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ABSTRACT
 The  objectives  of  the  study  were  to  determine  the  socio-economic  condition,  general  
information, opinion level and factors affecting people’s opinions on forest resource conservation  
surrounding  Khao  Khiao-Khao  Chom  Phu  Wildlife  Sanctuary,  Chonburi  province.  Data  
were  collected  by  employing  a  designed  questionnaire  with  302  respondents.  The  obtained  
data  were  analyzed  and  represented  in  term  of  the  statistical  values  of  percentage,  mean,  
minimum,  maximum  and  testing  the  setting  hypothesis  by  employing  t-test  and  F-test  
analysis  with  the  given  significance  level  of  0.05.
 The  results  of  the  study  indicated  that  most  respondents  were  male  (70.50%)  with  
an  average  age  of  41.30  years.  Their  educational  level  was  to  the  primary  school  level.  
Most  respondents  were  born  in  the  present  area  and  their  average  resettled  period  was  
30.50  years.  The  average  number  of  household  members  was  4.3.  The  main  occupation  
of  most  respondents  was  casual  labor  with  no  subsidiary  occupation.  The  average  annual  
household  income  and  expenditure  were  159,818.10  and  133,062.50  baht,  respectively.  The  
average  size  of  land  holding  was  4.60  rai.  Most  respondents  had  never  received  relevant  
conservation  information  (84.80%)  and  had  never  attended  any  training  courses  (86.80%)  
about  forest  resource  conservation.  Their  knowledge  about  forest  resource  conservation  
was  at  a  high  level.
 Factors  affecting  the  opinions  on  forest  resource  conservation  were  the  educational  
level,  forest  resource  conservation  training  course  attendance  and  knowledge  about  forest  
resource  conservation.  Hence,  the  related  government  agencies  should  arrange  relevant  
training  courses  to  provide  the  information  that  can  lead  to  increased  understanding  by  the  
people  in  the  target  group  about  the  significance  of  forest  resource  conservation.  Finally,  
people’s  awareness  of  forest  resource  values  as  well  as  participation  levels  in  forest  resource  
conservation  would  be  raised.
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ค�าน�า

 ในอดีตประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติมากประเทศหนึ่งโดยในช่วงเวลา

ที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ได้อาศัยความได้เปรียบทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มีอยู่มาเป็นฐานในการผลิต ส่งผลให้ประเทศไทยมี

ความเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่สูง  แต่ในขณะ

เดยีวกนัผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการผลติก่อให้เกดิความ

เสือ่มโทรมแก่ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่าง

รวดเร็ว  แม้จะมีการยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศ  

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการบุกรุก

ท�าลายป่าไม้ได้  ดังนั้น  แนวทางและมาตรการในการ

แก้ไขด้านการป่าไม้  จึงต้องกระท�าอย่างเร่งด่วน  ไม่ว่า

จะเป็นมาตรการในการป้องกนัรกัษาสภาพป่าธรรมชาติ

ที่มีอยู่เดิม  ทั้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ  

การปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม  ซึ่งที่ผ่านมา

ภาครัฐได้พยายามน�ามาตรการดังกล่าวมาปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่อง  แต่ในปัจจุบันการด�าเนินการด้านการป้องกัน

รกัษาป่าและการปลกูฟ้ืนฟสูภาพป่าดงักล่าว  ได้ประสบ

ปัญหามาโดยตลอด  สาเหตุหลักเกิดมาจากการเพิ่มขึ้น

ของประชากร  ท�าให้มีความต้องการที่ดินเพื่ออยู่อาศัย

และท�ากินเพิ่มมากขึ้นเกิดการบุกรุกแผ้วถาง  ยึดถือ  

ครอบครองพื้นที่ป่า  ทั้งป่าอนุรักษ์  ป่าเศรษฐกิจ  

แม้กระทัง่พืน้ทีส่วนป่าทีท่างราชการ ได้ด�าเนนิการปลกู

ฟื้นฟูสภาพป่าขึ้น  และจากการที่อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่

ของรัฐที่มีจ�านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  และ

มุ่งเน้นวิธีการปราบปรามจับกุมผู้กระท�าความผิดมา

โดยตลอด  อีกทั้งงบประมาณที่มีจ�ากัด  จึงท�าให้การ

ปฏิบัติงานไม่ได้ผลเท่าที่ควร  กรมป่าไม้  และกรม

อทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื ซึง่เป็นหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบดังกล่าว  ได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนการ

ปฏบิตังิานใหม่โดยใช้วธิกีารป้องปรามและสร้างแนวร่วม

ในการป้องกนัรกัษาป่า เพือ่ให้สอดคล้องกบัแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  10  (พ.ศ.  2550 - 

2554) ซึง่ได้ก�าหนดแนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากร

บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ข้อมูลทั่วไป  ระดับความคิดเห็น
และปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ของราษฎรที่อยู่รายรอบพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาเขียว-เขาชมภู่  จังหวัดชลบุรีโดยใช้แบบสัมภาษณ์กับราษฎรกลุ่มตัวอย่าง  จ�านวน  302  ชุด  และน�าข้อมูลมา
วิเคราะห์หาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าสูงสุด  ค่าต�า่สุด  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า  t-test  และค่า  F-test  ที่ระดับ
นัยส�าคัญทางสถิติ  0.05
 ผลการศึกษาพบว่า  ราษฎรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ  70.50  มีอายุเฉลี่ย  41.30  ปี  ส่วนใหญ่
ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา  ส่วนใหญ่มีภูมิล�าเนาเดิมอยู่ในหมู่บ้าน  โดยมีระยะเวลาในการอยู่อาศัยเฉลี่ย  
30.50  ปี  มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย  4.30  คน  ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักรับจ้าง  และไม่มีอาชีพรอง  มีรายได้
และรายจ่ายของครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี 159,818.10 บาท และ 133,062.50 บาท ตามล�าดับ มีที่ดินถือครองเฉลี่ย 4.60 ไร่  
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับข่าวสารร้อยละ  84.80  และไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม  ร้อยละ  86.80  ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้  มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับสูง  
 ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ได้แก่  ระดับการศึกษา  การเข้ารับ
การฝึกอบรม  และความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ดังนั้น  หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรจัดอบรมให้
ราษฎรมคีวามรูแ้ละความเข้าใจในความส�าคญัของทรพัยากรป่าไม้  เพือ่ราษฎรจะได้ตระหนกัเหน็คณุค่าของทรพัยากร
ป่าไม้  และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพิ่มขึ้น

ค�าส�าคัญ:  ความคิดเห็น การอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยให้ความส�าคัญในการ

เพิ่มประสิทธิภาพ  ให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์และการ

อนุรักษ์ฟื้นฟู  เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ

ประเทศไทย  มกีารปรบักลไกและกระบวนการจดัการเชงิ

บรูณาการทีเ่น้นการมส่ีวนร่วมของท้องถิน่  ปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมของคนไทยให้มจีติส�านกึในการอนรุกัษ์สภาพ

แวดล้อมของชาต ิเพ่ิมประสิทธภิาพการบงัคบัใช้กฎหมาย

ทีป่ระชาชนมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการการอนรุกัษ์  

ฟื้นฟู  รักษาสภาพแวดล้อมชุมชนที่เป็นระบบอย่าง

ต่อเนื่อง  และส่งผลให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน  

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ,  2550)  

 การประกาศจดัตัง้เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาเขียว-

เขาชมภู่  ในท้องที่จังหวัดชลบุรี  เป็นมาตรการหนึ่ง

ของรฐับาลในการพทิักษ์รักษาป่าในภาคตะวนัออกของ

ประเทศซึ่งเป็นแหล่งต้นน�้าล�าธารโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรป่าไม้  สัตว์ป่า  และแหล่ง

ต้นน�้าล�าธาร  แต่ในความเป็นจริงปรากฏว่าในเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่  มีราษฎรที่อาศัยอยู่โดย

รอบและในท้องท่ีใกล้เคียงได้ล่วงละเมิดข้อกฎหมาย

โดยการบุกรุกเข้าไป แผ้วถางครอบครองพื้นที่ป่า ท�าไร่  

ปล่อยสตัว์เลีย้ง  เกบ็หาของป่าและล่าสตัว์อยูเ่ป็นประจ�า  

ทัง้น้ีเน่ืองจากปัญหาทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมท่ีท�า

ให้ราษฎรจ�าเป็นจะต้องพ่ึงพิงป่า รวมทัง้การหาประโยชน์

จากป่า  จึงท�าให้พื้นที่ป่าถูกท�าลายเพิ่มมากขึ้น  และ

ท�าให้เกิดปัญหาความขดัแย้งระหว่างราษฎรกบัเจ้าหน้าที่

รัฐในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  (กรมอุทยานแห่ง

ชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช,  2550  )

 การบรหิารจดัการเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาเขียว-

เขาชมภู่  จึงมักมีปัญหากับราษฎรในพื้นที่  เพราะหาก

ราษฎรมีรายได้ไม่เพียงพอและมีความเป็นอยู่ที่ไม่ดี  

ประกอบกบัไม่มีความรู้และไม่ตระหนกัถึงความส�าคัญ

ของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ก็ย่อมบุกรุกแผ้วถาง

ท�าลายป่า  แสวงหาที่ดินท�ากินเพิ่มขึ้นเพื่อความอยู่รอด

ของตนเองและครอบครวั  จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีเ่จ้าหน้าที่

ของรฐัต้องให้ความส�าคญัและเข้าไปบรหิารจดัการดูแล

อย่างใกล้ชิด  พร้อมสร้างจิตส�านึกให้ราษฎรอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้  ดังนั้น  การศึกษาถึงปัจจัยทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม  และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น  เพื่อจะ

ได้น�าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน

ปฏิบัติงาน  ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงการบริหาร  และ

จัดการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติสืบไป

 ในการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม  ข้อมูลทั่วไป  ระดับ

ความคิดเห็น และปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของ

ราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่อยู ่รายรอบ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่  จังหวัดชลบุรี  

สมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้คือ  เพศ  อายุ  ระดับการ

ศึกษา  ศาสนา  จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน  อาชีพหลัก  

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น  รายได้ของครัวเรือน  

จ�านวนพื้นที่ถือครอง  การได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  และความรู้เกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แตกต่างกันมีความคิดเห็นใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แตกต่างกัน  

อุปกรณ์และวิธีการ

 อุปกรณ์ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  1)  แผนที่

ทหารมาตราส่วนที่  1:50,000  และแผนที่สังเขปแสดง

บริเวณพื้นที่ที่ท�าการศึกษา  2)  แบบสัมภาษณ์  ส�าหรับ

ใช้เก็บข้อมูลจากราษฎรกลุ่มตัวอย่าง  3)  อุปกรณ์เครื่อง

เขียน  และ  4)  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม

ส�าเร็จรูป  ส�าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การสร้างแบบสัมภาษณ์
 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็น

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล  โดยแบ่งออกเป็น  4  ส่วน  

ได้แก่  1)  ข้อมูลทั่วไปของราษฎรรายรอบพื้นที่ท�าการ

ศึกษา  2)  ข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ราษฎร  3)  ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  และ  

4)  ความคิดเห็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่า
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ไม้  จากนั้นน�าแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบ  (pretest)  กับ

หัวหน้าครัวเรือน  หรือผู้แทนของครัวเรือนท่ีหมู่บ้าน

สวนมะพร้าว  ต�าบลศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็น

หมู่บ้านใกล้เคียงกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-

เขาชมภู ่ จ�านวน  30  ชดุ  และน�ามาวิเคราะห์หาค่าความ

เชือ่มัน่  (reliability)  โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่าของ

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของค�าถาม

เกีย่วกบัความคดิเห็นในการอนรุกัษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.85  และค�าถามเกี่ยวกับความรู้

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ใช้วิธีของ  Kuder -

Richardson  20  มีค่าความเชื่อมั่น  0.69

การก�าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ในการศึกษาครั้งน้ีท�าการสุ่มเลือกหมู่บ้าน

ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาจ�านวน  8  หมูบ้่านจากจ�านวน

หมู่บ้านท้ังหมด  43  หมู่บ้าน  โดยแบ่งหมู่บ้านที่ท�า

การศึกษากระจายอยู่รายรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขาเขียว - เขาชมภู่ทางทิศเหนือ  ทิศใต้  ทิศตะวันออก

และทิศตะวันตก ทิศละ 2 หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็นหมู่บ้าน

ท่ีมีจ�านวนครัวเรือนมากกว่า  150  ครัวเรือนและ

น้อยกว่า  150  ครัวเรือน  จากนั้นท�าการจับฉลากเพื่อ

เลือกหมู่บ้านตัวอย่าง  ปรากฏว่าหมู่บ้านที่ได้รับเลือก

ท�าการศึกษาทางทิศเหนือ  ได้แก่  บ้านช่องมะเฟือง  

และบ้านหนองค้อ  ทิศใต้  ได้แก่  บ้านสวนป่า  และ

บ้านมาบเอียง  ทิศตะวันออกได้แก่  บ้านหนองข่า  และ

บ้านห้วยกรวด  และทศิตะวนัตก  ได้แก่  บ้านปุม่ตะแบก  

และบ้านหนองน�า้เขยีว  มจี�านวนครัวเรือนทัง้หมด  1,174  

ครัวเรือน  ขนาดของครัวเรือนที่เหมาะสมที่ใช้ในการ

ศึกษาโดยใช้สูตรของเครซี่และมอร์แกน  (Krejcie  and  

Morgan,  1970)  ได้จ�านวนครวัเรอืนตวัอย่างเท่ากบั  302  

ครัวเรือนและใช้สูตรกระจายตามสัดส่วน  (สุบงกช,  

2526)  เพื่อให้เกิดการกระจายของกลุ่มตัวอย่างในการ

เก็บข้อมูล  8  หมู่บ้าน  (Table  1)  และเก็บข้อมูลครัว

เรือนตัวอย่าง  โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย

Table 1 Household sampling distribution in each village.

การวิเคราะห์ข้อมูล
 น�าข้อมูลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์จ�านวน  

302  ชุด  มาลงรหัสและป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์

เพื่อค�านวณหาค่าต่างๆ  ดังนี้

 1.  ระดับความรู้เป็นค�าถามเกี่ยวกับความรู้

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มีทั้งหมด  10  ข้อ  โดยมี

การให้คะแนนดังนี้  ตอบถูก  ให้  1  คะแนน  ตอบผิด

ให้  0  คะแนน  และใช้ค่าเฉลี่ย  (   )  ในการแบ่งระดับ

ความรู้  ถ้าได้คะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ยถือว่ามีความรู้ใน

ระดบัสงู  และได้คะแนนน้อยกว่าค่าเฉลีย่ถอืว่ามคีวามรู้

ในระดับต�่า

 2.  ระดับความคิดเห็นเป็นความคิดเห็นเกี่ยว

กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบ่งความคิดเห็นออก

เป็น  3  ตอน  คือ  การสงวนและป้องกันทรัพยากรป่าไม้  

การใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างรู้คุณค่า  และการพัฒนา

ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  มีค�าถามรวมทั้งหมด  30  ข้อ  

ลกัษณะค�าถามเป็นมาตราเกณฑ์การให้คะแนนม ี5 ระดบั

ดังนี้

X
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 ค�าถามเชิงบวก ค�าถามเชิงลบ คะแนน

 มากที่สุด น้อยที่สุด 5 

 มาก น้อย 4 

 ปานกลาง ปานกลาง 3

 น้อย มาก 2

 น้อยที่สุด มากที่สุด 1

 การแบ่งระดับความคิดเห็นในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้มี 5 ระดับ โดยค�านวณระดับความ

กว้างของอันตรภาคชั้นของคะแนนความคิดเห็นดังนี้

คะแนนสูงสุด - คะแนนต�า่สุด 5 - 1 
=  0.80

 

 จ�านวนชั้น 5

 จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมาย

ระดับความคิดเห็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้

ดังนี้

 ระดบัน้อยทีส่ดุ  ค่าคะแนนเฉลีย่ตัง้แต่  1.00 - 

1.80  หมายถึง  ความคิดเห็นของราษฎรต่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ในระดับน้อยที่สุด

 ระดับน้อย  ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  1.81 - 

2.60  หมายถึง  ความคิดเห็นของราษฎรต่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ในระดับน้อย

 ระดบัปานกลาง  ค่าคะแนนเฉลีย่ตัง้แต่  2.61 - 

3.40  หมายถึง  ความคิดเห็นของราษฎรต่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ระดับปานกลาง

 ระดับมาก  ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  3.41 - 

4.20  หมายถึง  ความคิดเห็นของราษฎรต่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ระดับมาก

 ระดับมากที่สุด  ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  4.21 - 

5.00  หมายถึง  ความคิดเห็นของราษฎรต่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ระดับมากที่สุด

 3. น�าข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจและสังคม  

ความรูใ้นการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้และความคิดเห็น

ของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มาค�านวณ

หาค่าความถี่  ร้อยละ  ค่าต�่าสุด  ค่าสูงสุด  ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  และวิเคราะห์ข้อมูลหาปัจจัยที่มีผลต่อความ

คดิเหน็ในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้สถติ ิ t-test  

กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่มออกเป็น  2  กลุ่ม  และใช้

สถิติ  F-test  กับตัวแปรอิสระต้ังแต่  3  กลุ่มขึ้นไป  

ก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

ผลและวิจารณ์

ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม และข้อมูลทั่วไป
 เพศ ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีท�าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 

70.50 ส่วนที่เหลือเป็นเพศหญิง ร้อยละ 29.50

 อายุ ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรกลุ่มตัวอย่าง

ทีท่�าการศกึษาส่วนใหญ่มอีายนุ้อยกว่าหรอืเท่ากบั 40 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 51.80 รองลงมามีอายุ 41 - 50 ปี 51 - 60 ปี 

และมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.80 17.20 และ 

5.30 ตามล�าดับ โดยราษฎรกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 

41.30 ปี มีอายุมากที่สุด 65 ปี และมีอายุน้อยที่สุด 22 ปี  

 ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ราษฎร

กลุ่มตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ

ประถมศกึษา คดิเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมามกีารศกึษา

ระดับมัธยมศึกษา  ร้อยละ  28.80  ระดับปริญญาตรี

และโท ร้อยละ 15.20 และมีการศึกษาระดับ ปวช. และ

ปวส. ร้อยละ 11.00 

 ศาสนา ผลการศกึษาพบว่า ราษฎรกลุม่ตวัอย่าง

ที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธสูงมากถึง

ร้อยละ  97.00  รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  

1.90  นับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ  0.80  และนับถือ

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ร้อยละ  0.30  

 จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน  ผลการศึกษา

พบว่า  ราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่มี

จ�านวนสมาชกิ 1 - 4  คน คดิเป็นร้อยละ 81.40 รองลงมา

มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน  5 - 8  คน  ร้อยละ  15.20  

และจ�านวนสมาชกิในครวัเรอืนมากกว่าหรอืเท่ากบั  9  คน  

ร้อยละ  3.30  โดยราษฎรกลุ่มตัวอย่างมีจ�านวนสมาชิก

ในครัวเรือนเฉลี่ย  4.30  คน  มากที่สุด  13  คน  และ

น้อยที่สุด  1  คน
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 จ�านวนแรงงานในครัวเรือน  ผลการศึกษา

พบว่า  ราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่  

มีจ�านวนแรงงานในครัวเรือน  1 - 3  คน  คิดเป็นร้อยละ  

49.60  รองลงมามีจ�านวนแรงงานในครัวเรือน  4 - 6  คน  

ร้อยละ  43.70  และจ�านวนแรงงานในครัวเรือนมากกว่า

หรือเท่ากับ 7 คน ร้อยละ 6.60 โดยราษฎรกลุ่มตัวอย่าง

มีจ�านวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3.90 คน มากที่สุด  

10  คน  และน้อยที่สุด  1  คน

 การตั้งถิ่นฐานของครัวเรือนราษฎร  ผลการ

ศกึษาพบว่า ราษฎรกลุม่ตวัอย่างทีท่�าการศกึษาส่วนใหญ่

มีภูมิล�าเนาเดิมอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้ว  คิดเป็นร้อยละ  

62.60  และย้ายมาจากที่อื่นร้อยละ  37.40  โดยย้ายมา

จากจังหวัดอื่นร้อยละ  18.60  ย้ายมาจากอ�าเภออื่นใน

ท้องที่จังหวัดเดียวกันร้อยละ  10.60  ย้ายมาจากต�าบล

อื่นในท้องที่อ�าเภอเดียวกันร้อยละ  4.60  และย้ายมาจาก

หมู่บ้านอื่นท้องที่ต�าบลเดียวกัน  ร้อยละ  3.60  

 ระยะเวลาทีอ่ยู่อาศยัในหมูบ้่าน  ผลการศกึษา

พบว่า  ราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่  

มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน  31 - 45  ปี  และ

มากกว่า  45  ปี  มีจ�านวนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ  39.40  

รองลงมามีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน  16 - 30  ปี  

ร้อยละ  20.90  และน้อยที่สุดที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยใน

หมู่บ้าน  1 - 15  ปี  ร้อยละ  0.30  โดยมีระยะเวลาอาศัย

อยู่ในหมู่บ้านเฉลี่ย  30.50  ปี  มากที่สุด  65  ปี  และ

น้อยที่สุด  1  ปี

 อาชีพหลัก  ผลการศึกษาพบว่า  ราษฎรกลุ่ม

ตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก

รับจ้างคิดเป็นร้อยละ  32.50  รองลงมาประกอบอาชีพ

ค้าขาย  คิดเป็นร้อยละ  20.50  อาชีพรับราชการ  ร้อยละ  

17.50  อาชีพเกษตรกรรม  ร้อยละ  16.20  และประกอบ

อาชีพอื่นๆ  ร้อยละ  13.30  อาทิ  เช่น  แม่บ้าน  ธุรกิจ

ส่วนตัว  

 อาชีพรอง  ผลการศึกษาพบว่า  ราษฎรกลุ่ม

ตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพรองคิดเป็น  

ร้อยละ  63.20  และมีอาชีพรองร้อยละ  36.80  โดย

ประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ  16.90  รองลงมาประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 11.60 และค้าขายร้อยละ 8.30

 รายได้ ผลการศกึษาพบว่า ราษฎรกลุม่ตวัอย่าง

ที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ  

80,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  32.80  รองลงมาราษฎร

กลุ่มตัวอย่างมีรายได้  80,001 - 150,000  บาท  ร้อยละ  

28.50  มีรายได้มากกว่า  220,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  

23.20  และมีรายได้  150,001 - 220,000  บาท  ร้อยละ  

15.60 โดยมีรายได้เฉล่ีย 159,818.10 บาท ต�า่สดุ  6,000 บาท  

สูงสุด  1,100,000  บาท  

 รายจ่าย  ผลการศึกษาพบว่า  ราษฎรกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีท�าการศกึษาส่วนใหญ่มรีายจ่ายน้อยกว่า หรอื

เท่ากับ  80,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  41.40  รองลงมา  

มีรายจ่าย  80,001 - 150,000  บาท  ร้อยละ  32.80  

ส่วนรายจ่าย  150,001 - 220,000  บาท  และรายจ่าย

มากกว่า  220,000  บาท  มีจ�านวนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ  

12.90  โดยรายจ่ายเฉลี่ย  133,062.50  บาท  ต�่าสุด  

6,000  บาท  และสูงสุด  1,250,000  บาท  

 สภาวะทางการเงนิ  ผลการศกึษาพบว่า  ราษฎร

กลุ่มตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่มีสถานะการเงิน

รายได้พอกับรายจ่าย  คิดเป็นร้อยละ  42.70  รองลงมา  

มีเงินออมร้อยละ  30.80  และมีหนี้สิน  ร้อยละ  26.50

 การถอืครองทีด่นิ  ผลการศกึษาพบว่า  ราษฎร

กลุ่มตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีที่ดิน  ในการ

ถือครอง  คิดเป็นร้อยละ  73.50  และมีที่ดินถือครอง

เพยีงร้อยละ  26.50  โดยมทีีด่นิถือครอง  1 - 10  ไร่  คดิเป็น

ร้อยละ  25.80  และมากกว่า  10  ไร่  ร้อยละ  0.70  ซึ่งมี

ขนาดที่ดินถือครองโดยเฉลี่ย  4.60  ไร่  ต�า่สุด  1  ไร่  

สงูสดุ 100 ไร่ โดยราษฎรส่วนใหญ่คดิว่ามทีีด่นิถอืครอง

ไม่เพียงพอสูงถึงร้อยละ  22.20  และมีที่ดินเพียงพอ

เพียงร้อยละ  4.30

 การรับข่าวสาร  ผลการศึกษาพบว่า  ราษฎร

กลุ ่มตัวอย่างที่ท�าการศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับ

ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  สูงถึงร้อยละ  

84.80  ส่วนราษฎรกลุม่ตวัอย่างทีเ่คยได้รบัข่าวสารด้าน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มีเพียงร้อยละ  15.20  โดยมี

ระดับความถี่ในการรับข่าวสาร  1 - 2  ครั้งต่อปี  คิดเป็น

ร้อยละ  7.30  รองลงมาในช่วง  3 - 4  ครั้งต่อปี  และ
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มากกว่าหรือเท่ากับ  5  ครั้งต่อปี  คิดเป็นร้อยละ  6.30  

และ  1.60  ตามล�าดับ  

 การเข้ารับการฝึกอบรม  ผลการศึกษาพบว่า  

ราษฎรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยได้รบัการฝึกอบรม

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สูงถึงร้อยละ  86.80  

และได้รับการฝึกอบรมมีเพียงร้อยละ  13.20  โดยได้รับ

การฝึกอบรมในเรื่องการป้องกันไฟป่า  และการจัดการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ

ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
 ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

จากการศึกษาราษฎรกลุ่มตัวอย่างพบว่าได้  คะแนน

ต�่าสุด 7 คะแนน สูงสุด 10 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย  

8.25  คะแนน  โดยค�าถามทีร่าษฎรตอบถกูมากทีส่ดุ  คือ  

การปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรมและพ้ืนที่รกร้าง

ว่างเปล่าเป็นการฟ้ืนฟสูภาพป่าให้เกดิความอุดมสมบรูณ์

มีผู้ตอบถูก  ร้อยละ  97.00  รองลงมา  ได้แก่  ป่าไม้ช่วย

ท�าให้ฝนตกตามฤดูกาล  การดูแลรักษาป่าเป็นหน้าที่

ของหน่วยงานรัฐเท่านั้น  การจัดสร้างแนวกันชนและ

แนวเขตป่าไม้ทีช่ดัเจนช่วยป้องกนัการบกุรกุพืน้ทีป่่าไม้  

คนในชุมชนลักลอบตัดไม้ท�าลายป่าจะไม่ถูกลงโทษ  

มีผู้ตอบค�าถามถูก  คิดเป็นร้อยละ  96.60,  95.30,  92.00  

และ  87.40  ตามล�าดับ  ส�าหรับค�าถามที่ราษฎรตอบถูก

น้อยที่สุด  คือ  การตัดไม้และการเก็บหาของป่าเพ่ือ

ใช้สอยและบรโิภคตามความจ�าเป็นย่อมท�าได้ มผู้ีตอบถกู  

ร้อยละ 51.30 เมื่อใช้คะแนนเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง

ระดบัความรูพ้บว่าราษฎรร้อยละ 77.50 มคีะแนนสงูกว่า

ค่าเฉลีย่หรอืมคีวามรูร้ะดบัสงู และร้อยละ 22.50 มคีะแนน

ต�า่กว่าค่าเฉลี่ยหรือมีความรู้ระดับต�่า

ความคดิเหน็ของราษฎรในการอนรุกัษ์ทรพัยากร
ป่าไม้
 ความคิดเห็นของราษฎรในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้  แบ่งออกเป็น  3  ด้าน  คือ  ด้านการ

สงวนดูแลและป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้  ด้านการ

ใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างรู้คุณค่า  และด้านการ

พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  จากการศึกษาพบว่า  

ราษฎรมีความคิดเห็นด้านการสงวนดูแลและป้องกัน

รักษาทรัพยากรป่าไม้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

(     = 2.74; S.D. = 1.07) ความคดิเหน็ด้านการใช้ประโยชน์

ทรพัยากรป่าไม้อย่างรูค้ณุค่าในภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อย  

(    = 2.41; S.D. = 1.26) และความคิดเห็นด้านการพัฒนา

และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  ในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง  (   = 2.88; S.D. = 1.10)  ดังนั้นในภาพรวม

ของความคิดเห็นของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้อยู่ในระดับปานกลาง  (    = 2.67; S.D. = 1.14)

การทดสอบสมมติฐาน
 การทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  ปัจจัยที่มีผล

ต่อความคิดเห็นของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากร

X

X

X

X

Table 2 Factors affecting people’s opinions on forest resource conservation.
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ป่าไม้ทีร่ะดบันัยส�าคญัทางสถิติ  0.05  ได้แก่  ระดบัการ

ศกึษา  การได้รบัการฝึกอบรมด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ป่าไม้  และความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

ส่วนปัจจยัอืน่ทีไ่ม่มผีลต่อความคดิเหน็ในการอนรุกัษ์

ทรัพยากรป่าไม้  ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ  0.05  ได้แก่  

เพศ  อาย ุ ศาสนา  จ�านวนสมาชกิในครวัเรอืน  อาชพีหลกั  

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น  รายได้ของครัวเรือน  

และจ�านวนพื้นที่ถือครอง  (Table  2)

 จาก  Table  2  พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อความ

คิดเห็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  มีรายละเอียด

ดังนี้

 ระดับการศึกษา  จากการทดสอบสมมติฐาน  

พบว่าราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  

มคีวามคดิเหน็ในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้แตกต่างกนั

ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ  0.05  เมื่อท�าการทดสอบเป็น

รายคู่โดยวิธีการของ  Scheffe’  ได้แบ่งระดับการศึกษา  

ออกเป็น  4  กลุ่ม  คือ  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยม

ศึกษา ระดับปวช. และปวส. และระดับปริญญาตรี และ

ปริญญาโท  พบว่า  ราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษา

ระดบัประถมศกึษา  และระดบัปวช.  และปวส.  มคีวาม

คิดเห็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สูงกว่าราษฎร

กลุ่มตัวอย่างท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  วราภรณ์  (2533)  

พบว่า  ระดับการศึกษาของราษฎรกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อ

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

 การเข้ารับการฝึกอบรม  จากการทดสอบ

สมมติฐาน  พบว่า  ราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่มีการเข้ารับ

การฝึกอบรมแตกต่างกันมีความคิดเห็นในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ  

0.05  โดยราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมมี

ความคิดเหน็ในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้สงูกว่าราษฎร

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของบุญมี  (2544)  พบว่า  การเข้ารับ

การฝึกอบรมด้านทรัพยากรป่าไม้มีผลต่อความคิดเห็น

ของคณะกรรมการบริหารและปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล  ดังนั้น  จงึควรมกีารจดัฝึกอบรมแก่ราษฎร

ที่อยู่อาศัยรายรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว -

เขาชมภู่เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพ่ิม

มากขึ้น

 ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ราษฎรกลุม่ตวัอย่างที่

มคีวามรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้แตกต่างกนั  

มคีวามคดิเหน็ในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้แตกต่างกนั

ทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยราษฎรกลุม่ตวัอย่าง

ทีม่รีะดบัความรูส้งูมคีวามคดิเหน็ในการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ป่าไม้สงูกว่าราษฎรทีม่รีะดบัความรูต้�า่  ซึง่สอดคล้องกบั

ผลการศึกษาของบุญมี  (2544)  พบว่า  ความรู้เกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มีผลต่อความคิดเห็นของ

คณะกรรมการบริหารและปลัดองค์การบริหารส่วน

ต�าบล  ดังนั้น  ควรมีการปลูกฝังความรู้แก่เยาวชนใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเปิดโอกาสให้เยาวชน

ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ผ่านสื่อที่มีคุณภาพ  เพื่อกระตุ้นความสนใจของกลุ่ม

เยาวชนและเป็นแรงจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์ในชุมชน

สรุป

 ในการศึกษาถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคม และความคดิเหน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการอนรุกัษ์

ทรพัยากรป่าไม้บรเิวณเขตรกัษาพนัธุสั์ตว์ป่าเขาเขยีว -

เขาชมภู่  จังหวัดชลบุรี มีผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

ราษฎรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 

70.50 มีอายุเฉลี่ย 41.30 ปี การศึกษาอยู่ในระดับ

ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 45.00 ภูมิล�าเนาดั้งเดิม

อยู่ในหมู่บ้านร้อยละ 62.60 ระยะเวลาอาศัยอยู่ใน

หมู่บ้านเฉลี่ย 30.50 ปี มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน 

เฉลีย่ 4.30 คน และส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครวัเรอืน

เฉลี่ย  3.90  คน  มีอาชีพหลักรับจ้างร้อยละ  32.50  

และไม่มอีาชพีรองร้อยละ 63.20 มรีายได้และรายจ่าย

เฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากับ  159,818.10  บาท  และ  

133,062.50  บาท  ตามล�าดับ  มีเพียงร้อยละ  42.70  

ที่มีเงินออม  การถือครองที่ดินเฉลี่ย  4.60  ไร่  ต�า่สุด  
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1  ไร่  สูงสุด  100  ไร่  พบว่าร้อยละ  84.80  ไม่เคย

ได้รับข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  และ

ไม่เคยเข้ารบัการฝึกอบรมด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ป่าไม้ร้อยละ  86.8  ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ราษฎรได้คะแนนต�่าสุด  7  คะแนน

สงูสดุ 10 คะแนน และได้คะแนนเฉลีย่ 8.25 คะแนน  

ราษฎรกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านการสงวน

ดูแลและป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง ด้านการใช้ประโยชน์ทรพัยากร

ป่าไม้อย่างรู ้คุณค่าในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  

ด้านการพฒันาและฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม้ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง และภาพรวมของความคดิเห็น

ของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่ใน

ระดับปานกลาง   

 ปัจจยัทีม่ผีลต่อความคดิเหน็ในการอนรุกัษ์

ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่ระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติ  0.05  ได้แก่  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์

ในการเข้ารับการฝึกอบรม  และความรู้ทางด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  และปัจจัยที่ไม่มีผลต่อ

ความคิดเห็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของ

ราษฎรที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ  0.05  ได้แก่  เพศ  

อาย ุ ศาสนา  จ�านวนสมาชกิในครวัเรอืน  อาชีพหลัก  

ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในท้องถ่ิน  รายได้ครัวเรือน  

และจ�านวนพื้นที่ถือครอง  

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้มี

ดังนี้ 1) หน่วยงานราชการจะต้องเข้าไปปรับเปลี่ยน

ความคิดเห็นของราษฎร  โดยจะต้องเริ่มต้นจากการ

เปลี่ยนองค์ประกอบด้านความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้เป็นอันดับแรก  เพื่อให้ราษฎรได้

ทราบข้อเท็จจริงและมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

คุณประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้  รวมถึงแนวทาง

และวิธีการในการอนุรักษ์โดยการส่งเสริมการฝึก

อบรมแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่รายรอบเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าเขาเขียว - เขาชมภู่ และ 2) เนื่องจากคะแนน

ความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของ

ราษฎรอยู่ในระดับปานกลาง  จึงควรที่จะได้มีการ

เสริมสร้างให้เกิดความคิดเห็นทางด้านนี้ให้สูงขึ้น  

ซึ่งอาจจะต้องอาศัยกระบวนการฝึกอบรมเพื่อให้

ราษฎรเกิดการเรียนรู้  และน�าไปปฏิบัติในด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นและอาจสร้าง

แรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้มีการปฏิบัติควบคู่ไปด้วย  

เช่น การให้รางวลั และการประกาศเกยีรตคิณุ  เป็นต้น

รวมทั้งอาจเปิดโอกาสให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมใน

การพิทักษ์รักษาป่าซึ่งก็เป็นทางหนึ่งในการที่จะ

สร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของ

ราษฎรให้สูงขึ้น
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