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 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาการรับรู้แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งของ
คณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ เพื่อศึกษาบทบาท
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของคณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
ในดา้นการวางแผนในการจดัการการใชป้ระโยชน์จากท่ีสาธารณประโยชน์ ดา้นการใชป้ระโยชน์
อยา่งถูกตอ้ง การสร้างจิตส านึกในการรักษาท่ีสาธารณประโยชน์ การอนุรักษเ์พื่อป้องกนัการท าลาย
ท่ีสาธารณประโยชน์ และการพฒันาเพื่อบ าบดัและฟ้ืนฟท่ีูสาธารณประโยชน์ เพื่อหาความสมัพนัธ์
ระหวา่งคุณลกัษณะทางสงัคม การรับรู้แหล่งขอ้มูลข่าวสารของคณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลกบับทบาท    การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   ทั้ง 5 ดา้น และเพื่อศึกษา
ลกัษณะทางกายภาพของท่ีสาธารณประโยชน์ ขนาดพื้นท่ี ท าเนียบท่ีตั้งจาก หมู่บา้น ระดบัการบูรณะ
ซ่อมแซมและการใชป้ระโยชน์ เกบ็รวมรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามถามจากกลุ่มตวัอยา่งคณะกรรมการ 
บริหารองคก์ารบริการส่วนต าบล จ านวน 60 คน และแบบสอบถามการรวบรวมข้อมูลท่ีสาธารณประโยชน์ 
ในเขตอ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ เพยีร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) โดยก าหนดระดบั
ความมีนยั ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 ผลการวิจยัพบวา่บทบาทการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของคณะกรรมการ 
บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในดา้นการวางแผนในการจดัการการใชป้ระโยชน์จากท่ี
สาธารณประโยชน์ ดา้นการใชป้ระโยชน์อยา่งถูกตอ้ง การสร้างจิตส านึกในการรักษาท่ีสาธารณประโยชน์ 
การอนุรักษเ์พื่อป้องกนัการท าลายท่ีสาธารณประโยชน์ และการพฒันาเพื่อบ าบดั  และฟ้ืนฟท่ีู
สาธารณประโยชน์ มีบทบาทในระดบัปานกลาง ขณะท่ีความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางสงัคมกบั
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บทบาทในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ อาย ุการศึกษา ประสบการณ์ไม่มี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนการรับรู้แหล่งขอ้มูลข่าวสารกบับทบาท
ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในภาพรวม    พบวา่ การรับรู้แหล่งขอ้มูลข่าวสารกบั
บทบาทในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  การรับรู้ส่ือมวลชน มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
การรับรู้ส่ือเฉพาะกิจ  มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ ส่วนการรับรู้
ส่ือบุคคลกบับทบาทในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีความสมั พนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนในดา้นลกัษณะทางกายภาพของท่ีสาธารณประโยชน์ พบวา่ท่ี
สาธารณประโยชน์  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จงัหวดัสุรินทร์ มีทั้งหมด จ านวน 690  แห่ง แบ่งเป็นป่าไม้
หรือท่ีสาธารณประโยชน์อ่ืน จ านวน 156  แห่ง แหล่งน ้าสาธารณประโยชน์ 534  แห่ง  มีพื้นท่ีป่าไม้
หรือท่ีสาธารณประโยชน์อ่ืน  จ านวน 17,931 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา พื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งน ้า  จ  านวน  4,393 ไร่ 
3 งาน 87  ตารางวา รวมพืน้ท่ีสาธารณประโยชน์ทั้งหมดจ านวน 22,324 ไร่ 3 งาน 64  ตารางวา จากผล
การใชป้ระโยชน์แหล่งป่าไมห้รือท่ีสาธารณประโยชน์ อ  าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ปรากฏวา่
ส่วนใหญ่พื้นท่ีสาธารณประโยชน์เคยไดรั้บการบูรณะซ่อมแซม มีระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ไดต้ลอดปี 
และส่วนมากใชเ้ป็นท่ีเล้ียงสตัว ์ส่วนแหล่งน ้าสาธารณประโยชน์ ส่วนใหญ่เคยไดรั้บการบูรณะ ซ่อมแซม 
โดยมีระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ตลอดปี และส่วนมากใชใ้นการอุป โภคบริโภค ส าหรับขอ้เสนอแนะ   
เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พบดงัน้ีคือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลควรมี
การบริหารจดัการท่ีสาธารณประโยชน์ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรมีแผนการบริหารจดัการการป้องกนัการบุกรุกสาธารณประโยชน์อยา่งจริงจงัและเป็น
รูปธรรม  ควรมีการอบรมใหก้บัประชาชนเพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษ ์การบ าบดั  และ
ฟ้ืนฟท่ีูสาธารณประโยชน์อยูเ่ป็นประจ า เพื่อใหเ้กิดส านึก มีความรัก หวงแหนท่ีสาธารณป ระโยชน์
ในหมู่บา้นของตนเอง  ควรมี การปลูกกลา้ไมใ้นท่ีสาธารณประโยชน์ มีการดูแลรักษากลา้ไมแ้ละมี
การรณรงคใ์นการปลูกป่าเพิ่มเติม  และมีการส่งเสริมใหท่ี้สาธารณประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
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The research study objectives were to study on the related information acknowledging 

of administrative committee of sub-district administration organization of Mueang district, Surin 
province; to study on the role on natural resource, and environmental management of the administrative 
committee sub-district administration organization in the dimensions of public property management 
planning, appropriate usage of public property, feeling of public property protection  development, public 
property protection, and public property rehabilitation. To find out the correlation of general 
characteristic, the related information acknowledging of administrative committee of sub-district 
administration organization and role of natural resource, and environmental management in the five 
dimensions; and to study the physical characteristic of the public property in area, distance from 
village, reconstruction and usage appropriation. Questionnaire was used for collecting data from 
60 samples of sub-district administration organizations and another questionnaire about the data 
gathering of public property in Ampore Mueang Surin province. Percentage, mean, standard deviation, 
and Pearson Product Moment Correlation, were used to analyze the data collected. The statistical 
significant level was defined at 0.05. 
 
 The findings of the role on natural resource, and environmental management of the administrative 
committee sub-district administration organization were found that the role on public property 
usage planning, appropriate usage, feeling of public property protection development, public property 
protection, and public property rehabilitation are of average. The  correlation  between  social  
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characteristics  and  the  role on natural resource and environmental  management  found that age, 
education , experience  were not correlated at 0.05 statistically  significance  Human Media  
acknowledgement and the role on natural resource and environmental management  were  not 
correlated at 0.05 statistically significance. Media acknowledgment and the role on natural resource and 
environmental. In the overall view found that media acknowledgement and the role on natural 
resource and environmental management were correlated at 0.05 statistically significance. Media 
acknowledgement were correlated at 0.05 statistically significance. The specific media acknowledgement 
were correlated statistically highly significance. The human media acknowledgement and the role 
on natural resource and environmental management were not correlated at 0.05 statistically 
significance. The geographical characteristics found that public area in Mueang district, Surin province 
amount 690 areas and divided forest or public exploitation amount 156 areas, the reservoir amount 534 
areas. The geographical  characteristics, area, location, restoration and exploitation  found that the public 
area in Mueang District , Surin are 17,931 Rai 3 Ngan 77 sq. wah and the reservois are 4 ,393 Rai , 3 Ngan , 
87 sq.wah and the total area are 22,324 Rai 3 Ngan , 64 sq. wah . The result of forest or public area 
exploitation  found that the public area are restored and can be exploited for all year. Most of the 
area are used for animal breeding . The reservoir are restored before and can be exploited  for all 
year and are mostly used for consumption.       
 The recommendations on the role on natural resource, and environmental management 
were found that the administrative organization should manage the public property to achieve the 
interest as high as possible. The related institutions should have the plan to protect public property 
very strictly and physically, train the villagers about the conservation, rehabilitate and preserve their 
public property continuously to have the conscience in loving and protecting their place.There 
should be trees planted  in public places and the promotion and preservation of forest should be 
encouraged for community education. 
 


