนตัว เพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม เป็นผู้มีใจรักในการพัฒนา มีการติดต่อสื่อสารที่ดีทั้งคนในชุมชนและนอกชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
การประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานภายนอก ผู้น าชุมชนได้น าคุณลักษณะของ
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ผู้น าชุมชนที่มีอยู่มาสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดการป่าชุมชนให้กับเยาวชน โดยน าความรู้และ
ประสบการณ์มาจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้บ้านหัวทุ่ งและแหล่งเรียนรู้ในป่าชุมชน  ซึ่งได้น า
ประสบการณ์มาถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  น าความรู้มาถ่ายทอดให้เยาวชน
รู้จักทรัพยากรในป่าชุมชน ทั้งพืชพันธุ์ ไม้สมุนไพร ระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันรวมถึงน าภูมิปัญญา
วัฒนธรรมความเชื่อมาเชื่อมโยงในการจัดการป่า อีกทั้งยังน าเยาวชนเข้ามาเรียนรู้ตามหลักสูตรการ
เรียนรู้และศึกษาเส้นทางธรรมชาติตามฐานการเรียนรู้ โดยผู้น าชุมชนเป็นผู้ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้
ให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เนื้อหาความรู้ในการถ่ายทอดให้กับเยาวชนผู้น าชุมชนได้ร่วมคิดร่วม
ก าหนดเนื้อหาความรู้ จนพัฒนามาเป็นองค์ความรู้ท้องถิ่นที่มุ่งสร้างจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนได้เกิด
ความหวงแหนทรัพยากรในชุมชน ส่งผลให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน
โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการป่า
ชุมชน เช่น การท าแนวกันไฟ การปลูกป่า การท าพิธีเลี้ยงผีขุนน้ า การท าพิธีบวชป่า กิจกรรมการ
เรียนรู้ในป่าชุมชน และเยาวชนได้ให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมกิจกรรมในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
เพราะนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังท าให้กลุ่มเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับในชุมชน  
และได้มีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรในชุมชนให้คงอยู่สืบไป 
 
2.8  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบในการวิจัยดังนี้  
การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ประกอบด้วย การน านโยบายไปปฏิบัติ ผู้วิจัยได้น าแนวคิด
ของศุภชัย ยาวะประภาษ (2545) เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ การจัดการพ้ืนที่และคุณภาพ
การบริหารจัดการ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548) การมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้วิจัย
ได้น าแนวคิดของ โกวิทย์ พวงงาม (2545) ส่วนประสิทธิผลการบริหารจัดการในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ประกอบ ด้วยการบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติ   
แม่วงก์ ผู้วิจัยได้น าแนวทางของส านักอุทยานแห่งชาติ (2552) ด้านวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอุทยาน
แห่งชาติ โดยสรุปกรอบวิจัยดังนี้ 
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                       ตัวแปรต้น                                              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัด

นครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร 
1. การบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์  
2. คุณภาพการบริหารจัดการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 

5. รายได ้

 

การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
1. การน านโยบายไปปฏิบัติ 
2. เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
3. การจัดการพ้ืนที่  
4. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ศึกษา
จากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร ต ารา และผลงานวิจัยต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร โดยมีระเบียบและวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบเครื่องมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษากับประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 3.1.1  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และประชาชนบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จ านวน 7,920 คน  
 3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และประชาชนบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ประกอบด้วย 
หมู่ที่ 3 บ้านเพชรบังเกิด หมู่ที่ 4 บ้านปางตาไว หมู่ที่ 5 บ้านตากฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านปางเหนือ 
หมู่ที่ 7 บ้านคลองปลาสร้อย ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร หมู่ที่ 14 บ้าน
ซับตามิ่ง ต าบลปางตาไว อ าเภอขาณุวรลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง หมู่ที่ 18 
บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 20 บ้านยอดห้วยแก้ว ต าบลแม่เลย์ อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และ
หมู่ที่ 9 บ้านแม่กะสี ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) จากประชากร จ านวน 7,920 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยท า
การแจกแบบสอบถาม ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรในการค านวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) 
    

n  =    N  
     1+N e2 
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ก าหนดให้ n  = จ านวนประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
e  = ค่าความคลาดเคลื่อนของการศึกษา (เท่ากับ 0.05) 
N  = จ านวนเจ้าหน้าที่และประชาชน 
ในการศึกษาครั้งนี้ N = 7,920 
     e = 0.05 
จากแทนค่าในสูตร   =           7,920 

           1+7,920 (0.05)2 

       =           7,920 
            1+7,920 (0.0025) 
        =           7,920 

                     20 
        =            396 
 เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้จ านวนนักท่องเที่ยวตัวอย่าง จ านวน 396 ราย ซึ่งผู้วิจัยจะท าการ
เก็บข้อมูลส าหรับการศึกษาครั้งนี้ จ านวนทั้งสิ้น 400 ราย 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สร้างข้ึนโดยมีขั้นตอน ดังนี้  
 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสาร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดขอบเขตในการศึกษาและเป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถาม เพื่อให้ตรง
กับวัตถุประสงค์ของการศึกษาพร้อมทั้ งน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามโดยก าหนดโครงสร้าง
แบบสอบถาม ขอบเขต และเนื้อหาให้ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาจากนั้นน าแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข เนื้อหา และภาษาที่ใช้ให้มีความชัดเจน 
เข้าใจตรงกันส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปใช้กับ
ประชากรทั้งหมดที่ศึกษา โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม เป็นแบบสอบถามที่เป็นค าถามแบบ
ปลายปิด (Closed Form) และปลายเปิด (Open Form) ส าหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ของประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร ในแต่ละด้านดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา และรายได้ จ านวน 5 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  และจังหวัด
ก าแพงเพชร ประกอบด้วยด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ การจัดการ
พ้ืนที ่และการมีส่วนร่วมของชุมชน จ านวน 20 ข้อ  
 ลักษณะข้อค าถามในส่วนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 3  ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรณีศึกษาพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย การ
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บรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และคุณภาพการบริหารจัดการ จ านวน 10 ข้อ  
 ลักษณะข้อค าถามในส่วนที่ 3 ก าหนดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้ระดับ
การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับคือ 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด 
 ระดับคะแนน 4 หมายถึง ปฏิบัติมาก 
 ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง 
 ระดบัคะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัติน้อย 
 ระดับคะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติน้อยที่สุด 
 จากนั้น น ามาค านวณหาค่าเฉลี่ยและแปลความหมายระดับค่าเฉลี่ยที่มีต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีสูตรในการค านวณ ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 ช่วงกว้างคะแนนระหว่างชั้น    = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) 
                จ านวนชั้น 
 ซึ่งแทนค่าได้ ช่วงกว้างคะแนนระหว่างชั้น   = ( 5 – 1 ) 
               3  
        = 1.33 
 เกณฑ์ในการแปลผลคะแนนประสิทธิผลการบริหารจัดการลักษณะข้อค าถามที่ ได้จากการ
ค านวณค่าเฉลี่ย จากสูตรหารระดับชั้นเท่ากับ 1.33 โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับค่าเฉลี่ย  แปลความหมาย 
 3.68 – 5.00  มาก 
 2.34 – 3.67  ปานกลาง 
 1.00 – 2.33  ต่ า 
 เกณฑ์ในการแปลผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  แปลความหมาย 
 มากกว่า 0.91   สูงมาก 
 0.71 – 0.90   สูง 
 0.30 – 0.70   ปานกลาง 
 น้อยกว่า 0.30   ต่ า  
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1-3 เป็น
ค าถามชนิดปลายปิด (Close-Ended Question) และส่วนที่ 4 เป็นค าถามชนิดปลายเปิด (Open-
Ended Question) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
 ส่วนที ่1  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัด
ก าแพงเพชร 
 ส่วนที่ 3  ประสิทธิผลการบริหารจัดการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร 
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 ส่วนที ่4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร 
 
3.3 กำรสร้ำงเครื่องมือและกำรตรวจสอบเครื่องมือ 
 3.3.1  การสร้างเครื่องมือ  
  การสร้างเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดท าโดยใช้กรอบความคิด
ของการท าวิจัยได้แก่ ความคิดเห็และข้อเสนอแนะ ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  และจังหวัด
ก าแพงเพชร และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยรายละเอียดของขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้  
  3.3.1.1 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากต ารา แนวคิด ทฤษฎี หนังสือหรือ
เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัยต่างๆ และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดขอบเขต
ในการศึกษาและเป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถาม เพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
  3.3.1.2 รวบรวมเนื้อหาและสาระต่างๆ ที่ได้จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน า 
มาสร้างแบบสอบถาม ก าหนดโครงสร้างแบบสอบถาม โดยก าหนดขอบเขตและเนื้อหาให้ครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามที่ประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัด
ก าแพงเพชร แบ่งเป็น 4 ด้านประกอบด้วย ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ การจัดการพ้ืนที่ และการมีส่วนร่วมของชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการ
บริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  จังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร แบ่งเป็น 2 ด้านประกอบด้วย ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และคุณภาพการบริหารจัดการ  
  3.3.1.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าและน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้งหนึ่งถ้ามีข้อแก้ไข 
ด าเนินการตามค าแนะน า หลังจากนั้นด าเนินการจัดท าเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพ่ือเป็นเป็น
เครื่องมือในการท าวิจัยต่อไป 
 3.3.2  การตรวจสอบเครื่องมือ  
  ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้  
  3.3.2.1 น าแบบสอบถามที่ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วและผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ และน าไปลองใช้ (Try Out) กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน และ
ประชาชนบริเวณอุทานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 30 คน  
  3.3.2.2 น าข้อมูลจากแบบสอบถามวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยใช้ค่าแอลฟ่าของครอนบาค ในการหาความเชื่อมั่นรายข้อ และความเชื่อมั่นรวม ซ่ึงค่าที่ได้เท่ากับ 0.85 
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3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์โครงการปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีหนังสือถึงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และผู้น าท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัด
ก าแพงเพชร เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน โดยผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถามเองในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร และอีกส่วนผู้วิจัยได้ให้เจ้าหน้าที่ในกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ด าเนินการแจกแบบสอบถามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้วิจัยได้
เดินทางไปรับเอกสารกลับคืนจากนั้นน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และลงรหัส 
(Coding) แล้วน าไปประมวลผลข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือท าการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์ และประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป ซึ่งมีข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 3.5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ จ านวน 400 ฉบับ จากนั้นจัด
หมวดหมู่ของข้อมูลเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
 3.5.2 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding Sheet) ตามที่ก าหนดรหัสไว้
ล่วงหน้า  
 3.5.3 ท าการกรอกข้อมูลตามรหัสลงในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล พร้อมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกข้อมูล  
 3.5.4 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
 
3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 
 3.6.1  สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ ใช้สถิติ
ค่าร้อยละ (Percentage) 
 3.6.2  ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร ใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.6.3  ใช้ t-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่จ าแนกได้ 2 กลุ่ม  
 3.6.4  ใช้ F- test ส าหรับทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่จ าแนกได้มากกว่า 
2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  
 3.6.5  ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันอย่างง่าย (Pearson Correlation Coefficient) 
เพ่ือหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร โดยทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการอุทยาน
แห่งชาติกับประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก ์จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และ
จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัด
ก าแพงเพชร 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์จังหวัดนครสว รรค์และจังหวัด
ก าแพงเพชร และ 3) ศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่มีผลต่อเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติ   
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเป็นเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และประชาชนบริเวณโดยรอบอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ ประกอบด้วย หมู่ที่ 3 บ้านเพชรบังเกิด หมู่ที่ 4 บ้านปางตาไว หมู่ที่ 5 บ้านตากฟ้า
พัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านปางเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านคลองปลาสร้อย ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง 
จังหวัดก าแพงเพชร หมู่ที่ 14 บ้านซับตามิ่ง ต าบลปางตาไว อ าเภอขาณุวรลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง หมู่ที่ 18 บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 20 บ้านยอดห้วยแก้ว ต าบลแม่เลย์ อ าเภอ
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และหมู่ที่ 9 บ้านแม่กะสี ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
จ านวน 400 คน จากประชากร จ านวน 7,920 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ 
และการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) โดยแบ่งการน าเสนอข้อมูล ตามล าดับ
ดังนี้ 
 4.1  การน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.2  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
4.4  การเสนอผลการวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 การน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
   2.  เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  และจังหวัด
ก าแพงเพชร คือ การบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และคุณภาพการบริหารจัดการ
โดยวิเคราะห์เป็นรายด้าน จากค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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 3. เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้วยการทดสอบค่า t และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One way ANOVA)  
 4.  เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson Correlation)   
  
4.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายในการวิเคราะห์ข้อมูลและผู้วิจัยได้
ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการแปลความหมาย
ของข้อมูล ดังนี้ 

N   หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
X   หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
S.D. หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
SS  หมายถึง ผลรวมของความแปรปรวน 
df  หมายถึง ค่าองศาความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
MS หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวน 
t  หมายถึง ค่าสถิติที่พิจารณาความนัยส าคัญจากแบบแจกแจงแบบ t 
F  หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความนัยส าคัญจากแบบแจกแจงแบบ F 
p  หมายถึง ค่านัยส าคัญทางสถิต ิ
r   หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย 
Sig  หมายถึง ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 
*  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
4.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 4.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่  
  1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ 
  2) ตัวแปรด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัด
ก าแพงเพชร ประกอบด้วย การน านโยบายปฏิบัติ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ การจัดการพ้ืนที่ 
และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 4.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย การ
บรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และคุณภาพการบริหารจัดการ 
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4.4 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  วิเคราะห์แบบสอบถามข้อมูลทั่ วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยใช้ค่าร้อยละ 
 ตอนที่ 2  วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย การ
บรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และคุณภาพการบริหารจัดการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแปลความดังนี้  

ระดับค่าเฉลี่ย    แปลความหมาย 
 3.68 – 5.00   มาก 
 2.34 – 3.67   ปานกลาง 
 1.00 – 2.33   ต่ า 

 ตอนที่ 3  วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย
การบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และคุณภาพการบริหารจัดการ โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ใช้การทดสอบค่า t และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติเท่ากับ 0.05  
 ระดับค่าเฉลี่ย    แปลความหมาย 

 3.68 – 5.00   มาก 
 2.34 – 3.67   ปานกลาง 
 1.00 – 2.33   ต่ า 
ตอนที่ 4  วิเคราะห์หาปัจจัยการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่มีความสัมพันธ์ต่อ

ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติ   
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันแบบง่าย 
(Pearson Correlation Coefficient ) ซึ่งแปลความหมาย ดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  แปลความหมาย 
มากกว่า 0.91    สูงมาก 
0.71 – 0.90     สูง 
0.30 – 0.70     ปานกลาง 
น้อยกว่า 0.30    ต่ า 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
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ตอนที่ 1  วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่า
ร้อยละ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ ดังตารางที่ 4.1 – 4.5  
 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และประชาชนบริเวณโดยรอบอุทยาน 
แห่งชาติแม่วงก์ จ าแนกตามเพศ 

 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

                   ชาย  
                   หญิง  

193 
207 

48.30 
51.70 

รวม 400 100 
  
 จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ พบว่า เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และประชาชนบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70 และเป็นเพศ
ชาย จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30 
 
ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ     

พันธุ์พืช เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และประชาชนบริเวณโดยรอบอุทยาน                 
แห่งชาติแม่วงก์ จ าแนกตามอายุ  

 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 18 ปี           
19-30 ปี 
31 – 40 ปี                     
41 ปีขึ้นไป 

31 
202 
85 
82 

7.80 
50.50 
21.30 
20.40 

รวม 400 100 
 
 จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ พบว่า เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และประชาชนบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 19-30 ปี จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมามี
อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 และอายุเฉลี่ยน้อยที่สุดของเจ้าหน้าที่กรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และประชาชนบริเวณโดยรอบ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ตอบแบบสอบถามคือ ต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 
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ตารางท่ี 4.3  จ านวนและร้อยละส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืชเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และประชาชนบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติ
แม่วงก ์จ าแนกตามระดับการศึกษา  

 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา     
มัธยมศึกษา                 
ปริญญาตรี                             
สูงกว่าปริญญาตรี 

77 
192 
120 
11 

19.20 
48.00 
30.00 
2.80 

รวม 400 100 
 
 จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ พบว่า เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และประชาชนบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.00 รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และระดับการ 
ศึกษาเฉลี่ยน้อยที่สุดของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ และประชาชนบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ คือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 
 
ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า    

และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และประชาชนบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติ  
แม่วงก ์จ าแนกตามอาชีพ  

 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
                       เกษตรกรรม  
                       ธุรกิจส่วนตัว     
                       ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ     
                       พนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน 
              อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………… 

127 
99 
44 
99 
31 

31.40 
24.80 
11.20 
24.80 
7.80 

รวม 400 100 
 
 จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ พบว่า เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และประชาชนบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40 
รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตัว และพนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ
24.80 และอาชีพเฉลี่ยน้อยที่สุดของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่
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อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และประชาชนบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ตอบแบบสอบถาม คือ 
อาชีพอ่ืนๆ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 
 
ตารางท่ี 4.5  จ านวนและร้อยละส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และประชาชนบริเวณโดยรอบอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ จ าแนกตามรายได ้

 
รายได้ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
15,001 บาท ขึ้นไป         

68 
198 
102 
32 

17.00 
49.50 
25.50 
8.00 

รวม 400 100 
 
 จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ พบว่า เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และประชาชนบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 5,001–10,000 บาท จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.50 รองลงมามีรายได้ 10,001–15,000 บาท จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 และรายได้
เฉลี่ยน้อยที่สุด ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ   
แม่วงก์และประชาชนบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ตอบแบบสอบคือ 15,001 บาท ขึ้นไป 
จ านวน 32 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.00 
 
ตอนที่  2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย การ
บรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และคุณภาพการบริหารจัดการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เป็นรายด้านและโดยรวมทุกด้าน  
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร ด้าน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก ์ 

 

ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 

ประสิทธิผล 
การบริหารจัดการ 

แปล 
ความหมาย 

 X  S.D. 
1. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีการป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างได้ผล 

3.67 0.68 ปานกลาง 

2. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีการอุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการฟ้ืนฟูธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้
กลับมามีความอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน 

3.78 0.68 มาก 

3. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีการปลูกป่าทดแทนเพ่ือฟ้ืนฟู 
ความสมดุลของป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

3.78 0.70 มาก 

4. พ้ืนที่อุยานแห่งชาติแม่วงก์ถูกบุกรุกลดลง ชุมชนในและ 
รอบพ้ืนที่ เป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3.67 0.70 ปานกลาง 

5. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีฐานข้อมูลและเครือข่าย การมี
ส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ท่ีเข้มแข็งและด าเนินงานด้าน 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

3.62 0.70 ปานกลาง 

รวม 3.70 0.52 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และ
จังหวัดก าแพงเพชร ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ พบว่า ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และ
จังหวัดก าแพงเพชร ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(X = 3.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ อุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการฟ้ืนฟูธรรมชาติที่    
เสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน กับอุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีการปลูกป่าทดแทน
เพ่ือฟ้ืนฟูความสมดุลของป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน (X = 3.78) อุทยานแห่งชาติแม่วงก์มี
การป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างได้ผลกับพ้ืนที่อุยานแห่งชาติแม่วงก์
ถูกบุกรุกลดลง ชุมชนในและรอบพ้ืนที่เป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(X =3.67) ส่วนข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีฐานข้อมูลและเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ที่เข้มแข็งและด าเนินงานด้านการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ (X = 3.62) 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร 
ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 

 

ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 
ประสิทธิผล 

การบริหารจัดการ 
แปล 

ความหมาย 
X  S.D. 

1. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ประชาชน และนักท่องเที่ยว 
ต่อการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 

3.20 0.70 ปานกลาง 

2. การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีการปฏิบัติงาน 
เชิงรุกในการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 

3.19 0.70 ปานกลาง 

3. การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ปฏิบัติงาน 
รวดเร็ว ถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในอุทยาน 

3.19 0.75 ปานกลาง 

4. การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ได้ค านึงถึง 
ผลประโยชน์ของอุทยานมาเป็นอันดับแรก เช่น การดูแล 
พ้ืนที่ป่า และทรัพยากรป่าไม้ 

3.18 0.73 ปานกลาง 

5. การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีการวางแผน 
และแนวทางการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ 

3.49 0.76 ปานกลาง 

รวม 3.25 0.46 ปานกลาง 
  
 จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
และจังหวัดก าแพงเพชร ด้านคุณภาพการบริหารจัดการพบว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร  
ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.25) เมื่อพิจารณารายข้อ  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ    
แม่วงก์ มีการวางแผนและแนวทางการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและประเมินผลสัมฤทธิ์ที่มี
ประสิทธิภาพ ( X = 3.49) มีความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ประชาชน และนักท่องเที่ยวต่อการบริหาร
จัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ( X = 3.20) การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีการปฏิบัติงาน
เชิงรุกในการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์กับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
ปฏิบัติงานรวดเร็ว ถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในอุทยาน ( X = 3.19) ส่วนข้อที่ได้ค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของอุทยานมาเป็น
อันดับแรก เช่น การดูแลพ้ืนที่ป่า และทรัพยากรป่าไม้ ( X = 3.18) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.8  สรุปผลระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย การ
บรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และคุณภาพการบริหารจัดการ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เป็นรายด้านและโดยรวม
ทุกด้าน 

 

ผลรวมประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประสิทธิผล 
การบริหารจัดการ 

แปล 
ความหมาย 

X  S.D. 
1. ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  3.70 0.52 มาก 
2. ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 3.25 0.46 ปานกลาง 

รวม 3.47 0.39 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์สรุปผลระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร  
ประกอบด้วย การบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  และคุณภาพการบริหารจัดการ  
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  ( X = 3.70) มีประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร
มากกว่าด้านคุณภาพการบริหารจัดการ ( X = 3.25)   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐานที่ 1  
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และ

ประชาชนบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร 
อยู่ ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร 
ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  และ
ประชาชนบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
 
ตอนที่  3 วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล โดยใช้ t-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่จ าแนกได้ 2 กลุ่ม และใช้ 
F-test ส าหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่จ าแนกได้มากกว่า 2 กลุ่ม โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA)  
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 ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร 
จ าแนกตามเพศ 

 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ เพศ n X  S.D. t sig 

1. ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  

ชาย 
หญิง 

193 
207 

3.72 0.52 0.691 
 

0.490 
 3.68 0.53 

2. ด้านคุณภาพการบริหาร 
จัดการ 

ชาย 
หญิง 

193 
207 

3.24 0.47 -0.268 
 

0.789 
 3.25 0.44 

รวม 
ชาย 
หญิง 

193 
207 

3.48 0.40 0.307 0.759 
 3.47 0.38 

 
จากตารางที่ 4.9 เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร  
ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารจัดการ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัด  
นครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกตามอายุ 

 

ประสิทธิผล 
การบริหารจัดการ 

ระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการ  
จ าแนกตามอายุ 

ต่ ากว่า 18 ปี 19-30 ปี 31 – 40 ปี 41 ปีขึ้นไป 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์  
ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  

3.87 0.67 3.68 0.51 3.63 0.45 3.77 0.55 

2. ด้านคุณภาพการบริหาร
จัดการ 

3.21 0.50 3.27 0.40 3.24 0.38 3.22 0.62 

รวม 3.54 0.45 3.47 0.35 3.44 0.32 3.49 0.51 
 

ตารางที่ 4.10 จ าแนกตามอายุพบว่า โดยรวมทุกกลุ่มอายุอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ทุกกลุ่มของอายุอยู่ในระดับมาก 
ยกเว้นกลุ่มอายุ 31 - 40 ปี อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านคุณภาพการบริหารจัดการ ทุกกลุ่มของอายุ 
อยู่ในระดับปานกลาง  
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ตารางที่ 4.11 ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบวิ เคราะห์ ประสิ ทธิ ผลการบริหารจั ดการการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัด
ก าแพงเพชร จ าแนกตามอายุ 

 
ประสิทธิผล 

การบริหารจัดการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ด้านการบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ของอุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.810 
109.688 
111.497 

3 
396 
399 

0.603 
0.277 

2.178 0.090 

2. คุณภาพการบริหารจัดการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.195 
84.404 
84.598 

3 
396 
399 

0.065 
0.213 

0.304 0.822 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.303 
61.423 
61.726 

3 
396 
399 

0.101 
0.155 

0.651 0.583 

  
 จากตารางที่ 4.11 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร ระหว่างผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน มีประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร ทั้งในภาพรวมและ    
รายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารจัดการ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกตามระดับการศกึษา 

 

ประสิทธิผล 
การบริหารจัดการ 

ระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์  
ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  

3.65 0.54 3.69 0.51 3.74 0.54 3.89 0.42 

2. ด้านคุณภาพการบริหาร 
จัดการ 

3.19 0.40 3.21 0.40 3.33 0.63 3.30 0.52 

รวม 3.42 0.52 3.45 0.34 3.54 0.37 3.60 0.29 
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จากตารางที่ 4.12 พบว่า จ าแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ทุกกลุ่มของอาชีพ
อยู่ในระดับมาก ยกเว้นกลุ่มต่ ากว่าประถมศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านคุณภาพการบริหาร
จัดการอยู่ในระดับปานกลาง  
 
ตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
ประสิทธิผล 

การบริหารจัดการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.778 
110.720 
111.498 

3 
396 
399 

0.259 
0.280 

0.927 0.427 

2. ด้านคุณภาพการ 
บริหารจัดการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.258 
83.340 
84.598 

3 
396 
399 

0.419 
0.210 

1.993 0.114 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.907 
60.819 
61.726 

3 
396 
399 

0.302 
0.154 

1.969 0.118 

 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร ระหว่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร ทั้งในภาพ 
รวมและรายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  จังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกตามอาชีพ 

 

ประสิทธิผล 
การบริหารจัดการ 

ระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการ  
จ าแนกตามอาชีพ 

เกษตรกรรม 
ธุรกิจ

ส่วนตัว 

รับราชการ/
พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัท/
องค์กร
เอกชน 

อาชีพอ่ืนๆ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. ด้านการบรรลวุัตถ ุ
ประสงค์ของอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์  

3.66 0.52 3.61 0.46 3.75 0.43 3.75 0.57 3.96 0.63 

2. ด้านคุณภาพ    
การบริหารจัดการ 

3.16 0.54 3.27 0.41 3.31 0.34 3.29 0.42 3.29 0.44 

รวม 3.41 0.44 3.44 0.36 3.53 0.32 3.52 0.36 3.62 0.38 
 
ตารางที่ 4.14 พบว่า การจ าแนกตามอาชีพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ทุกกลุ่มของอาชีพ อยู่ในระดับมาก
ยกเว้นอาชีพเกษตรกรรม และธุรกิจส่วนตัว อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านคุณภาพการบริหารจัดการ
ทุกกลุ่มของอาชีพอยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.15  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร
จ าแนกตามอาชีพ 

 
ประสิทธิผล 

การบริหารจัดการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.345 
108.152 
111.497 

4 
395 
399 

0.836 
0.274 

3.054 0.017 

2. ด้านคุณภาพการบริหาร 
จัดการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.445 
83.153 
84.598 

4 
395 
399 

0.361 
0.211 

1.716 0.145 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.641 
60.085 
61.726 

4 
395 
399 

0.410 
0.152 

2.697 0.031 

 
 จากตารางที่ 4.15 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร ระหว่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีประสิทธิผลการบริหารจัดการในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร ในภาพ 
รวมพบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนด้านคุณภาพการบริหารจัดการไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบรายคู่พบว่า ด้านการบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มี 1 คู่ คือ กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัวกับอาชีพอ่ืนๆ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกตามรายได ้

 

ประสิทธิผล 
การบริหารจัดการ 

ระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการ  
จ าแนกตามรายได้ 

ต่ ากว่า  
5,000 บาท 

5,001 -10,000 
บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 บาท 
ขึ้นไป 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. ด้านการบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ของอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์  

3.84 0.60 3.63 0.51 3.73 0.49 3.78 0.52 

2. ด้านคุณภาพการ 
บริหารจัดการ 

3.27 0.53 3.18 0.47 3.32 0.37 3.36 0.40 

รวม 3.55 0.45 3.41 0.39 3.52 0.33 3.57 0.35 
 
จากตารางที่ 4.16 พบว่าจ าแนกตามรายได้โดยรวมอยู่ในระดับระดับปานกลางเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ทุกกลุ่มของรายได้อยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้นรายได้ 5,001 - 10,000 บาท อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านคุณภาพการบริหารจัดการ
ทุกกลุ่มของรายได้อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 4.17  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร  
จ าแนกตามรายได ้

 
ประสิทธิผล 

การบริหารจัดการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์
ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.686 
108.811 
111.498 

3 
396 
399 

0.895 
0.275 

3.259 0.022 

2. ด้านคุณภาพการบริหาร 
จัดการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.799 
82.799 
84.598 

3 
396 
399 

0.600 
0.209 

2.868 0.036 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.919 
59.807 
61.726 

3 
396 
399 

0.640 
0.151 

4.236 0.006 
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 จากตารางที่ 4.17 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร ระหว่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้แตกต่างกัน มีประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร ทั้งในภาพรวมพบว่า 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์กับด้านคุณภาพการบริหารจัดการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐานที่ 2  
เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนอาชีพและรายได้ โดยรวมพบว่าประสิทธิผลการบริหารจัดการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร  
แตกต่างกัน โดยอาชีพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนรายได้แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า อาชีพ มีประสิทธิผลการบริหาร
จัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และ
จังหวัดก าแพงเพชร ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนรายได้ พบว่า มีประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และด้านคุณภาพการบริหารจัดการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตอนที่ 5 วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร  
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ตารางที่ 4.18  วิเคราะห์ปัจจัยการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติ      
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร   

 
การบริหารจัดการ 

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 

X  S.D. r Sig ความสัมพันธ์ 
1. การน านโยบายไปปฏิบัติ 3.79 0.46 0.281(**) 0.000 ต่ า 
2. เจ้าหน้าทีข่องอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 3.54 0.47 0.260(**) 0.000 ต่ า 
3. การจัดการพ้ืนที่ 3.57 0.40 0.378(**) 0.000 ปานกลาง 
4. การมีส่วนร่วมของชุมชน 3.28 0.49 0.217(**) 0.000 ต่ า 

รวม 3.54 0.30 0.421(**) 0.000 ปานกลาง 
 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผลการวิเคราะห์หาปัจจัยการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ    
แม่วงก์ที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร โดยการทดสอบ
สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient ) พบว่า ปัจจัย
การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก ์ที่ประกอบด้วย การนโยบายไปปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ของอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ การจัดการพ้ืนที่และการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และ
ก าแพงเพชร โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง (r = 0.421, X  = 3.54, S.D. = 0.30) 
และในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากล าดับมากไปหาน้อย     
3 ล าดับแรก คือ การจัดการพ้ืนที่  (r = 0.378, X  = 3.57, S.D. = 0.40) การน านโยบายไปปฏิบัติ       
(r = 0.281, X  = 3.79, S.D. = 0.46) เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ (r = 0.260, X  = 3.54, 
S.D. = 0.47) และการมีส่วนร่วมของชุมชน (r = 0.217, X  = 3.28, S.D. = 0.49)  ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐานที่ 3  
 ปัจจัยการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ประกอบด้วย การน านโยบายไปปฏิบัติ 
เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ การจัดการพ้ืนที่และการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่ประกอบด้วย 
การน านโยบายไปปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ การจัดการพ้ืนที่และการมีส่วนร่วมของชุมชน
มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล
ที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร และเพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร 
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เจ้าหน้าที่กรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และประชาชนบริเวณโดยรอบ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ านวน 400 คน จากประชากร 7,920 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตร
ของทาโรยาโมเน่ การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ทีม่ีค่าความเชื่อมันทั้งฉบับเท่ากับ 0.85  
 สถิติท่ีใช้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 ตอนที่ 2  วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ประสิทธิผลการบริหารจัดการการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  และ
จังหวัดก าแพงเพชร คือ การบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และคุณภาพการบริหาร
จัดการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหาร
จัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
และจังหวัดก าแพงเพชร  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ โดยใช้การทดสอบค่าสถิติ t การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA)        
ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 ตอนที่ 4  วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 หาความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหาร
จัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันแบบง่าย (Pearson Correlation Coefficient)   
 ผู้วิจัยได้น ามาสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 5.1  สรุปผลการวิจัย 
 5.2  อภิปรายผล 
 5.3  ข้อเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอข้อสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 5.1.1  ระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร   
  จากการศึกษา ระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร คือ การบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และด้านคุณภาพการบริหารจัดการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  มี
ประสิทธิผลการบริหารจัดการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติ     
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร มากกว่าด้านคุณภาพการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถ
สรุปในรายด้านได้ดังนี้ 
  ด้านที่ 1 ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
  พบว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ อุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการฟ้ืนฟูธรรมชาติที่เสื่อม
โทรมให้กลับมามีความอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืนกับอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีการปลูกป่าทดแทนเพ่ือ
ฟ้ืนฟูความสมดุลของป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีการป้องกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างได้ผลกับพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ถูกบุกรุกลดลง 
ชุมชนในและรอบพ้ืนที่เป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนข้อที่ได้ค่า 
เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีฐานข้อมูลและเครือข่าย การมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ที่
เข้มแข็งและด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ตามล าดับ 
  ด้านที่ 2 ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 
  พบว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ พบว่า 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 
3 ล าดับแรก คือ การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีการวางแผนและแนวทางการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบและประเมินผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพมีความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ 
ประชาชน และนักท่องเที่ยวต่อการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  การบริหารจัดการอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์มีการปฏิบัติงานเชิงรุกในการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์กับการบริหาร
จัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ปฏิบัติงานรวดเร็ว ถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในอุทยาน 
ส่วนข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ได้ค านึงถึงผลประโยชน์ 
ของอุทยานมาเป็นอันดับแรก เช่น การดูแลพ้ืนที่ป่า และทรัพยากรป่าไม้ ตามล าดับ 
 5.1.2  เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
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  จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร โดยจ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และประชาชนบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ พบว่า มี
ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร แตกต่างกัน โดยอาชีพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพจิารณาเป็นรายปัจจัย 
พบว่า อาชีพมีประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดแพงเพชร ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนรายได้ พบว่า มีประสิทธิผลการบริหาร
จัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และ
จังหวัดก าแพงเพชร ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และด้านคุณภาพการบริหาร
จัดการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 5.1.3  ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ กับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติ  
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร   
  จากการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์กับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติ  
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
ทีป่ระกอบด้วย การน านโยบายไปปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ การจัดการพ้ืนที่ และ
การมีส่วนร่วมของชุมชน มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ การจัดการพ้ืนที่ การนโยบายไปปฏิบัติ 
เจ้าหน้าทีข่องอุทยานแห่งชาติแม่วงก ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามล าดับ 
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร มีประเด็นที่
น่าสนใจและน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  
 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ระดับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติ  
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร คือ การบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติ   
แม่วงก์ และด้านคุณภาพการบริหารจัดการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
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รายด้านพบว่า ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  มีประสิทธิผลการบริหาร
จัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
และจังหวัดก าแพงเพชร มากกว่าด้านคุณภาพการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียด ได้ดังนี ้
 ด้านที่ 1 การบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มี
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการฟ้ืนฟูธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้กลับมามี
ความอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืนกับอุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีการปลูกป่าทดแทนเพ่ือฟ้ืนฟูความสมดุล
ของป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่ งยืน  อุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีการป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างได้ผลกับพ้ืนที่อุยานแห่งชาติแม่วงก์ถูกบุกรุกลดลง ชุมชนใน
และรอบพ้ืนที่เป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอาจเป็นเพราะว่า
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และประชาชน
บริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เห็นความส าคัญของธรรมชาติที่ปัจจุบันนี้ จะมีธรรมชาติลด
น้อยลงเลื่อยๆ ถ้าขาดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น ทุกคนจะต้องอนุรักษ์และช่วยกันฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์จนสามารถด ารงอยู่ไปถึงชั่วลูกชั่วหลานตลอดไปอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลพ้ืนที่ป่าเพ่ือลดการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง
สอดคล้องกับ สมพงศ์ เกษมสิน (2514) ในเรื่อง การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอา
ทรัพยากรการบริหาร เช่น คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ มาประกอบการตามกระบวนการ
บริหาร เช่น POSDCORB Model ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร
นิยมใช้กับการบริหารราชการหรือการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งมีศัพท์บัญญัติว่ารัฐประศาสนศาสตร์ 
และค าว่า การจัดการ นิยมใช้การบริหารธุรกิจเอกชนหรือการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้ให้
ความหมายการบริหารไว้ว่า การบริหารมีลักษณะเด่นเป็นสากลอยู่หลายประการดังนี้ การบริหารงาน
ย่อมมีวัตถุประสงค์ การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบ การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการ
บริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ  การบริหาร
เป็นการด าเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคล กล่าวคือ 
ความร่วมใจจะก่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม อันจะน าไปสู่พลังของกลุ่มที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีเหตุผล การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ การบริหารไม่มีตัวตนแต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
 ด้านที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ 
 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 
พบว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติ    
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร  ด้านคุณภาพการบริหารจัดการในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ การ
บริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีการวางแผนและแนวทางการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
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และประเมินผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ประชาชน และนักท่องเที่ยว
ต่อการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีการ
ปฏิบัติงานเชิงรุกในการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์กับการบริหารจัดการอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ปฏิบัติงานรวดเร็ว ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในอุทยาน ทั้งอาจเป็นเพราะ 
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และประชาชน
บริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เห็นความส าคัญของคุณภาพในการบริหารจัดการ เพราะการ
บริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ จะต้องมีการวางแผนการท างาน วางแผนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูธรรมชาติ วางแผน
ก าลังเจ้าหน้าที่ การมีส่วนร่วมของชุมชน และนักท่องเที่ยว เพ่ือให้การด าเนินการทุกอย่างมีระบบ
แบบแผน พร้อมทั้งเป็นการรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ความพึงพอใจ การตอบรับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพ่ือลดการขัดแย้งของเจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยว และคนในชุมชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการด าเนินงาน
ทุกอย่างที่ได้ปฏิบัติไปแล้วต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ถึงการด าเนินการดังกล่าว เพ่ือจะได้ทราบถึง
ผลการด าเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ และจะด าเนินการต่อหรือหยุดเพราะถึงท าไปก็ไม่สามารถ
บรรลุถึงวัตถุประสงค์และมีคุณภาพในการบริหารจัดการได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ 
(2540) ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการ ที่เป็นคู่มือในการบริหารจัดการภายใต้ความซับซ้อนของระบบ
ข้อมูลข่าวสารได้ชี้ประเด็นส าคัญในการบริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จไว้แต่ละด้าน ได้แก ่การใช้
เทคนิควิธีที่มีขอบเขตครอบคลุมวัตถุประสงค์มีกลยุทธ์และมีคุณภาพ การบริหารจัดการในลักษณะ
เป็นกระบวนการแก้ปัญหา การมีคณะผู้บริหารที่มีศักยภาพในการตัดสินใจสูง การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการของผู้บริหารทุกคน การน าผลจากการตัดสินใจมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว  การมี
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่เหมาะสม และการบริหารจัดการให้ความเหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ ์
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2  
 เพ่ือเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
 พบว่า จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร โดยจ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และประชาชนบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ พบว่า มี
ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร  แตกต่างกัน โดยอาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย 
พบว่า อาชีพ มีประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนรายได้ พบว่า มีประสิทธิผล
การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัด
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นครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  และด้าน
คุณภาพการบริหารจัดการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งอาจเป็นเพราะว่า
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และประชาชน
บริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน แต่ทุกคนก็เห็นถึงความ 
ส าคัญของการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และก าแพงเพชร เพราะทุกพ้ืนที่ก็นับได้ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องการ
จะอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้อยู่คู่กับลูกหลานต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ สยาม ช้างเนียม (2544) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรในพ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า 
ราษฎรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-60 ปี ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ได้รับการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
อาชีพหลัก และมีอาชีพรองคือ รับจ้าง มีรายได้ครัวเรือนอยู่ระหว่าง 30,000 - 60,000 บาท ต่อปี    
ถือครองที่ดินเฉลี่ยรายละ 1.02 แปลง เนื้อที่เฉลี่ย 30.49 ไร่ ถือครองมาก่อนปี พ.ศ. 2532 โดยได้มา
จากการรับมรดกตกทอด ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือท าการเกษตรเกือบทั้งหมด ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้าน
ป่าไม้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อยู่ในระดับสูง ส าหรับการมี    
ส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทัพยากรป่าไม้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.83 ในส่วนของเพศ อายุ การศึกษา พบว่าไม่มีปัจจัยใดที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริส่วน ส่วนอาชีพและรายได้ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และประชาชนบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ต่างกัน ย่อมมี
ผลต่อการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์และก าแพงเพชร อาจเป็นเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือมีภาระในการ
รับผิดชอบต่างกัน ย่อมส่งผลต่อการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และก าแพงเพชร ที่ต่างกันได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ สยาม 
ช้างเนียม (2544) 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  
 เพ่ือความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์กับประสิทธิผลการ
บริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร 
 พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ประกอบด้วย การน านโยบายไป
ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ การจัดการพ้ืนที่และการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความ 
สัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกใน
ระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 
3 ล าดับแรก คือ การจัดการพ้ืนที่ การนโยบายไปปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และ
การมีส่วนร่วมของชุมชน ตามล าดับ อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
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เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และประชาชนบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เห็นว่าการ
บริหารจัดการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องให้ความส าคัญในเรื่องของการจัดการ
พ้ืนที่ การน านโยบายไปปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพราะการบริหารจัดการทุกเรื่องต้องมีนโยบายการในการท างาน มีการวางแผน มี การมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ในการท างานตามนโยบาย และนอกจากนี้แล้วไม่ว่าการท างานทุกอย่างทุกคนต้องมีส่วนร่วม
ในการท างานไม่ว่าหน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กรอิสระ ประชาชน ก็ล้วนแต่ต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมทั้งนั้นจึงจะผลักดันให้งานที่ท านั้นส าเร็จได้ ซ่ึงสอดคล้องกับศุภชัย ยาวะประภาษ (2545) ในเรื่อง
นโยบายที่กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการมี
ความต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง มีขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา 
และประเด็นที่สอง คือ การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของ
นโยบาย และสอดคล้องกับ สุทิน นพเกตุ (2549) ในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากร การจัดการ
พ้ืนที่ และการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการไว้ดังนี้ การบริหารจัดการ หมายถึง
การเสริมสร้างสังคมไทยไปสู่สังคมที่ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ตลอดจนเป็นสังคมที่วัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนและสุจริตชนแล้วนั้น  สิ่งส าคัญอีกประการ
หนึ่งคือ กระบวนการในการไปถึงเป้าหมายซึ่งต้องอาศัยการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักและความส านึกในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและการยกระดับสังคมไทยของ
ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการทุ่มเททั้งแรงกาย 

  
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  สรุปได้ว่า ด้านเจ้าหน้าที่ เนื่องจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีขนาดพ้ืนที่ขนาดใหญ่
ครอบคลุม 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร มีภารกิจหลายด้านจึงท าให้ก าลัง
พลที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะกิจกรรมการลาดตระเวนในพ้ืนที่ป่าชั้นในของ
อุทยานและยังขาดอุปกรณ์ที่ร่วมสมัยทั้งพาหนะในการลาดตระเวนและอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน เสบียงในการออกตรวจปราบปรามในการดูแลพื้นที่ป่า และ
เพ่ิมสวัสดิ์การต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ในการออกปฏิบัติหน้าที่ 
  ส่วนด้านชุมชนรอบเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์พบว่า ราษฎรมีความต้องการให้
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีการท าแนวเขตที่ชัดเจนว่าตรงไหนเป็นเขตของอุทยานฯ และต้องการให้
เจ้าหน้าที่อุทยานฯ สร้างความสนิทสนมคุ้นเคย โดยการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และต้องการให้
มีการสร้างความเข้าใจหรือเผยแพร่กฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น  และต้องการให้ส่งเสริมอาชีพ
เครื่องจักสานในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมในท้องถิ่น ให้ค าแนะน าตลอดจนหาตลาดเพ่ือเป็นการช่วย
เพ่ิมรายได้ในครัวเรือน และต้องการให้ส่งเสริมการปรับปรุงสภาพดินในทางเกษตรให้มีความอุดม
สมบูรณ์ โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชบ ารุงดินแก่เกษตรกรจะได้ไปปรับปรุงพ้ืนที่เพาะปลูกผลผลิต
ทางการเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์  
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  1) ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย  
      1.1) การก าหนดเขตป่ากันชน โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การจัดตั้งป่าชุมชน การจัดการด้านใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบริเวณป่า
ชุมชนอย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรมในระดับชุมชน รวมถึงการสร้างพ้ืนที่รูปธรรมในระดับ
ครอบครัว เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรจากป่า โดยน าพืชพันธุ์ที่เคยเก็บหาจากป่ามาปลูกผสมผสานเพ่ือใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีท ากินของตนเอง  
   1.2) ด าเนินการเสนอให้ผนวกอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติ  
คลองลาน เป็นมรดกโลกร่วมกับผืนป่าตะวันตก ซึ่งอุทยานแห่งชาติแม่วงก์เป็นแหล่งที่มีความอุดม
สมบูรณ์ทั้งพันธุ์พืช และสัตว์ป่า รวมถึงเป็นแหล่งต้นก าเนิดของล าน้ าที่ส าคัญ  
   1.3) การก าหนดนโยบายและวางแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง
การเผยแพร่ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม 
  2) ข้อเสนอแนะด้านการบริหาร 
   2.1) การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย  การจัดตั้งกลุ่ม ชุมชน ชมรม 
สมาคม เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือทั้งทาง 
ด้านพลังกาย พลังใจ พลังความคิด ด้วยจิตส านึกในความมีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีต่อ
ตัวเรา เช่น กลุ่มชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียน
และสถาบันการศึกษาต่างๆ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย มูลนิธิสืบนาคะ
เสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นต้น 
   2.2) ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช่วยกันดูแลรักษา
ให้คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตในท้องถิ่นของตน การ
ประสานงานเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับประชาชนให้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง ฟ้ืนฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
   2.3) ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ค้นหาวิธีการ และพัฒนาเทคโนโลยี มาใช้ในการ
จัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาจัดการวางแผนพัฒนา การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีการประหยัดพลังงาน
มากขึ้น การค้นคว้าวิจัยวิธีการจัดการ การปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
เป็นต้น 
   2.4) การก าหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาลในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือเป็นหลักการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องยึดถือและน าไปปฏิบัติรวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาแผนป้องกันและการฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมจากพ้ืนที่ถูกบุกรุกท าลาย
ให้กลับคืนมาคงสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบรูณ์ดังเดิม 
  2) ควรมีการศึกษาถึงความส าเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์อย่างต่อเนื่อง จะทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อจะ
ได้น าไปเป็นแนวทางของการพัฒนาอุทยานแห่งชาติอ่ืนๆ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ในการยึดถือและปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
  3) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเจาะลึกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตส านึกของปราชญ์ชาวบ้าน        
นักอนุรักษ์ในระดับพ้ืนที่ของเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
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ที่  พิเศษ/ ๒๕๕๗                         มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
       ในพระบรมราชูปถัมภ์  
       ปณจ.ประตูน ้าพระอินทร์ จ.ปทุมธานี  
       ๑๓๑๘๐  
    
        26  เมษายน   ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง  ขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เรียน  ดร.ประเวศน์  มหารัตน์สกุล    
 

ด้วย ว่าที่ ร.ต.เอกรัตน์ จันทร์ศิริ รหัสนักศึกษา ๕๕B๕๓๓๓๐๑26  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์      
จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งอยู่ระหว่างการท้าภาคนิพนธ์ เรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัด
ก้าแพงเพชร” โดยมี ศาสตราจารย์  ดร.บุญทัน  ดอกไธสง  เป็นประธานควบคุมภาคนิพนธ์ 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ เรียนเชิญท่านเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าวข้างต้น และขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
                         ขอแสดงความนับถือ 
         

                                                                               
                                                             (ศาสตราจารย์ ดร. บุญทัน  ดอกไธสง) 
                                                    ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                       รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
 
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   
โทรศัพท์  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต่อ  ๔๐๗ 
โทรสาร  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖  ต่อ  ๔๐๘ 
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ที่  พิเศษ/ ๒๕๕๗                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
       ในพระบรมราชูปถัมภ์  
       ปณจ.ประตูน ้าพระอินทร์ จ.ปทุมธานี  
       ๑๓๑๘๐  
    
         26  เมษายน   ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง  ขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
เรียน  ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ    
 

 ด้วย ว่าที่ ร.ต.เอกรัตน์ จันทร์ศิริ รหัสนักศึกษา ๕๕B๕๓๓๓๐๑26  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์      
จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งอยู่ระหว่างการท้าภาคนิพนธ์ เรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัด
ก้าแพงเพชร” โดยมี ศาสตราจารย์  ดร.บุญทัน  ดอกไธสง  เป็นประธานควบคุมภาคนิพนธ์ 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ เรียนเชิญท่านเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าวข้างต้น และขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี   
 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
                                                                     ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                              
                                                             (ศาสตราจารย์ ดร. บุญทัน  ดอกไธสง) 
                                                    ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                       รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
 
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   
โทรศัพท์  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต่อ  ๔๐๗ 
โทรสาร  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖  ต่อ  ๔๐๘ 
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ที่  พิเศษ/ ๒๕๕๗                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                               
       ในพระบรมราชูปถัมภ์  
       ปณจ.ประตูน ้าพระอินทร์ จ.ปทุมธานี  
       ๑๓๑๘๐  
    
      26  เมษายน   ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง  ขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
เรียน  ดร.ชรินทร์  สีทับทิม    
 

 ด้วย ว่าที่ ร.ต.เอกรัตน์ จันทร์ศิริ รหัสนักศึกษา ๕๕B๕๓๓๓๐๑26  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์      
จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งอยู่ระหว่างการท้าภาคนิพนธ์ เรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัด
ก้าแพงเพชร” โดยมี ศาสตราจารย์  ดร.บุญทัน  ดอกไธสง  เป็นประธานควบคุมภาคนิพนธ์ 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ เรียนเชิญท่านเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าวข้างต้น และขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
                                                                     ขอแสดงความนับถือ 
  

                                                                              
                                                             (ศาสตราจารย์  ดร. บุญทัน  ดอกไธสง) 
                                                     ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                       รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
 
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   
โทรศัพท์  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต่อ  ๔๐๗ 
โทรสาร  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖  ต่อ  ๔๐๘ 
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ที่  ศธ.ว.0551.13/02๕            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                               
              ในพระบรมราชูปถัมภ์  
              ปณจ.ประตูน ้าพระอินทร์ จ.ปทุมธานี  
              ๑๓๑๘๐  
    
             13  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือส้าหรับการวิจัย 
 
เรียน  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน   
 

 ด้วย ว่าที่ ร.ต.เอกรัตน์ จันทร์ศิริ รหัสนักศึกษา ๕๕B๕๓๓๓๐๑26  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี  ซึ่งอยู่ระหว่างการท้าภาคนิพนธ์ เรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัด
ก้าแพงเพชร” โดยมี ศาสตราจารย์  ดร.บุญทัน  ดอกไธสง  เป็นประธานควบคุมภาคนิพนธ์ 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ เรียนเชิญท่านเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าวข้างต้น และขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                                                               ขอแสดงความนับถือ 
  
                                                                               
                                                            (รองศาสตราจารย์  ดร. สุรินทร์ นิยมางกูร) 
                                                        ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                          รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
 
 
 
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   
โทรศัพท์  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต่อ  ๔๐๗ 
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ที่  พิเศษ/2557             มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                               
              ในพระบรมราชูปถัมภ์  
              ปณจ.ประตูน ้าพระอินทร์ จ.ปทุมธานี  
              ๑๓๑๘๐  
    
             3  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลส้าหรับการวิจัย 
 
เรียน  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์    
 

 ด้วย ว่าที่ ร.ต.เอกรัตน์ จันทร์ศิริ รหัสนักศึกษา ๕๕B๕๓๓๓๐๑26  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี  ซึ่งอยู่ระหว่างการท้าภาคนิพนธ์ เรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัด
ก้าแพงเพชร” โดยมี ศาสตราจารย์  ดร.บุญทัน  ดอกไธสง  เป็นประธานควบคุมภาคนิพนธ์ 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ เรียนเชิญท่านเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าวข้างต้น และขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                                                     ขอแสดงความนับถือ 
  
                                                                        
                                                            (ศาสตราจารย์  ดร. สุรินทร์ นิยมางกูร) 
                                                      ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                        รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
 
 
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   
โทรศัพท์  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต่อ  ๔๐๗ 
โทรสาร  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖  ต่อ  ๔๐๘ 
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ 

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร  
  

ค าอธิบาย 
1. แบบสอบถามฉบับนี เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา     

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และก้าแพงเพชร ซ่ึงท่านเป็นบุคคลส้าคัญที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาครั งนี  ทั งนี  ผลการศึกษาที่ได้ผู้ศึกษาจะน้าไปเสนอต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์และก้าแพงเพชร เพ่ือน้าไปใช้ประกอบการพิจารณาก้าหนดแผนงานเพ่ือปรับปรุง 
และการพัฒนา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2. แบบสอบถามฉบับนี  แบ่งเนื อหาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัด
ก้าแพงเพชร  
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก ์จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก้าแพงเพชร  
 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก้าแพงเพชร 

3. ผู้ศึกษาต้องกราบขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี  ที่การสอบถามข้อมูลครั งนี อาจรบกวนเวลา
ของท่าน ทั งนี  ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากทุกท่านเป็น
อย่างดี และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี  

 
 
 

           (ว่าที่ ร้อยตรเีอกรัตน์ จันทร์ศิริ) 
                                  นักศึกษาปริญญาโท  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ล าดับชุดที่       
 

แบบสอบถาม 
เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยาน

แห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร 
------------------------------------------ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท้าเครื่องหมาย  ลงใน  ให้ตรงหรือใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน

มากที่สุด 
 
1. เพศ        
   ชาย    หญิง  
 
2.  อายุ    
     ต่้ากว่า 18 ปี     19-30 ปี 
     31 – 40 ปี    41 ปี ขึ นไป 
 
3. ระดับการศึกษา 
     ประถมศึกษา     มัธยมศึกษา 
     ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี  
 
4. อาชีพหลักของท่าน (ให้เลือกตอบอาชีพที่ท้ารายได้ให้กับท่านมากที่สุดเพียงอาชีพเดียว)  
     เกษตรกรรม    ท้าธุรกิจส่วนตัว 
     รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ    อาชีพอ่ืนๆ ระบ…ุ……………………… 
     พนักงานบริษัท / องค์กรเอกชน  
 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 
      ต่้ากว่า 5,000 บาท    5,001 - 10,000 บาท 
     10,001 - 15,000 บาท     15,001 บาท ขึ นไป   
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ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติ    
แม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก้าแพงเพชร 
ค าชี้แจง กรุณาท้าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับ ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

การบริหารจัดการอุยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

การน านโยบายไปปฏิบัติ 
1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีนโยบายที่
ชัดเจนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

2. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีการน้านโยบายของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาปฏิบัติภายในอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ 

     

3. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีการติดตามและประเมินผล
ตามนโยบายที่อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้
ก้าหนดไว้ 

     

4. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีการตอบรับต่อ นโยบายของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

     

5. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีนโยบายและมาตราการที่ดีใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     
 

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ 
6. มีเจ้าหน้าที่เพียงพอ ทั งเชิงปริมาณและคุณภาพใน  
การบริหารจัดการพื นที่ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 

     

7. เจ้าหน้าทีข่องอุทยานแม่วงก์มีการเผยแพร่ กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรป่าไม้
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     

8. การเพ่ิมประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ 
แม่วงก์อย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
อย่างสม่้าเสมอ 

     

9. เจ้าหน้าที่มีการพบปะ หรือเข้าร่วมประชุมระดับพื นที่ใน
การประชุมหมู่บ้าน เข้าร่วมในพิธีกรรมประเพณีในวัน
ส้าคัญต่างๆ 

     

10. เจ้าหน้าที่มีการจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการ
อนุรักษ์ประเภทต่างๆ เช่น ป้าย โปสเตอร์ แผ่นพับ 
วารสาร หนังสื่อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออ่ืนๆ 
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การบริหารจัดการอุยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

การจัดการพื้นที่ 
11. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ได้มีการน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ในการบริหารจัดการพื นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

12. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีการปิดเขต/แหล่งท่องเที่ยว 
เพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในบางช่วงเวลา หรือก้าหนด 
เวลาเข้าชมเป็นรอบๆ ในจุดที่มีความแออัด รวมถึงก้าหนด
พื นทีท่ี่มีความเปราะบางสูงเป็นเขตหวงห้าม 

     

13. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์
ของพื นที่อย่างชัดเจน และมีป้ายชื่อแสดงเขตการใช้
ประโยชน์ หรือเขตห้ามใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 

     

14. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีการจัดชุดลาดตระเวนและ
ตรวจตราหาข่าว 

     

15. งบประมาณท่ีได้รับเพียงพอต่อการบริหารจัดการพื นที่
ของอุทยานแห่งแม่วงก์ 

     
 

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
16. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
วิชาการ กับหน่วยงานท้องถิ่น สถานศึกษา นักวิชาการ 
และภาคเอกชน 

     

17. ประชาชนมีส่วนร่วมในการก้าหนดวางแผนงานหรือ
กระบวนการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

18. ประชาชนมีส่วนร่วมในการด้าเนินการด้านการ 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 

     

19. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งข่าวสารหรือรายงาน 
ให้เจ้าหน้าที่ทราบเมื่อเห็นการกระท้าผิดเกี่ยวกับป่าไม้ 

     

20. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการ  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างจิตส้านึก  
ต่อสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 3 ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก ์จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก้าแพงเพชร 
ค าชี้แจง  กรุณาท้าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติ

แม่วงก ์จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก าแพงเพชร 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

การบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
21. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีการป้องกันการท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างได้ผล 

     

22. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีการอุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการฟื้นฟูธรรมชาติที่
เสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน 

     

23. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีการปลูกป่าทดแทน เพ่ือ 
ฟ้ืนฟูความสมดุลของป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

     

24. พื นที่อุยานแห่งชาติแม่วงก์ถูกบุกรุกลดลง ชุมชน 
ในและรอบพื นที่ เป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

25. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีฐานข้อมูลและเครือข่าย  
การมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ท่ีเข้มแข็งและด้าเนินงาน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

     

คุณภาพการบริหารจัดการ 
26. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ประชาชน และ
นักท่องเที่ยว ต่อการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 

     

27. การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีการ
ปฏิบัติงานเชิงรุก ในการบริหารจัดการพื นที่อุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ 

     

28. การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ปฏิบัติงาน
รวดเร็ว ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นภายในอุทยาน 

     

29. การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ได้ค้านึง  
ถึงผลประโยชน์ของอุทยานมาเป็นอันดับแรก เช่น การ 
ดูแลพื นที่ป่าและทรัพยากรป่าไม้ 

     

30. การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีการ
วางแผนและแนวทางการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก้าแพงเพชร 
ค าชี้แจง  โปรดระบุความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัด
ก้าแพงเพชร เพ่ือการพัฒนาอย่างมีประสิทธิ์ภาพต่อไป 
 
....................................................................................................... .........................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................... .........................................................
................................................................................................................................................................ 
 

*** ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามด้วยดี *** 
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ภาคผนวก ค 
การตรวจสอบเคร่ืองมือ โดยการวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น 
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Reliability Statistics 
 

Cranach’s Alpha N of Items 
.85 30 

 

Item-Total Statistics 

  

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 
 Item 

Deleted 
pc1 102.0333 82.654 -.142 .863 
pc2 101.9667 79.275 .248 .855 
pc3 101.9000 75.817 .484 .850 
pc4 101.9000 73.610 .635 .845 
pc5 102.0000 76.000 .489 .850 
of1 102.1000 74.645 .510 .848 
of2 102.1000 80.231 .104 .859 
of3 101.9000 79.886 .116 .859 
of4 102.0333 78.792 .198 .857 
of5 102.1333 81.430 -.013 .861 
pt1 102.3000 73.872 .592 .846 
pt2 102.0333 76.930 .395 .852 
pt3 101.9333 73.513 .587 .846 
pt4 102.1000 75.541 .474 .850 
pt5 102.1333 74.395 .530 .848 
ps1 102.4333 74.944 .542 .848 
ps2 102.2667 77.926 .230 .857 
ps3 102.2667 73.720 .649 .845 
ps4 102.3667 76.240 .562 .849 
ps5 102.5333 76.120 .438 .851 
ot1 101.8667 75.982 .481 .850 
ot2 101.8333 76.075 .440 .851 
ot3 101.6333 73.826 .567 .847 
ot4 101.9000 74.231 .470 .849 
ot5 101.8000 73.338 .565 .846 
mt1 102.4667 78.602 .226 .856 
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Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 
 Item 

Deleted 
mt2 102.3667 77.689 .240 .857 
mt3 102.4000 78.386 .192 .858 
mt4 102.5000 77.776 .257 .856 
mt5 102.1667 77.937 .194 .859 
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ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัด
ก้าแพงเพชร โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
Statistics 
ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก ์
 

 

N Mean 
Std. 

Deviation 
Valid Missing Valid Missing 

1. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีการป้องกันการท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างได้ผล 

400 0 3.6750 .68597 

2. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการฟ้ืนฟู
ธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบรูณ์
อย่างยั่งยืน 

400 0 3.7875 .68081 

3. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีการปลูกป่าทดแทนเพ่ือ
ฟ้ืนฟูความสมดุลของป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

400 0 3.7800 .70202 

4. พื นที่อุยานแห่งชาติแม่วงก์ถูกบุกรุกลดลง ชุมชน 
ในและรอบพื นที่เป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

400 0 3.6700 .70877 

5. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีฐานข้อมูลและเครือข่าย   
การมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ท่ีเข้มแข็งและด้าเนินงาน  
ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

400 0 3.6250 .70400 

รวม 400 0 3.7075 .52862 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



115 
 

ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 
 

 
  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Valid Missing Valid Missing 

1. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวต่อการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ 

400 0 3.2025 .70905 

2. การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีการ
ปฏิบัติงานเชิงรุกในการบริหารจัดการพื นที่อุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ 

400 0 3.1950 .70585 

3. การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ปฏิบัติงาน
รวดเร็ว ถูกต้อง  ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นภายใน
อุทยาน 

400 0 3.1900 .75187 

4. การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ได้
ค้านึงถึงผลประโยชน์ ของอุทยานมาเป็นอันดับแรก 
เช่น การดูแลพื นที่ป่า และทรัพยากรป่าไม้ 

400 0 3.1800 .73071 

5. การบริหารจัดการอุทยานแหง่ชาติแม่วงก์ มีการวางแผน
และแนวทางการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ 

400 0 3.4925 .76577 

รวม 400 0 3.2520 .46046 
 
ผลรวมระดับระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก้าแพงเพชร ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก ์และด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 
 

สรุปผลรวมระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Valid Missing Valid Missing 

ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 400 0 3.7075 .52862 
ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 400 0 3.2520 .46046 

รวม 400 0 3.4798 .39332 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัดก้าแพงเพชร อายุ 

Descriptive 
อายุ 
 

 
  

  
  

N Mean S.D. 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean Minimum Maximum 

Upper 
Bound 

Upper 
Bound 

sumot 1. ต่้ากว่า 18 ปี 31 3.8774 .67858 .12188 3.6285 4.1263 3.00 5.00 
  2. 19-30 ป ี 202 3.6832 .51313 .03610 3.6120 3.7544 2.20 5.00 
  3. 31-40 ปี 85 3.6376 .45929 .04982 3.5386 3.7367 2.40 5.00 
  4. 41ปีขึ นไป 82 3.7756 .55812 .06163 3.6530 3.8982 1.80 5.00 
  Total 400 3.7075 .52862 .02643 3.6555 3.7595 1.80 5.00 
summt 1. ต่้ากว่า 18 ปี 31 3.2194 .50690 .09104 3.0334 3.4053 2.40 4.40 
  2. 19-30 ป ี 202 3.2723 .40115 .02822 3.2166 3.3279 2.20 4.40 
  3. 31-40 ปี 85 3.2447 .38960 .04226 3.1607 3.3287 2.20 4.40 
  4. 41ปีขึ นไป 82 3.2220 .62460 .06898 3.0847 3.3592 1.20 4.80 
  Total 400 3.2520 .46046 .02302 3.2067 3.2973 1.20 4.80 
sum 1. ต่ ากว่า 18 ปี 31 3.5484 .45671 .08203 3.3809 3.7159 2.90 4.30 
otmt 2. 19-30 ปี 202 3.4777 .35175 .02475 3.4289 3.5265 2.30 4.60 
  3. 31-40 ปี 85 3.4412 .32671 .03544 3.3707 3.5116 2.80 4.20 
  4. 41ปีขึ้นไป 82 3.4988 .51316 .05667 3.3860 3.6115 1.50 4.60 
  Total 400 3.4797 .39332 .01967 3.4411 3.5184 1.50 4.60 
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ANOVA 
 

    

Sum 
of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ Between Groups 1.810 3 .603 2.178 .090 
ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ Within Groups 109.688 396 .277     
  Total 111.497 399       
ด้านคุณภาพการบริหาร Between Groups .195 3 .065 .304 .822 
จัดการ Within Groups 84.404 396 .213     
  Total 84.598 399       
 Between Groups .303 3 .101 .651 .583 

รวม Within Groups 61.423 396 .155     
  Total 61.726 399       

 
Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons Scheffe  

 

Dependent 
Variable 

(I) อายุ (J) อายุ 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% 
Confidence 

Interval 
Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

sumot 1. ต่้ากว่า 18 ป ี 2. 19-30 ปี .14545 .17511 .875 -.3462 .6371 
    3. 31-40 ปี .06708 .16313 .982 -.3909 .5251 
    4. 41ปีขึ นไป .01378 .15516 1.000 -.4218 .4494 
  2. 19-30 ปี 1.  ต่้ากว่า 18 ปี -.14545 .17511 .875 -.6371 .3462 
   3. 31-40 ปี -.07838 .10459 .905 -.3720 .2153 
    4. 41ปีขึ นไป -.13167 .09167 .560 -.3890 .1257 
  3. 31-40 ปี 1. ต่้ากว่า 18 ปี -.06708 .16313 .982 -.5251 .3909 
    2. 19-30 ปี .07838 .10459 .905 -.2153 .3720 
    4. 41ปีขึ นไป -.05329 .06596 .884 -.2385 .1319 
  4. 41ปีขึ นไป 1. ต่้ากว่า 18 ปี -.01378 .15516 1.000 -.4494 .4218 
    2. 19-30 ปี .13167 .09167 .560 -.1257 .3890 
    3. 31-40 ปี .05329 .06596 .884 -.1319 .2385 
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Dependent 
Variable 

(I) อายุ (J) อายุ 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% 
Confidence 

Interval 
Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

summt 1. ต่้ากว่า 18 ปี 2. 19-30 ปี -.05292 .08905 .950 -.3029 .1971 
    3. 31-40 ปี -.02535 .09687 .995 -.2973 .2466 
    4. 41ปีขึ นไป -.00260 .09734 1.000 -.2759 .2707 
  2. 19-30 ปี 1. ต่้ากว่า 18 ปี .05292 .08905 .950 -.1971 .3029 
    3. 31-40 ปี .02757 .05969 .975 -.1400 .1951 
    4. 41ปีขึ นไป .05033 .06045 .875 -.1194 .2200 
  3. 31-40 ปี 1. ต่้ากว่า 18 ปี .02535 .09687 .995 -.2466 .2973 
    2. 19-30 ปี -.02757 .05969 .975 -.1951 .1400 
    4. 41ปีขึ นไป .02275 .07146 .992 -.1779 .2234 
  4. 41 ปีขึ นไป 1. ต่้ากว่า 18 ปี .00260 .09734 1.000 -.2707 .2759 
    2. 19-30 ปี -.05033 .06045 .875 -.2200 .1194 
    3. 31-40 ปี -.02275 .07146 .992 -.2234 .1779 
sumotmt 1. ต่้ากว่า 18  ป ี 2. 19-30 ปี .07066 .07597 .834 -.1426 .2840 
    3. 31-40 ปี .10721 .08263 .641 -.1248 .3392 
    4. 41ปีขึ นไป .04961 .08304 .949 -.1835 .2827 
  2. 19-30 ปี 1. ต่้ากว่า 18 ปี -.07066 .07597 .834 -.2840 .1426 
    3. 31-40 ปี .03655 .05092 .915 -.1064 .1795 
    4. 41ปีขึ นไป -.02106 .05157 .983 -.1658 .1237 
  3. 31-40 ปี 1. ต่้ากว่า 18 ปี -.10721 .08263 .641 -.3392 .1248 
    2. 19-30 ปี -.03655 .05092 .915 -.1795 .1064 
    4. 41ปีขึ นไป -.05760 .06096 .827 -.2288 .1135 
  4. 41 ปีขึ นไป 1. ต่้ากว่า 18 ปี -.04961 .08304 .949 -.2827 .1835 
    2. 19-30 ปี .02106 .05157 .983 -.1237 .1658 
    3. 31-40 ปี .05760 .06096 .827 -.1135 .2288 
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รายได้ 
Descriptives 
 

 
  

  
  

N Mean S.D. 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean Minimum Maximum 

Upper 
Bound 

Upper 
Bound 

sumot 1. ต่้ากว่า   
   5,000 บาท 

68 3.8471 .60359 .07320 3.7010 3.9932 2.80 5.00 

  2. 5,001- 
   10,000 บาท 

198 3.6333 .51050 .03628 3.5618 3.7049 1.80 5.00 

  3. มากกว่า   
   10,001 –  
   15,000 บาท 

102 3.7333 .49259 .04877 3.6366 3.8301 3.00 5.00 

  4. 15,001 บาท 
    ขึ นไป 

32 3.7875 .52533 .09287 3.5981 3.9769 3.00 5.00 

  Total 400 3.7075 .52862 .02643 3.6555 3.7595 1.80 5.00 
sum
mt 

1. ต่้ากว่า   
   5,000 บาท 

68 3.2706 .53506 .06489 3.1411 3.4001 2.20 4.40 

  2. 5,001- 
   10,000 บาท 

198 3.1889 .47525 .03377 3.1223 3.2555 1.20 4.80 

  3. มากกว่า   
   10,001 –  
   15,000 บาท 

102 3.3255 .37435 .03707 3.2520 3.3990 2.40 4.40 

  4. 15,001 บาท 
    ขึ นไป 

32 3.3688 .40035 .07077 3.2244 3.5131 2.40 4.40 

  Total 400 3.2520 .46046 .02302 3.2067 3.2973 1.20 4.80 
sum
otmt 

1. ต่้ากว่า   
   5,000 บาท 

68 3.5588 .45326 .05497 3.4491 3.6685 2.50 4.40 

  2. 5,001- 
   10,000 บาท 

198 3.4111 .39602 .02814 3.3556 3.4666 1.50 4.60 

  3. มากกว่า   
   10,001 –  
   15,000 บาท 

102 3.5294 .33318 .03299 3.4640 3.5949 2.80 4.40 
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N Mean S.D. 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 
Minimum Maximum 

Upper 
Bound 

Upper 
Bound 

 4. 15,001 บาท 
    ขึ นไป 

32 3.5781 .35627 .06298 3.4497 3.7066 2.70 4.30 

  Total 400 3.4798 .39332 .01967 3.4411 3.5184 1.50 4.60 
 
ANOVA 
 

    

Sum 
of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ Between Groups 2.686 3 .895 3.259 .022 
ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ Within Groups 108.811 396 .275     
  Total 111.498 399       
ด้านคุณภาพการบริหาร Between Groups 1.799 3 .600 2.868 .036 
จัดการ Within Groups 82.799 396 .209     
  Total 84.598 399       
 Between Groups 1.919 3 .640 4.236 .006 

รวม Within Groups 59.807 396 .151     
  Total 61.726 399       
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Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons Scheffe  
 

Dependent 
Variable 

(I) รายได้ (J) รายได้ 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% 
Confidence 

Interval 
Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

sumot 1. ต่้ากว่า  
   5,000 บาท 

2. 5,001-10,000  บาท .21373(*) .07368 .040 .0069 .4206 

    3. มากกว่า    
   10,001 –  
   15,000 บาท 

.11373 .08207 .590 -.1167 .3441 

    4. 15,001 บาท 
    ขึ นไป 

.05956 .11237 .964 -.2559 .3750 

  2. 5,001- 1. ต่้ากว่า 5,000  บาท -.21373(*) .07368 .040 -.4206 -.0069 
     10,000  บาท 3. มากกว่า  

   10,001 –  
   15,000 บาท 

-.10000 .06389 .485 -.2794 .0794 

    4. 15,001 บาทขึ นไป -.15417 .09987 .498 -.4346 .1262 
  3. มากกว่า  1. ต่้ากว่า 5,000 บาท -.11373 .08207 .590 -.3441 .1167 
     10,001 – 2. 5,001-10,000 บาท .10000 .06389 .485 -.0794 .2794 
     15,000 บาท 4. 15,001 บาทขึ นไป -.05417 .10621 .967 -.3524 .2440 
  4. 15,001 บาท 1. ต่้ากว่า 5,000 บาท -.05956 .11237 .964 -.3750 .2559 
         ขึ นไป 2. 5,001-10,000 บาท .15417 .09987 .498 -.1262 .4346 
    3. มากกว่า 10,001 -  

    15,000 บาท 
.05417 .10621 .967 -.2440 .3524 

summt 1. ต่้ากว่า  2. 5,001-10,000 บาท .08170 .06427 .656 -.0987 .2621 
     5,000 บาท 3. มากกว่า 10,001 -    

    15,000 บาท 
-.05490 .07159 .899 -.2559 .1461 

    4. 15,001 บาทขึ นไป -.09816 .09802 .801 -.3734 .1770 
  2. 5,001- 1. ต่้ากว่า 5,000 บาท -.08170 .06427 .656 -.2621 .0987 
     10,000  บาท 3. มากกว่า 10,001 -    

    15,000 บาท 
-.13660 .05573 .113 -.2931 .0199 

    4. 15,001 บาทขึ นไป -.17986 .08712 .236 -.4245 .0647 
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Dependent 
Variable 

(I) รายได้ (J) รายได้ 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% 
Confidence 

Interval 
Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Summt 3. มากกว่า  1. ต้่ากว่า 5,000 บาท .05490 .07159 .899 -.1461 .2559 
 (ต่อ)    10,001 – 2. 5,001-10,000 บาท .13660 .05573 .113 -.0199 .2931 
     15,000  บาท 4. 15,001 บาทขึ นไป -.04326 .09265 .975 -.3034 .2169 
  4. 15,001 บาท 1. ต่้ากว่า 5,000 บาท .09816 .09802 .801 -.1770 .3734 
        ขึ นไป 2. 5,001-10,000 บาท .17986 .08712 .236 -.0647 .4245 
    3. มากกว่า 10,001 –  

    15,000 บาท 
.04326 .09265 .975 -.2169 .3034 

sumotmt 1. ต่้ากว่า  2. 5,001-10,000 บาท .14771 .05462 .064 -.0056 .3011 
     5,000 บาท 3. มากกว่า 10,001 -    

    15,000 บาท 
.02941 .06084 .972 -.1414 .2002 

    4. 15,001 บาทขึ นไป -.01930 .08331 .997 -.2532 .2146 
  2. 5,001- 1. ต่้ากว่า 5,000 บาท -.14771 .05462 .064 -.3011 .0056 
     10,000 บาท 3. มากกว่า 10,001 –  

    15,000 บาท 
-.11830 .04736 .102 -.2513 .0147 

    4. 15,001 บาทขึ นไป -.16701 .07404 .167 -.3749 .0409 
  3. มากกว่า  1. ต่้ากว่า 5,000 บาท -.02941 .06084 .972 -.2002 .1414 
     10,001 –         2. 5,001-10,000 บาท .11830 .04736 .102 -.0147 .2513 
     15,000 บาท 4. 15,001 บาทขึ นไป -.04871 .07874 .944 -.2698 .1724 
  4. 15,001 บาท 1. ต่้ากว่า 5,000 บาท .01930 .08331 .997 -.2146 .2532 
     ขึ นไป 2. 5,001-10,000 บาท .16701 .07404 .167 -.0409 .3749 
    3. มากกว่า 10,001 - 

15,000 บาท 
.04871 .07874 .944 -.1724 .2698 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่มีผลต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก้าแพงเพชร  

Correlations 
 
   sumpc sumof sumpt sumps sumotmt 
การน้านโยบาย 
ไปปฎิบัติ  

Pearson 
Correlation 

1 .350(**) .384(**) .140(**) .281(**) 

 sumpc Sig. (2-tailed)   .000 .000 .005 .000 
  N 399 399 399 399 399 
เจ้าหน้าที ่ 
ของอช.แม่
วงก์ 

Pearson 
Correlation .350(**) 1 .274(**) .190(**) .260(**) 

 sumof Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .000 
  N 399 400 400 400 400 
การจัดการ
พื นที่ 

Pearson 
Correlation 

.384(**) .274(**) 1 .216(**) .378(**) 

sumpt Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 
  N 399 400 400 400 400 
การมีส่วนร่วม
sumps 

Pearson 
Correlation 

.140(**) .190(**) .216(**) 1 .217(**) 

  Sig. (2-tailed) .005 .000 .000   .000 
  N 399 400 400 400 400 
ประสิทธิผล
การบริหาร 

Pearson 
Correlation 

.281(**) .260(**) .378(**) .217(**) 1 

 จัดการ Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000   
 sumotmt N 399 400 400 400 400 

 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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Correlations 
 

    

การบริหารจัดการ 
sumpcofptps 

ประสิทธิผล 
การบริหารจัดการ

sumotmt 
การบริหารจัดการ 
sumpcofptps 

Pearson 
Correlation 

1 .421(**) 

  Sig. (2-tailed)   .000 
  N 399 399 
ประสิทธิผล 
การบริหารจัดการ 

Pearson 
Correlation 

.421(**) 1 

sumotmt Sig. (2-tailed) .000   
  N 399 400 

 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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