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บทคัดย่อ 
               การวิจัยเป็นการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 
อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีว ัตถุประสงค ์ 1) เพือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 2)ศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
สิงแวดล้อมด้าน นํ า และขยะ อ ําเภออัมพวา    จังหวัดสมุทรสงคราม 3)เพือหารูปแบบการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ โดยข้อมูลทีใช้ในการศึกษาครั งนีได้จากการสํารวจเชิงพืนทีของอําเภออัมพ
วาโดยเลือกพืนทีแบบเจาะจงตามโครงสร้างทางสังคมคือเทศบาลตําบลอัมพวา อบต.ท่าคา  อบต.สวนหลวง  
อบต.บางแค  อบต.เหมืองใหม่  อบต.แควอ้อม  อบต.บางนางลี   สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างทีใช้ใน
การศึกษาคือ ประชาชนทีอยูใ่นพืนทีอ ําเภออัมพวา จากกลุ่มตัวอย่างจ ํานวน   1,364  คน  ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบสัดส่วนอย่างง่าย เครืองมือทีใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม โดยสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ One- Way ANOVA  โดยกําหนดค่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05  สําหรับตัวแปร  2 กลุ่มใช้ t-test และตัวแปร 2 กลุ่มขึ นไปใช้ ค่าสถิติ F- test  เมือ
พบความแตกต่างจะทดสอบค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้สถิติ  LSD  (Least Significant Difference Method) และ
การวิจัยเชิงคุณภาพเลือกกลุ่มตัอย่างแบบเจาะจงในพืนที 6 ตําบลได้แก่อบต.ท่าคา  อบต.สวนหลวง  อบต.บางแค  
อบต.เหมืองใหม่  อบต.แควอ้อม  อบต.บางนางลี   จ ํานวนประชากร 60 คน  การวิเคราะห์ข้อมูลนําเนือหาวิจัยใน
เชิงปริมาณมาสังเคราะห์และสร้างกรอบคําถามในเนือหาสาระมาทําการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม   
              ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะระดับการมี
ส่วนร่วมในรายด้านอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ ด้านการประเมินผล ส่วน
ด้านการได้รับประโยชน์อยู่ในระดับน้อย ดังนั นระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการนํ าและขยะซึง 
ประกอบด้วย อาย ุระยะเวลาทีอยู่ในชุมชน การเป็นสมาชิก มีความแตกต่างกันทีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในด้าน
ปฏิบัติการ การรับประโยชน์ และด้านการประเมินผล ส่วนดา้นการวางแผนไม่มีความแตกต่างกัน สําหรับปัจจัย
ด้านสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มีความแตกต่างกันทีนัยสําคัญทางสถิติ0.05ในด้านด้านปฏิบัติการ 
การรับประโยชน์ ส่วนการประเมินผลและการวางแผนไม่มีความแตกต่างกัน 

               สําหรับรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะมีความสัมพันธ์กับ

การจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะอย่างมีส่วนร่วมใน 4 ประการได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน  

ก ํานดการวางแผนร่วมกัน  ก ําหนดเป้าหมาย   ยุทธศาตร์  การตัดสินใจและการสร้างผู ้นํารุ่นใหม่โดยผู ้ใหญ่เป็น

แบบอย่างทีดี    2)การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  เป็นขั นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม  และส่งเสริมช่วยเหลือให้

เกิดการปฏิบติักิจกรรมตามแผน   3) การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์  เป็นการร่วมรับประโยชน์ทีเกิดขึ นทั ง

ผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์ทางอ้อม  4) การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลและตรวจสอบเป็นการ
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ตรวจสอบการดําเนินงานและการสอบถามความคิดเห็น  เพือให้ทราบถึงปัญหาทีเกิดขึ นและนําไปปรับปรุง

แก้ไขเพือการจัดการสิงแวดล้อมในชุมชนให้ดียิงขึ นต่อไป 

                ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา เพือให้ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมเพิมขึ นจําเป็นต้องกระตุ้น
พฤติกรรมทางด้านจิตสํานึก  โดยจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วยจิตอาสาร่วมกัน โดยภาครัฐต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิดตั งแต่ริเริมโครงการจนกระทั งเสร็จสิน และต้องสร้าง
ว ัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคกัน จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมมากยิงขึ น 
 
ค ําสําคัญ   การมีส่วนร่วม     รูปแบบการมีส่วนร่วม     การจัดการสิงแวดล้อม    การจัดการนํ า     
                   การจัดการขยะ 
 
Title       :    Participation in Environmental Management focusing on Water and Garbage of  

           Amphawa Municipality, Amphawa District, Samutsongkram Province  
Researcher  :    Asst. Prof. Srisuwan Kasemsawat  
 
  Year  :  2011 
……………………………………………………………………………………………………… 
        
 This research is exploratory research by using both quantitative and qualitative means. 
The aims of this research are 1) to study the level of participation of the community in water and 
garbage management 2) to study the factors effected participation in environmental management 
focusing on water and garbage of Amphawa district, Samutsongkram Province  
3) to find out the form of environmental management focusing on water and garbage. The data 
using in this study got from site survey in Amphawa district specified them according to social 
structure namely; Amphawa municipality, Tambol Ta Ka, Tambol Suanluang, Tambol Bang 
Kae, Tambol Muang Mai, Tam Bon Kwae-orm and Tambol Bang Nang Li. For quantitative 
research, the sample groups are 1,364 people who live in Amphawa by simple random sampling. 
The tools for this research are questionnaires. The statistics used in analyzing data are frequency, 
percentage, mean, standard deviation and One-Way ANOVA by setting 0.05 of the level of 
significance. T-test is used with two-group variables and F-test is used with two-group variables 
and more. When the difference found, it used paired comparison by using LSD (Least Significant 
Different Method). For qualitative research, purposive sampling is used for 63 people in six 
Tambols namely; Tambol Ta Ka, Tambol Suanluang, Tambol Bang Kae, Tambol Muang Mai, 
Tambol Kware-orm and Tambol Bang Nang Li. The data is analyzed by synthesis the contents of 
quantitative research including with creating the scope of questions and used them in an 
interview and group conversation with sample group. The result of this study found that the level 
of participation of communities in environmental management focusing on water and garbage is 
in the middle level such as planning, performing and evaluation. The benefit gain is in low level. 
So the level of participation in environmental management focusing on water and garbage is in 
the middle level. The factors effect communities’ participation in water and garbage 
management, that includes with age, period of stay in the communities, membership have 0.05 
difference of significance in performing and benefit gain.  But evaluation and planning have no 
differences. The form of participation of the communities in environmental management 
focusing on water and garbage relates to environmental management focusing on water and 
garbage in four ways namely; 1) Participation in planning, setting goal, strategy, making decision 
and promoting new generation leader by good sample seniors 2) participation in performing, the 
steps of activities and encouragement in performing according to the plan 3) participation in 
benefit gain both directly or indirectly 4) participation in monitoring and evaluating performing 
and asking for opinion to know about the problems and improve better environmental 
management in the communities.  
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Comments from this study: For letting the people have more participation, it must be 
activities to stimulate the conscious of serviced-mind. The government sectors must give the 
people a chance to participate in the beginning till the end of the project and make equal life 
which causes real participation.   
               
Keywords: Participation, The form of participation, Environmental management, water 
management, garbage management 
 
 
 
บทนํา 
 
             การเพิมขึ นของประชากร ในชุมชนเมืองใหญ่ทีมีประชากรอาศัยอยู่รวมกันเป็นจํานวนมาก หรือชุมชน

ทีมีแหล่งท่องเทียวจํานวนมากย่อมมีการใช้เทคโนโลยีเพือการพัฒนา ในภาคการเกษตร ภาคการท่องเทียว และ

ภาคอุตสาหกรรม เพือให้เพียงพอต่อการบริโภคและเพิมรายได้ของประชากร  ทําให้ในสภาวะปัจจุบันก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อคุณภาพของสิงแวดล้อมในหลายๆด้าน ซึงล้วนเป็นปัญหาด้านสิงแวดล้อม อาทิ ปัญหาขยะมูลฝอย 

ปัญหานํ าเสีย ปัญหาทางสังคม ปัญหาคุณภาพชีวิตทีเกิดจากการบริโภคอาหารปนเปือน และการทีมนุษย์จะแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวให้ลดลงนั นจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะจากตัวมนุษย์นั นเอง จึงจะ

บังเกิดผลดีต่อชุมชน  ซึงปัจจุบันภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

ด้านต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 10 และฉบับที 11 ก ําหนดให้มี

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ทีสําคัญอย่างหนึงคือ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ชุมชน สังคม และท้องถิน การพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล การดูแล และรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนและ

ชุมชนตลอดจนส่งเสริมการท่องเทียว นอกจากนี การมีส่วนร่วมย ังมีปัจจัยทีสําคัญทีทําให้เกิดการมีส่วนร่วมคือ 

ความศรัทธาความเกรงใจต่อสิงทีเคารพนับถือ หรือผู ้ทีมีอ ํานาจเหนือกว่ารวมทั งปัจจัยอืนทีเกียวข้องกล่าวคือ 

สถานภาพทางสังคมสถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางอาชีพและทีอยู่อาศัย โดยบุคคลทีมีสถานภาพทาง

สังคม และเศรษฐกิจสูงจะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆของชุมชนมากกว่าบุคคลทีมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ

ตํ า ปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยทีทําให้เกิดการมีส่วนร่วมคือ ความ

ต้องการของบุคคล ความรัก ความศรัทธา ความปรารถนาทีเกิดกับสิงทีต้องทํากิจกรรมร่วมกัน โดยมีทิศทางที

ก่อให้เกิดประโยชน์ทีดีแก่ส่วนรวม ซึงผลของการมีส่วนร่วมจะมีมากหรือน้อยขึ นอยู่กับสถานภาพบทบาทและ

เศรษฐกิจเป็นสําคัญ  (ศักดิ สิทธิ แย ้มศรี,2543)    )   ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงครามทีกําหนดไว้ว่าจะ

พัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อน และการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ ทั งนี เพราะปรากฏการณ์ทีเกิดขึ นใน

ปัจจุบันคือเกือบทุกพืนทีของจังหวัดสมุทรสงครามทีประกอบด้วย 3 อ ําเภอ ประชากรในพืนทีส่วนใหญ่ทีมี

อาชีพหลักทําประมงได้เปลียนวิถีชีวิตเป็นผู ้ต้อนรับนักท่องเทียวจากบุคคลภายนอก และได้ใช้พืนทีของตนเอง

จัดเป็นแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะพืนทีของชุมชนทีอยู่ติดกับริมฝังแม่นํ าแม่กลอง และลําคลองสาขา 

เช่น ตลาดนํ าอัมพวา ตลาดนํ าท่าคา ตลาดนํ าบางนกแขวก และตลาดนํ าบางน้อย เป็นต้น(สํานักงานจังหวัด

สมุทรสงคราม,2552 ) โดยอําเภออัมพวาได้แบ่งการปกครองในเขตพืนทีออกเป็น  11ตําบล และ2เทศบาลซึงมี

ความแตกต่างกันด้วยสภาพของพืนทีและจํานวนประชากร ประกอบด้วยความเหมือนกันในเรืองของตลาดนํ า
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อัมพวาและตลาดนํ าท่าคาเพราะเป็นแหล่งท่องเทียวทีทํารายได้ให้แก่คนในพืนทีเป็นจํานวนมากแต่เมือมีคนต่าง

ถินเข้ามาท่องเทียวมากก็ก่อให้เกิดปัญหาทางสิงแวดล้อมทีสังเกตได้ชัดเจนคือเรืองของนํ าและขยะ  ทีมีจ ํานวน

มากและก่อให้เกิดปัญหาสิงแวดล้อมในด้านอืนๆอีกด้วยเช่นเดียวกับพืนทีตําบลทีมีขนาดใหญ่เช่นตําบลสวน

หลวงก็ก ําลังเกิดปัญหาด้านนํ าและขยะเนืองมาจากมีนักท่องเทียวและทีพักจํานวนมากเช่นกันและนอกจากนี

พืนทีขนาดกลางและขนาดเล็กก็มีปัญหาสิงแวดล้อมทีคล้ายคลึงกันดังนั นผู ้วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษารูปแบบการมี

ส่วนร่วมของประชาชนทีอยู่ในพืนทีทีผู ้วิจัยคัดเลือกจํานวน  7ตําบล  เพือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจัดการสิงแวดล้อม  ด้านนํ าและขยะและศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมด้าน

นํ าและขยะ   และเพือหารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมเพือการพัฒนาพืนทีทีมี

ปัญหาสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะและสามารถนําไปใช้ในพืนทีอืนๆได้เช่นเดียวกัน   ทั งนี เพือนําผลการศึกษามา

เป็นข้อมูลพืนฐานในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสิงแวดล้อมในชุมชนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของงานวิจัย 

              1.  เพือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมกรณีศึกษาด้าน  นํ า  และขยะ  

อ ําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม 

              2.  เพือศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้าน  นํ า  และขยะ   

อ ําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม 

       3.  เพือหารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้าน  นํ า  และขยะ  อ ําเภอ 

อัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม 

   

การตรวจเอกสาร 

 

           ความหมายของการมีส่วนร่วมตามทีนักสังคมศาสตร์ นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายการมีส่วน

ร่วมไว้อย่างสอดคล้องกัน กล่าวคือ    United Nation (1975) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็น

กระบวนการเกียวกับการกระทํา และเกียวข้องกับมวลชนในระดับต่าง ๆ ดังนี ประการแรก ในกระบวนการ

ตัดสินใจเกียวกับจุดประสงค์ทางสังคมและการจัดสรรทรัพยากร และประการทีสองในการกระทําโดยสมัครใจ

ต่อกิจกรรมและโครงการ และย ังเน้นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีความหมายครอบคลุมถึงการที

ประชาชนมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ทีเกิดขึ นจากโครงการพัฒนา ร่วมช่วยเหลือในการปฏิบัติตามโครงการ 

และร่วมในการตัดสินใจตลอดกระบวนการพัฒนา  นอกจากนี  ค ําว่า   การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมใน

การระดมความคิดความเห็นของบุคคลหลายๆ ฝ่ายให้สามารถนํามากําหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติและทําให้

งานมีความสําเร็จและเกิดผลต่อส่วนรวม (ทรงพล ตุ้มทอง, 2541) และการทีให้ฝ่ายหนึงฝ่ายใดทีไม่เคยเข้าร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ หรือเข้าร่วมการตัดสินใจ หรือเคยเข้ามาร่วมด้วยเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ น เป็นไปอย่างมี

อิสรภาพ เสมอภาค มิใช่เพียงมีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วยอย่างแท้จริง และการเข้าร่วมนั นต้องเริมตั งแต่
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ขั นแรกจนถึงขั นสุดท้ายของโครงการ (นรินทร์ชัย พัฒน์พงศา, 2547)    ดังนั น การมีส่วนร่วม   หมายถึง  การเข้า

ไปมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมอย่างมีอิสรภาพเสมอภาค ตามความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมตั งแต่ขั น

แรกจนถึงขั นสุดท้ายของโครงการประกอบด้วยโครงสร้าง ว ัตถุประสงค ์ องค์ความรู้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ ์

กิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติตามโครงการ และบทบาท การมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล      ส่วน รูปแบบการมีส่วนร่วม ได้มี

นักวิชาการหลายท่าน อธิบายเกียวกับลักษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ ดัง กรรณิการ์ ชม

ดี (2540 : 13) ได้สรุปรูปแบบของการมีส่วนร่วมออกเป็น 10 รูปแบบ  คือ 1) การมีส่วนร่วมประชุม   2) การมี

ส่วนร่วมออกเงิน   3) การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ   4) การมีส่วนร่วมเป็นผู ้นํา  5) การมีส่วนร่วมสัมภาษณ์   6) 

การมีส่วนร่วมเป็นผู ้ชักชวน     7) การมีส่วนร่วมเป็นผู ้บริจาค   8) การมีส่วนร่วมเป็นผู ้ ริเริมและผู ้ เริม 9) การมี

ส่วนร่วมเป็นผู ้ใช้แรงงาน   10) การมีส่วนร่วมออกวัสดุอุปกรณ์ จากความหมายของรูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนทีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทีประชาชนมีการร่วมมือร่วมใจใน

การระบุปัญหา     ความต้องการ การวางแผนและการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมต่าง  ๆเพือแก้ไขปัญหาทีตน

ประสบอยู่และตกลงร่วมมือกันดําเนินกิจกรรมนั นให้บรรลุผล เพือประโยชน์ของชุมชนตนเอง  ซึง   เกษม 

จันทร์แก้ว (2544 : 293 – 294) ได้กล่าวถึงความหมายของการจัดการสิงแวดล้อมไว้ดังนี   คือการจัดการ

สิงแวดล้อม เป็นหลักการและแผนปฏิบัติให้ผู ้บริหารใช้ด ําเนินงานตั งแต่เริมโครงการและดําเนินโครงการ ทั งนี

เป็นเพราะว่าการจัดการสิงแวดล้อมมีกลไกทีกํากับ       กระบวนการ และแผนงานการใช้ทรัพยากรสิงแวดล้อม 

นักบริหารสามารถจะทราบแนวคิดและแนวดําเนินงานอย่างมีขั นตอนดังกล่าวก่อน จึงนําไปตัดสินใจ    สรุปได้

ว่า การจัดการสิงแวดล้อม หมายถึง การดูแล ระวัง สงวน รักษา   พัฒนา ฟืนฟ ู   การวางแผน การจัดสรร การใช้

ทรัพยากรและการกระทําหรือการดําเนินการใด ๆ เพือการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิงแวดล้อมในชุมชน ทําให้

คุณภาพสิงแวดล้อมดีขึ น และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน   และเกษม จันทร์แก้ว, (2541) ได้ให้ความหมายของ

คุณภาพนํ า หมายถึง สภาวะของนํ าทีมีองค์ประกอบของสิงเจือปนทั งทางด้านกายภาพ เคมี และชีววิทยา ใน

ปริมาณทีควรจะมีในแต่ละประเภทของแหล่งนํ า”   นอกจากนีสํานักจัดการคุณภาพนํ า,( 2540) นํ าเสีย หมายถึง

นํ าทีมีสิงเจือปนต่าง ๆ มากมาย จนกระทั งกลายเป็นนํ าทีไม่เป็นทีต้องการ และน่ารังเกียจของคนทั วไป ไม่

เหมาะสมสําหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้าปล่อยลงสู่ล ํานํ าธรรมชาติก็จะทําให้คุณภาพนํ าของธรรมชาติ

เสียหายได้  และ นํ าเสียชุมชน หมายถึง นํ าเสียทีเกิดจากกิจกรรมประจําว ันของประชาชนทีอาศัยอยู่ในชุมชน 

และกิจกรรมทีเป็นอาชีพ ได้แก่ นํ าเสียทีเกิดจากการประกอบอาหารและชําระล้างสิงสกปรกทั งหลายภายใน

ครัวเรือน และอาคารประเภทต่าง ๆ เป็นต้น       

 

วิธีการวิจัย 

 
           การวิจัยครั งนี เป็นการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ า   และขยะ    
อ ําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม    เป็นการวิจัยเชิงสํารวจในพืนที แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ การสํารวจเชิง
ปริมาณ และการสํารวจเชิงคุณภาพ โดยมีขั นตอนในการวิจัย ดังนี 1. ประชากรทีทําการศึกษา คือประชาชนที
อาศัยอยู่ในตําบลสวนหลวง  ต ําบลบางนางลี  ต ําบลบางแค  ตําบลแควอ้อม ตําบลเหมืองใหม่   ต ําบลท่าคา  และ 
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เทศบาลตําบลอัมพวา    กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายและการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการสนทนากลุ่มซึงผู ้วิจัยได้คัดเลือกประชาชน
แบบเจาะจง  โดยทําการสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิและทําการสนทนากลุ่มเกียวกับประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการสิงแวดล้อมทั ง 4  ด้าน  ได้แก่  ด้านการวางแผน/ตัดสินใจ    ด้านการปฏิบัติการ    ด้านการรับ
ผลประโยชน์        และด้านการประเมินผล ทั งนี ได้คัดเลือกประชาชนทั ง 7 ตําบล  โดยการสัมภาษณ์ประชาชน 5  
ต ําบล จ ํานวน  60 คน  และสนทนากลุ่มคัดเลือกตําบลจํานวน 5  ต ําบล จ ํานวนประชากรกลุ่มละ 10 คนเครืองมือ
ทีใช้ในการวิจัยครั งนี เครืองมือเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามวัดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการ
สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ  อ ําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม  ทั งหมด  4  ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน  2) 
ด้านการปฏิบัติการ  3) ด้านการรับประโยชน์   4) ด้านการประเมินผล    เครืองมือเชิงคุณภาพทีใช้ในการวิจัย
รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดลอ้มด้านนํ า   และขยะ      แบ่งออกเป็น 1). แบบสัมภาษณ์
ผู ้ทรงคุณวุฒิ   .2)   การสนทนากลุ่ม  โดยผู ้วิจัยมีขั นตอนการสุ่มตัวอย่างในเชิงปริมาณ 1)ผู ้วิจัยทําการศึกษา
ภาคสนาม โดยทําการแจกแบบสอบถาม ให้แก่ประชากรทั ง 6 ตําบลจึงได้กลุ่มตัวอย่างจ ํานวน 1,364   คน    
สําหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพ  โดย การสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิ   และจัดการสนทนากลุ่มเป็นการใช้หลักการ
ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม    โดยสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน  
และการทดสอบ One- Way ANOVA  โดยกําหนดค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05  สําหรับตัวแปร  2 
กลุ่มใช้ t-test และตัวแปร 2 กลุ่มขึ นไปใช้ ค่าสถิติ F- test  เมือพบความแตกต่างจะทดสอบค่าความแตกต่างเป็น
รายคู่ โดยใช้สถิติ  LSD  (Least Significant Difference Method) และการวิจัยเชิงคุณภาพเลือกกลุ่มตัอย่างแบบเจาะจงใน
พืนที 6 ตําบลได้แก่อบต.ท่าคา  อบต.สวนหลวง  อบต.บางแค  อบต.เหมืองใหม่  อบต.แควอ้อม  อบต.บางนางลี   
จ ํานวนประชากร 60 คน  การวิเคราะห์ข้อมูลนําเนือหาวิจัยในเชิงปริมาณมาสังเคราะห์และสร้างเป็นแนวคําถาม
ในเนือหาสาระและทําการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม  ข้อมูลเชิงคุณภาพการวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม  โดยใช้การพรรณนาความเรียง  เป็นคําถามปลายเปิด       
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ภาพที 1  การเก็บข้อมูลโดยตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ 
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ภาพที 2  การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ ่ม 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

 

    การวิจัยครั งนี เป็นการศึกษาเรือง รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ า

และขยะ อ ําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู ้ ศึกษานําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ผล

การศึกษาพบว่า   ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมทั ง 4  ด้านได้แก่   ด้านการวางแผน     

ด้านการปฏิบัติการ      ด้านการได้รับประโยชน์และด้านการติดตามประเมินผลพบว่าเทศบาลตําบลอัมพวามี

ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะอยู่ในระดับน้อยทั ง 4ด้าน เนืองจากเป็นพืนทีของ
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สังคมเมืองประชาชนมีความเป็นอยู่ต่างทํามาหากินจึงขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและ

ขยะประกอบกับมีคนต่างถินเข้ามาใช้พืนทีซึงเป็นแหล่งท่องเทียว   มีทีพักอาศัยจ ํานวนมากอยู่ใกล้แหล่งนํ า  มี

ปริมาณขยะจํานวนมากในวันทีมีการค้าขายของตลาดนํ าอัมพวา    มีบริการเรือท่องเทียวทางนํ าจ ํานวนมาก  

สําหรับพืนทีตําบลสวนหลวง  มีพืนทีและความเจริญใกล้เคียงกับเทศบาลตําบลอัมพวาแต่มีระดับการมีส่วนร่วม

ในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   ด้านการวางแผนและด้านการได้รับ

ประโยชน์อยู่ในระดับน้อยส่วนด้านการปฏิบัติการและการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง    

เช่นเดียวกับพืนทีตําบลท่าคาทีเป็นพืนทีใกล้เคียงกับตําบลสวนหลวงและเป็นแหล่งท่องเทียวเช่นเดียวกบั

เทศบาลตําบลอัมพวาในภาพรวมระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง    ด้านการ

การวางแผน   ด้านการปฏิบัติการและด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลางส่วนด้านการได้รับ

ประโยชน์อยู่ในระดับน้อย     พืนทีตําบลบางนางลีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวนใน

ภาพรวมระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะอยู่ในระดับปานกลาง   ทั ง 4  ด้าน  

เนืองจากประชาชนมีจิตสํานึกในการจัดการสิงแวดล้อม   มีความสามัคคี    มีผู ้นําทีเข้มแข็ง    และมีจิตอาสาใน

การร่วมกันพัฒนาพืนทีดังจะเห็นได้จากในพืนทีไม่มีถังขยะตั งตามทีสาธารณ แต่ละบ้านมีกระบวนการจัดการ

ขยะกันเอง และในพืนทีตําบลแควอ้อมในภาพรวมระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ

อยู่ในระดับปานกลาง   โดยด้านการวางแผน    ด้านการปฏิบัติการ    ด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปาน

กลางส่วนด้านการได้รับประโยชน์อยู่ในระดับน้อย  สําหรับพืนทีตําบลบางแคมีระดับการมีส่วนร่วมในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการวางแผน    ด้านการปฏิบัติการ    

ด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลางส่วนด้านการได้รับประโยชน์อยู่ในระดับน้อย  ส่วนปัจจัยทีมี

ผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะในพืนที 6 ตําบล  มีความแตกต่าง

กันในด้านการการวางแผน   ด้านการปฏิบัติการ     ด้านการได้รับประโยชน์และด้านการติดตามประเมินผล  

ด้านสถานภาพไม่มีความแตกต่างกัน      ด้านการศึกษาและด้านอาชีพมีความแตกต่างกันทีนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05   คือด้านการปฏิบัติการ  และด้านการได้รับประโยชน์   สําหรับด้านรายได้มีความแตกต่างก ันด้านการ

ปฏิบัติการ       ส่วนระยะเวลาทีอาศัยอยู่ในพืนทีมีความแตกต่างก ันในด้านการได้รับประโยชน์   ส่วนการ

เป็นสมาชิกมีความแตกต่างกันในด้านการปฏิบัติการและการประเมินผล   เมือนําผลการวิจัยในเชิงปริมาณมา

สังเคราะห์แล้วตั งเป็นแนวคําถามเพือนําไปสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิและทําการสนทนากลุ่มในพืนที ตําบลสวน

หลวง  ต ําบลท่าคา   ต ําบลเหมืองใหม่   ต ําบลบางนางลี   ต ําบลแควอ้อม  และตําบลบางแคสามารถสรุปหา

รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะใน 4 ด้านคือ       1) การมีส่วนร่วม

ในด้านการวางแผน  ก ําหนดการวางแผนร่วมกัน  ก ําหนดเป้าหมาย   ยุทธศาสตร์  การตัดสินใจและการสร้างผู ้นํา

รุ่นใหม่โดยผู ้ใหญ่เป็นแบบอย่างทีดี    2)การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  เป็นขั นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม  

และส่งเสริมช่วยเหลือให้เกิดการปฏิบัติกิจกรรมตามแผน    3) การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์  เป็นการร่วม

รับประโยชน์ทีเกิดขึ นทั งผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์ทางอ้อม  4) การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล

และตรวจสอบเป็นการตรวจสอบการดําเนินงานและการสอบถามความคิดเห็น  เพือให้ทราบถึงปัญหาทีเกิดขึ น

และนําไปปรับปรุงแก้ไขเพือการจัดการสิงแวดล้อมในชุมชนให้ดียิงขึ นต่อไป 
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อภิปรายผล 

 
                ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะระดับการ
มีส่วนร่วมในรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง  ได้แก่ ด้านการวางแผน  ด้าน การปฏิบัติการ ด้านการประเมินผล 
ส่วนด้านการได้รับประโยชน์อยู่ในระดับน้อย ดังนั นระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและ
ขยะในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการนํ าและขยะซึง 
ประกอบด้วย อายุ ระยะเวลาทีอยู่ในชุมชน การเป็นสมาชิก มีความแตกต่างกันทีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในด้าน
ปฏิบัติการ การรับประโยชน์ และด้านการประเมินผล ส่วนด้านการวางแผนไม่มีความแตกต่างกัน สําหรับปัจจัย
ด้านสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มีความแตกต่างกันทีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ในด้านด้าน
ปฏิบัติการ การรับประโยชน์  ส่วนการประเมินผลและการวางแผนไม่มีความแตกต่างกันส่วนการหารูปแบบการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะใน4 ด้านกล่าวคือ       1) การมีส่วนร่วมในด้าน
การวางแผน  โดยกํานดการวางแผนร่วมกัน  ก ําหนดเป้าหมาย   ยุทธศาตร์  การตัดสินใจและการสร้างผู ้นํารุ่น
ใหม่โดยผู ้ใหญ่เป็นแบบอย่างทีดี 2)การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ เป็นขั นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม  และ
ส่งเสริมช่วยเหลือให้เกิดการปฏิบัติกิจกรรมตามแผน    3) การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์  เป็นการร่วมรับ
ประโยชน์ทีเกิดขึ นทั งผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์ทางอ้อม  4) การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลและ
ตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบการดําเนินงานและการสอบถามความคิดเห็น  เพือให้ทราบถึงปัญหาทีเกิดขึ นและ
นําไปปรับปรุงแก้ไขเพือการจัดการสิงแวดล้อมในชุมชนให้ดียิงขึ นต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

             การวิจัยเรืองรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดลอ้มด้านนํ าและขยะสามารถนําไปใช้

เป็นต้นแบบแก่ชุมชนในพืนทีอืนๆทีมีปัญหาสิงแวดล้อมทีคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะแหล่งท่องเทียวทีมีพืนทีอยู่

ใกล้แหล่งนํ า  ตลอดจนอาชีพของคนในชุมขน  ขนาดของพืนทีของชุมชน    นอกจากนี ย ังเป็นการสนับสนุนการ

มีส่วนร่วมของบุคคลให้มีความหลากหลายรูปแบบได้เช่นเดียวกัน 
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              งานวิจัยนี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึงมีวัตถุประสงค์ 

1) เพือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 2) ศึกษา ปัจจัยทีมี

อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้าน นํ า และขยะ อําเภออัมพวา    จังหวัด

สมุทรสงคราม 3)เพือหารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ โดยข้อมูลทีใช้ใน

การศึกษาครั งนี ได้จากการสํารวจเชิงพื นทีของอําเภออัมพวาโดยเลือกพื นทีแบบเจาะจงตามโครงสร้างทาง

สังคมคือเทศบาลตําบลอัมพวา อบต.ท่าคา  อบต.สวนหลวง  อบต.บางแค  อบต.เหมืองใหม่  อบต.แคว

อ้อม  อบต.บางนางลี   สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนทีอยู่ในพื นที

อําเภออัมพวา จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน   1,364  คน  ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนอย่างง่าย 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม โดยสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ One- Way ANOVA  โดยกําหนดค่าระดับนัยสําคัญทาง

สถิติทีระดับ 0.05  สําหรับตัวแปร  2 กลุ่มใช้ t-test และตัวแปร 2 กลุ่มขึ นไปใช้ ค่าสถิติ F- test  เมือพบ

ความแตกต่างจะทดสอบค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้สถิติ  LSD  (Least Significant Difference 

Method) และการวิจัยเชิงคุณภาพเลือกกลุ่มตัอย่างแบบเจาะจงในพื นที 6 ตําบลได้แก่อบต.ท่าคา  อบต.

สวนหลวง  อบต.บางแค  อบต.เหมืองใหม่  อบต.แควอ้อม  อบต.บางนางลี   จํานวนประชากร 63 คน  การ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยนําเนื อหาวิจัยในเชิงปริมาณมาสังเคราะห์พร้อมสร้างกรอบคําถามและนํามาทําการ

สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มแก่กลุ่มตัวอย่าง   

              ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะมี

ระดับการส่วนร่วมในรายด้านอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ ด้านการ

ประเมินผล ส่วนด้านการได้รับประโยชน์อยู่ในระดับน้อย ดังนั นระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ

สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจัดการนํ าและขยะซึง ประกอบด้วย อายุ ระยะเวลาทีอยู่ในชุมชน การเป็นสมาชิก มีความแตกต่าง

กันทีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในด้านปฏิบัติการ การรับประโยชน์ และด้านการประเมินผล ส่วนด้านการ

วางแผนไม่มีความแตกต่างกัน สําหรับปัจจัยด้านสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มีความ
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แตกต่างกันทีนัยสําคัญทางสถิต0ิ.05ในด้านด้านปฏิบัติการ การรับประโยชน์ ส่วนการประเมินผลและการ

วางแผนไม่มีความแตกต่างกัน       สําหรับรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้าน

นํ าและขยะมีความสัมพันธ์กับการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะอย่างมีส่วนร่วมใน 4 ประการได้แก่ 1) 

การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน  กํานดการวางแผนร่วมกัน  กําหนดเป้าหมาย   ยุทธศาตร์  การตัดสินใจ

และการสร้างผู ้นํารุ่นใหม่โดยผู ้ใหญ่เป็นแบบอย่างทีดี    2)การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  เป็นขั นตอนใน

การปฏิบัติกิจกรรม  และส่งเสริมช่วยเหลือให้เกิดการปฏิบัติกิจกรรมตามแผน   3) การมีส่วนร่วมในการรับ

ประโยชน์  เป็นการร่วมรับประโยชน์ทีเกิดขึ นทั งผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์ทางอ้อม  4) การมี

ส่วนร่วมติดตามประเมินผลและตรวจสอบเป็นการตรวจสอบการดําเนินงานและการสอบถามความคิดเห็น  

เพือให้ทราบถึงปัญหาทีเกิดขึ นและนําไปปรับปรุงแก้ไขเพือการจัดการสิงแวดล้อมในชุมชนให้ดียิงขึ นต่อไป 

                ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา เพือให้ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมเพิมขึ นจําเป็นต้องกระตุ ้น

พฤติกรรมทางด้านจิตสํานึก  โดยจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วยจิตอาสาร่วมกัน โดยภาครัฐ

ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิดตั งแต่ริเริมโครงการจนกระทังเสร็จสิ น และต้อง

สร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคกัน จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมมากยิงขึ น 

 

คําสําคัญ   การมีส่วนร่วม     รูปแบบการมีส่วนร่วม     การจัดการสิงแวดล้อม    การจัดการนํ า                     

                 การจัดการขยะ 
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Abstract 

 

Title       :    Participation in Environmental Management focusing on Water and Garbage of  

           Amphawa Municipality, Amphawa District, Samutsongkram Province  
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 This research is exploratory research by using both quantitative and qualitative means. 

The aims of this research are 1) to study the level of participation of the community in water and 

garbage management 2) to study the factors effected participation in environmental 

management focusing on water and garbage of Amphawa district, Samutsongkram Province  

3) to find out the form of environmental management focusing on water and garbage. The data 

using in this study got from site survey in Amphawa district specified them according to social 

structure namely; Amphawa municipality, Tambol Ta Ka, Tambol Suanluang, Tambol Bang Kae, 

Tambol Muang Mai, Tam Bon Kwae-orm and Tambol Bang Nang Li. For quantitative research, 

the sample groups are 1,364 people who live in Amphawa by simple random sampling. The 

tools for this research are questionnaires. The statistics used in analyzing data are frequency, 

percentage, mean, standard deviation and One-Way ANOVA by setting 0.05 of the level of 

significance. T-test is used with two-group variables and F-test is used with two-group variables 

and more. When the difference found, it used paired comparison by using LSD (Least 

Significant Different Method). For qualitative research, purposive sampling is used for 63 people 

in six Tambols namely; Tambol Ta Ka, Tambol Suanluang, Tambol Bang Kae, Tambol Muang 

Mai, Tambol Kware-orm and Tambol Bang Nang Li. The data is analyzed by synthesis the 

contents of quantitative research including with creating the scope of questions and used them 

in an interview and group conversation with sample group. The result of this study found that the 

level of participation of communities in environmental management focusing on water and 

garbage is in the middle level such as planning, performing and evaluation. The benefit gain is 

in low level. So the level of participation in environmental management focusing on water and 

garbage is in the middle level. The factors effect communities’ participation in water and 

garbage management, that includes with age, period of stay in the communities, membership 
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have 0.05 difference of significance in performing and benefit gain.  But evaluation and 

planning have no differences. The form of participation of the communities in environmental 

management focusing on water and garbage relates to environmental management focusing on 

water and garbage in four ways namely; 1) Participation in planning, setting goal, strategy, 

making decision and promoting new generation leader by good sample seniors 2) participation 

in performing, the steps of activities and encouragement in performing according to the plan 3) 

participation in benefit gain both directly or indirectly 4) participation in monitoring and 

evaluating performing and asking for opinion to know about the problems and improve better 

environmental management in the communities.  

Comments from this study: For letting the people have more participation, it must be 

activities to stimulate the conscious of serviced-mind. The government sectors must give the 

people a chance to participate in the beginning till the end of the project and make equal life 

which causes real participation.   

               

Keywords: Participation, The form of participation, environmental management, water 

management, garbage management 
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บทที  1 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญและทีมาของปัญหา  

  การเพิมขึ นของประชากร ในชุมชนเมืองใหญ่ทีมีประชากรอาศัยอยู่รวมกันเป็น

จํานวนมาก หรือชุมชนทีมีแหล่งท่องเทียวจํานวนมากย่อมมีการใช้เทคโนโลยีเพือการพัฒนา ใน

ภาคการเกษตร ภาคการท่องเทียว และภาคอุตสาหกรรม เพือให้เพียงพอต่อการบริโภคและเพิม

รายได้ของประชากร  ทําให้ในสภาวะปัจจุบันก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของสิงแวดล้อมใน

หลายๆด้าน ซึงล้วนเป็นปัญหาด้านสิงแวดล้อม อาทิ ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหานํ าเสีย ปัญหาทาง

สังคม ปัญหาคุณภาพชีวิตทีเกิดจากการบริโภคอาหารปนเปือน และการทีมนษุย์จะแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวให้ลดลงนั นจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะจากตัวมนุษย์นันเอง 

จึงจะบังเกิดผลดีต่อชุมชน  ซึงปัจจุบันภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในด้านต่าง  ๆดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 10 

และฉบับที 11 กําหนดให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ทีสําคัญอย่างหนึงคือ การส่งเสริมและ

พัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคม และท้องถิน การพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่

สากล การดูแล และรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชนตลอดจนส่งเสริมการท่องเทียว 

นอกจากนี การมีส่วนร่วมยังมีปัจจัยทีสําคัญทีทําให้เกิดการมีส่วนร่วมคือ ความศรัทธาความ

เกรงใจต่อสิงทีเคารพนับถือ หรือผู ้ ทีมีอํานาจเหนือกว่ารวมทั งปัจจัยอืนทีเกียวข้องกล่าวคือ 

สถานภาพทางสังคมสถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางอาชีพและทีอยู่อาศัย โดยบุคคลทีมี

สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจสูงจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนมากกว่าบุคคลทีมี

สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจตํา ปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถสรุปได้

ว่าปัจจัยทีทําให้เกิดการมีส่วนร่วมคือ ความต้องการของบุคคล ความรัก ความศรัทธา ความ

ปรารถนาทีเกิดกับสิงทีต้องทํากิจกรรมร่วมกัน โดยมีทิศทางทีก่อให้เกิดประโยชน์ทีดีแก่ส่วนรวม ซึง

ผลของการมีส่วนร่วมจะมีมากหรือน้อยขึ นอยู่กับสถานภาพบทบาทและเศรษฐกิจเป็นสําคัญ  

(ศักดิ สิทธิ แย้มศรี,2543) 

จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดในภาคกลาง ของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 65 กิโลเมตร มีพื นที 416 ตารางกิโลเมตร มี 3 อําเภอ คือ 

อําเภอเมือง อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที มีแม่นํ าแม่กลองเป็นเสมือนเส้นชีวิตของชาว

จังหวัดสมุทรสงคราม ไหลผ่านจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรี และสมุทรสงคราม มีขนาด ลักษณะภูมิ
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ประเทศ  เป็นจังหวัดทีมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ มีชายฝังทะเลติดอ่าวไทยยาว

ประมาณ 23  กิโลเมตร ไม่มีภูเขาหรือเกาะ มีลักษณะเป็นทีราบลุ่มริมทะเล โดยพื นทีฝังตะวันตก

จะสูงกว่าฝังตะวันออกเล็กน้อย  สภาพของดินเป็นดินเหนียวปนทราย เดิมเคยมีป่าโกงกาง ไม้แสม 

ตามชายฝังทะเลและมีป่าจากตามปากแม่นํ า แต่ปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์จากพื นทีดังกล่าวใน

การเลี ยงกุ ้งกุลาดําเกือบทั งหมด ต่อมาการเลี ยงกุ ้ งประสบปัญหาการขาดทุนจึงเลิกการเลี ยงกุ ้ ง 

พื นทีเลี ยงกุ ้งจึงมิได้นําไปใช้ประโยชน์เป็นจํานวนมาก  แม่นํ าสําคัญทีไหลผ่าน คือ แม่นํ าแม่กลอง 

นอกจากนี มีลําคลองใหญ่น้อยมากมายกระจายอยู่ทัวพื นที จากสภาพภูมิประเทศเช่นนี ทําให้เกิด

ความสะดวกในด้านการคมนาคมทางนํ า และการประกอบอาชีพด้านกสิกรรม   พื นทีจังหวัด

สมุทรสงคราม มีพื นทีติดกับจังหวัดอืนๆ คือ ทิศตะวันออก จรด อ่าวแม่กลอง (อ่าวไทย) ทิศใต้ จรด 

จังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันตก จรด จังหวัดราชบุรี ทิศเหนือ จรด จังหวัดราชบุรีและสมุทรสาคร  มี

ประชากร 206,452 คน รายได้เฉลียประชากร 57,817 บาท เป็นจังหวัดทีมีศักยภาพในการผลิต

สินค้าการเกษตรทีสําคัญหลายชนิด ตลอดจนภาคการประมง และการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการประมง สว่นอุตสาหกรรมนั นส่วนใหญ่เป็น

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยอุตสาหกรรมทีสําคัญ ได้แก ่อุตสาหกรรมผลิตนํ าปลา อุตสาหกรรม

อาหาร  อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นํ า  อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  มีโรงงาน

ทั งสิ น 270 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมนํ าปลา อาหารทะเลแปรรูป ห้องเย็นเก็บสัตว์นํ า 

โรงงานผลิตนํ ากะทิสด โรงงานผลิตนํ าตาลมะพร้าวเป็นต้น  สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ

จังหวัดสมุทรสงครามขยายตัวเพิมขึ น  และการประมงเป็นสาขาการผลิตทีทํารายได้สูงสุดของ

จังหวัด รองลงมาคือ กสิกรรม และการแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างง่าย   ด้วยวิสัยทัศน์ของจังหวัด

สมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงครามมีวิสัยทัศน์ คือ "เป็นเมืองแห่งอาหารทะเลและผลไม้ปลอดภัย

จากสารพิษ ศูนย์กลางการพักผ่อน การท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ทางลําคลองระดับชาติ ดินแดนแห่ง

ประชาชนรักถินกําเนิด อนุรักษ์สิงแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงาม"  (สํานักงานจังหวัด

สมุทรสงคราม,2552 ) 

 ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงครามทีกําหนดไว้ว่าจะพัฒนาให้จังหวัดเป็น

ศูนย์กลางการพักผ่อน และการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ ทั งนี เพราะปรากฏการณ์ทีเกิดขึ นในปัจจุบัน

คือเกือบทุกพื นทีของจังหวัดสมุทรสงครามทีประกอบด้วย 3 อําเภอ ประชากรในพื นทีส่วนใหญ่ทีมี

อาชีพหลักทําประมงได้เปลียนวิถีชีวิตเป็นผู ้ต้อนรับนักท่องเทียวจากบุคคลภายนอก และได้ใช้พื นที

ของตนเองจัดเป็นแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะพื นทีของชุมชนทีอยู่ติดกับริมฝังแม่นํ าแม่
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กลอง และลําคลองสาขา เช่น ตลาดนํ าอัมพวา ตลาดนํ าท่าคา ตลาดนํ าบางนกแขวก และตลาดนํ า

บางน้อย เป็นต้น  

              โดยอําเภออัมพวาได้แบ่งการปกครองในเขตพื นทีออกเป็น  11ตําบล และ2เทศบาลซึงมี

ความแตกต่างกันด้วยสภาพของพื นทีและจํานวนประชากร ประกอบด้วยความเหมือนกันในเรือง

ของตลาดนํ าอัมพวาและตลาดนํ าท่าคาเพราะเป็นแหล่งท่องเทียวทีทํารายได้ให้แก่คนในพื นทีเป็น

จํานวนมากแต่เมือมีคนต่างถินเข้ามาท่องเทียวมากก็ก่อให้เกิดปัญหาทางสิงแวดล้อมทีสังเกตได้

ชัดเจนคือเรืองของนํ าและขยะ  ทีมีจํานวนมากและก่อให้เกิดปัญหาสิงแวดล้อมในด้านอืนๆอีกด้วย

เช่นเดียวกับพื นทีตําบลทีมีขนาดใหญ่เช่นตําบลสวนหลวงก็กําลังเกิดปัญหาด้านนํ าและขยะ

เนืองมาจากมีนักท่องเทียวและทีพักจํานวนมากเช่นกันและนอกจากนี พื นทีขนาดกลางและขนาด

เล็กก็มีปัญหาสิงแวดล้อมทีคล้ายคลึงกันดังนั นผู ้ วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนทีอยู่ในพื นทีทีผู ้ วิจัยคัดเลือกจํานวน  7ตําบล  เพือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจัดการสิงแวดล้อม  ด้านนํ าและขยะและศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ   เพือหารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

สิงแวดล้อมเพือการพัฒนาพื นทีทีมีปัญหาสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะและสามารถนําไปใช้ในพื นที

อืนๆได้เช่นเดียวกัน   ทั งนี เพือนําผลการศึกษามาเป็นข้อมูลพื นฐานในการส่งเสริมและพัฒนาการ

จัดการสิงแวดล้อมในชุมชนต่อไป 

 

1.2   วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

              1. เพือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ า และขยะ  

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

              2. เพือศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้าน   

นํ า และขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

       3. เพือหารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้าน นํ า และขยะ   

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย  

1.3.1 ประเภทของข้อมูล 
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                         รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง

คุณภาพ 

            1.3.2 ประชากร 

                          ประชากรทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนทีอาศัยอยู่ในอําเภออัมพวา

ประกอบด้วยเทศบาลตําบลอัมพวา ตําบลสวนหลวง ตําบลแควอ้อม ตําบลท่าคา ตําบลบางแค 

ตําบลบางนางลี  และตําบลเหมืองใหม ่

            1.3.3 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

ผู ้ วิจัยทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากคํานวณตามสูตร

ของ Yamane (1967) ทีระดับความเชือมัน  95% ซึงต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน  397 คน จากนั น

จะทําการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพือให้ได้

ตวัแทนของประชากรทีจะทําการศึกษา ได้แก่ตัวแทนประชาชนในเทศบาลตําบลอัมพวา ตําบล

สวนหลวง ตําบลแควอ้อม ตําบลท่าคา ตําบลบางแค และตําบลบางนางลี จังหวัดสมุทรสงคราม 

จํานวน 1,364  คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน ประกอบด้วย  1) ผูนํ้าท้องถิน ได้แก่  

กํานัน ผู ้ ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล 

นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล   ข้าราชการและเจ้าหน้าที 2) กลุ่มประชาชน  ได้แก่ 

เกษตรกร ผู ้ประกอบการ แม่ค้า/พ่อค้า ผู ้อยู่อาศัย  และ 3) บุคลากรทางการศึกษาได้แก่ นักเรียน

ในระดับมัธยมศึกษา อาจารย์       

1.3.4 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

              ผู ้ วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ซึง

ผู ้ วิจัยได้คัดเลือกประชาชนในตําบลแบบเจาะจง โดยทําการสัมภาษณ์เกียวกับประเด็นการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมทั ง 4 ด้านได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ ด้าน

การได้รับประโยชน์และด้านการติดตามและประเมินผล ซึงนําผลการวิจัยเชิงปริมาณทีได้มา

วิเคราะห์เชิงเนื อหาพร้อมสร้างเป็นคําถาม ทั งนี ได้คัดเลือกประชาชนทั ง  5  ตําบลมาทําการ

สัมภาษณ์ โดยเลือกตําบลละ10 คน  รวมเป็นจํานวน 50 คน หลังจากนั นได้นําข้อมูลทีได้มาทํา

การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื อหาเกียวกับ    แนวความคิดทางสิงแวดล้อม นโยบายทางสิงแวดล้อม 

ความรู ้ทางสิงแวดล้อม ทัศนคติทางสิงแวดล้อม  จิตสํานึกทางสิงแวดล้อม  มาสร้างเป็นคําถาม

เพือทําการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง ทงันี ได้คัดเลือกประชาชนได้แก่ 1) ผู ้ นําท้องถิน ได้แก่ กํานัน 

ผู ้ ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล นายกเทศมนตรี 
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สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ 2)กลุ่มประชาชน ได้แก่   เกษตรกร  ผู ้ประกอบการ  แม่ค้า/พ่อค้า  

ผู ้อยู่อาศัย 3) บุคลากรทางการศึกษาได้แก่  นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา อาจารย์  โดยเลือก

ตัวแทนตําบลละจํานวน 10 คน จัดกลุ่มการสนทนาจํานวน 5 ครั ง  รวมเป็นจํานวน 50 คน    

 1.3.5. ตัวแปรทีทําศึกษา 

 ผู ้ วิจัยได้กําหนดตัวแปรทีจะทําการศึกษาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 

 1.3.5.1 ตัวแปรต้น ได้แก ่ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการ

สมรส ระดับการศึกษา ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบด้วย อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

ระยะเวลาทีอยู่อาศัยในชุมชน การเป็นสมาชิกกลุ่ม ชมรม สมาคม ชุมชนทีท่านอยู่ ชุมชนของท่าน

อยู่ในเขต ปัจจัยด้านการรับรู ้ข่าวสารด้านนํ าและขยะ     

 1.3.5.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม 

ด้านนํ าและขยะประกอบด้วย 4 ด้าน การวางแผน /ตัดสินใจ การลงมือปฏิบัติการ การได้รับ

ประโยชน์ การติดตามและประเมินผล และรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 

 

สมมุติฐานของโครงการวิจัย 

                ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม

ด้านนํ าและขยะทีแตกต่างกัน  มีผลทําให้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม

แตกต่างกัน 

                  

1.4นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การมีส่วนร่วม, ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน, รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน, การ

จัดการสิงแวดล้อม, การจัดการนํ า, การจัดการขยะ, ชุมชน, อําเภออัมพวา 

 ในการศึกษาครั งนี ได้ให้ความหมายศัพท์เฉพาะทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจัดการสิงแวดล้อม ดังนี  

 การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ า

และขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึงแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในด้านการ

วางแผน และตัดสินใจ การลงมือปฏิบัติการ การได้รับประโยชน์ และการติดตามและประเมินผล 

ประกอบด้วย 
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 1) การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วม ในการวางแผน 

การเข้าร่วมประชุม หรือจัดทําโครงการ เกียวกับการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ าและขยะ อําเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ หมายถึง 

การเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่าง  ๆและร่วมตัดสินใจในขั นตอนของกระบวนการ

วางแผน และการจัดการผ่านทีประชุมหรือคณะทํางาน เกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมกรณีศึกษา 

ด้านนํ าและขยะ ได้แก ่การเสนอ ความคิดเห็นต่อทีประชุมในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน เป็นต้น  

 2) การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติการ หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วม ในการ

จัดการ สิงแวดล้อม ได้แก่ การร่วมลงมือปฏิบัติ หรือสละทรัพย์และแรงงานในการจัดการ 

สิงแวดล้อม ด้านนํ าและขยะร่วมมือกับเจ้าหน้าที  

 3) การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

จัดการสิงแวดล้อม ได้แก่ การเข้าร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ การแปรรูปทรัพยากรก่อให้เกิดรายได้ 

การใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ า 

 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมใน

การติดตามและประเมินผลในการจัดการสิงแวดล้อม ได้แก ่ร่วมตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง

ของโครงการและเสนอต่อคณะกรรมการ การร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึ น การเข้าร่วมติดตาม

การดําเนินงานของโครงการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ  ตั งแต่เริมต้นจนสิ นสุดโครงการ

เป็นต้น  

 ระดับการมีส่วนร่วม หมายถึง ค่าระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

สิงแวดล้อมกรณีศึกษานํ าและขยะเทศบาลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึง

แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 5 คือ การมีส่วนร่วมมากทีสุด, 4 คือ การมีส่วนร่วมมาก, 3 คือ การมีส่วนร่วม

ปานกลาง, 2 คือ การมีส่วนร่วมน้อย, 1 คือ การมีส่วนร่วมน้อยทีสุด 

 รูปแบบของการมีส่วนร่วม  หมายถึง การมีส่วนร่วมเป็นลักษณะของการมีส่วนร่วมที  

ประชาชนส่วนใหญ่จะเข้ามาร่วมในลักษณะของการใช้แรงงาน การร่วมออกเงิน และการร่วมเสดง

ความคิดเห็น หรือถ้าแบ่งตามอํานาจหน้าทีของผู ้เข้าร่วม เช่น การเป็นประธาน เป็นกรรมการ เป็น

สมาชิก เป็นผู ้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น  

 ปัจจัยทีทําให้เกิดการมีส่วนร่วม        หมายถึง  องค์ประกอบสําคัญทีส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมและเกียวข้องกับกระบวนการสือสารในฐานะทีเป็นสือกลางในการแพร่ความรู ้และนําทาง

ความคิดให้บุคคลได้ปรับเปลียนทัศนคติสร้างความตระหนักให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

ของสังคม ได้นําทฤษฎีทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่วม ได้แก ่ทฤษฎีการกระทําทางสังคม ทฤษฎี การ
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เกลี ยกล่อมมวลชนและทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีการติดต่อสือสาร ตลอดจนปัจจัยส่วนบุคลและ

ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ 

 การรับรู้ ข่าวสาร หมายถึง การรับทราบข่าวสารหรือการรับรู ้ ข่าวสารทีเกียวข้องกับ 

การจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะของประชาชน ผ่านทางสือหรือช่องทางต่างๆ เช่น เพือน 

หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้าย

ประกาศ แผ่นพับ ห้องสมุด หอกระจายเสียงของชุมชน  การฝึกอบรมและการสัมมนา เป็นต้น  

 ชุมชน  หมายถึง      ตัวแทนประชาชนทีอาศัยอยู่ในตําบลของอําเภออัมพวาโดยเลือก 

แบ่งเป็น  7องค์การบริหารส่วนตําบล และ เทศบาลประกอบด้วยเทศบาลตําบลอัมพวา โดย

คัดเลือกพื นทีกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย อบต.บางนางลี อบต.สวนหลวง อบต.แคว

อ้อม อบต.บางแค   อบต.ท่าคา ตําบลเหมืองใหม่ และเทศบาลอัมพวา ทีอยู่ใกล้บริเวณแหล่งนํ า

และพื นทีตั งอยู่ห่างจากแหล่งนํ าในเขตอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม               

 การจัดการสิ งแวดล้อม หมายถึง การดูแล ระวัง สงวน รักษา พัฒนา ฟืนฟู การ

วางแผนการจัดสรร การใช้ทรัพยากรและการกระทําหรือการดําเนินการใดๆ เพือการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสิงแวดล้อมในชุมชน เพือฟืนฟสิูงแวดล้อมในเขต อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

และเกิดประโยชน์สูงสุด ทําให้คุณภาพสิงแวดล้อมดีขึ น และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

 การจัดการขยะ หมายถึง การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและกลุ่มบุคคลในการจัดการ

ขยะมูลฝอยภายในพื นที  7 ตําบลของอําเภออัมพวา และพื นทีขององค์การบริหารส่วนตําบลที

คัดเลือกพื นทีแบบเจาะจงโดยดูพฤติกรรมของคนในชุมชนและกลุ่มบุคคลทีเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยใน เรืองการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั งทางตรงและทางอ้อม ตั งแต่การ

คัดแยกขยะมูลฝอย การทิ งขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ และการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม ่

 ขยะ/ วัสดุเหลือทิ ง   หมายถึง วัสดุทีเหลือใช้จากการเกษตร อาทิ ต้นไม้ ผลไม้ 

เปลือกของผลไม้ ชุมชนได้นํามาใช้ประโยชน์โดยการแปรรูปขยะ/วัสดุเหลือทิ ง  

 การจัดการคุณภาพนํ าใช้ หมายถึง การสังเกตจากการมีส่วนร่วมในการจัดการนํ า

ของกลุ่มบุคคลในชุมชน  โดยการเลือกแหล่งนํ ามาผลิตนํ าใช้  และนํานํ ามาใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจําวัน  

 การจัดการนํ าเสีย  หมายถึง การบําบัดนํ าเสียก่อนทิ งลงสู่แหล่งนํ าและตามลําคลอง

สาขาในพื นทีคัดเลือกแบบเจาะจงประกอบด้วย อบต.บางนางลี อบต.สวนหลวง อบต.แควอ้อม 

อบต.บางแค อบต. ท่าคา และเทศบาลอัมพวา ทีอยู่ใกล้บริเวณแหล่งนํ า และพื นทีทีอยู่นอกแหล่ง

นํ าในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราโดยใช้วิธีการสร้างบ่อดักไขมัน การทิ งลงบ่อพักนํ า เป็นต้น 
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 การจัดการนํ า หมายถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งนํ าด้วยวิธีการ

ต่างๆ บริเวณเทศบาลตําบลอัมพวา ตําบลบางนางลี  ตําบลแควอ้อม ตําบลบางแค ตําบลท่าคา 

ตําบลสวนหลวง ตําบลเหมืองใหม ่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 อําเภออัมพวา หมายถึง อําเภอทีอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึงต้องการศึกษาพื นที

ชุมชนทีอยู่ในอําเภออัมพวา จํานวน 7 ตําบล ได้แก่ เทศบาลตําบลอัมพวา ตําบลบางนางลี ตําบล

แควอ้อม ตําบลบางแค ตําบลท่าคา ตําบลสวนหลวง และ ตําบลเหมืองใหม ่

 ปัจจัยทางด้านส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งทางสังคม 

ระดับของครอบครัว ความสัมพันธ์หรือระยะเวลาทีอยู่อาศัยในชุมชน เป็นต้น 

 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ลักษณะอาชีพ รายได้ ฐานะของครอบครัว ความ

คาดหวังรายได้ทีเพิมขึ น ระยะเวลาทีประกอบอาชีพในชุมชน ทรัพยากรในชุมชน ความสามารถ

พิเศษหรืออาชีพเสริมในชุมชน เป็นต้น 

 ปัจจัยทางด้านสังคม ได้แก ่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ความเชือ ความศรัทธา ความเกรงใจ

ต่อบุคคล ความคาดหวังต่อประโยชน์ทีจะได้รับ การใช้อํานาจบังคับ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย 

วิธีการติดต่อสือสาร การเป็นสมาชิกกลุ่ม ความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจของบุคคลใน

ระดับต่าง ๆ และลักษณะทางสังคมของชุมชน เป็นต้น 

 

1.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ  

 1. ได้รูปแบบ/แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 

อําเภออัมพวา 

  2. ทําให้ชุมชนเกิดความร่วมมือและเกิดการตระหนักด้านการจัดการสิงแวดล้อม มีส่วน 

ร่วมใน การรักษาคุณภาพนํ า การจัดการขยะ   

            3.สามารถนําข้อมูลทีได้มาพัฒนาและเป็นแนวทางเพือการวางแผนระยะยาวในการแก้ไข

ปัญหาสิงแวดล้อมภายในอําเภออัมพวาและนําไปใช้กับพื นทีอืน  ๆต่อไป 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssru.ac.th



9 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ssru.ac.th



บทที  2 

เอกสารและงานวิจัยที เกียวข้อง 
 

  การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ

อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม ผู ้ วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้าเอกสารรวบรวมแนวคิดทฤษฎี

และงานวิจัยทีเกียวข้อง โดยนําเสนอผลการศึกษาตามลําดับดังนี  

2.1   พื นทีทําการวิจัย 

2.2   ความหมายของการมีส่วนร่วม 

2.3   รูปแบบการมีส่วนร่วม 

2.4   ทฤษฏีการมีส่วนร่วม 

2.5   การจัดการสิงแวดล้อม 

2.6   การจัดการนํ า 

2.7   การจัดการขยะ 

2.8   งานวิจัยทีเกียวข้อง 

2.9   กรอบงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

2.1 พื นทีทําการวิจัย 
2.1.1 อําเภออัมพวา สภาพทั วไป ลักษณะทีตั งและอาณาเขต 

            อําเภออัมพวา ตั งอยู่ทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ห่าง

จากตัวจังหวดประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื อที 170.164 ตารางกิโลเมตรหรือ 106,352.5 ไร่ 

           อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอเขาย้อยและอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอกับอําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอเพลงและอําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

         ลักษณะภูมิประเทศ พื นทีโดยทัวไปของอําเภออัมพวาเป็นทีราบลุ่ม คลอง มีแม่นํ าทีไหล

ผ่านได้แก ่แม่นํ าแม่กลอง พื นทีเหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม 
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          ลักษณะภูมิอากาศ อําเภออัมพวาได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยและทะเล

จีนได้พัดเอาฝนมาตกในฤดูฝนในปริมาณมากพอสมควร ประกอบกับอยู่ใกล้ทะเลจึงมีความชุ่มชืนอยู่เสมอ 

ในฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดและในฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัดจนเกินไปอุณหภูมิเฉลียประมาณ 28 องศา

เซลเซียส 

          สภาพทางการปกครอง อําเภออัมพวาจัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป็น 2 

รูปแบบคือราชการบริหารส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 13 ตําบล 96 หมู่บ้าน เนื อทีประมาณ170.164 ตาราง

กิโลเมตร ท้องทีอําเภออัมพวาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 13 แห่ง ได้แก่ 

 เทศบาลตําบลอัมพวา ครอบคลุมพื นทีตําบลอัมพวาทั งตําบล 

 เทศบาลตําบลเหมืองใหม่ ครอบคลุมพื นทีบางส่วนของตําบลเหมืองใหม่ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง ครอบคลุมพื นทีตําบลสวนหลวงทั งตําบล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา ครอบคลุมพื นทีตําบลท่าคาทั งตําบล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลวัดประดู่ ครอบคลุมพื นทีตําบลวัดประดู่ทั งตําบล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ ครอบคลุมพื นทีตําบลเหมืองใหม่ (นอกเขตเทศบาลตําบล

เหมืองใหม)่ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบางช้าง ครอบคลุมพื นทีตําบลบางช้างทั งตําบล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม ครอบคลมุพื นทีตําบลแควอ้อมทั งตําบล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลปลายโพงพาง ครอบคลุมพื นทีตําบลปลายโพงพางทั งตําบล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบางแค ครอบคลุมพื นทีตําบลบางแคทั งตําบล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง ครอบคลุมพื นทีตําบลแพรกหนามแดงทั งตําบล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลยีสาร ครอบคลุมพื นทีตําบลยีสารทั งตําบล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบางนางลี ครอบคลุมพื นทีตําบลบางนางลีทั งตําบล 

 

      2.1.2 ข้อมูลเทศบาลตําบลอัมพวา  

 เทศบาลตําบลอัมพวา หรือ “ชุมชนอัมพวา” ตั งอยู่ในพื นทีตอนกลางของอําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรปราการ มีเนื อทีประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 71 กิโลเมตร และ

ห่างจากตัวจังหวัดสมุทรสงครามประมาณ 6 กิโลเมตร 

  เทศบาลตําบลอัมพวา มีอาณาเขต ดังนี 

 ทิศเหนือ  ติดกับตํารวจบางช้าง  อําเภออัมพวา 

http://www.ssru.ac.th



11 

 ทิศตะวันออก ติดกับตําบลบ้านปรก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 

 ทิศใต้  ติดกับตําบลบางขันแตก  อําเภออัมพวา 

 ทิศตะวันตก ติดกับตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา 

 ลักษณะทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ของเทศบาลตําบลอัมพวายังคงประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ซึงเป็นอาชีพดั งเดิมทีสืบทอดกันมาตั งแต่อดีต รองลงมาเป็นการประกอบอาชีพพาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรมรับราชการ ฯลฯ ทําให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และรายได้ประชากรเป็นไปตามลักษณะของ

การประกอบอาชีพ 

 การเกษตรกรรม ประชากรในเขตเทศบาล มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทีสําคัญคือการทํา

สวนผลไม้ โดยผลผลิตจากสวนผลไม้หลักๆ ได้แก่ มะพร้าว ส้มโอ ลิ นจี มะม่วง เป็นต้น 

 การพาณิชยกรรมและการบริการ ในเขตเทศบาลตําบลอัมพวามีธนาคารพาณิชย์ จํานวน 4 

แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด ธนาคารออมสินธนาคารเพือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 

การอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาลตําบลอัมพวามีอยู่ไม่มากนัก เป็น

โรงงานอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดเล็ก  เช่น การผลิตนํ าตาลมะพร้าว การทําขนมประเภทท๊อฟฟี 

การผลิตและจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง 

การท่องเที ยว เนืองจากเทศบาลตําบลอัมพวา เป็นเมืองประวัติศาสตร์ ทีมีความสําคัญที

เกียวข้องกับมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยเป็นสถานทีพระราชสมภพของพระบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย ภายในพืนทีเทศบาลตําบลอัมพวาจึงมีแหล่งท่องเทียว ทีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อยู่หลาย

แห่ง ได้แก่ 

 1) อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.

2) เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดําเนินมาเปิดป้ายอุทยาน เมือวันที 31 มีนาคม 2522 และเปิดให้

ประชาชนเข้าชมได้เมือวันที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2530 

 2) วัดอัมพวันเจติยาราม  เป็นพระอารามหลวงชั นโทชนิดวรวิหาร เดิมเรียกกันว่า “วัดอัมพ

วา” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามใหม่ว่า “วันอัมพวันเจติยาราม” มี

ความหมายว่า “วัดทีมีเจดีย์และมีสวนมะม่วงเป็นทีรืนรมย์ และเกษตรสําราญ น่าเคารพบูชา” 

 3) วัดบางกะพ้อม มีวิหารทีเป็นทีประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลองสีรอย ซึงสร้างในสมัย

กรุงธนบุรี และเป็นทีประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อคง ธม◌ฺมโชโต 
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 4) ตลาดนํ ายามเย็น เป็นโครงการทีเทศบาลตําบลอัมพวาริเริมขึ นเพือส่งเสริมการท่องเทียว

เชิงอรุรักษ์ และฟืนฟูเศรษฐกิจภายในพื นที 

 5) ชุมชนริมนํ า เป็นชุมชนเก่าแก่ทีประชาชนใช้ชีวิตร่วมกับสายนํ ามาเป็นเวลายาวนาน แม้

ในปัจจุบันจะมีถนนข้ามเข้ามามีบทบาทมากยิงขึ น แต่พื นทีริมนํ ายังสามารถดํารงเอกลักษณ์การตั งถินฐาน

ริมนํ า ได้เป็นอย่างดี โดยเห็นได้จากองค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมหลายอย่าง ทีเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะของ ชุมชนริมนํ าดั งเดิมทียังคงหลงเหลือให้เห็นตลอดลําคลอง 

 ลักษณะทางสังคม ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลอัมพวาประกอบไปด้วยชุมชนทั งหมด 10 ชุมชน 

ได้แก่ ชุมชนบ้านหัวแหลม ชุมชนประชาอุทิศ ชุมชนโรงเจ ชุมชนตลาดอัมพวา ชุมชนวัดอัมพวัน ชุมชน

คลองอัมพวา ชุมชนบางจาก ชุมชนริมเขือน ชุมชนบางกะพ้อม 1 ชุมชนบางกะพ้อม 2 

 การศึกษา ศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ด้านการศึกษาภายในเขตเทศบาลตําบล

อัมพวามีการจัดการศึกษาระดับต่างๆ โดยสามารถแยกได้ดังนี 

 1) โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถม ศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลอัมพวา จํานวน 3 แห่ง 

ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวัน

เจติยาราม 2) โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา สังกัดเอกชน จํานวน 2 แห่ง ได้แก่      

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ โรงเรียนล้อมรัก 3) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จํานวน 2 

แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิงพระชานุสรณ์) 4) ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก จํานวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบางจาก ด้านการนับถือศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาพุทธ มีวัดพุทธทั งหมด 4 วัด ได้แก่ วัดนางวัง วัดเกษมสรณาราม วัดอัมพวันเจติยาราม วัดบางกะ-

พ้อม 

การสาธารณสุข ภายในเขตเทศบาลตําบลอัมพวาไม่มีสถานบริการของรัฐ เช่น โรงพยาบาล 

สถานีอนามัย แต่มีคลินิกเอกชน 3 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 

แห่ง มีอัตรากําลังเจ้าหน้าทีด้านสาธารณสุข 2 คน และมีเจ้าหน้าทีทีให้บริการด้านการรักษาพยาบาล

เบื องต้นอยู่ 1 คน มีผู ้ รับบริการเฉลีย 10 คนต่อวัน โดยอัตราส่วนเจ้าหน้าทีต่อประชากรเท่ากับ 1: 6,000 

คน 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลอัมพวามีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยทีรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานเกียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและสา

ธารณภัยอืนๆ โดยมีเครืองมือเครืองใช้ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ดังนี 

 1.) รถยนต์ดับเพลิง   จํานวน 1 คัน 
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 2.) รถยนต์บรรทุกนํ า   จํานวน 2 คัน 

 3.) เรือยนต์ดับเพลิง   จํานวน 1 ลํา 

 4.) เครืองดับเพลิงชนิดหาบหาม  จํานวน 3 เครือง 

 5.) พนักงานดับเพลิง   จํานวน 10 คน 

 การกําจัดขยะ เทศบาลตําบลอัมพวามีรถบรรทุกขยะจํานวน 2 คัน ขนาดบรรจ ุ15 ลบ.ม. จํานวน 

1 คัน และ ขนาด 4 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน ปริมาณขยะมูลฝอยทีเกิดขึ นเฉลียประมาณวันละ 12 ตัน สามารถ

เก็บขนขยะได้เฉลียประมาณวันละ 15 ตัน มีระบบการกําจัดขยะโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ 

 สภาพทางภูมิสาสตร์ ชุมชนอัมพวา ตั งอยู่บนพื นทีราบลุ่มแม่นํ าแม่กลอง มี แม่นํ าแม่กลองไหล

ผ่านพื นทีทางด้านทิศตะวันตก และมีคลองอัมพวา ซึงแยกออกจากแม่นํ าแม่กลองไหลผ่านกลางพื นที

ชุมชน นอกจากนี ยังมีลําคลองต่างๆ อีกหลายสายทีไหลผ่านบริเวณพื นทีชุมชน เช่น คลองบางจาก คลอง

ลัดดาโชติ คลองดาวดึงษ์ คลองผีหลอก คลองบางกะพ้อม ฯลฯ จากการทีมีโครงข่ายคลองอยู่ทัวไปภายใน

พื นทีชุมชน ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายทางด้านการคมนาคมทางนํ า และการประกอบอาชีพ

โดยเฉพาะทางด้านการเกษตรกรรมเป็นอย่างมากพื นทีส่วนใหญ่ภายในชุมชน จึงเป็นพื นทีเกษตรกรรมและ

จากลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร์ ของพื นทีชุมชนทีได้รับอิทธิพลจากนํ าทะเลหนุน ทําให้มีนํ าไหลขึ นลง

ตลอดทั งปี ส่งผลให้ชุมชนอัมพวาได้ชือว่าเป็นเมือง 3 นํ า คือ มีทั งนํ าจืด นํ ากร่อย และ นํ าเค็ม 

 ลักษณะภูมิอากาศของชุมชนอัมพวาโดยทัวไปมีอุณหภูมิทีไม่ร้อนมากนัก เนืองจากมีทีตั งไม่ไกล

จากทะเล มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน  กุมภาพันธ์มี

อากาศค่อนข้างเย็น 

 ระบบนิเวศและสิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิชุมชนอัมพวามีระบบนิเวศ และสิงแวดล้อมตาม

ธรรมชาติทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สืบเนืองมาจากสภาพทีตงัของพื นทีทีเป็นทีราบลุ่มใกล้ปากแม่นํ าทีไหล

ลงสู่อ่าวไทย ทําให้มีการตกตะกอนของแร่ธาตุต่างๆ ชุมชนอัมพวามีคลองสาขาย่อยของแม่นํ าแม่กลองไหล

ผ่านหลายสาย ได้แก่ คลองอัมพวา คลองดาวดึงส์ คลองบางจาก คลองผีหลอก และคลองเล็กๆ ทีแยกย่อย

จากคลองทีกล่าวมาข้างต้น สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินในพื นที ประชากรในชุมชนจึงประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นหลัก โดยพื นทีสวนผลไม้ ส่วนใหญ่อยู่ถัดจากเรือนแถวริมคลองอัมพวาเข้าไปด้านใน    

 นอกจากความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติแล้ว อัมพวายังได้ชือ

ว่าเป็น “เมืองสามนํ า” กล่าวคือ เป็นเมืองทีมีทั ง นํ าจืด นํ ากร่อย และนํ าเค็ม เมือนํ าทะเลขึ นจะดันนํ าจืดใน

แม่นํ าแม่กลองและคลองต่างๆ กลับขึ นไป เมือนํ าทะเลหนุนขึ นมาแทนทีนํ าจืดจะเปลียนเป็น นํ ากร่อย หรือ 

ภาษาชาวบ้านเรียก นํ าลักจืด ลักเค็ม ปริมาณนํ าขึ น-นํ าลงในแต่ละครั งขึ นอยู่กับวันข้างขึ นข้างแรม โดย
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ปริมาณนํ าขึ น-นํ าลง จะมาก ในช่วง “นํ าเกิด” คือ ประมาณ ขึ นหรือแรม 12 – 13 คํา และ 1 – 5 คํา ส่วน 

“นํ าตาย” จะมีปริมาณนํ าขึ น- นํ าลงตํากว่า โดยจะอยู่ในช่วงขึ นหรือแรม 6 – 11 คํา 

  การเป็นเมืองสามนํ าของชุมชนอัมพวาส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั งจากความ

อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทําให้เกิดมีพรรณไม้ยืนต้นและไม้พุ่มต่างๆ มากมาย เช่น ลําพู จาก แสมดํา 

แสมขาว เหงือกปลาหมอ เป็นต้น มีสัตว์นํ าทีสําคัญ ได้แก่ ปลากระบอก ปลากะพง ปลาตะเพียน ปลาตีน 

กุ ้งแม่นํ าหรือกุ ้งก้ามกราม ปูทีพบมากได้แก่ ปูแสม ปูก้ามดาบ และหอยต่างๆ  มีนกอพยพ และนกประจํา

ถินกว่า 100 ชนิด เช่น นกยางควาย นายางรอก เหยียวแดง นกเอี ยงเป็นต้น และมีสัตว์เลื อยคลาน เช่น 

กิ งก่า และตัวเงินตัวทอง นอกจากนี ยังมีแมลงนานาชนิดอีกเป็นจํานวนมาก 

 การทีชุมชนอัมพวามีระบบนิเวศทีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นลําพู ทําให้พบเห็นต้นลําพู

ได้ทัวไปในบริเวณริมแม่นํ า บริเวณนี เองเป็นทีอยู่ ของหิงห้อยนับล้านตัว หิงห้อยนั นกินใบอ่อนของต้นลําพู

เป็นอาหาร และอาศัยโพรงดินใต้ต้นลําพูเป็นทีวางไข่ การเทียวชมหิงห้อยต้องใช้เรือล่องไปตามแม่นํ าแม่

กลองตอนกลางคืน อีกบริเวณหนึงทีสามารถพบหิงห้อยได้มากคือ คลองผีหลอก ซึงเชือมต่อกับคลองอัมพ

วา และแม่นํ าแม่กลอง  

2.1.3 ข้อมูลตําบลท่าคา 

 สภาพทัวไปทีตั ง  ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทีว่าการ

อําเภออัมพวา ประมาณ 10 กิโลเมตร ตั งอยู่ เลขที 30/2 หมูที่ 1 ตําบลท่าคาอําเภออัมพวา จังหวัด 

สมุทรสงคราม มีระยะทางไปตามถนนสมุทรสงคราม – บางแพ ประมาณ 8 กิโลเมตร จากทางแยกบาง 

กระบือ เลี ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร 

 เนื อท ีตําบลท่าคามีเนื อทีประมาณ 9 กิโลเมตร หรือ 5,631 ไร่ 

 ภูมิประเทศ พื นทีทางกายภาพเป็นทีราบลุ่ม มีลําคลองไหลผ่านหลายสาย เช่น คลองท่าคา     

คลองศาลา และคลองวัดมณีสรรค์ เป็นต้น 

 ทิศเหนือ ติดต่อ ตําบลจอมปลวก ตําบลดอนมโนรา 

 ทิศใต้ ติดต่อ ตําบลบางช้าง 

 ทิศตะวันออก ติดต่อ ตําบลคลองเขิน ตําบลนางตะเคียน 

 ทิศตะวันตก ติดต่อ ตําบลบางกระบือ 

 จํานวนหมู่ บ้าน มี 12 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล เต็มหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน โดย

แยกพื นทีการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ดังนี 
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หมู่ท ี ชือบ้าน 
จํานวนประชากร 

จํานวน/หลัง 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านคลองมะขวิด 102 110 212 54 

2 บ้านคลองศาลา 251 276 527 156 

3 บ้านคลองบ้านใต้ 114 137 251 64 

4 บ้านคลองวัดมณีสรรค์ 324 310 634 138 

5 บ้านคลองท่าคา 359 344 703 161 

6 บ้านคลองผู ้ใหญ่ป๋อ 267 288 555 122 

7 บ้านคลองพลับ 166 182 348 78 

8 บ้านคลองตรง 320 338 658 154 

9 บ้านปลายคลองตรง 246 231 459 123 

10 บ้านคลองบางกึง 164 167 331 81 

11 บ้านคลองสวนทุ่ง 208 191 399 92 

12 บ้านคลองขุดเจ๊ก 192 224 416 79 

รวม 2,713 2,780 5,493 1,302 

 

 ประชากร  ประชากรทั งสิ น 5,493 คน แยกเป็นชาย 2,713 คน หญิง 2,780 คน มีความหนาแน่น

เฉลีย 610 คน/ตารางกิโลเมตร  

 สภาพทางเศรษฐกิจ 

 อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น สวนมะพร้าว ทํานํ าตาลมะพร้าว

และรับจ้างทัวไป แหล่งนํ าธรรมชาติ ลํานํ า,ลําห้วย 21สาย บึง, หนองและอืนๆ 1แห่ง แหล่งนํ าทีสร้างขึ น 

ถังเก็บนํ าฝน (ฝ.99) 2แห่ง ประตูนํ า 1 แห่ง ประปาหมู่บ้าน 13 แห่ง ทรัพยากรธรรมชาติในพื นที สภาพดิน

มีความอุดมสมบูรณ์ดี  มีลําคลองหลายสาย ทําให้มีนํ าไหลผ่านทัวทั งพื นทีจุดเด่นของพื นที ตําบลท่าคามี

ลักษณะภูมิประเทศเป็นทีราบลุ่ม มีลําคลองมากมาย วิถีชีวิตของประชาชนผูกพันกับลํานํ ามีการนําสินค้า

หรือผลผลิตทางการเกษตร ใส่เรือพายและนํามาแลกเปลียนหรือซื อขายกันโดยสืบทอดกันมาไม่ตํากว่า 

100 ปี มีความเหมาะสมทีจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ คือ ตลาดนํ าท่าคา และเนืองจาก

พื นทีส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าว ประชาชนจึงมี ความสามารถด้านศิลปะ หัตถกรรมและงานฝีมือประดิษฐ์

ต่างๆ เช่น การประดิษฐ์ การแปรรูป การทําหมวก เครืองใช้ครัวเรือน จากก้านมะพร้าวและกะลามะพร้าว 
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 2.1. 4. ข้อมูลตําบลเหมืองใหม่ 

 ความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ ได้รับการยกฐานะจากสภาตําบล เป็น

องค์การบริหารส่วนตําบลเมือวันที 15 มกราคม 2539 อยู่ในเขตอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื อ

ที 5.91 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องทีรวม 5 หมู่บ้านดังนี 

 หมู่ที 3 บ้านคลองเหมืองใหม ่

 หมู่ที 4 บ้านปลายคลองอ้อม 

 หมู่ที 5 บ้านคลองวัว 

 หมู่ที 6 บ้านคลองชะนาง 

 หมู่ที 8 บ้านบางวันทองใน 

         สถานทีตั ง องค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ ตั งอยู่ในท้องทีอําเภออัมพวา ระยะทางห่างจาก

อําเภออัมพวาประมาณ 7 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี   

 ทิศเหนือ ติดต่อ เทศบาลตําบลเหมืองใหม ่

 ทิศตะวันตก ติดต่อ ตําบลวัดประดู ่

 ทิศตะวันออก ติดต่อ ตําบลแควอ้อม 

 ทิศใต้  ติดต่อ ตําบลบางแค 

เนื อท ีองค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ โดยประมาณ 5.91 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

3,699 ไร่ ภูมิประเทศ ตําบลเหมืองใหม่ เป็นพื นทีราบลุ่ม มีแม่นํ าลําคลองกระจายทัวพื นที ทําให้เหมาะแก่

การเกษตร เนืองจากมีความชุ่มชื นอยู่เสมอ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยและ

ทะเลจีนใต้ อากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวไม่หนาวจัด ฤดูร้อนไม่ร้อนเกินไป 

 ประชากร ประชากรมีทั งสิ น 2,354 คน แยกเป็นชาย 1,092 คน หญิง 1,262 คน จํานวนครัวเรือน 

589 ครัวเรือน 

 หมู่ที 3 บ้านปลายคลองเหมืองใหม่ ชาย 115 คน หญิง 128 คน รวม 243 คน 58 ครัวเรือน 

 หมู่ที 4 บ้านปลายคลองอ้อม ชาย 272 คน หญิง 308 คน รวม 580 คน 135 ครัวเรือน 

 หมู่ที 5 บ้านคลองวัว ชาย 385 คน หญิง 433 คน รวม 818 คน 207 ครัวเรือน 

 หมู่ที 6 บ้านคลองชะนาง ชาย 196 หญิง 229 คน รวม 425 คน 108 ครัวเรือน 

 หมู่ที 8 บ้านบางวันทองใน ชาย 124 คน หญิง 165 คน รวม 288 คน 81 ครัวเรือน 

 อุปสรรคปัญหา ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํา ต้นทุนการผลิตสูงขาด

ความรู้ ด้านการตลาดและการสร้างคุณภาพทางการผลิต ค่าแรงงานมีราคาสูง 
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 ด้านโครงสร้างพื นฐาน กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ นํ าประปาในการบริโภคยังไม่

ครอบคลุมทัวพื นที ด้านแหล่งนํ า ลําคลองตื นเขิน มีพืชนํ า และวัชพืชทีเกิดขึ นมากมาย ความพร้อมของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่และอุปสรรคปัญหา บุคลากรมีไม่เพียงพอ แต่สามารถรองรับภารกิจ

การถ่ายโอนหรือการกระจายอํานาจจากส่วนกลางได้ระดับหนึง องค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ มี

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจทีได้รับหมอบหมายขวัญและกําลังใจของผู ้ปฏิบัติงานอยู่ใน

เกณฑ์ดี 

 สภาพทั วไป สภาพทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ประชากรทีประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ได้แก่ การทําสวนผลไม้ เช่น มะพร้าว, ส้มโอ, ลิ นจี ค้าขาย, รับจ้างทัวไป, รับราชการ โรงผลิตปุ ๋ ยอินทรีย์ – 

ชีวภาพ ตั งอยู่หมู่ที 5 บริเวณวัดทุ่งเศรษฐี สภาพทางสังคม การศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล

เหมืองใหม่ ไม่มีโรงเรียน สถาบันและองค์การศาสนา วัด จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ วัดทุ่งเศรษฐี วัดหนอง

กระพง ตั งอยู่หมู่ที 5 ศาลเจ้า จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าคลองดอน ตงัอยู่หมู่ที 8 สาธารณสุข สถานี

อนามัยประจําหมู่บ้าน จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยบ้านคลองเมืองใหม่ ตั งอยู่หมู่ที 3 และอัตราการ

มีใช้ส้วมซมึทุกครัวเรือน  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีอาสาสมัครตํารวจชุมชน จํานวน 12 นาย 

ออกตรวจในยามคําคืน โดยตํารวจเป็นหัวหน้าชุดในการออกตรวจ 

 การบริการพื นฐาน การคมนาคม มีถนนลาดยาง จํานวน 10 สาย ถนนลูกรัง จํานวน 13 สายการ

โทรคมนาคม ในเขต อบต.เหมืองใหม่ ไม่มีทีทําการไปรษณีย์โทรเลข สถานีคมนาคมอืนๆการไฟฟ้า มี

หมู่บ้านทีไม่มีไฟฟ้าใช้ จํานวน 5 หมู่บ้าน แหล่งนํ าธรรมชาติ มีลํานํ า ลําคลอง จํานวน 5 แห่ง แหล่งนํ าที

สร้างขึ น ไม่มีการสร้างแหล่งนํ า ประชากรส่วนใหญ่ใช้นํ าคลอง และนํ าประปา 

 2.1.5. ข้อมูลตําบลแควอ้อม  

  ความเป็นมา เรียกตามพื นทีในตําบลซึงอยู่ติดลํานํ าแควอ้อม เป็นชือตําบลแควอ้อม เดิมทีตําบล

แควอ้อม ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ในปัจจุบนัคือ 

  หมู่บ้านที 1 บ้านปลายคลองอ้อม 

  หมู่บ้านที 2 บ้านคลองอ้อม 

  หมู่บ้านที 3 บ้านปากคลองอ้อม 

  หมู่บ้านที 4 บ้านคลองเชิงกราน 

  หมู่บ้านที 5 บ้านบางเกาะ 

และสมัยนั นหมู่บ้านหมู่ที 6 หมู่ที 7 และหมู่ที 8 ในปัจจบัน เดิมคือตําบลปากนํ าซึงระกอบด้วยหมูบ้่าน ดังนี 

  หมู่บ้านปากนํ า (ซึงปัจจุบันคือหมู่ที 6) 
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  หมู่บ้านบ้านบางแคใหญ่ (ปัจจุบันคือหมู่ที 7) 

  หมู่บ้านบ้านคลองบางแค (ปัจจุบันคือหมู่ที 8) 

 ภูมิประเทศ ตําบลแควอ้อม มีสภาพทางกายภาพเป็นทีราบลุ่มพื นดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการ

ทําเกษตรกรรมเกือบทุกชนิด มีแม่นํ าแม่กลองไหลผ่าน และมีคลองแควอ้อมเป็นแหล่งนํ าเพือทําการเกษตร 

และเป็นทางคมนาคมทางนํ า ซึงในปัจจุบันการคมนาคมทางบก ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ น มีการตัด

ถนนลาดยางและถนนลูกรังเข้าไปในหมู่บ้านมากขึ น 

 ทีตั ง ห่างจากอําเภออัมพวา ประมาณ 5.5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี 

  ทิศเหนือ จรดคลองแควอ้อม และจรดอําเภอบางคนที 

  ทิศใต้  จรดตําบลบางแค 

  ทิศตะวันตก จรดตําบลเหมืองใหม ่

  ทิศตะวันออก จรดแม่นํ าแม่กลอง และจรดตําบลสวนหลวง 

เนื อท ี  ตําบลแควอ้อมมีเนื อที โดยประมาณ 2,068 ไร่ (ประมาณ 3.5002 ตารางกิโลเมตร) 

หมู่บ้าน  ในตําลแควอ้อม ประกอบด้วยหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน มีรายละเอียดดังน ี

  หมู่ที 1 ชือหมู่บ้าน บ้านปลายคลองอ้อม 

  หมู่ที 2 ชือหมู่บ้าน บ้านคลองอ้อม 

  หมู่ที 3 ชือหมู่บ้าน บ้านปากคลองอ้อม 

  หมู่ที 4 ชือหมู่บ้าน บ้านคลองบางเชิงกราน 

  หมู่ที 5 ชือหมู่บ้าน บ้านบางเกาะ 

  หมู่ที 6 ชือหมู่บ้าน บ้านบางแคใหญ่ 

  หมู่ที 7 ชือหมู่บ้าน บ้านคลองบางแค 

 ประชากร มีจํานวนประชากรทั งสิ น 2,363 คน แยกเป็นชาย 1,142 คน แยกเป็นหญิง 1,221 คน 

 องค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาจากการเลือกตั งหมู่บ้านละ 2 คน อยู่ในวาระ 4 ปี 

 อํานาจหน้าทีและความสําคัญ องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าทีในการพัฒนาทั งในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าทีต้องทํา (ม. 66) ดังนี 

1. จัดให้มีการบํารุงรักษาทางนํ าและทางบก 

2. รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ า ทางเดิน และสาธารณะ รวมทั งกําจัดขยะมูลฝอยและ

สิงปฎิกูล 
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3. ป้องกันโรคและระดับโรคติดต่อ 

4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู ้สูงอายุและผู ้ พิการ 

7. คุ ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน 

9. ปฏิบัติหน้าทีอืนตามทีราชการมอบหมายโดยจัดสรรงประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความ

จําเป็นและสมควร 

 การไฟฟ้า มีครบทัง 8 หมู่ บ้าน 

 หมู่ที 1 จํานวนประชากรทีใช้ไฟฟ้า จํานวน 66 หลังคาเรือน 

 หมู่ที 2 จํานวนประชากรทีใช้ไฟฟ้า จํานวน 39 หลังคาเรือน 

 หมู่ที 3 จํานวนประชากรทีใช้ไฟฟ้า จํานวน 45 หลังคาเรือน 

 หมู่ที 4 จํานวนประชากรทีใช้ไฟฟ้า จํานวน 60 หลังคาเรือน 

 หมู่ที 5 จํานวนประชากรทีใช้ไฟฟ้า จํานวน 96 หลังคาเรือน 

ชีวิตความเป็นอยู่ วิถีชีวิตชุมชนอยู่กันแบบเรียบง่ายถ้อยทีถ้อยอาศัยและมีการรวมกลุ่มจัดทํา

ผลิตภณัฑ์ “หนึงตําบล หนึงผลิตภัณฑ์” แหล่งท่องเทียวเพือเสริมรายได้ให้กับชุมชน เช่น ท่องเทียวเชิง

อนุรักษ์และท่องเทียวเชิงเกษตรความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้อมตํารวจของสถานทีตํารวจภูธร

อําเภออัมพวา จํานวน 1 แห่ง ตั งอยู่หมู่ที 7 บ้านบางแคใหญ่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

 การบริการพื นฐาน    

 ทรัพยากรธรรมชาติในพื นท ี แม่นํ าสายต่างๆ จํานวน 10 สาย พื นทีดินสําหรับอาศัยและ

เพาะปลูก จํานวน 2,068 ไร่ 

 2.1.6. ตําบลบางนางลี 

 สภาพทวัไปทีตั ง ตําบลบางนางลีตั งอยู่ในท้องทีอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะห่าง

จากอําเภออัมพวา ประมาณ 6 กิโลเมตร 

 ทิศเหนือ ติดต่อ ตําบลบางแค และตําบลสวนหลวง 

 ทิศตะวันตก  ติดต่อ ตําบลบางแค 

 ทิศตะวันออก ติดต่อ ตําบลสวนหลวง 

 ทิศใต้  ติดต่อ ตําบลปลายโพงพาง 

http://www.ssru.ac.th



20 

 เนื อที  ตําบลบางนางลีมีเนื อทีประมาณ 5.58 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3, 488 ไร่ 

 ภูมิประเทศ ตําบลบางนางลี เป็นพื นทีราบลุ่ม มีแม่นํ าลําคลองกระจายทัวพื นทีทําให้เหมาะแก่

การเกษตรเนืองจากมีความชุ่มชืนอยู่เสมอ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยและ

ทะเลจีนใต้ อากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวไม่หนาวจัด ส่วนในฤดูร้อนก็ไม่ร้อนจัด จํานวนหมู่บ้าน ตําบลบาง

นางลี  มีจํานวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย   

 หมู่ที1 บ้านคลองโพ 

 หมู่ที2 บ้านคลองเป้ง  

 หมู่ที3 บ้านคลองบางแค   

 หมู่ที4 บ้านคลองวัดวรภูม ิ  

หมู่ที5 บ้านคลองโพงพาง 

 ประชากร 805 หลังคาเรือน ประชากรอาศัยทั งหมด 3, 712 คน แยกเป็นชาย 1,806 คน  

หญิง 1, 906 คน 

 

ตารางที 2.1 จํานวนประชากรของแต่ละหมู่บ้าน  

หมู่บ้าน จํานวน 

หมู่1 บ้านคลองโพธิ 474  

หมู่2 บ้านคลองเป้ง 616  

หมู่3 บ้านคลองบางแค 470  

หมู่4 บ้านคลองวัดวรภูม ิ       1,181  

หมู่5 บ้านคลองโพงพาง 971  

รวม 3,712 

 

 อาชีพ ประชาชนตําบลบางนางลี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทําสวนมะพร้าว ส้ม

โอ ลิ นจี กล้วย และมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ทํานํ าตาลปีบ ทําโรงมะพร้าว และมีการรับจ้างทัวไป 

และรับจ้างตามโรงงานต่างๆ  

 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.  –ปัมนํ ามันหลอด จํานวน 3 แห่ง –ร้านค้าทัวไป จํานวน 33 แห่ง    

-โรงงานไม้แปรรูป จํานวน 1 แห่ง –อุตสาหกรรมในครัวเรือน จํานวน 20 แห่ง 

 สภาพสังคมการศึกษา  -โรงเรียนประถมศึกษาจํานวน 1 แห่ง (โรงเรียนบ้านบางนางลี) 
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-ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จํานวน 1 แห่ง -ทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จํานวน 

5 แห่ง -หอกระจายข่าว จํานวน 9 แห่ง  

 สถาบันและองค์กรศาสนา -วัด จํานวน 1 แห่ง (วัดราษฎร์วัฒนาราม) หมู่ที5 

 การสาธารณสุข -ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน 5 แห่ง - สถานีอนามัยประจําตําบล 

จํานวน 1 แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดนํ าร้อยละ 100 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -ทีทําการตํารวจสายตรวจชุมชนประจําตําบลจํานวน 1 

แห่ง (บริเวณหมู่ท ี3) 

 จุดท่อจ่ายนํ าดับเพลิง จุดที1 บริเวณบ้านนางอ๊อด โพธิพงษ์ หมู่ที 2 จุดที 2 บริเวณศาลาพัก

ผู ้โดยสาร หมู่ที 3 จุดที 3 บริเวณทีพักสายตรวจชุมชน หมู่ที 3  จุดที 4 บริเวณสามแยกบ้านนายสั น น้อย

กาญจนะ หมู่ที 4 จุดที 5 บริเวณปากทางเข้าบ้านนายวันเพ็ญ อําสกุล หมู่ที 4 จุดที 6 บริเวณปากทางเข้า

บ้านนายสมาน บุญพยนต์ หมู่ที 5  

 การไฟฟ้า - การใช้ไฟฟ้ามี 5 หมู่บ้าน - การใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 2 ครัวเรือน (หมู่

ที3 , หมู่ที 5) 

 2.1 7. ข้อมูล ตําบลบางแค 

 ทีตั งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตําบลบางแค ตั งอยู่ทีหมู่ที 60 หมู่ที 5 ตําบลบางแค 

อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม มีระยะทางห่างจากอําเภออัมพวา ประมาณ 3.5 กิโลเมตร โดยมี

อาณาเขตดังนี 

              ทิศเหนือ ติดต่อ ตําบลแควอ้อม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

              ทิศใต้   ติดต่อ ตําบลวัดประดู ่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

              ทิศตะวันออก ติดต่อ ตําบลเหมืองใหม ่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

              ทิศตะวันตก ติดต่อ ตําบลบางนางลี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแค มีพื นทีเป็นทีราบลุ่มมีลําคลองหลายสายไหลผ่าน 

พื นดินอุดมสมบูรณ์สภาพพื นทีเหมาะสมแก่การทําการเกษตรและกสิกรรม 

 เขตการปกครอง (จํานวนหมู่ บ้าน) จํานวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตําบลบางแค มี

จํานวนทั งสิ น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที 1 บ้านคลองตาตัน หมู่ที 2 บ้านวัดบางแคกลาง หมู่ที 3 บ้านปาก

คลองวัว หมู่ที 4 บ้านคลองบุญนาค หมู่ที 5 บ้านคลองอ้อม หมู่ที 6 บ้านวัดปรก หมู่ที 7 บ้านปลายคลอง

บางแค  
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 ประชากร ประชากรในเขต อบต.บางแค มีจํานวนทั งสิ น 3,798 คน แยกเป็นชาย 1,841 คน หญิง 

1,951 คน มีจํานวนครัวเรือน 905 ครัวเรือน 

 เนื อท ี         ตําบลบางแค มีพื นทีประมาณ 4.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,687.50 ไร่ 

 สภาพเศรษฐกิจ 

 อาชีพของราษฎร ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแค มีอาชีพ ดังนี       

 อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทําสวนผลไม้ เช่น สวนมะพร้าว, สวนส้มโอ, สวนลิ นจี 

 อาชีพเลี ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี ยงปลา 

 อาชีพค้าขาย ได้แก่ ขายของชํา นํ ามัน อาหาร 

 อาชีพรับจ้าง รับจ้างทัวไป รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 

 แหล่งนํ าธรรมชาต ิ  - แม่นํ า คลอง 1 สาย - ลําปะโดง 12 สาย แหล่งนํ าทีสร้างขึ น - ประปาผิว

ดิน 3 แห่ง 

 2.1.8. ข้อมูลตําบลสวนหลวง 

 องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง ตั งอยู่ หมู่ที 15 ห่างจากอําเภออัมพวา 3 กิโลเมตร อยู่ห่าง

จากจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้ระยะทางในการเดินทางด้วยรถยนต์จากทีทําการ

องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงถึงจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ 15 นาที 

เนื อทีทั งตําบล   มีเนื อทีประมาณ 6.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,026.5 ไร่ 

อาณาเขต 

 ทิศเหนือ ติดต่อ ตําบลบางแค และตําบลแควอ้อม 

  ทิศตะวันตก ติดต่อ ตําบลบางนางล ี

  ทิศตะวันออก ติดต่อ แม่นํ าแม่กลอง 

  ทิศใต้  ติดต่อ ตําบลปลายโพงพาง และตําบลบางขันแตก 

 ภูมิประเทศ ตําบลสวนหลวง เป็นพื นทีราบลุ่ม มีแม่นํ าลําคลองกระจายทัวพื นที ทําให้เหมาะแก่

การเกษตร เนืองจากมีความชุ่มชื นอยู่เสมอ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยและ

ทะเลจีนใต้ อากาศเย็นสบายดี ฤดูหนาวไม่หนาวมาก ในฤดูร้อนก็ร้อนเป็นปกติธรรมดา 
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ประชากร    
  

หมู ่ท ี
สถิติจํานวนประชากร สถิติจํานวนบ้าน 

(หลังคาเรือน) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

หมู่ที 1 บ้านแหลมสวนหลวง 1 140 188 328 89 

หมู่ที 2 บ้านแหลมสวนหลวง 2 66 57 123 69 

หมู่ที 3 บ้านโรงหม้อ 162 203 365 92 

หมู่ที 4 บ้านเตาปูน 119 132 251 62 

หมู่ที 5 บ้านคลองชุมปุก 98 108 206 72 

หมู่ที 6 บ้านปากคลองสวนหลวง 133 144 277 68 

หมู่ที 7 บ้านคลองโพงพางล่าง 123 149 272 65 

หมู่ที 8 บ้านวัดท้องคุ ้ง 279 291 570 152 

หมู่ที 9 บ้านคลองชมพู ่ 145 162 307 70 

หมู่ที 10 บ้านวัดท้องคุ ้ ง 263 284 547 123 

หมู่ที 11 บ้านคลองประชาชมชืน 1 98 108 199 50 

หมู่ที 12 บ้านคลองประชาชมชืน 2 198 197 395 100 

หมู่ที 13 บ้านคุ ้งจําปี 217 333 555 147 

หมู่ที 14 บ้านวัดวรภูมิ 204 205 409 102 

หมู่ที 15 บ้านสามแยกคลองบางนางลี 283 277 560 119 

รวม 2,528. 2,831 5,359 1,380 

 

 ข้อมูลด้านโครงการพื นฐาน 

 ไฟฟ้า ตําบลสวนหลวงมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  และมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน 

 แหล่งนํ าเพือการเกษตร ตําบลสวนหลวง มีแม่นํ าแม่กลอง  คลองประชาชมชืน และคลอง 

สําปะโดงสาธารณะลําคลอง 42 แห่ง 

 ประปา ตําบลสวนหลวงมีนํ าประปาใช้แล้วทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน 

 โทรศัพท์ โทรศัพท์สาธารณะมีใช้ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
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 การรวมตัวของเกษตรกร จํานวนสมาชิก กลุม่อาชีพทางการเกษตรมีสมาชิก  450 คน 

  

 ข้อมูลด้านสังคม 

 การศาสนา ชาวตําบลสวนหลวงนับถือศาสนาพุทธ  ประมาณ  5,359 คน   คิดเป็นร้อยละ  100 

 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม มีพื นทีเกษตรกรรม 4,026.5 

ไร่  เป็นสวนผลไม้ทั งหมด 

 ด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ได้แก่ร้านค้าต่างๆ 39 แห่ง ปัมนํ ามันและแก๊ส   5  แห่ง   

โรงงานอุตสาหกรรม 4 แห่ง โฮมสเตย์ละรีสอร์ท 22 แห่ง      

 อาชีพของประชาชน ได้แก ่รับราชการ เกษตรกร รับจ้างและค้าขาย 

 ผลิตภัณฑ์ในตําบลสวนหลวง ได้แก่ผักปลอดสารพิษ ลิ นจี ส้มโอ มะพร้าว นํ าตาลมะพร้าว  

และขนมไทย 

 ผลิตภัณฑ์ที มีชือเสียง ได้แก่ ส้มโอ ลิ นจี 

 

2.2. ความหมายของการมีส่วนร่วม  

ความหมายของการมีส่วนร่วมตามทีนักสังคมศาสตร์ นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายการมี

ส่วนร่วมไว้อย่างสอดคล้องกัน กล่าวคือ United Nation (1975) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า 

เป็นกระบวนการเกียวกับการกระทํา และเกียวข้องกับมวลชนในระดับต่างๆ ดังนี ประการแรก ใน

กระบวนการตัดสินใจเกียวกับจุดประสงค์ทางสังคมและการจัดสรรทรัพยากร และประการทีสองในการ

กระทําโดยสมัครใจต่อกิจกรรมและโครงการ และยังเน้นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมี

ความหมายครอบคลุมถึงการทีประชาชนมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ทีเกิดขึ นจากโครงการพัฒนา ร่วม

ช่วยเหลือในการปฏิบัติตามโครงการ และร่วมในการตัดสินใจตลอดกระบวนการพัฒนา  นอกจากนี  คําว่า   

การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการระดมความคิดความเห็นของบุคคลหลายๆ ฝ่ายให้สามารถ

นํามากําหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติและทําให้งานมีความสําเร็จและเกิดผลต่อส่วนรวม (ทรงพล ตุ ้ม

ทอง, 2541) และการทีให้ฝ่ายหนึงฝ่ายใดทีไม่เคยเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเข้าร่วมการตัดสินใจ หรือ

เคยเข้ามาร่วมด้วยเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ น เป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่เพียงมีส่วนร่วม

อย่างผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วยอย่างแท้จริง และการเข้าร่วมนั นต้องเริมตั งแต่ขั นแรกจนถึงขั นสุดท้ายของ

โครงการ (นรินทร์ชัย พัฒน์พงศา, 2547)  ซึง Erwin (1976); อคิน (2527); วิริยา (2535); สุวิภา (2546) 

และวิวัฒน์ศิริ (2547) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมสรุปได้ว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
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ระดับการรับรู้ ถึงปัญหา การหาวิธีการแก้ปัญหาโดยต้องร่วมกันคิด ตัดสินใจและวางแผน ตลอดถึงการ

ปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ มีการติดตามและประเมินผลตลอดจนการบํารุงรักษา ในการพัฒนา

ระบบให้บรรลุตามเป้าหมายทีกําหนดไว้ สําหรับ ยุวัฒน ์วุฒิเมธี (2526 : 26) ได้ให้ความหมายของการมี

ส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริม การตัดสินใจ การ

ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรืองต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การทีสามารถทําให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทเพือแก้ไขปัญหา และนํามาซึงสภาพความเป็นอยู่ความ

ปรารถนาทีจะอยู่ร่วมกับผู ้ อืนอย่างเป็นสุข ได้รับความเป็นธรรมและเป็นทียอมรับของผู ้ อืนและพร้อมทีจะ

อุทิศตนเพือกิจกรรมของชุมชนขณะเดียวกันต้องยอมรับความจริงทีว่ามนุษย์นั นจะสามารถพัฒนาได้นั น

ต้องมีโอกาสและได้รับการชี แนะทีถูกต้อง และ นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527: 183) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม

ของประชาชน หมายถึงการเกียวข้องทางด้านจิตใจ และอารมณ์ของบุคคลหนึงในสถานการณ์กลุ่ม ซึงผล

ของการเกียวข้อง  ดังกล่าวเป็นเหตุเร้าให้กระทําการเพือบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั น ทั งยังทําให้เกิด

ความรู้ สึก  ร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มนั นด้วย สําหรับอคิน รพีพัฒน์ (2527: 320) ได้ให้ความหมายของการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนว่า หมายถึง การให้ประชาชนเป็นผู ้ คิดค้นปัญหา เป็นผู ้ ทําทุกอย่าง ซึงไม่ใช่

การกําหนดจากภายนอกว่าให้ประชาชนเข้ามาร่วมในเรืองใดเรืองหนึง แต่ทุกอย่างต้องเป็นเรืองของ

ประชาชนทีคิดขึ นมาเอง นอกจากนี   กรมการปกครอง (2542: 77) ได้สรุปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน

ไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นทั งหลักการและวิธีการในการทํางานของชุมชน ช่วยให้ประชาชนได้

เรียนรู้ การกระทํา เป็นการส่งเสริมประสบการณ์ ให้แก่ประชาชนได้รู้ จักคิดเป็น ทําเป็น นอกจากนี ยังมีส่วน

ช่วยให้ประชาชนมีความรู้ สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมนั น ๆทําให้เกิดความรู้สึกหวงแหนและบํารุงรักษางานที

เกิดจากความร่วมมือของตนเอง  โดยสัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2541: 48) ได้ให้ความหมายว่า การมีส่วน

ร่วมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู ้ เป็นเป้าหมายของการพัฒนาเข้าร่วมโครงการตั งแต่เริม

ดําเนินโครงการ การประเมินโครงการจนเสร็จสิ นโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ เรืองทีทาํ

และการทํางานร่วมกันในฐานะเป็นผู ้จัดการพัฒนาเอง ไม่ใช่เป็นผู ้ รับการพัฒนาหรือผู ้ถูกกระทําอีกต่อไป   

และไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ (2542:13) ได้ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึง ความ

ร่วมมือของประชาชน ไม่ว่าของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนทีเห็นพ้องต้องกันร่วมรับผิดชอบ หรือเข้าร่วม

กิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เพือพัฒนาและและเปลียนให้เป็นไปในทิศทางทีต้องการโดย

การกระทําของกลุ่มหรือองค์กร ซึง เพิมศักดิ  มกราภิรมย์ (2543 :11) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การ

ทีประชาชนซึงประกอบด้วยบุคคล กลุ่มและองค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ การรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

การแสดงความคิดเห็นชี ประเด็นปัญหา การตัดสินใจ กําหนดนโยบาย การวางแผน การได้รับประโยชน์ 
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การตรวจสอบการให้อํานาจรัฐทุกระดับ การติดตาม การติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

ดังนั นการทํางานแบบมีส่วนร่วมเกียวข้องกับบุคคล และองค์กรหลายประเภทเพือให้เกิดความสมานไมตรี 

 การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมอย่างมีอิสรภาพเสมอภาค ตาม

ความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมตั งแต่ขั นแรกจนถึงขั นสุดท้ายของโครงการประกอบด้วยโครงสร้าง 

วัตถุประสงค์ องค์ความรู้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมแผนงาน/โครงการและ

แผนปฏิบัติตามโครงการ และบทบาท การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ ร่วมรับผลประโยชน์ 

และร่วมประเมินผล 

 การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึงการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของคนทีอยู่ร่วมกันในชุมชน ในการ

วางแผน การดําเนินงาน และการควบคุม โดยอาศัยทรัพยากรท้องถิน เพือให้เกิดประโยชน์ด้วยการพึงพา

อาศัยตนเองของท้องถิน 

 จากความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนดังทีกล่าวมาแล้วข้างต้นนั น พอสรุปได้ว่า การมี

ส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง ความร่วมมือของประชาชนไม่ว่าของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนทีเห็นพ้อง

ต้องกัน ร่วมรับผิดชอบหรือเข้าร่วมกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพือพัฒนาและและเปลียนให้เป็นไปใน

ทิศทางทีต้องการ โดยการกระทําของกลุ่มหรือองค์กร  และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึงก่อให้เกิดผลดี

ต่อส่วนรวม โดยกิจกรรมทีร่วมกันมีทั งเพือการพัฒนาให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปรับปรุงให้

มีความเหมาะสมลงตัวเกิดความสันติสุข 

    2.2.1 ระดับการมีส่วนร่วม 

  สําหรับระดับการมีส่วนร่วมนั น ไมตรี  อินทุสุต,( 2550) กล่าวว่าระดับของการมีส่วนร่วมเพือเปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตั งแต่ระดับพื นฐาน ชั นเดียว เพียงเป็นการมีส่วนร่วมพื น ๆ  จนถึงกับในระดับ

ทีมีส่วนร่วมเต็มตัว ได้แก่ รับรู้  ให้ความเห็น ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมตรวจสอบ/เป็นเจ้าของ ทั งนี

จะบ่งชี ว่าการมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึงของการตัดสินใจ นอกจากนี ยังมีระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมสูงขึ น ในทางวิชาการอาจแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่  

1. การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร 

2. การฟังความคิดเห็น 

3. การเกียวข้องเข้าไปมีบทบาท 

4. การร่วมมือร่วมแรง 

5. การเสริมพลังอํานาจให้ประชาชน 

การมีส่วนร่วม กล่าวคือ รายละเอียดของการมีส่วนร่วมจะมีหลายวิธี ซึงมีอยู่มากมาย ได้แก่ 
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 1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล มีหลายวิธีการทีสามารถกระทําได้ ทั งเอกสาร และการพูดจา

ประชาสัมพันธ์ เช่น เอกสารข้อเท็จจริง รายงานผลการศึกษา จัดเวทีนําเสนอข้อมูล มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

การจัดสัมมนาวิชาการ การไปทัศนศึกษา การจัดทําจดหมายข่าว จัดแถลงข่าว ทําวีดีทัศน์ การสือสารผ่าน

หอกระจายข่าวชุมชน หรือการสือสารผ่านวิทยุกระจายเสียง 

 2. การมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ การไปสัมภาษณ์รายบุคคล การสนทนาเป็นกลุ่ม

ย่อยซึงขณะนี ใช้กันมาก เพราะมีความใกล้ชิดและได้ข้อมูลจาก การสํารวจความคิดเห็น การจัดให้มีสาย

ด่วน - สายตรง การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ ซึงกําลังแพร่หลายไปตามกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมตลอดถึงประชาพิจารณ์ก็อยู่ในเทคนิคส่วนนี 

 3. การมีส่วนร่วมแบบปรึกษาหารือ ทีปรากฏมากและกระจายอยู่ทัวไปขณะนี  คือเวทีสาธารณะ 

การพบปะแบบไม่เป็นทางการ มีคณะทํางานไปแลกเปลียนข้อมูล การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคโดยละเอียดเหล่านี  เป็นการแจกแจงให้เห็นวิธีการเข้าถึงการมีส่วนร่วม (Sharing) ทีเลือกใช้ตาม

สภาพและความจําเป็น และการพิจารณาในภาวการณ์ทีแตกต่าง  

           2.2.2 ปัจจัยที มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ได้มีผู ้กล่าวถึงปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่วม ปัจจัยทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ดัง 

ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ (2543: 152-153) ได้กล่าววา่ ปัจจัยทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการพัฒนามี 4 ปัจจัย ดังนี      

 1. ปัจจัยด้านกลไกของรัฐ โดยรัฐต้อง 

 1.1 กําหนดนโยบาย 

 1.2 สนับสนุนกิจกรรม 

 1.3 การสร้างช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม 

 1.4การติดตามประเมินผล 

 2. ปัจจัยด้านประชาชน โดยประชาชนในชุมชนจะต้อง 

 2.1 มีความรู้  ความเข้าใจและประสบการณ์ 

 2.2 เป็นฝ่ายตัดสินใจริเริมกิจกรรมและรับผลประโยชน์ 

 2.3 เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมหรือเป็นผู ้นํา 

 2.4 มีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าทีผู ้ นําท่องถิน 

 2.5 ได้รับการฝึกอบรม การศึกษา ดูงานและรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างต่อเนือง 

3. ปัจจัยด้านนักพัฒนา โดยนักพัฒนาต้อง 
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 3.1 ศึกษาชุมชน 

 3.2 มีความรู้ ความเข้าใจในเนื อหาของกระบวนการมีส่วนร่วม 

 3.3 ค้นหาผู ้นําทีมีศักยภาพ 

 3.4 รวมกลุ่มชาวบ้านเพือหาหนทางแก้ไขปัญหา 

 3.5 เป็นผูส้นับสนุนในทุกๆด้าน 

 3.6 มีความจริงใจและมีความผูกพันกับท้องถิน เพือให้ประชาชนเชือถือศรัทธา 

 3.7 ดําเนินงานพัฒนาทีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพท้องถิน 

 4.ปัจจัยจูงใจ 

 4.1 การได้รับผลประโยชน์จากการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 

 4.2 โครงการพัฒนาต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

 ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ (2542 : 25-36) ได้กล่าวถึงว่า องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนมี 4 องค์ประกอบหลักดังต่อไปนี 

  1. องค์ประกอบส่วนบุคคลของสมาชิกกลุ่ม 

  2. องค์ประกอบด้านครอบครัว 

  3. องค์ประกอบด้านการสนับสนุนจากผู ้นําชุมชนต่อการปฏิบัติงาน 

  4. องค์ประกอบของชุมชน 

 ไพบูลย์ เจริญทรัพย์ (2534 :39) กล่าวว่าปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก ่

  1. นักพัฒนาโดยนักพัฒนาต้องเข้าใจเนื อหาและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  2. ประชาชนต้องริเริมกิจกรรมของตน 

  3. การสนับสนุนจากภายนอกในด้านต่าง  ๆ

 ศุภฤกษ์ โรจนธรรม (2532 : 43) ได้กล่าวถึงปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนสรุปได้ดังน ี

  1. ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพส่วนบุคคล 

  2. ปัจจัยทางสังคม เช่น การได้รับความรู้  การชักชวนจากเจ้าหน้าทีของรัฐ การชักชวนจากเพือน

บ้าน ความเชือถือต่อผู ้นําในหมู่บ้าน ความต้องการความสัมพันธ์ทีดีกับเพือนบ้านความต้องการยอมรับนับ

ถือ 

 ไชย พรหมศรี (2533 : 77-81) ได้กล่าวถึง ปัจจัยการมีส่วนร่วมว่ามีหลายประการพอสรุปได้ดังนี  

คือ ด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านการได้รับการสนับสนุนจากผู ้นํา ด้านการติดต่อกับเจ้าหน้าที ด้านความ

คาดหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์ ด้านโอกาสในการฝึกอบรมและด้านความรู้สึกผูกพัน 
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สรุปได้ว่า ปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น รายได้ ระดับ

การศึกษา สถานภาพส่วนบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรจะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วน

ร่วม สร้างพฤติกรรมให้ประชาชนเกิดความผูกพันและรักท้องถิน การสร้างแรงจูงใจ ความเชือถือและ

ศรัทธา เพือนําไปสู่การพัฒนาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพท้องถิน 

 

 2.3 รูปแบบการมีส่วนร่วม 

 ได้มีนักวิชาการหลายท่าน อธิบายเกียวกับลักษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 

ดังนี 

          กรรณิการ์ ชมด ี(2540: 13) ได้สรุปรูปแบบของการมีส่วนร่วมออกเป็น 10 รูปแบบ คือ 

 1. การมีส่วนร่วมประชุม  

 2. การมีส่วนร่วมออกเงิน  

 3. การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ  

 4. การมีส่วนร่วมเป็นผู ้ นํา  

 5. การมีส่วนร่วมสมัภาษณ์  

 6. การมีส่วนร่วมเป็นผู ้ชักชวน  

 7. การมีส่วนร่วมเป็นผู ้บริจาค  

 8. การมีส่วนร่วมเป็นผู ้ ริเริมและผู ้ เริม  

 9. การมีส่วนร่วมเป็นผู ้ ใช้แรงงาน  

 10. การมีส่วนร่วมออกวัสดุอุปกรณ์  

 จากความหมายของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนทีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่ารูปแบบการมีส่วน

ร่วมเป็นกระบวนการทีประชาชนมีการร่วมมือร่วมใจในการระบุปัญหา ความต้องการ การวางแผนและการ

ตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมต่าง  ๆเพือแก้ไขปัญหาทีตนประสบอยู่และตกลงร่วมมือกันดําเนินกิจกรรม

นั นให้บรรลุผล เพือประโยชน์ของชุมชนตนเอง   

2.3.1 ขันตอนการมีส่วนร่วม 

เพือให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชน ในกิจกรรมต่างๆ อย่าง

ละเอียดถีถ้วนยิงขึ น ผู ้ วิจัยได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยทีนักวิชาการหลายท่าน ได้กล่าวถึงวิธีการและ

ขั นตอนการมีส่วนร่วม ดังเช่น สํานักมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ได้อธิบายถึง

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาไว้ดังนี 
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            1. การมีส่วนร่วมร่วมของประชาชนในการพัฒนา ย่อมก่อให้เกิดการพึงตนเองได้ในทีสุด เนืองจาก

เกิดการเรียนรู้ วิธีการแก้ปัญหา และสร้างความเจริญให้กับชุมชนหรือหมู่บ้านของตนผ่านกิจกรรม

กระบวนการทํางานตามโครงการ 

             2. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นการสะท้อนถึงความจริงใจของรัฐทีมีต่อ

การสนับสนุนให้ประชาชนมีเสรีภาพในการตัดสินใจ และกําหนดชะตากรรมของท้องถินของตน 

             3. เป็นช่องทางสะท้อนปัญหาความต้องการทีแท้จริงของท้องถิน ให้ถูกต้องตรงประเด็น 

             4. เป็นการสร้างฉันทามติร่วมกัน ซึงจะก่อให้เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจเนืองจากเป็นการ

สร้างข้อตกลงทีจะเกิดการยอมรับร่วมกันภายในกลุ่ม 

             5. เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคล ย่อมจะต้องมีการแลกเปลียนความรู ้และข้อคิดเห็นระหว่างกัน 

ดังนั นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นเสมือนเวทีการเรียนรู้ ทีมีประโยชน์อย่างมาก 

             6. เป็นการสนับสนุนการพัฒนาความรักท้องถิน และความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ นใน

พฤติกรรมของประชาชนในท้องถิน 

             7. ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของผลงาน อันเนืองมาจากโครงการพัฒนาทีจัดทําขึ นใน

หมู่บ้าน และจะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการดูแลบํารุงรักษา    

 

2.4 แนวคิดทฤษฎีที เกียวข้องกับการมีส่วนร่วม 

 มีนักวิชาการหลายท่านอธิบายเกียวกับแนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่วม ไว้ คือ 

จีระชยั ไกรกังวาร. 2544: 13-14) ได้อธิบายการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมว่าการพัฒนาแบบนี จะช่วยปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้ดียิงขึ น และยังได้กล่าวถึงทฤษฎีการมีส่วนร่วม 5 ทฤษฎี สามารถ

สรุปได้ ดังนี 

 1. ทฤษฎีการเกลี ยกล่อมมวลชน (Mass Persuasion) เป็นวิธีการหนึงทีใช้แก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งในการปฏิบัติงาน โดยผู ้ เกลี ยกล่อมจะต้องมีศิลปในการสร้างความสนใจในเรืองทีจะเกลี ยกล่อม 

รวมถึง ความต้องการของผู ้ เกลี ยกล่อมโดยเฉพาะความต้องการขั นพื นฐานเพือให้การดําเนินงานบรรลุ

เป้าหมายทีตั งไว้ ดังนั น การเกลี ยกล่อมจึงเป็นปัจจัยหนึงทีจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน และถ้า

การเกลี ยกล่อมนั นเป็นเรืองทีตรงกับความต้องการขั นพื นฐานของมนุษย์แล้วย่อมส่งผลถึงการมีส่วนร่วมได้

ในทีสุด 

 2. ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ (National Morale) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

กิจกรรมใดๆ จําเป็นต้องให้ประชาชนในชุมชนและผู้ปฏิบัติงานมีขวัญทีดีการสร้างขวัญทีดีต้องพยายาม
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สร้างทัศนคติทีดีต่อผู ้ ร่วมงาน เช่น การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เอารัดเอาเปรียบให้ข้อเท็จจริงเกียวกับ

งาน เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น ดังนั น การระดมสร้างขวัญทีดี ย่อมทําให้เกิดความร่วมมือ

ร่วมใจในการปฏิบัติงาน 

 3. ทฤษฎีการสร้างความรู้ สึกชาตินิยม (Nationalism) เป็นปัจจัยหนึงทีมีความสําคัญนําไปสู่การมี

ส่วนร่วม เป็นความรู้สึกทีจะอุทิศหรือเน้นค่านิยมเรืองผลประโยชน์ของชาติ มีความพอใจในชาติของตัว 

พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดีผกูพันต่อท้องถิน 

4. ทฤษฎีการสร้างผู ้ นํา การสร้างผู ้ นําจะช่วยจูงใจให้ประชาชนทํางานด้วยความเต็มใจ เพือบรรลุ

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายร่วมกัน เพราะผู ้ นําเป็นปัจจัยสําคัญในการรวมกลุ่มคน จูงใจคนไปยัง

เป้าประสงค์ผลของการสร้างผู ้ นําทําให้เกิดการระดมความร่วมมือปฏิบัติงานอยา่งมีขวัญงานมีคุณภาพ มี

ความคิดริเริมสร้างสรรค์และร่วมรับผิดชอบ ดังนั น การสร้างผู ้ นําทีดีย่อมนําไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่าง  ๆด้วยดี 

5. ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร) การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธี

หนึงทีง่ายเพราะใช้กฎหมาย ระเบียบแบบแผนเป็นเครืองมือในการดําเนินงาน แต่อย่างไรก็ตาม ผลของ

ความร่วมมือยังไม่มีระบบใดดีทีสุดในเรืองการใช้การบริหาร เพราะธรรมชาติของคนจะทํางานด้วยความรัก 

แต่ถ้าหากไม่ควบคุมก็จะไม่เป็นไปตามนโยบายและความจําเป็น เพราะการใช้ระบบบริหารเป็นการให้

ปฏิบัติตามนโยบายเพือให้บรรลุถึงเป้าหมายนั น 

 นอกจากนั น จีระชัย ไกรกังวาร (2544: 20-21) ได้สรุปว่าการทีมนุษย์จะแสดงพฤติกรรมออกมา

หรือกระทําสิงใดสิงหนึงออกมานั น เกิดจากความต้องการของมนุษย์ (Human Needs) วัฒนธรรม 

ประเพณี ระบบของสังคม และแรงจูงใจ ต่างๆ นั นเอง ส่วนในการทีประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนานั น ย่อมขึ นอยู่กับเงือนไขหรือปัจจัยหลายประการทีแต่ละคนมีแตกต่างกัน เช่น เงือนไขหรือปัจจัย

ทางเศรษฐกิจ สังคม และ ทางด้านส่วนบุคคล เป็นต้น ซึงมีส่วนในการกําหนดความสําเร็จและความเป็นไป

ได้ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนจากการศึกษาเอกสารวิชาการทีเกียวข้อง ทีกล่าว

มาข้างต้นสามารถสรุปออกเป็นแต่ละปัจจัย ได้ดังนี 

 1. ปัจจัยทางด้านส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งทางสังคมระดับของ

ครอบครัว ความสัมพันธ์หรือระยะเวลาทีอยู่อาศัยในชุมชน เป็นต้น 

 2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ลักษณะอาชีพ รายได้ ฐานะของครอบครัวความคาดหวังรายได้

ทีเพิมขึ น ระยะเวลาทีประกอบอาชีพในชุมชน ทรัพยากรในชุมชน ความสามารถพิเศษหรืออาชีพเสริมใน

ชุมชน เป็นต้น 
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 3. ปัจจัยทางด้านสังคมวิทยาและจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ความเชือความศรัทธา ความ

เกรงใจต่อบุคคล ความคาดหวังต่อประโยชน์ทีจะได้รับ การใช้อํานาจบังคับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย 

วิธีการติดต่อสือสาร การเป็นสมาชิกกลุ่ม ความต้องการทางด้านร่างกาย และจิตใจของบุคคลในระดับ

ต่าง  ๆและลักษณะทางสังคมของชุมชน เป็นต้น 

 สําหรับปัจจัยทีเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม เจิมศักดิ ปินทอง (2527: 23) ได้สรุปปัญหา

เกียวกับตัวชาวชนบท ตัวเจ้าหน้าที และระบบราชการ ทีเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมว่า 

 1. ในอดีตสังคมไทยเป็นสังคมทีมีความมันคง จึงไม่มีความจําเป็นในการเสริมสร้างการทํางาน

ร่วมกัน ต่างคนต่างทําก็เพียงพอต่อการยังชีพ ชาวชนบทจึงขาดนิสัยการทํางานร่วมกันอย่างจริงจังและ

ถาวร จะมีก็แต่การทํางานร่วมกันเป็นครั งคราวเท่านั น 

 2. ชาวชนบทมีทัศนคติในแนวทางลัทธิปฏิบัตินิยม ซึงจะยอมรับความคิดริเริมหรือของแปลกใหม่ก็

ต่อเมือเห็นว่าได้ประโยชน์โดยตรงในระยะสั น  

 3. ชาวชนบทไม่ชอบแสดงตัวเป็นศัตรูกันซึงหน้า รวมทั งไม่ชอบโต้เถียงกับบุคคลภายนอก เขาจึง

รับทุกอย่างโดยไม่คัดค้าน แต่ในใจอาจจะไม่เห็นด้วย เมือถึงเวลาดําเนินการเขาจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วม หรือ

เข้าไปตอนแรกแล้วขาดหายไป 

 4. นโยบายในระบบราชการมักมาจากเบื องบน จึงเป็นการยากลําบากทีผูป้ฏิบัติงานในชนบทจะให้

ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และให้ประชาชนเป็นผู ้ตัดสินใจดําเนินการเองเมือระบบบริหารถูกสังมา

จากเบื องบน การบริหารงานของเจ้าหน้าทีระดับสนามของแต่ละกรมจึงเป็นไปด้วยความยากลําบาก แนว

ทางการมีส่วนร่วมของชาวชนบททีเจ้าหน้าทีแต่ละฝ่ายเข้าใจจึงแตกต่างกัน และการดําเนินงานก็แตกต่าง

กันไปด้วย 

 5. เจ้าหน้าทีราชการมีแนวโน้มชอบทํางานในสํานักงานโดยเฉพาะงานด้านเอกสารทีจะเสนอ

ผู ้บังคับบัญชามากกว่างานสนาม อันเนืองมาจากการทีราชการต้องปฏิบัติหน้าทีตอบสนองเบื องบน ซึงจะ

มีผลต่อระบบราชการให้ความดีความชอบ การละเลยงานในสนามดังกล่าวส่งผลให้ขาดความเข้าใจชนบท

และข้อมูลชุมชนอย่างแท้จริง และไม่สามารถกระตุ ้นชุมชนให้มามีส่วนร่วมได้ในทีสุด 

 6. เจ้าหน้าทีบางคนบางหน่วยงานยังมีความคิดทีไม่ต้องการให้ชาวชนบทร่วมมือกันและรวมตัวกัน

อย่างจริงจัง เพราะมีความเชือว่าจะทําให้ปกครองประชาชนได้ยากขึ น ซึงเป็นการแสดงถึงทัศนคติทีควร

ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
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            โดยสรุปการร่วมมือของชุมชนขึ นอยู่กับสิงทีมากระตุ ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยชุมชนจะมีส่วนร่วม

ในการจัดการสิงแวดล้อมในกรณีวันสําคัญต่างๆ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกําจัดขยะ ขุดลอกคูคลองในชุมชน

ของตนเอง 

            

2. 5  ความหมายของการจัดการสิงแวดล้อม  

มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย และคํานิยามของคําว่าการจัดการสิงแวดล้อม โดยสรุป

ความหมายจากทรรศนะของนักวิชาการต่าง  ๆดังนี 

           เกษม จันทร์แก้ว (2544: 293 – 294) ได้กลา่วถึงความหมายของการจัดการสิงแวดล้อมไว้หลาย

ประเด็น ดังนี    

1. การจัดการสิงแวดล้อม เป็นเหมือนกับการอนุรักษ์แต่ต่างกันทีการอนุรักษ์สิงแวดล้อมนั น เป็น

เหมือนทฤษฎีและหลักการไม่ได้มีแผนงานปฏิบัติ ส่วนคําว่าการจัดการสิงแวดล้อมนั น เป็นคําทีมี

ความหมายในเชิงปฏิบัติได้  

2. การจัดการสิงแวดล้อม เป็นเสมือนแผนงานในการดําเนินการทางสิงแวดล้อม ซึงการ กําหนด

แผนงานนี ต้องครอบคลุมนโยบาย มาตรการ แผนงาน และโครงการ หรือ แผนปฏิบัติ (Action Plan) ทีมี

ขั นตอนและกลไกควบคุมให้แผนงานดําเนินไปได้  

3..การจัดการสิงแวดล้อม เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมภายในระบบ สิงแวดล้อม

โดยต้องยึดหลักและวิธีการอนุรักษ์วิทยาซึงผู ้ใช้ต้องตระหนักดีว่าต้องมี ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

สําหรับมวลมนุษย์ต่อไป ทั งปริมาณทีเพียงพอ คุณภาพเป็นไปตามความต้องการและเวลาทีต้องการต้องมี

ให้ได้ นอกจากนี การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิงแวดล้อมต้องไม่ให้เกิดผลกระทบสิงแวดล้อมทั งทางตรง

และทางอ้อม แต่ถ้าหลีกเลียงไม่ได้ ก็ยอมให้เกิดให้น้อยทีสุด หรือเกิดได้ตามความสามารถ ของธรรมชาติที

จะช่วยตัวเองได้เท่านั น ถ้าเกินกว่านี แล้วก็จะเกิดมลพิษสิงแวดล้อมได้ กล่าวอีกนัยหนึงก็คือ การจัดการ

สิงแวดล้อม คือ การอนุรักษ์สิงแวดล้อมขั นแผนปฏิบัติหรือหาวิธีการอนุรักษ์มาประยุกต์ใช้ กล่าวคือมี

แผนการใช้ และดําเนินการต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างทีกําหนดไว้อย่างนี มีขั นตอนและมี 

กลไกควบคุม  

4. การจัดการสิงแวดล้อม เป็นแนวทางหนึงของนิเวศพัฒนาปฏิบัต ิหรือพัฒนาแบบยังยืนกล่าวคือ

การจัดการสิงแวดล้อมเป็นหลักทีเปิดโอกาสให้มีการใช้ทรัพยากรได้ แต่ต้องไม่ให้ คุณค่าทางนิเวศวิทยา

สูญเสียไป หมายถึงว่า การนําทรัพยากรมาใช้นั น ต้องอยู่ในวิสัยทีธรรมชาติฟอกตัวเอง ฟืนฟูตัวเอง ได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าเกินความสามารถของธรรมชาติแล้ว ปัญหาของเสียมีมากเกินไปจนกลายเป็น

มลพิษสิงแวดล้อมก็จะมากตามอย่างหลีกเลียงไม่ได้  

5. การจัดการสิงแวดล้อม เป็นหลักการและแผนปฏิบัติให้ผู ้บริหารใช้ดําเนินงานตั งแต่เริมโครงการ

และดําเนินโครงการ ทั งนี เป็นเพราะว่าการจัดการสิงแวดล้อมมีกลไกทีกํากับ กระบวนการ และแผนงาน

การใช้ทรัพยากรสิงแวดล้อม นักบริหารสามารถจะทราบแนวคิดและแนวดําเนินงานอย่างมีขั นตอนดังกล่าว

ก่อน จึงนําไปตัดสินใจ  

สรุปได้ว่า การจัดการสิงแวดล้อม หมายถึง การดูแล ระวัง สงวน รักษา พัฒนา ฟืนฟู  การวางแผน 

การจัดสรร การใช้ทรัพยากรและการกระทําหรือการดําเนินการใดๆ เพือการป้องกันและแก้ไขปัญหา

สิงแวดล้อมในชุมชน ทําให้คุณภาพสิงแวดล้อมดีขึ น และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน  

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม  หมายถึง กลุ่มบุคคลในชุมชนมีส่วนร่วม

ในการดูแลสิงแวดล้อมในชุมชนของตนเองในด้านต่างๆ คือด้านการจัดการขยะ ด้านการจัดการนํ าเสียด้าน

คุณภาพนํ าใช้ ด้านการจัดการพลังงานทดแทนการผลิตไบโอดีเซลจากวัสดุเหลือทิ งในชุมชนและแหล่ง

ท่องเทียวในบริเวณอําเภออัมพวา 

 

 

2.6 การจัดการขยะ 
         2.6.1. ความหมายของขยะ 

ขยะเป็นผลจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ซึงเป็นตัวการสําคัญประการหนึงทีก่อให้เกิด  ปัญหา

สิงแวดล้อม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2535 (ราชบัณฑิตสถาน, 2538) และพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ.2535 (กองอนามัยสิงแวดล้อม, 2535) ได้ให้คําจํากัดความของคําว่า ขยะ หมายถึง 

หยากเยือ และมูลฝอย หมายถึง เศษสิงของทีทิ งแล้ว หยากเยือ เศษผ้า เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะทีใส่

อาหาร เถ้า มูลสัตว ์รวมตลอดถึงสิงอืนใดทีเก็บกวาดจากถนน ตลาดทีเลี ยงสัตว์หรือทีอืน 

กรมควบคุมมลพิษ (2541) ได้ให้ความหมาย ขยะมูลฝอยชุมชน  หมายถึง ขยะมูลฝอยทีเกิดจาก

กิจกรรมต่างๆในชุมชน เช่น เขตทีพักอาศัย ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาดสด  

สถาบนัต่างๆรวมทั งเศษวัสดุก่อสร้าง ทั งนี ไม่รวมของเสียอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื อ 

สรุปได้ว่า มูลฝอยหรือขยะมูลฝอย หมายความว่าเศษอาหาร  เศษผ้า เศษสินค้า ถุงพลาสติก

ภาชนะใสอ่าหาร  เถ้ามูล หรือซากสัตว์รวมตลอดถึงสิงอืนใดทีเก็บได้ตามถนน  ตลาดทีเลี ยงสัตว์หรือทีอืนๆ

ส่วนขยะมูลฝอยชุมชน  หมายถึงขยะทีเกิดจากกิจกรรมต่าง  ๆในชุมชน เช่น เขตบ้านพักอาศัย ธุรกิจร้านค้า  
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สถานประกอบการ สถานบริการและตลาดสด สถาบนัต่างๆรวมทั งเศษวัสดุก่อสร้าง ทั งนี รวมของเสีย

อันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื อ 

2.6.2. ประเภทของแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอย 

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อม (2542) ได้ แบ่งตามกิจกรรมของมนุษย์ จะแตกต่างกันขึ นอยู่กับ

แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยนั นๆซึงพอจําแนกออกได้ ดังนี         

 1. ชุมชนซึงก่อให้เกิดขยะมูลฝอยชุมชนหรือขยะมูลฝอยเทศบาล เป็นขยะมูลฝอยทีถูกทิ งมาจาก

บ้านพักอาศัย และสถานทีประกอบธุรกิจการค้าทีอยู่ในเขตชุมชนหรือเขตเทศบาล การเก็บรวบรวมและ

กําจัด มักเป็นหน้าทีของเทศบาล ขยะมูลฝอยทีเกิดขึ นได้แก่ ขยะมูลฝอยทัวไปและขยะมูลฝอยอันตราย 

 2. โรงงานอุตสาหกรรมจะแตกต่างกันขึ นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรม เช่นโรงงานชุบโลหะ 

โรงงานทํากระดาษ โรงฟอกหนัง ของเสียหรือขยะมูลฝอยทีออกมานอกจากขยะมูลฝอยทัวไปและขยะมูล

ฝอยอันตรายออโลหะหนักต่าง  ๆกรด ด่าง เป็นต้น 

 3. เกษตรกรรม ขยะมูลฝอยทีเกิดขึ นนอกจากขยะมูลฝอยทีมีส่วนประกอบเป็นพวกอินทรียวัตถุ

ได้แก่ เศษไม้ เศษหญ้า แล้วยังมีขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ ภาชนะบรรจุยาปราบศัตรูพืช ฮอร์โมน ปุ ๋ ย 

 4. สถานพยาบาล นอกเหนือไปจากขยะมูลฝอยทัวไปและขยะมูลฝอยอันตรายอืนๆแล้ว 

สถานพยาบาลจะเป็นแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยติดเชื อและขยะมูลฝอยอันตรายประเภทเข็มฉีดยามีดผ่าตัด 

ยาทีเสือมสภาพแล้ว 

 5. สถานทีท่องเทียวเกิดจากกิจกรรมของนักท่องเทียวซึงโดยปกติแล้วจะเป็นขยะมูลฝอยจําพวก

เศษอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร 

 สํานักรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร (2535) แบ่งประเภทของขยะมูลฝอยได้ 3 ประเภทดังนี  

 1. มูลฝอยเปียก ได้แก ่พวกเศษอาหาร เศษพืชผัก เปลือกผลไม้ อินทรียวัตถุทีสามารถย่อยสลาย

และเน่าเปือยง่าย ความชื นสูงและส่งกลินเหม็นได้รวดเร็ว  

 2. มูลฝอยแห้ง ได้แก่ พวกเศษกระดาษ เศษผ้า โลหะ ไม้ พลาสติกและยาง เป็นต้น  

 3. มูลฝอยอันตราย ได้แก่ สารฆ่าแมลง หลอดไฟถ่านไฟฉาย แบตเตอรีรถยนต์ หลอดไฟฟลูออเรส-

เซนต์ สเปรย์ฉีดผม เป็นต้น 

 2.6.3. รูปแบบการกําจัดขยะ 

  การกําจัดขยะมูลฝอยมีหลายวิธีขึ นกับข้อจํากัดด้านสถานที งบประมาณ อุปกรณ์เครืองมือ 

ปัจจุบันนิยมใช้กันทัวไป 5 วิธี คือ (ชรัตน์ รุ่งเรืองศิลป์, 2537) 
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 1. การถม คือ การนําขยะไปเทกองในทีทีกําหนดและปล่อยให้ย่อยสลายโดยกระบวนการทาง

ธรรมชาติ 

 2. การฝังกลบ คือ วิธีการนําขยะมูลฝอยมาฝัง และใช้เครืองจักรบดอัดให้ยุบตัวลงแล้วใช้ดินกลบ

ทับแล้วบดอัดให้แน่นอีกครั ง 

 3. การเผา เป็นการกําจัดขยะมูลฝอยโดยใช้ความร้อนสูง 

 4. การหมักมูลฝอยเพือทําปุ ๋ ย เป็นขบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์เข้ามาย่อยสลาย

อินทรียวัตถุในขยะมูลฝอย 

 5. การคัดแยกขยะมูลฝอยเพือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นการนําวัตถุต่าง  ๆมาใช้ประโยชน์

ใหม่อีกครั งด้วยกระบวนการหลอม ต้ม และอืน ๆ  

 2.6.4. การคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย       

1. ขยะมูลฝอยทีต้องการแยก จําแนกได้เป็น 

 ก. ขยะอินทรีย์ หรือขยะทีย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เช่น เศษวัชพืช 

 ข. ขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ 

 ค. ขยะย่อยสลายไม่ได้ เช่น เศษหิน ปูน ไม้ โฟม 

                      ง. ขยะมีพิษ เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ขวดยา กระป๋องสเปรย ์

 2. การแยกขยะมูลฝอย ขึ นอยู่กับพื นทีแยกขยะมูลฝอย และความพร้อมในการดําเนินงาน เช่น 

 ก. แยกเป็น 2 ประเภทคือ ขยะอินทรีย์ และขยะแห้ง 

 ข. แยกเป็น 3 ประเภทคือ ขยะอินทรีย์ ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล 

 ค.แยกเป็น 4 ประเภทคือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทีย่อยสลายไม่ได้และขยะมีพิษ 

 3. ถุง/ถังบรรจุขยะมูลฝอยสําหรับขยะมูลฝอยแต่ละประเภทควรมีสีแตกต่างกันชัดเจน 

 ก. ถุง/ถังสีเขียว รองรับ ขยะอินทรีย์ 

 ข. ถุง/ถังสีเหลือง รองรับ ขยะรีไซเคิล 

 ค. ถุงสีเทา/ถังสีเทาฝาส้ม รองรับ ขยะทีมีอันตราย หรือเป็นพิษ 

 ง. ถุง/ถังสีฟ้า รองรับ ขยะทีย่อยสลายไม่ได้ 

 2.6.5. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อม (2544) ได้กล่าวถึงปัญหา อุปสรรค ต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนไว้ 3 ประการ คือ 
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1. การขาดความรู้ ความเข้าใจถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนดังนั น จึงไม่ให้

ความร่วมมือในการจัดการสิงแวดล้อมเท่าทีควร 

2. ประชาชนบางส่วน ไม่มีความรู้ สึกร่วมเป็นเจ้าของ จึงไม่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในความ

รับผิดชอบต่อกรณีใด  ๆ

3. ประชาชนไม่มีเวลาเข้ามาร่วม เนืองจากส่วนใหญ่ต้องขวนขวายดิ นรนเพือหาเลี ยงชีพ จึงยากที

จะเข้ามาสนใจในประเด็นการมีส่วนร่วม 

            ดังนั น ผู ้นําในองค์กร จึงมีบทบาทสําคัญยิงทีจะช่วยให้ประชาชนในพื นทีเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการขยะมูลฝอย ทั งนี โดยนําหลักการป้องกันมลพิษ ไปใช้ ซึงได้แก่ ลดมลพิษ หรือของเสียให้น้อยทีสุด 

หรือไม่มีเลย ซึงจะทําให้มีของเสียปริมาณน้อยทีต้องนําไปกําจัด เมือของเสียมีปริมาณน้อยการกําจัดก็จะ

ง่าย และใช้งบประมาณน้อยในการดําเนินการ ซึงในส่วนของปัญหาขยะมูลฝอยนั นสามารถทําได้โดยการ

นําขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ ทั งในส่วนของการใช้ซํ า และการแปรรูปเพือใช้ใหม ่ซึงมีวิธีดําเนินการดังน ี

 1. การลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอย โดยการรณรงค์ให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการลดปริมาณ

ขยะมูลฝอยในแต่ละวัน ได้แก่ 

 1.1 ลดการทิ งบรรจุภัณฑ์ โดยการใช้สินค้าชนิดเติมใหม ่เช่น ผงซักฟอก นํ ายาล้างจาน นํ ายา

ทําความสะอาด และถ่านไฟฉายชนิดชาร์จใหม่ เป็นต้น 

 1.2 เลือกใช้สินค้าทีมีคุณภาพ มีห่อบรรจุภัณฑ์น้อย อายุการใช้งานยาวนาน และตัวสินค้าไม่

เป็นมลพิษ 

 1.3 ลดการใช้วัสดุกําจัดยาก เช่น โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก 

 2. การใช้ซํ า (Reused) โดยการรณรงค์ให้ประชาชนใช้วัสดุสิงของต่าง  ๆให้คุ ้มค่าทีสุด ได้แก่ 

 1.1 การนําบรรจุภัณฑ์มาใช้ซํ า เช่น การนํากล่อง ถุง มาใช้ประโยชน์ซํ า ๆ กันหลายครั ง 

 1.2 การนําวัสดุ สิงของ ทีชํารุดมาซ่อมแซมแล้วนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม ่

 1.3 การนําวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่าง  ๆมาดัดแปลงตกแต่งแล้วนํามาใช้ประโยชน์ เช่นการนําขวด

พลาสติกมาประดิษฐ์เป็นภาชนะใส่ปากกา ดินสอ หรือนํามาปลูกต้นไม้ 

 3. การจัดการระบบรีไซเคิล หรือการนําไปแปรรูปเพือนํามาใช้ใหม่ (Recycle) โดยการรณรงค์ให้

คัดแยกขยะมูลฝอยตามประเภท ทั งทีบ้าน โรงเรียน และสํานักงาน เพือนํากลับมาใช้ประโยชน์ โดยการ

นําไปขาย สําหรับขยะมูลฝอยทีขายได้ ขยะเปียกหรือเศษอาหารนํามาทําปุ ๋ ยหมักและปุ ๋ ยนํ าชีวภาพ 

4. การจัดกิจกรรมเพือสนับสนุนการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม ่โดยมีอาสาสมัครในชุมชนหรือ

โรงเรียนดําเนินกิจการต่างๆ เช่น ตั งศูนย์รีไซเคิลในชุมชน โครงการธนาคารขยะในโรงเรียนหรือชุมชน 
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โครงการรีไซเคิลแลกสิงของ เช่น ต้นไม้ ไข ่โครงการผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล โครงการทํานํ าหมักจุลินทรีย์ ปุ ๋ ย

หมัก ฯลฯ 

 สรุป การจัดการขยะ หมายถึง การมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลในการจัดการขยะมูลฝอยภายใน

ตลาดนํ าอัมพวา ดูพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลทีเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยภายใน 

เรืองการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั งทางตรงและทางอ้อม ตั งแต่การคัดแยกขยะมูลฝอย การทิ งขยะมูลฝอยให้

ถูกสุขลักษณะ และการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม ่

 

2.7 การจัดการนํ า 

       มีผู ้ ให้ความหมายเกียวกับคุณภาพนํ าไว้ดังนี 

 นํ าเสีย (Waste water) หรือนํ าทิ ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิงแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ.2535 หมายถึง “ของเสียทีอยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั งมลสารทีปะปนหรือปนเปือนอยู่ใน

ของเหลวนั น” 

เกษม จันทร์แก้ว, (2541) กล่าวว่าได้ให้ความหมายของคุณภาพนํ า (water quality) ไว้ว่า 

“คุณภาพนํ า หมายถึง สภาวะของนํ าทีมีองค์ประกอบของสิงเจือปนทั งทางด้านกายภาพ เคมี และชีววิทยา 

ในปริมาณทีควรจะมีในแต่ละประเภทของแหล่งนํ า” 

 

ภาพที  2.2 การใช้นํ าของประชาชนชุมชนอัมพวา 

นํ าเสียชุมชน (Domestic wastewater) เป็นนํ าเสียหรือนํ าทิ งทีผ่านการใช้ประโยชน์ในกิจกรรม

ต่างๆ จากกิจกรรมของคน บ้านเรือน ชุมชน และระบายนํ าทิ งลงสู่ท่อระบายนํ า แหล่งรองรับนํ าทิ งหรือ
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แหล่งนํ าธรรมชาติ โดยไม่ได้ผ่านการบําบัดมาก่อน นํ าเสียประเภทนี ได้แก่ นํ าทิ งจากบ้านพักอาศัย 

ภัตตาคาร โรงแรม สถานทีทํางาน ย่านการค้า ตลาด เป็นต้น  

ดังนั นในการจัดการนํ าเสียและคุณภาพนํ าใช้สังเกตได้จากการมีส่วนร่วมในการจัดการของกลุ่ม

บุคคลในชุมชน  ด้านกายภาพ เช่น สารแขวนลอย สี กลิน ความโปร่งแสง เป็นต้น  

 การจัดการนํ าเสีย หมายถึง การบําบัดนํ าเสียก่อนทิ งลงสู่แหล่งนํ าบริเวณตลาดนํ าอัมพวาและตาม

ลําคลองสาขาโดยใช้วิธีการในหลายวิธี 

 สํานักจัดการคุณภาพนํ า,( 2540) นํ าเสีย หมายถึงนํ าทีมีสิงเจือปนต่างๆ มากมาย จนกระทัง

กลายเป็นนํ าทีไม่เป็นทีต้องการ และน่ารังเกียจของคนทัวไป ไม่เหมาะสมสําหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือ

ถ้าปล่อยลงสู่ลํานํ าธรรมชาติก็จะทําให้คุณภาพนํ าของธรรมชาติเสียหายได้  

 นํ าเสียชุมชน (Domestic Wastewater) หมายถึง นํ าเสียทีเกิดจากกิจกรรมประจําวันของ

ประชาชนทีอาศัยอยู่ในชุมชน และกิจกรรมทีเป็นอาชีพ ได้แก่ นํ าเสียทีเกิดจากการประกอบอาหารและ

ชําระล้างสิงสกปรกทั งหลายภายในครัวเรือน และอาคารประเภทต่างๆ เป็นต้น 

 ลักษณะนํ าเสีย เกิดจากบ้านพักอาศัยประกอบไปด้วยนํ าเสียจากกิจกรรมต่างๆ  ในชีวิตประจําวัน 

ซึงมีองค์ประกอบต่าง  ๆดังนี 

 1. สารอินทรีย์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เช่น เศษข้าว ก๋วยเตียว นํ าแกง เศษใบตอง 

พืชผัก ชิ นเนื อ เป็นต้น ซึงสามารถถูกย่อยสลายได้ โดยจุลินทรีย์ทีใช้ออกซิเจน ทําให้ระดับออกซิเจนละลาย

นํ า (Dissolved Oxygen) ลดลงเกิดสภาพเน่าเหม็นได้ ปริมาณของสารอินทรีย์ในนํ านิยมวัดด้วยค่าบีโอดี 

(BOD) เมือค่าบีโอดีในนํ าสูง แสดงว่ามีสารอินทรีย์ปะปนอยู่มาก และสภาพเน่าเหม็นจะเกิดขึ นได้ง่าย 

 2. สารอนินทรีย์ ได้แก่ แร่ธาตุต่างๆ ทีอาจไม่ทําให้เกิดนํ าเนา่เหม็น แต่อาจเป็นอันตรายต่อ

สิงมีชีวิต ได้แก่ คลอไรด์, ซัลเฟอร์ เป็นต้น 

 3. โลหะหนักและสารพิษ อาจอยู่ในรูปของสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์และสามารถสะสมอยู่ในวงจร

อาหาร เกิดเป็นอันตรายต่อสิงมีชีวิต เช่น ปรอท โครเมียม ทองแดง ปกติจะอยู่ในนํ าเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม และสารเคมีทีใช้ในการกําจัดศัตรูพืชทีปนมากับนํ าทิ งจากการเกษตร สําหรับในเขตชุมชน

อาจมีสารมลพิษนี มาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนบางประเภท  

 4. นํ ามันและสารลอยนํ าต่างๆ เป็นอุปสรรคต่อการสังเคราะห์แสง และกีดขวางการกระจายของ

ออกซิเจนจากอากาศลงสู่นํ า นอกจากนั นยังทําให้เกิดสภาพไม่น่าด ู

 5. ของแข็ง เมือจมตัวสู่ก้นลํานํ า ทําให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจนทีท้องนํ า ทําให้แหล่งนํ าตื นเขิน มี

ความขุ่นสูง มีผลกระทบต่อการดํารงชีพของสัตว์นํ า 
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 6. สารก่อให้เกิดฟอง/สารซักฟอก ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ ฟองจะกีดกันการกระจายของออกซิเจนใน

อากาศสู่นํ า และอาจเป็นอันตรายต่อสิงมีชีวิตในนํ า  

 7. จุลินทรีย์ ทําให้เกิดสภาพเน่าเหม็น นอกจากนี จุลินทรีย์บางชนิดอาจเป็นเชื อโรคทีเป็นอันตราย

ต่อประชาชน เช่น จุลินทรีย์ในนํ าเสียจากโรงพยาบาล 

 8. ธาตุอาหาร เมือมีปริมาณสูงจะทําให้เกิดการเจริญเติบโตและเพิมปริมาณอย่างรวดเร็วของ

สาหร่าย (Algae Bloom) ซึงเป็นสาเหตุสําคัญทําให้ระดับออกซิเจนในนํ าลดลงตํามากในช่วงกลางคืน อีก

ทั งยังทําให้เกิดวัชพืชนํ า ซึงเป็นปัญหาแก่การสัญจรทางนํ า 

 9. กลิน ซึงเกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์แบบไร้ออกซิเจน หรือกลินอืน ๆ จากโรงงาน

อุตสาหกรรมต่าง  ๆเช่น โรงงานทําปลาป่น โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น  

สุรจิต   ชิรเวทย์, ( 2551)กล่าวว่า การจัดการนํ า แม่กลองเป็นเมืองสามนํ า คือ มีทั ง นํ าจืด แถบ

อําเภอบางคนที นํ ากร่อย แถบอําเภออัมพวา และอําเภอเมืองตอนบน และ นํ าเค็ม ทางอําเภอเมือง

ตอนกลาง และตอนล่างกับอําเภออัมพวาตอนล่าง เพราะเมืองแม่กลองอยู่ติดก้นอ่าวไทย และเพราะแม่นํ า

แม่กลองไหลออกทะเลทีนี  หน่วยงานราชการทีเกียวข้องร่วมกันประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

จากการประชุมครั งนั นส่งผลให้สํานักงานชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม อนุญาตให้มีการทดลองแก้ไข

ประตูซึงเป็นทรัพย์สินของชุมชนตามแนวคิดของชุมชน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามก็ให้

การสนับสนุนการจัดสร้างประตูระบายนํ าสําหรับการทดลองในแบบฉบับของชาวบ้าน 2 ประตูก่อน    

ต่อมามีการจัดเวทีนําเสนอผลการวิจัยระยะแรกอีกครั งต่อหน่วยงานทีเกียวข้อง และนักวิชาการจาก

มหาวิทยาลัยต่างๆ มีโครงการสิทธิชุมชนศึกษา และคณะอนุกรรมการทีดินและนํ า คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ ชาวบ้านชุมชนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และชุมชนทะเลสาบสงขลามาร่วม

แลกเปลียนและศึกษาระบบการจัดการนํ าของชุมชนแพรกหนามแดง เนืองจากต่างก็ประสบปัญหาที

คล้ายคลึงกัน  ภูมิปัญญาดงัเดิมของชาวสมุทรสงครามนับร้อย ๆปี ในการจัดการป้องกันนํ าเค็ม ผนวกกับ

ภูมิปัญญาการทํานากุ ้งปัจจุบัน ทีใช้ท่อดันนํ า ในการสูบนํ าเข้าบ่อ เมือมีแรงดันนํ าฝาท่อจะเปิด และเมือไม่

มีแรงดันนํ าฝาท่อก็จะปิด การนําเอาภูมิปัญญาทั งสองนี มารวมกันผสานกับข้อมูลจากเวทีชาวบ้าน จน

กลายมาเป็นประตูระบายนํ า นวัตกรรมใหม่ของการจัดการนํ าโดยชุมชน โดยมีลักษณะใหม่ทียังใช้

โครงสร้างพื นฐานเดิมตามรูปแบบของกรมชลประทานเพียงแต่ปรับให้ช่วงบนเป็นบานสวิงทีสามารถ

ระบายนํ าทีเกินระดับความต้องการออกจากพื นทีนํ าจืดและปิดตัวเองเมือระดับนํ าในฝังนํ าเค็มสูงขึ น โดย

กําหนดระดับนํ าให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวนาข้าว บ่อปลาและสวนผัก และยังสํารองบานไม้

เล็กๆ เพือปรับระดับความสูงตําของนํ าตามความต้องการอีกด้วย 
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 2.7.1 การจัดการคุณภาพนํ า และนํ าเสียชุมชน 

 มีผู ้ ให้ความหมายเกียวกับนํ าเสียไว้ดังนี 

 นํ าเสีย (Waste water) หรือนํ าทิ ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิงแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ.2535 หมายถึง “ของเสียทีอยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั งมลสารทีปะปนหรือปนเปือนอยู่ใน

ของเหลวนั น” 

 เกษม จันทร์แก้ว (2541) ได้ให้ความหมายของคุณภาพนํ า (water quality) ไว้ว่า “คุณภาพนํ า 

หมายถึง สภาวะของนํ าทีมีองค์ประกอบของสิงเจือปนทั งทางด้านกายภาพ เคมี และชีววิทยา ในปริมาณที

ควรจะมีในแต่ละประเภทของแหล่งนํ า” 

 นํ าเสียชุมชน (Domestic wastewater) เป็นนํ าเสียหรือนํ าทิ งทีผ่านการใช้ประโยชน์ในกิจกรรม

ต่าง  ๆจาก กิจกรรมของคน บ้านเรือน ชุมชน และระบายนํ าทิ งลงสู่ท่อระบายนํ า แหล่งรองรับนํ าทิ งหรือ

แหล่งนํ าธรรมชาติ โดยไม่ได้ผ่านการบําบัดมาก่อน นํ าเสียประเภทนี ได้แก่ นํ าทิ งจากบ้านพักอาศัย 

ภัตตาคาร โรงแรม สถานทีทํางาน ย่านการค้า ตลาด เป็นต้น  

 ดังนั นในการจัดการนํ าเสียและคุณภาพนํ าใช้สังเกตได้จากการมีส่วนร่วมในการจัดการของกลุ่ม

บุคคลในชุมชน  ด้านกายภาพ เช่น สารแขวนลอย สี กลิน ความโปร่งแสง  เป็นต้น  

 การจัดการนํ าเสีย หมายถึง การบําบัดนํ าเสียก่อนทิ งลงสู่แหล่งนํ าบริเวณตลาดนํ าอัมพวา และ

ตามลําคลองสาขาโดยใช้วิธีการในหลายวิธี 

 

2.8. งานวิจัยที เกียวข้อง 

 เมือพิจารณาการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ าและขยะ

จะพบว่า มีผู ้ ทําการศึกษาไว้ ดังเช่น      

 บรรจง กนะกาศัย (2540: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาป่าชายเลนในจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า รายได้ของครอบครัวและอาชีพไม่มี

ผลให้เกิดความแตกต่างในการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ปัจจัยการสือสารและการคาดหวังผลประโยชน์

จากการพัฒนาทําให้เกิดความแตกต่างในการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ 0.05 

 แสวง ชัยวรรณเสถียร, ( 2549 ) ได้ทําการศึกษามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิงแวดล้อม

ตามคลองแม่ข่า เทศบาลนครเชียงใหม่    การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพือ 1) วัดระดับการมีส่วน

ร่วมของประชาชน2) วิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 3) ระบุปัญหาต่างๆ ที

เกิดขึ นในการจัดการสิงแวดล้อมคลองแม่ข่า และเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากประชาชนทีอาศัย  
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บริเวณคลองแม่ข่า จํ านวนทั งสิ น 200 คน ในเรืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิงแวดล้อม

คลองแม่ข่า และปัญหาอุปสรรคทีสําคัญในการจัดการสิงแวดล้อมคลองแม่ข่า โดยใช้  เทคนิคการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณแบบต่างๆ ได้แก่ ค่าความถี ค่าเฉลีย ค่าร้อยละ และค่าสถิติ One Way ANOVA ผล

การศึกษาพบว่า 

1. ประชาชนทีอาศัยบริเวณรอบคลองแม่ข่ามีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมคลองแม่ข่าใน

ระดับต ํา 

2. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา ตําแหน่งในชุมชน และ

รายได้ มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมคลองแม่ข่า ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านเพศ อาย ุ

อาชีพ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมคลองแม่ข่า 

3. ปัจจัยด้านความเป็นเจ้าของทีพักอาศัย การมีเอกสารสิทธิ การครอบครองทีดินระยะเวลาที

อาศัยในชุมชน และการได้รับการอบรมเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมบริเวณคลองแม่ข่าทีแตกต่างกัน 

ส่งผลให้การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมคลองแม่ข่าต่างกัน 

ปวี จําปาทอง (2538) ได้ศึกษาปัจจัยทางด้านสังคมและจิตวิทยาทีมีผลต่อพฤติกรรมการแยกทิ ง

มูลฝอยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทีศึกษามีพฤติกรรมการ

แยกทิ งมูลฝอยไม่ถูกต้องเหมาะสม สาเหตุส่วนใหญ่ของการไม่แยกมูลฝอย มักเนืองมาจากการทีกลุ่ม

ตัวอย่างเห็นบุคคลอืน เห็นเจ้าหน้าทีกรุงเทพมหานครไม่แยกมูลฝอย รวมถึงการทิ งมูลฝอยผิดประเภทของ

ภาชนะทีรองรับ ผลการวิเคราะห์พบว่า อุปนิสัยในการซื อสินค้าของผูป้ฏิบัติงานทีใช้วิชาชีพ วิชาการ และ

การรับรู้ ข่าวสารทางโทรทัศน์ เป็นปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการแยกทิ งมูลฝอยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดับ 0.05 

อรรครา ธรรมาธิกุล ,(2550) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมป่าชายเลนของ

ประชาชน ตําบลหงาว อําเภอเมือง จังหวัดระนอง  ผลการวิจัยพบว่าผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วน

ใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 53.07 โดยมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี เป็นส่วนใหญ่ คิด

เป็นร้อยละ 42.13 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 66.93 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อย

ละ 54.93 ประกอบอาชีพประมง คิดเป็นร้อยละ 29.07 รายได้เฉลียต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 52.53 ระยะเวลาทีอยู่ในพื นทีชุมชน ตําบลหงาว อําเภอเมือง จังหวัดระนอง มากกว่า 20 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 52.80 ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมป่าชายเลนอยู่ในระดับปานกลาง เนืองจาก

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาตําระดับประถมศึกษา ซึงสอดคล้องกับแนวคิดเกียวกับการมีส่วนร่วม

เป็นพฤติกรรมทีประชาชน หรือคนทีอยู่ร่วมกันในสังคมได้พัฒนาปัญญา ความรู้ ความสามารถ โดย
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แสดงออกในรูปแบบต่างๆ เพือพัฒนาทรัพยากรสิงแวดล้อมและสังคม ซึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การทีจะอนุรักษ์ทรัพยากรสิงแวดล้อม ดังนั นหากต้องการเพิมระดับ การมีส่วนร่วมของประชาชนควรเพิม

ในเรืองของการศึกษาเป็นอันดับแรก ผลการศึกษาพบว่าการรับทราบข่าวสารเกียวกับการจัดการ

สิงแวดล้อมป่าชายเลนเพียงปีละ 1-2 ครั ง เป็นอีกหนึงปัจจัยทีจะส่งผลให้การมีส่วนร่วมในจัดการ

สิงแวดล้อมป่าชายเลนไม่อยู่ในเกณฑ์ทีดี ซึงสอดคล้องกับบทสรุปเกียวกับการติดต่อสือสารทีว่า การ

ติดต่อสือสารเป็นส่วนหนึงของการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร ทีเหมาะสมและสัมพันธ์กันส่งผลให้เกิดการ

เปลียนแปลงหรือปรับเปลียนทัศนคติของบุคคลได้ซึงนําไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนมาก

ขึ น ดังนั นหากต้องการเพิมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนควรทําให้คนในชุมชนได้รับ ข้อมูลข่าวสาร

จากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้วยแผ่นพับ ใบปลิว จดหมายข่าว การกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ วิทย ุสือ

ต่าง  ๆเพือให้ประชาชนทราบและเข้าใจถึงปัญหาสภาพปัญหาของป่าชายเลนเพิมมากขึ น ส่งผลให้คนใน

ชุมชนร่วมมือกันจัดการและพัฒนาสิงแวดล้อมป่าชายเลนได้อย่าง ถูกต้อง  

เอกณรงค์ ขวดแก้ว , (2550 )ได้ ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม บ้านสัน

ทรายพัฒนา จังหวัดเชียงใหม ่ผลการศึกษาพบว่าปัญหาสิงแวดล้อมของหมู่บ้านสันทรายพัฒนาได้แก่ 

ปัญหาขยะทีเกิดจากการอุปโภค บริโภค และการประกอบอาชีพ ปัญหานํ าท่วมทีเกิดจากการเปลียนแปลง

การใช้ทีดิน ดังนั นชาวบ้านพร้อมด้วยแกนนําคนสําคัญของหมู่บ้านก็พยายามทีจะร่วมแรงร่วมใจกันช่วย

แก้ปัญหาสิงแวดล้อมของหมู่บ้าน โดยมีขั นตอนของการมีส่วนร่วมทีประกอบด้วย การมีส่วนร่วมตัดสินใจ 

การมีส่วนร่วมปฏิบัต ิ และการมีส่วนร่วมประเมินผล ซึงในทุกขั นตอนนั นเป็นการประสานงานระหว่าง

ชาวบ้าน แกนนํา และกลุ่มทางสังคมในหมู่บ้าน ส่วนลักษณะการเข้าร่วมนั นพบว่า กิจกรรมในการจัดการ

สิงแวดล้อมเป็นการทํากันในระดับหมู่บ้าน เพราะต้องการทําให้หมู่บ้านดูสะอาด ร่มรืน เรียบร้อย มีความ

เป็นอยู่ดีขึ น และมีความสามัคคีปรองดองกันในหมู่บ้าน สําหรับปัจจัยทีเกียวกับการมีส่วนร่วมพบว่า เพศ 

อาย ุการเป็นสมาชิกกลุ่ม แกนนําทีเข้มแข็งมีความสามารถ และความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอกล้วนมี

บทบาทสําคัญทีทําให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการสิงแวดล้อมของหมู่บ้าน  

ชัยโรจน์ ธนสันติ (2535: 108) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมกรรมการสภาตําบลใน การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษากรณี จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า รายได้ทีแตกต่างกันก่อให้เกิดความแตกต่างใน

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และจํานวนครั งของการได้รับข่าวสาร การเป็นกรรมการ

ในกลุ่มทีเกียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การได้อบรมในเรืองทีเกียวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติทีแตกต่างกัน จะก่อให้เกิดความแตกต่างในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  
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สถาพร อิทธิพงษ์ (2536: 99) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภาตําบล ในการอนุรักษ์

ป่าชายเลน ทีอําเภอใหม ่และกิงอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พบว่า คณะกรรมการสภาตําบลส่วน

ใหญ่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในระดับปานกลาง      ทั งมีปัจจัยจาก อายุ จํานวนบุตร ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาทีอยู่อาศัยอยู่ในท้องที ระยะเวลาทีดํารง ตําแหน่ง อาชีพ สถานภาพในสภาตําบล 

ประสบการณ์ทีได้รับการอบรมเกียวกับการอนุรักษ์และความรู้ เรืองการอนุรักษ์ป่าชายเลน  

อําไพ เล็มเสน. (2539) ศึกษาเรือง การมีส่วนร่วมของประชาชนสองฝังคลองแสนแสบต่อการ

จัดการขยะในคลองของเขตมีนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนทีอาศัยอยู่ริมคลองแสนแสบมีส่วนร่วม

การรับรู้ ข่าวสารระดับสูง ในการดําเนินกิจกรรมการจัดการขยะในระดับปานกลาง และด้านการรณรงค์

หนุนช่วยกันตัดสินใจวางแผนจัดการขยะในระดับตํา ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมการดําเนินกิจกรรม

การจัดการขยะในคลองแสนแสบทีแตกต่างกันคือ ระยะเวลาทีตั งถินฐานริมคลองแสนแสบทีแตกต่างกัน 

การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมทีแตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจจัดการขยะแตกต่างกัน 

การมีความรักความผูกพันต่อคลองแสนแสบทีแตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมด้านการรณรงค์หนุน

ช่วยกันตัดสินใจวางแผนจัดการขยะทีแตกต่างกัน และการตระหนักถึงคุณค่าการฟืนชีวิตคลองแสนแสบที

แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมการดําเนินกิจกรรมการจัดการขยะทีแตกต่างกัน 

นฤเทพ (2541) ได้ศึกษาเรือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยกรณีศึกษา

กรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนทีอาศัยอยู่ในเขตมีนบุรี เขตสัมพันธ์วงศ์ และเขต

บางเขน ซึงพบว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมในการกําจัดขยะมูลฝอยในระดับกลางร้อยละ 

71.2 และสัมพันธ์กับทีอยู่อาศัย อาชีพ การศึกษา การรับรู้ ข่าวสารเกียวกับขยะ จิตสํานึกต่อการมีส่วนร่วม

มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําจัดขยะ ส่วนอายุ รายได้ ความรู้ ความเข้าใจ เรือง

ขยะ ทัศนะตอ่พนักงานเก็บขยะไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําจัดขยะ 

               วิโรจน์ จิวะรังสรรค์ (2544) ได้วิจัย ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดการขยะมูลฝอยบริเวณทางสาธารณะของเทศบาลนครขอนแก่น  ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณทางสาธารณะของเทศบาลนครขอนแก่น อยู่ในระดับ

น้อยทีสุด จากการวัดการมีส่วนร่วม 3 ขั นตอน ได้แก่ ขั นตอนการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ขั นตอนการเก็บ

ขนส่งขยะมูลฝอย และขั นตอนการกําจัดขยะมูลฝอยและนํากลับมาใช้ใหม่ ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กบัการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณทางสาธารณะ ได้แก่ การศึกษา แรงจูงใจส่วน

บุคคล การติดต่อสือสาร ส่วนเพศอาย ุและรายได้ของประชาชน ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ

จัดการขยะมูลฝอยบริเวณทางสาธารณะ  
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จีระชัย ไกรกังวาร (2544) ได้ศึกษาเรืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย : 

ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า  ระดับการศึกษา การ

เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกียวกับเรืองขยะมูลฝอยและความรู้ ความเข้าใจใน

เรืองขยะมูลฝอย มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการกําจัดขยะมูลฝอย ส่วน เพศอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระยะเวลาทีพักอาศัยในพื นที และระดับความคิดเห็นต่อปัญหาขยะมูลฝอย ไม่

มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยจากการศึกษาผลงานวิจัยทีเกียวข้องพบว่า  ระดับ

การศึกษา การได้รับข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจในเรืองขยะ ความคิดเห็นต่อปัญหาขยะ ระยะเวลาในการ

ตั งถินฐาน การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และเพศ มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ

มูลฝอย 

สุพรรณ อินทะชัย (2547) ศึกษาวิจัยเรือง การจัดการปัญหาสิงแวดล้อมนํ าเสียในบริเวณพื นทีย่าน

ธุรกิจ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั งผู ้ประกอบการและกลุ่มชนชั นกลาง ส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นว่าสาเหตุของการเกิดปัญหานํ าเสียมาจากประชาชนบางส่วนเห็นแก่ตัวมากเกินไป โดยปล่อย

นํ าเสียทีไม่ได้ผ่านการบําบัดอย่างถูกวิธีลงสู่แม่นํ าลําคลอง จึงทําให้นํ ามีความสกปรกเกินความสมดุลของ

ระบบนิเวศทางนํ า จนทําให้เกิดการเน่าเสียในทีสุด และอีกสาเหตุเกิดจากการขาดกฎระเบียบ และ

เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องปฏิบัติหน้าทีไม่เคร่งครัด โดยปัจจุบันปัญหานํ าเสียมีความรุนแรงในระดับปานกลาง 

และอาจมีแนวโน้มสูงขึ นถ้าหากไม่ได้รับการวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและต่อเนือง ซึงแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาสิงแวดล้อมนํ าเสียของหน่วยงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย และการ

ใช้มาตรการยังไม่มีความเคร่งครัด และเป็นการแก้ไขปัญหาทีปลายเหตุของปัญหา โดยขาดการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ และขาดการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจากประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู ้ประกอบการบริเวณย่านพื นที

ธุรกิจองค์กรเอกชน และหน่วยงานอืนๆ จึงเป็นสาเหตุหนึงทีทําให้การแก้ไขปัญหาสิงแวดล้อมนํ าเสียไม่มี

ความยังยืน 

              ณัฎฐ์นภัส ทองใบ (2547) ศึกษาวิจัยเรืองการจัดการปัญหานํ าเสียจากบ้านพักอาศยัในเขต

เทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนทีอาศัยอยู่ใกล้แหล่งนํ าหรือพื นทีสาธารณะจะทิ งขยะและปล่อยนํ า

ทิ งจากบ้านพัก โดยต่อท่อระบายลงสู่ท่อระบายสาธารณะหรือระบายลงสู่คลองสาธารณะโดยไม่ผ่านการ

บําบัด โดยสาเหตุของปัญหานํ าเสียจากบ้านพักอาศัยเกิดจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจต่อปัญหา เป็น

เพราะต่างคนต่างอยู่ เกิดการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในชุมชนน้อย มักรอให้เป็นหน้าทีของเทศบาลและ

เจ้าหน้าทีของรัฐทีเกียวข้องเข้ามาจัดการ แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยชนชั นกลางและผู ้ประกอบการ

ยินดีให้ความร่วมมือและมีความต้องการเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหามาก โดยจะเข้ามาช่วยสอดส่องดูแล
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ปัญหา รณรงค์เผยแพร่ความรู้ และการช่วยเป็นอาสาสมัครทํางาน ในส่วนของผู ้ทีควรมีบทบาทหลักในการ

แก้ไขปัญหานํ าเสียจะต้องร่วมมือกันระหว่าง ประชาชน เทศบาล หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชนที

เกียวข้อง โดยเทศบาลควรร่วมมือกับประชาชนในการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะคือควรมีการรณรงค์เพือให้

ประชาชนทุกกลุ่มตืนตัว มีการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎระเบียบทีเกียวข้อง มีการลงโทษผู ้ ฝ่าฝืน และการ

กวดขันการปฎิบัติหน้าทีของผู ้ ทีเกียวข้อง 

กานตพันธุ์  พิศาลสุขสกุล, (2551) ศึกษาเรืองการมีส่วนร่วมในการจัดการนํ าเสียของข้าราชการใน

เทศบาลนครของประเทศไทย เพือศึกษาผลของการปฏิบัตินโยบายการจัดการนํ าเสีย ซึงผู ้ผู ้วิจัยได้ใช้ระดับ

ของการมีส่วนร่วมของข้าราชการในการนําเดินงานทีเกียวข้องกับการจัดการนํ าเสียเป็นตัวชี วัดพฤติกรรม

ระดับบุคคลของข้าราชการในเทศบาลนคร เพือจะเชือมโยงให้เห็นถึงระดับความสําเร็จของการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติในปัจจุบัน ภายใต้อิทธิพลจากตัวแปรอิสระในการศึกษา 8 ตัวแปร ได้แก่ 1) ความชัดเจนของ

นโยบาย 2) ความสอดคล้อง กับนโยบายการพัฒนาอืน 3) การติดตามนโยบายจากผู้ กําหนดนโยบาย 4) 

การติดตามนโยบายจากผู ้บริหารเทศบาลนคร 5) ความเพียงพอของงบประมาณในการจัดการนํ าเสีย 6) 

ความรู้ ของข้าราชการในการจัดการนํ าเสีย 7) การได้รับเรืองร้องเรียนเกียวกับปัญหานํ าเสีย และ 8) การมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหานํ าเสีย ผลจากการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมปฏิบัติตาม

นโยบายการจัดการนํ าเสียทงั 8 ตัวแปรพบว่า มีเพียงตัวแปรเรืองความรู้ ของข้าราชการในการจัดการนํ าเสีย 

ตัวแปรเดียวทีมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการนํ าเสียที

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สําหรับตัวแปรทีเหลือ 7 ตัวแปร จะมีระดับของความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน

การปฏิบัติ ตามนโยบายการจัดการนํ าเสียแตกต่างกัน  

วรรณา ถินหัวเสือ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชนของ

ผู ้นําชุมชน ตําบลบ้านระกาศ อําเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ ขั นตอนของการวิจัยประกอบด้วย 

การศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู ้นําชุมชน เพือนํามากําหนดเป็นปัญหาเชิง

พัฒนา การร่วมกันกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพือแก้ไขปัญหา การนํายุทธศาสตร์การพัฒนาทีกําหนด

ขึ นไปทดลองใช้ และการประเมินประสิทธิผลของยุทธศาสตร์การพัฒนาทีนําไปปฏิบัต ิกลุ่มเป้าหมายของ

การพัฒนา ได้แก่ ผู ้ นําชุมชนทีเข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนา จํานวน 30 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่มการประชุมระดมความคิด พบว่า ผู ้นําชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีปัญหา

ด้านการขาดความรู้ และทักษะในการเขียนโครงการ การพูดถ่ายทอดความรู้ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนยังทํา

ได้ไม่ดี และการบริหารจัดการกลุ่มองค์กรชุมชนยังไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั นผู ้ นําชุมชนกลุ่มเป้าหมายจึง

ต้องการเพิมพูนความรู้ และความสามารถทั ง 3 ด้านให้สูงขึ น ยุทธศาสตร์การพัฒนาทีผู ้ วิจัยและ
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กลุ่มเป้าหมายร่วมกันกําหนดขึ น เพือนําไปใช้แก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพของผู ้ นําชุมชน ได้แก่ 

การอบรมการศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติ และการกระตุ ้นเสริมแรงจากผู ้ วิจัยเป็นระยะ ๆ และผลการ

ประเมินประสิทธิผลของยุทธศาสตร์การพัฒนาทีนํามาใช้ พบว่าผู ้ นําชุมชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนามี

ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการ การถ่ายทอดความรู้และข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนและการบริหาร

จัดการองค์กรชุมชนสูงขึ น เกิดผลลัพธ์ทีดีขึ นในชุมชน ได้แก่ ชุมชนได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ

ต่าง  ๆมากขึ นประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลของทางราชการทัวถึงมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ น และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชนมากขึ น 

ศิริ ฮามโพธิ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพการพึงตนเองในระดับหมู่บ้าน 

จํานวน 40 หมู่บ้าน  ๆละ 30 ครัวเรือน พบว่า หมู่บ้านทีพึงตนเองได้นั นต้องมีองค์ประกอบ 5 ตัวชี วัด ได้แก่ 

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากร จิตใจ และสังคมวัฒนธรรมซึงศักยภาพในการพึงตนเองทั ง 5 ด้าน อยู่ใน

ระดับตํา และเกียวข้องกับปัจจัยด้านแรงงานภาวะผู ้นํา การมีจิตสํานึกของความเป็นสมาชิกในชุมชน การ

รวมกลุ่มหรือการสร้างเครือข่ายทุนทางสังคมในหมู่บ้าน การเรียนรู้ ร่วมกัน ศักยภาพของหมู่บ้านในการ

จัดการและพัฒนาตนเองและการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในหมู่บ้าน    

สมพร รัตนบุรี (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาภูมิปัญญาชาวชุมชนบท ด้านคติความเชือและ 

พิธีกรรมในการตั งศาลพระภูมิ ทีมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของประชาชน : กรณีศึกษาชุมชนวัดบางสะแก

ในและชุมชนสามัคคีธรรม แขวงตลาดพล ูเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรในพื นที

ชุมชนวัดบางสะแกใน 7 คน ชุมชนสามัคคีธรรม 20 คน ปราชญ์ชาวชุมชนบท 2 ท่าน พบว่า คติความเชือ

และพิธีกรรมในการตั งศาลพระภูมินั น มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนวัดบางสะแกในและ

ชุมชนสามัคคีธรรม ใน 4 ด้าน คือ ด้านสังคมเป็นความเชือทีมีอิทธิพลทางด้านจิตใจ ส่งผลให้เกิด

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน นําไปสู่การทํากิจกรรมร่วมกันในสังคม ด้านการศึกษา ชาวชุมชนบทเชือว่าการตั ง

ศาลพระภูมิเป็นศาสตร์แขนงหนึง ทีส่งผลนําไปสู่จิตใจทีดีงามรู้ จักแยกแยะดีชัว เกิดการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ด้านเศรษฐกิจทําให้เกิดมีการใช้จ่ายหมุนเวียนตามอุปสงค์ อุปาทานของชุมชน ผู ้ทีได้รับประโยชน์

ในส่วนนี เริมตั งแต่ผู ้ ทําศาลพระภูมิเป็นอาชีพ ทําให้เกิดเป็นโซ่ขึ นห่วงหนึงระหว่างผู ้ ซื อและผู ้ขาย และด้าน

สิงแวดล้อม ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าบ้านเป็นอย่างดี ทําให้บริเวณนั นเป็นทีน่าพักผ่อนหย่อนใจ ทั ง

สะอาด เรียบร้อย ระบบนิเวศน์ก็สมดุลยิงขึ น ผู ้อยู่อาศัยก็มีสุขภาพจิตทีด ี

ภัทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ ด้วยตัวเองอย่างยังยืน เพือ

พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายองค์กรชุมชน ในกลุ่มผู ้ นําชุมชน 5 ภูมิภาคๆ ละจังหวัดๆ ละตําบลๆ ละ

หมู่บ้าน พบว่า สภาพองค์กรชุมชนมีรูปแบบการรวมตัวในชุมชนคล้ายคลึงกัน คือ มีการได้รับการส่งเสริม

http://www.ssru.ac.th



48 

และสนับสนุนจากหน่วยราชการ ซึงส่วนใหญ่ไม่ตรงกับความต้องการของคนในชุมชน การขับเคลือน

กิจกรรมไม่มีความต่อเนือง มีการรวมตัวโดยความต้องการของคนในชุมชนเอง กิจกรรมเกียวข้องกับอาชีพ

และมีผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก สําหรับกระบวนการพัฒนาศักยภาพขององค์กรในชุมชนคล้ายคลึง

กัน 6 ประการ ได้แก่ สรุป วิเคราะห์สังเคราะห์บทเรียนชุมชน สร้างความเข้าใจกับผู ้นําและแกนนําชุมชน 

การกําหนดประเด็นพัฒนาการกําหนดแนวทางกิจกรรมพัฒนา การลงมือปฏิบัติ และการสรุปบทเรียนการ

ทํางาน ในส่วนของรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ ด้วยตัวเอง มีการเรียนรู้ อิสระ ไม่แยกขาดจากวิถีชีวิต รูปแบบ

เรียนรู้ มีทั งระดับบุคคล กลุ่มและชุมชน โดยบุคคลเป็นได้ทั งผู ้ เรียนและผู ้สอนขึ นกับโอกาสก่อให้เกิดการ

แลกเปลียนเรียนรู้ มีรูปแบบแบบสําคัญในการเชือมโยงกระบวนการคิด การลงมือทํา สรุปผลการเรียนรู้ 

และพัฒนาต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ อืน  ๆ

จิณณวัตร ปะโคทัง (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด

การศึกษาขั นพื นฐานของโรงเรียนดีเด่นโดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากบุคคลหลักจํานวน 44 

คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารการสัมภาษณ์ระดับลึก การ

สนทนากลุ่ม และการสังเกตและจดบันทึก พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน

ของโรงเรียนดีเด่นมีอยู ่5 กลุ่มใหญ่ ได้แก ่การมีส่วนร่วมกับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิน การมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานการมีส่วนร่วมแบบเครือข่ายผู ้ปกครองนักเรียน การมีส่วนร่วมใน

การระดมทุน และการมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยทั ง 5 กลุ่มมีความเกียวข้องและ

มีปฎิสัมพันธ์เชือมโยงระหว่างกัน รูปแบบทีเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

ขั นพื นฐานของโรงเรียนดีเด่น 5 ประการ คือ การระดมความคิด การร่วมวางแผน การร่วมลงมือทําการร่วม

ติดตามประเมินผล และการรับประโยชน์ร่วมกัน 

ประดิษฐ์ นัดทะยาย (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบูรณาการกองทุนชุมชน 

ศึกษาเฉพาะกรณีตําบลหนองบัว อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น พบว่า แนวคิดและรูปแบบการบริหาร

จัดการกองทุนชุมชนจัดตั งขึ นโดยนโยบายรัฐ และชุมชนเป็นบางส่วนมุ่งเพิมรายได้ แก่ชาวชุมชนบทเพือให้

หลุดพ้นจากปัญหาความยากจน สามารถพึงตนเองได้มีระเบียบ ขั นตอน วิธีการดําเนินงานทีชัดเจน 

บริหารจัดการในรูปกรรมการ สําหรับการพัฒนาแนวคิดและรูปแบบการบูรณาการชุมชน ใช้กลุ่มออมทรัพย์

เป็นหลัก แล้วขยายสู่กิจกรรมอืนๆใช้ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลือน ผู ้ นํากองทุน

ต่างๆร่วมกันจัดเวทีประชาคมเพือหารูปแบบการบูรณาการ และตัวแทนกองทุนประชุมหาข้อสรุปร่วมกัน 

มุทิตา แพทย์ประทุม (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกับ สถานศึกษา

ขั นพื นฐานเพือพัฒนาด้านสิงแวดล้อม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ทรงคุณวุฒิ 15 คน และ
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เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มด้วยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

ผู ้ ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถินประชาชน กรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ครูและ

ผู ้บริหารสถานศึกษา พบว่า ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาขั นพื นฐานเพือพัฒนาด้าน

สิงแวดล้อมอย่างยังยืนทีมีความเชือมโยงและมีความสมัพันธ์กันในการพัฒนาด้านสิงแวดล้อมในชุมชน

ของการมีส่วนร่วมทีสําคัญ 6 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการระดมความคิด เป็นการร่วมคิดค้นและ

การวิเคราะห์ปัญหา และสร้างความสัมพันธ์กับผู ้ นําชุมชน การมีส่วนร่วมในวางแผน กําหนดการวางแผน

งานร่วมกันด้วยการกําหนดความสําคัญ กําหนดเป้าหมาย การตัดสินใจ และสร้างผู ้ นํารุ่นใหม่การมีส่วน

ร่วมลงมือปฏิบัติ เป็นขั นตอนการปฏิบัติกิจกรรม และการส่งเสริมช่วยเหลือให้การปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จ

ตามแผน การมีส่วนร่วมในการลงทุน เป็นทุนทีอยู่ในรูปของงบประมาณทุนทางปัญญา การมีส่วนร่วม

ติดตามประเมินผลและตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบผลการดําเนินงานและสอบถามความคิดเห็น เพือให้

ทราบถึงปัญหาทีเกิดขึ นและนําไปปรับปรุงแก้ไข เพือพัฒนาด้านสิงแวดล้อมในชุมชนให้ดียิงขึ นไป และการ

มีส่วนร่วมรับประโยชน์ เป็นการร่วมรับผลประโยชน์ทีเกิดขึ น ทั งผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์

ทางอ้อม 

ธีระวัชร  ภูระธีระ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาผู ้ประกอบการรายย่อยเพือความ

ยังยืน โดยศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงวิเคราะห ์ในจังหวัดนครราชสีมา และขอนแก่นจํานวน 400 ราย พบว่า 

ปัจจัยทีมีผลต่อการเป็นผู ้ประกอบการรายย่อยมี 10 ปัจจัย คือ ความรู้ ทักษะ ลักษณะการบริหาร 

เทคโนโลยี ความสนใจ แรงจูงใจ ทําเลทีตั ง เวลาในการประกอบธุรกิจทุน ความคิดสร้างสรรค์ และความ

สามรถในการปรับตัว ส่วนปัจจัยทีมีอิทธิพลในทางตรง คือความสามารถในการบริหารงาน ทุน และ

ความคิดสร้างสรรค์เมือกล่าวโดยสรุป การพัฒนารูปแบบ มีหลายรูปแบบขึ นอยูก่ับวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายในการนํารูปแบบไปใช้ แต่การถอดบทเรียนเพือให้ได้รูปแบบทีประสบผลสําเร็จมาแล้วส่วนใหญ่

ข้างต้นจะมีการแบ่งเป็นระยะต่าง  ๆโดยการศึกษาเชิงสํารวจ วิเคราะห์ และการศึกษามีด้วยกัน 3 ระยะ คือ 

ศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการ การสร้างรูปแบบ และการพัฒนารูปแบบด้วยการศึกษาทั งเชิงวิเคราะห์

ควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณ เพือให้เป็นการยืนยันข้อมูลทีนํามาสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาต่าง  ๆ

ธวัชชัย ปิยนนทยา (2545 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนาชุมชนให้เป็นประชาคมท้องถิน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นคณะกรรมการชุมชน 132 คน พบว่า 

ปัจจัยพื นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ การดํารงตําแหน่ง การศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงานในชุมชน และรายได้

เฉลียของครอบครัวต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนให้เป็นประชาคมท้องถิน ส่วนแรงจูงใจ 

ได้แก่ การมีโอกาสเข้าร่วมประมูลงานของชุมชนได้รับประโยชน์จากโครงการของชุมชน ได้รับการแต่งตั ง
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เป็นกรรมการตรวจรับการจัดซื อจัดจ้างและงานก่อสร้างของชุมชน หน้าทีของทุกคนตามกฎหมายทีต้อง

พัฒนาชุมชนท้องถิน มีโอกาสเป็นทียอมรับของประชาชนในชุมชน มีโอกาสก้าวหน้าทางการเมือง ได้รับ

ความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานทางราชการมักจะได้รับเชิญเป็นตัวแทนของประชาชนในเขต

สาทรไปร่วมงานกับเขตอืน และมีโอกาสได้รับเชิญเป็นประธานทํางานในชุมชนมีความสัมพันธ์กับการ

พัฒนาชุมชนให้เป็นประชาคมท้องถิน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ทุกรายการ 

วรรัตน์ ญาณทัศนกิจ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์

แม่นํ า : กรณีศึกษา แม่นํ าท่าจีนในเขตอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 114 คน 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับการอนุรักษ์แม่นํ าท่าจีนในระดับตํา ประชาชนทีอาศัยอยู่

ริมแม่นํ าเท่านั นทีควรมีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์แม่นํ า ระดับสูง ส่วนเพศ อายุของกลุ่มตัวอย่างมี

ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่นํ าท่าจีน ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ปรึกษาหารือ และในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหรือดําเนินงาน โดยเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก 

ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่นํ าท่าจีนใน

เชิงลบ การเป็นสมาชิกชมรมและปัจจัยจูงใจในการอนุรักษ์แม่นํ าท่าจีนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์แม่นํ าท่าจีนทุกด้าน ความรู้ ความเข้าใจในการอนรัุกษ์แม่นํ าท่าจีน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจปรึกษาหารือ ในเชิงลบ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างทีมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์แม่

นํ าท่าจีนมาก จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจปรึกษาหารือน้อย เศรษฐกิจพอเพียง และสิงแวดล้อมศึกษา  

ธนาวิทย์ กางการ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนในเขตเทศบาล ตําบลสําโรงใต้ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มตัวอย่างเป็นกรรมการ

ชุมชน 204 คน พบว่า ระดับการศึกษา และการเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคม มี ความสัมพันธ์กับการมีส่วน

ร่วม ส่วน เพศ อายุ การได้รับข่าวสารข้อมูลเกียวกับการพัฒนาชุมชน และความรู้ ความเข้าใจเกียวกับ

บทบาทหน้าที ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมสุชาติ พึงสาย (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความรู้ ความ

เข้าใจ และเจตคติต่อสิทธิหน้าทีในการบริหารจัดการท้องถินกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชน 

ตําบลบ้านคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ

หน้าทีในการบริหารจัดการท้องถินอยู่ในระดับมาก เจตคติต่อสิทธิหน้าทีในการบริหารจัดการท้องถินอยู่ใน

ระดับด ีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถินอยู่ในระดับน้อย ระดับความรู้ความเข้าใจกับระดับเจตคติต่อ

สิทธิหน้าทีในการบริหารจัดการท้องถินของประชาชนมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ระดับความรู้ ความ

เข้าใจในสิทธิหน้าทีกับระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถินของประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กัน และ

ระดับเจตคติต่อสิทธิหน้าทีกับระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถินของประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กัน

http://www.ssru.ac.th



51 

ปัญหาต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่ ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ไม่มี

เวลาและผู ้บริหารและสมาชิกสภาท้องถินให้ความสําคัญกับความคิดเห็นของประชาชนน้อย ข้อเสนอแนะ

ต่อการมีส่วนร่วมได้แก่ ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาและการทํางานในส่วนต่าง  ๆของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถินอย่างต่อเนืองและทัวถึง ควรดูแลรักษา สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้อยู่

ในสภาพดีและการบริการทีมีคุณภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถินควรริเริมกิจกรรมต่างๆในท้องถิน 

เพือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิน จะต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่างประชาชน เจ้าหน้าที

ของรัฐ ผู ้ นําท้องถิน และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียใน ผลประโยชน์ ในขั นตอนการค้นหาปัญหา การตัดสินใจ การ

ดําเนินการ การประเมินผล และการรับผลประโยชน์ทีเกิดขึ นโดยมุ่งพัฒนาและฟืนฟูสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ วิถีชีวิต การสร้างจิตสํานึกในการรักษาสิงแวดล้อมร่วมกันในชุมชน มีกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเทียว การจัดทําสือประชาสัมพันธ์และการออกกฎข้อบังคับของท้องถิน ซึงโครงการและกิจกรรมต้อง

มาจากความต้องการของชุมชนแนวทางการส่งเสริมการท่องเทียวแบบยังยืน ต้องมุ่งเน้นการอนุรักษ์และ

รักษาทรัพยากรให้คงไว้นานทีสุด ผู ้ เกียวข้องทั งหมดร่วมมือกันเป็นภาคีเครือข่ายและรัฐให้การสนับสนุน 

เน้นการพัฒนาทีต่อเนือง และมีการวิจัยติดตามประเมินผล 

ปาริชาติ วลัยเสถียร (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการเรียนรู้ และจัดการความรู้ ของชุมชน 

ในช่วงปี 2546-2548 จํานวน19 โครงการ 13 จังหวัด ประกอบด้วยกลุ่มโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

การพัฒนาการเกษตรแบบยังยืน การจัดการศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาและองค์กรชุมชนเพือการ

พึงตนเอง พบว่า การเรียนรู้ ของชุมชนเป็นการเรียนรู้ เพือแก้ทกุข์และเพิมอํานาจในการจัดการตนเอง 

นวัตกรรมการเรียนรู้คือ การเรียนรู้ แบบบูรณาการ ตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทีเชือมโยงตนเอง 

ครอบครัว ชุมชนและสังคม เปรียบเทียบกระบวนการเปลียนแปลงของอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เริมจาก

การเรียนรู้ เชิงประเด็นเรือง และขยายไปสู่การเรียนรู้ เชิงบูรณาการในทุกเรืองทีเกียวกับวิถีชีวิต ประสานการ

เรียนรู้ ทั งมิติด้านนอกและมิติด้านใน อันเป็นการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ ทั งนี เงือนไข ปัจจัยทีเกียวข้องกับ

การเรียนรู้ ได้แก่บริบทภายในชุมชนทั งด้านธรรมชาติ การตั งถินฐาน ด้านสังคมวัฒนธรรมของชาติพันธ์ุ

ด้านประสบการณ์ แนวคิดและฐานคิดของคนในชุมชน และกระบวนการปฏิสัมพันธ์จากภายนอกและ

กลไกการจัดการเรียนรู้ นอกจากนั นยังสรุปได้ว่า ชุมชนนําความรู้ไปปฏิบัติและสร้างความรู้ จากการปฏิบัติ

ด้วย ซึงความสุขตามนิยามของคนในชุมชนอยู่ในแนวความสุขแบบพอเพียงตัวชีวัดทีสําคัญคือ มีความ

มันคงทางการภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทางสุขภาพกาย และสุขภาพจิต มีความเสมอภาคและ

เป็นธรรม และ สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการเรียนรู้และการจัดการ

ความรู้ ของชุมชนด้านการจัดการองค์กรชุมชนเพือการพึงตนเอง โดยการสังเคราะห์การวิจัย 6 กรณีศึกษา
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ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบว่า กระบวนการเรียนรู้มีการถ่ายทอดโดยวิธีบอกเล่าภูมิปัญญา 

อุดมการณ์ของผู ้นําชุมชน โดยเริมจากการศึกษาประวัติท้องถิน การศึกษาดูงาน และการเรียนรู้ โดยผ่าน

กระบวนการกลุ่ม กระตุ ้นความคิดเชิงสังคมและเศรษฐกิจรอบตัว ส่วนปัจจัยทีเกียวข้องกับการเรียนรู้ มี

ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู ้ นํา สมาชิกและนักพัฒนาในพื นที ปัจจัยภายนอก ได้แก่ แหล่งทุนสนับสนุน

งบประมาณ แผนกิจกรรมโครงการต่างๆ นักวิชาการภายนอกชุมชน และเอกสาร 

ดุษฎี อายุวัฒน์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

พบว่า มีการใช้การประชุมประชาคมหมู่บ้านเป็นกลไก มีการเตรียมชุมชนในบางพื นทีในเรืองความคิด

เกียวกับความสําคัญของกระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชนก่อนการประชุมจัดทําแผนพัฒนาชุมชน โดยมี

คณะทํางานของชุมชนเป็นผู ้ รับผิดชอบในการวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพของชุมชน ทําให้สมาชิกชุมชน

ตระหนักถึงความสําคัญของแผนพัฒนาชุมชนซึงส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างชัดเจน 

บทบาทของพหุภาคีทีเป็นทีปรึกษาชุมชนและเป็นผู ้ทีร่วมเรียนรู้ กับชุมชนอย่างใกล้ชิดได้แก่ ครู นักพัฒนา

ขององค์กรแพลน ซึงเป็นผู ้ ทีทํางานร่วมขับเคลือนความคิดเรืองท้องถินนิยมด้วย สําหรับเด็กและเยาชนมี

เพียงส่วนน้อยทีตืนตัวเข้าร่วมกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ วางแผนพัฒนาชุมชนแต่ส่วนมากมีส่วนช่วยใน

การเตรียมเอกสารกิจกรรมแผนงานโรงการทีเป็นผลมาจากการประชุมของหมู่บ้านเมือกล่าวโดยสรุป การ

เรียนรูแ้ละการมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่มีกระบวนการเรียนรู้ โดยวิธีบอกเล่าภูมิปัญญา อุดมการณ์ของผู ้นํา

ชุมชน โดยเริมจากการศึกษาประวัติท้องถินการศึกษาดูงาน และการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม 

กระตุ ้นความคิดเชิงสังคม และเศรษฐกิจรอบตัว ส่วนปัจจัยทีเกียวข้องกับการเรียนรู ้มีปัจจัยภายใน ได้แก่ 

ผู ้นํา สมาชิก และนักพัฒนาในพื นที ปัจจัยภายนอก ได้แก่ แหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณ แผนกิจกรรม

โครงการต่างๆนักวิชาการภายนอกชุมชน และเอกสาร ส่วนการมีส่วนร่วมมีหลายปัจจัยเช่นกัน ได้แก่ตาม

ภูมิลําเนา เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตําแหน่งทางสังคม อายุ และสถานภาพสมรส 

สําหรับปัจจัยทีมีผลต่อการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ บริบทภายในชุมชนทั งด้านธรรมชาติการตั งถินฐาน 

ด้านสังคมวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ ด้านประสบการณ์ แนวคิดและฐานคิดของคนในชุมชน และ

กระบวนการปฏิสัมพันธ์จากภายนอก รวมทั งแรงจูงใจ ได้แก่ การมีโอกาสเข้าร่วมประมูลงานของชุมชน 

ได้รับประโยชน์จากโครงการของชุมชน ได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการตรวจรับการจัดซื อจัดจ้างและงาน

ก่อสร้างของชุมชน หน้าทีของทุกคนตามกฎหมายทีต้องพัฒนาชุมชนท้องถิน มีโอกาสเป็นทียอมรับของ

ประชาชนในชุมชน มีโอกาสก้าวหน้าทางการเมือง ได้รับความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานทาง

ราชการมักจะได้รับเชิญเป็นตัวแทนของประชาชนไปร่วมงาน และมีโอกาสได้รับเชิญเป็นประธานทํางานใน

ชุมชน  และ  พิพัฒน์ ลาภปรารถนา (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหาร
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กรุงเทพมหานครของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พบว่า สมาชิกสภาฯมีส่วนร่วมในการพัฒนา

กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมในด้าน

การศึกษามีส่วนร่วมมากทีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านสวัสดิการสังคมและการกีฬาด้านสาธารณูปโภค ด้าน

สาธารณสุข ด้านรักษาความสะอาดและสิงแวดล้อม และด้านการเงินและการคลังสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครทีมีเพศ อาย ุระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการดํารงตําแหน่งและกลุ่มการเมืองทีสังกัด

แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานครทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

สมคิด พรมจุ ้ ย และคณะ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสานใต้เกียวกับ

ประวัติและการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชน ปัจจัยทีมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและ

แนวทางการพัฒนาทียังยืนของเศรษฐกิจชุมชนของหมู่บ้านอีสานใต้ พบว่าในอดีตอีสานใต้มีความอุดม

สมบูรณ์ของทรัพยากรและการผลิตแบบยังชีพโดยมีอาชีพหลักคือทํานา แต่ในปัจจุบัน เปลียนแปลงจากวิถี

ชีวิตแบบสังคมเกษตรทีเรียบง่ายเป็นการดิ นรนเพือการอยู่รอดหารายได้มาจุนเจือครอบครัว บางครอบครัว

ต้องหารายได้นอกภาคเกษตร สาเหตุมาจากอํานาจรัฐการศึกษาและการศาสนา การคมนาคม การเพิม

ของประชากร การกําหนอกรอบพัฒนาประเทศและการรุกอย่างขนานใหญ่ของระบบทุนนิยม การศึกษา

ปัจจัยทีมีผลต่อการคงอยู่ของเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสานใต้ มีวัฒนธรรมและความเชือความสามารถใน

การจัดการทรัพยากรในชุมชนผู ้นําองค์กรระดับชุมชน ความเข้มแข็งขององค์กรทางเศรษฐกิจและสังคม

ภายในชุมชน พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคของชุมชนการสะสมทุนและแหล่งทุนเพือการผลิต การใช้

อํานาจรัฐและผลจากการเปลียนแปลงต่าง  ๆภายนอกชุมชน แนวทางการพัฒนาทียังยืนจากการศึกษา คือ

การสร้างระบบเศรษฐกิจโดยยึดฐานทางวัฒนธรรมใช้กระบวนการทางประชาสังคมร่วมกันจัดการ

ทรัพยากรชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ มีผู ้ นําชุมชนทีเป็นทียอมรับเข้มแข็งและสามารถแสวงหาความร่วมมือ

จากส่วนอืนได้โดยภาครัฐต้องลดบทบาทเป็นผู ้แนะนําและส่งเสริม ชุมชนต้องสร้างภูมิคุ ้มกันให้ตนเองไม่

กระทบจากการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีชุมชนต้องเร่งฟืนฟูฐานทาง

ทรัพยากรทางธรรมชาติเพือเป็นทุนทางธรรมชาติ ภาครัฐควรออกกฎหมายเพือส่งเสริมการดําเนิน

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางนําไปสู่การพัฒนาทียังยืน 

มงคล หนองแพ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเสริมสร้างความรู ้การมีส่วนร่วมและการพัฒนา

รูปแบบในการจัดการสิงแวดล้อมของประชาชน : กรณีศึกษา บ้านระกาศหมู่ที 4 ตําบลบ้านระกาศ อําเภอ

บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มเป้าหมาย 47 คนโดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสังเกต ทํา

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื อหาแล้วนําข้อมูลมาจัดระบบและจําแนกหมวดหมู ่ ทําการ

ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าแล้วสังเคราะห์เชือมโยงกันโดยระบบเหตุผลและตามลําดับเวลาเพือตอบ
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คําถามการวิจัย จากนั นนําข้อสรุปทีได้กลับไปให้ผู ้ ให้ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องอีกครั งหนึง พบว่า 1) 

ปัญหาสิงแวดล้อม คือ ปัญหาขยะมูลฝอย และปัญหานํ าในคูคลองเน่าเสีย กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา

จึงต้องการแก้ไขปัญหาสิงแวดล้อมแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการ ขาดความร่วมมือและรูปแบบที

เหมาะสมยุทธศาสตร์การพัฒนาทีใช้ในการวิจัยและพัฒนา คือ การอบรมความรู้ การศึกษาดูงาน การ

สาธิตการปฏิบัติกิจกรรม และการติดตามช่วยเหลือและเสริมแรงเป็นระยะ ๆ ผลการประเมินประสิทธิผล

ของยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่ากลุ่มเป้าหมายของการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเรืองสิงแวดล้อม

เพิมขึ น กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนามีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของชุมชนมากขึ น และรูปแบบ

ของกิจกรรมการแก้ปัญหาสิงแวดล้อมทีผู ้ วิจัยและกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาร่วมกันกําหนดขึ น เกิด

ผลลัพธ์ทีดีในชุมชน ได้แก่ เกิดกองทุนจัดการสิงแวดล้อมของชุมชนหนึงกองทุนประชาชนในชุมชนเกิด

ความตระหนักและตืนตัวในการจัดการสิงแวดล้อมของชุมชนมากขึ น 

มณเฑียร บุญช้างเผือก และคณะ (2550 : 160-161) ได้ศึกษาเป้าหมายและแนวทางในการ

พัฒนารูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงทีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน บ้านป่าสักงาม พบว่าแนวทางสําคัญ

ต้องทําความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยหันมาทบทวนประสบการณ์และสิงดีของชุมชน

เพือให้ชาวชุมชนบทได้สัมผัสความสําเร็จแม้ว่าจะเป็นสิงเล็กน้อยก็ตามแต่เป็นการทําให้ชาวชุมชนบท

สามารถเขาถึงเหตุและอธิบายผล เพือนําไปสู่การประมาณตนและการสร้างภูมิคุ ้มกันจากประสบการณ์

และกิจกรรมทีเป็นบทเรียนทีทางชุมชนได้ประสบความสําเร็จในการจัดการป่าทีผ่านมา และจากการ

ประชุมแกนนําชุมชนเพือกําหนดรูปแบบการพัฒนาชุมชนร่วมกันด้วยการทําแผนบูรณาการในการพัฒนา

ชุมชนแบบมีส่วนร่วมมีองค์ประกอบเหล่านี คือ กองทุนหมู่บ้าน ฐานทรัพยากรต่างๆ องค์การบริหารส่วน

ตําบลโรงเรียน องค์กรภายนอกต่างๆ โดยรวบรวมข้อมูล จัดระบบตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล จัดทํา

แผนพัฒนาการบริหารจัดการหมู่บ้าน ซึงมีทีมเก็บข้อมูล ทีมเยาชน ทีมวิเคราะห์จัดทําแผนและสรุปจัดทํา

รายงานในเวทีตรวจสอบข้อมูลชุมชน และเวทีประชาคมเมือกล่าวโดยสรุป เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียงและ

สิงแวดล้อม แนวทางการพัฒนาทียังยืนจากการศึกษา คือ การสร้างระบบเศรษฐกิจโดยยึดฐานทาง

วัฒนธรรมใช้กระบวนการทางประชาสังคมร่วมกันจัดการทรัพยากรชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ มีผู ้ นําชุมชน

ทีเป็นทียอมรับเข้มแข็งและสามารถแสวงหาความร่วมมือจากส่วนอืนได้โดยภาครัฐต้องลดบทบาทเป็นผู ้

แนะนําและส่งเสริม ชุมชนต้องสร้างภูมิคุ ้มกันให้ตนเองไม่กระทบจากการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม 

วัฒนธรรม และเทคโนโลย ีชุมชนต้องเร่งฟืนฟูฐานทางทรัพยากรทางธรรมชาติเพือเป็นทุนทางธรรมชาติ 

ภาครัฐควรออกกฎหมายเพือส่งเสริมการดําเนินเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางนําไปสู่การพัฒนาทียังยืน 

ปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็จมี 3 ปัจจัย คือ มีความรักและความพอใจในอาชีพเกษตร มีความศรัทธาใน

http://www.ssru.ac.th



55 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความเป็นหลักฐานทีมันคงสําหรับรุ่นต่อไปซึงองค์ประกอบโครงสร้างหลัก

ควรเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ระดับการพัฒนาของชุมชนและประสิทธิภาพของชุมชน ส่วนปัญหา

สิงแวดล้อม คือ ปัญหาขยะมูลฝอย และปัญหานํ าในคูคลองเน่าเสีย กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาจึง

ต้องการแก้ไขปัญหาสิงแวดล้อมแต่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ ขาดความร่วมมือและรูปแบบที

เหมาะสม ยุทธศาสตร์การพัฒนาทีใช้ในการวิจัยและพัฒนา คือ การอบรมความรู้ การศึกษาดูงาน การ

สาธิต การปฏิบัติกิจกรรมและการติดตามช่วยเหลือและเสริมแรงเป็นระยะ  ๆ

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทีเกียวข้องดังกล่าว ผู ้ วิจัยจึงมีแนวคิดเพือ

เป็นกรอบในการศกึษาได้ดังนี คือ การทีบุคคลใดบุคคลหนึงจะมีส่วนร่วมในการดําเนินการใดๆ ขึ นอยู่กับ

องค์ประกอบต่าง  ๆหลายประการ ได้แก่ เพศ    การศึกษา  เศรษฐกิจ รายได้ สถานภาพของบุคคลและการ

ติดต่อกับบุคคลทีเกียวข้องกับกิจการนั น  ๆ ความรู้ ความเข้าใจในเรืองนี จะดําเนินการและการคาดหวัง

ผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการดําเนินการ  
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กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 

ตัวแปรอิสระ                                                                              ตัวแปรตาม                  

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

    

    

ภาพที 2.2   กรอบแนวคิดงานวิจัย 

ภาพที 2.2 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพท2ี.2   กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 

 

1.ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- การศึกษา 

- สถานภาพการสมรส 

- ระดับการศึกษา 

ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อม  ประกอบด้วย 4  ด้าน 

- การมีส่วนร่วมในการวางแผน/ตัดสินใจ  

- การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 

- การมีส่วนร่วมได้รับประโยชน ์

- การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล  

 

 

 

 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมกรณีศึกษา นํ าและ

ขยะ อําเภออัมพวา  จังหวัด

สมุทรสงคราม 

2. ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ 

- รายได้       

- อาชีพ     

- ระยะเวลาทีอยู่ในชุมชน 

- ตําแหน่ง 

- การเป็นสมาชิกกลุ่ม   ชมรม   สมาคม 

- ชุมชนทีท่านอยู่       

- ชุมชนของท่านอยู่ในเขตแหล่งนํ า   

3.ปัจจัยการรับรู้ ข่าวสาร 

แบบสนทนากลุ่ม 

แนวคิดทางสิงแวดล้อม/ความรู้ ทางสิงแวดล้อม 

นโยบายทางสิงแวดล้อม 

ทัศนคต/ิจิตสํานึกทางสิงแวดล้อม 
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บทที  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

             การศึกษาครั งนี เป็นการศึกษา รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม

ด้าน นํ า และขยะ องค์การบริหารส่วนตําบลบางนางลี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น

การวิจัยเชิงสํารวจในพื นที แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ การสํารวจเชิงปริมาณ และการสํารวจเชิง

คุณภาพ โดยมีขั นตอนในการวิจัย ดังนี 

            3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2   เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบข้อมูล 

3.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

3.4  ขั นตอนและสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง              
 3.1.1 ประชากร   

 ประชากรทีทําการศึกษา คือประชาชนทีอาศัยอยู่ในตําบลสวนหลวง  ตําบลบาง

นางลี  ตําบลบางแค ตําบลแควอ้อม  ตําบลเหมืองใหม ่ตําบลท่าคา และ เทศบาลตําบลอัมพวา 

จํานวน 1,364 คน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

 การวิจัยนีผู ้ วิจัยทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างโดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก

การคํานวณตามสูตรของ Yamane (1967) ทีระดับความเชือมัน 95% ซึงต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง

จํานวน 397 คนจากนั นจะทําการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) เพือให้ได้ตัวแทนของประชากรทีจะทําการศึกษา โดยผู ้ วิจัยมีขั นตอนการสุ่มตัวอย่าง

ดังนี 

 ขั นที 1 กําหนดประชากรทีทําการศึกษา คือประชาชนทีอาศัยอยู่ในตําบลต่างๆ

จํานวน 7  ตําบลในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ เทศบาลตําบลอัมพวา ตําบล

เหมืองใหม ่ตําบล สวนหลวง ตําบลแควอ้อม ตําบลบางแค ตําบลบางนางลี และตําบลท่าคา 

 ขั นที 2 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากคํานวณตามสูตรของ Yamane (1967) ที

ระดับความเชือมัน 95% ได้จํานวน 397 คน   
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 ขั นที 3 สุ่มตัวอย่างจากประชาชนจํานวน 6 ตําบล เพือหาจํานวนกลุ่มตัวอย่างแยก

ตามตําบลดังนั นกลุ่มตัวอย่างทีจะใช้ในการวิจัยครั งนี มีจํานวน 1,364 คน โดยมีรายละเอียดดัง

ตารางที 3.1  

 

ตารางที 3.1 จํานวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามตําบล 

ลําดับที ตําบล จํานวน (คน) ร้อยละ 

1 เทศบาลตําบลอัมพวา                     338 24.8 

2 ตําบลสวนหลวง 76 5.6 

3 ตําบลบางแค 127 9.3 

4 ตําบลแควอ้อม 166 12.2 

5 ตําบลบางนางลี 420 30.8 

6 ตําบลท่าคา 237 17.4 

รวม 1,364 100 

 

           3.1.2 กลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ผู ้ วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและ

การสนทนากลุ่มซึงผู ้ วิจัยได้คัดเลือกประชาชนแบบเจาะจง  โดยทําการสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิและ

ทําการสนทนาเกียวกับประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมทั ง 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการวางแผน/ตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล 

ทั งนี ได้คัดเลือกประชาชนทั ง 7 ตําบล  โดยการสัมภาษณ์ประชาชน 5 ตําบล จํานวน 50 คน และ

สนทนากลุ่มคัดเลือกตําบลจํานวน 5 ตําบล จํานวนประชากรกลุ่มละ 10 คน โดยมีกรอบเนื อหาที

ใช้ในการสร้างเครืองมือการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมมีทั งหมด 4 ด้าน ได้แก่    

1) ด้านการวางแผน/ตัดสินใจ 

2) ด้านการปฏบัติการ 

3) ด้านการรับประโยชน์ 

4) ด้านการประเมินผล 

3.2 เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครั งนี แบ่งเป็นเครืองมือเชิงปริมาณและเครืองมือเชิงคุณภาพ 

 3.2.1 เครืองมือเชิงปริมาณ 
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                    เครืองมือเชิงปริมาณเป็นการวัดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม

ด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั งหมด 4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน  2) 

ด้านการปฏิบตัิการ 3) ด้านการรับประโยชน์  4) ด้านการประเมินผล  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  

4 ตอนดังนี 

 ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกับสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่เพศ อายุ   

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน อาชีพ ระยะเวลาทีอยู่อาศัยในชุมชน การเป็น

สมาชิกกลุ่ม ชมรม สมาคม เป็นแบบตรวจสอบรายการเช็คลิสต์ 

 ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับการรับรู ้ข่าวสารเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมด้าน

นํ าและขยะ เป็นแบบตรวจสอบรายการเช็คลิสตแ์ละแบบสอบถามเป็นมาตราประมาณค่า (Rating 

Scale)   

 ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกับระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะซึงประกอบด้วยการมีส่วนร่วม 4 ด้าน คือการวางแผน/ตัดสินใจ การ

ปฏิบัตกิาร การรับผลประโยชน์และการติดตามประเมินผล จํานวน 22 ข้อ โดยแบบสอบถามเป็น

มาตราประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ต (Likerts Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือมากทีสุด มาก 

ปานกลาง น้อย    

น้อยทีสุดผู ้ วิจัยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อดังนี 

 5 คะแนน หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมากทีสุด 

 4 คะแนน หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมาก 

 3 คะแนน  หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 

 2 คะแนน หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อย 

 1 คะแนน หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อยทีสุด 

การแปลความหมายของข้อมูล ผู ้ วิจัยได้กําหนดเกณฑ์โดยใช้คะแนนเฉลียตามแนวทาง

ดังต่อไปนี(ดวงเดือน จุลกรานต,์ 2548, อ้างในธีระดา ภิญโญ, 2550) 

 ระดับคะแนนตั งแต่ 4.21-5.00 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมากทีสุด                

 ระดับคะแนนตั งแต่ 3.41-4.20 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมาก 

 ระดับคะแนนตั งแต่ 2.61-3.40 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 

 ระดับคะแนนตั งแต่ 1.81-2.60 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อย 

 ระดับคะแนนตั งแต่ 1.00-1.81 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อยทีสุด 
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                   ตอนที 4 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ซึงเป็นคําถามเกียวกับแนวทางการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมและข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุงในอนาคต   

 วิธีการสร้างเครืองมือ 

ในการสร้างแบบสอบถาม  ผู ้ วิจัยดําเนินการสร้างตามขั นตอนดังนี 

 1. กําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวัดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

สิงแวดล้อม ด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   

 2. ศึกษานิยาม ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง เพือนํามาเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบวัดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม   

 3. เขียนนิยามการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ าและขยะ   

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั ง 4 ด้านดังนี 

 3.1 ด้านการวางแผน  หมายถึงการเข้าไปมีส่วนร่วม ในการวางแผน การเข้าร่วม

ประชุม หรือจัดทําโครงการ เกียวกับการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ หมายถึง การเข้าไปมี

ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่าง  ๆและร่วมตัดสินใจในขั นตอนของกระบวนการวางแผน และ

การจัดการผ่านทีประชุมหรือคณะทํางาน เกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมกรณีศึกษา ด้านนํ าและ

ขยะ ได้แก ่การเสนอ ความคิดเห็นต่อทีประชุมในการอนุรักษ์ และพัฒนาชุมชน เป็นต้น  

 3.2 ด้านการปฏิบัติการหมายถึงการเข้าไปมีส่วนร่วม ในการจัดการ สิงแวดล้อม ได้แก่ 

การร่วมลงมือปฏิบัติ หรือสละทรัพย์และแรงงานในการจัดการ สิงแวดล้อม กรณีศึกษา ด้านนํ า

และขยะร่วมมือกับเจ้าหน้าที  

 3.3 ด้านการรับประโยชน์ หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมในการจดัการสิงแวดล้อม   

 3.4 ด้านการประเมินผล หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล

ในการจัดการสิงแวดล้อม ได้แก ่ร่วมตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่องของ โครงการและเสนอต่อ

คณะกรรมการ การร่วมแก้ไขปัญหาต่าง  ๆทีเกิดขึ น การเข้าร่วมติดตามการดําเนินงานของโครงการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าแลขยะตั งแต่เริมต้นจนสิ นสุดโครงการ เป็นต้น 

และสือทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม 

 4. สร้างแบบวัดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการสิงแวดล้อม ด้านนํ าและขยะ อําเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั ง 4 ด้าน และสือทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่วม 
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 5. นําแบบสอบถามทีทําไปให้ผู ้ เชียวชาญจํานวน 3 ท่านทําการตรวจสอบความถูกต้อง

จากนั นนํามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ ความเทียงตรง (Validity) โดยคํานวณค่า IOC (Index of 

Objective Congruence) ได้ที 0.50 ขึ นไป 

 6. นําแบบสอบถามทีได้ไปปรับปรุงแก้ไขและนําไปใช้กับกลุ่มทดลองทีไม่ใช่กลุ่มประชากร 

(Try Out) จํานวน 40 คน แล้วนําผลจากการตอบแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี 

    ระดับการมีส่วนร่วม                                       เกณฑ์การให้คะแนน 

         มากทีสุด                                                  ให้   5   คะแนน 

         มาก                                                         ให้   4   คะแนน 

         ปานกลาง                                                 ให้    3   คะแนน 

         น้อย                                                         ให้    2  คะแนน 

         น้อยทีสุด                                                  ให้    1  คะแนน 

จากนั นนําผลทีได้มาหาค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานแล้วนํามา

เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมโดยถือเกณฑ์ดังนี 

ค่าคะแนนเฉลียระหว่าง 3.67 – 5.00  หมายถึงระดับการมีส่วนร่วมมาก 

ค่าคะแนนเฉลียระหว่าง 2.34- 3.66  หมายถึงระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 

ค่าคะแนนเฉลียระหว่าง 1.00- 2.33  หมายถึงระดับการมีส่วนร่วมน้อย 

 7.นําผลทีได้มาหาความเทียง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ

แอลฟา  (Alpha coefficient ของ Cronbach ได้ค่าความเชือมันเท่ากับ 0.819 

 8.จัดพิมพ์แบบสอบถามเพือนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างทีกําหนด 

3.2.2 เครืองมือเชิงคุณภาพทีใช้ในการวิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ 

จัดการสิงแวดล้อมกรณีศึกษา นํ า และขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แบ่งออกเป็น 2 

ฉบับดังนี 

 3.2.2.1 แบบสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิ กําหนดวิธีการได้มาของข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์  แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis) และสังเคราะห์ปรากฏการณ์เพือ

สร้างเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมกรณีศึกษา นํ า และขยะ อําเภอ

อมัพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม กําหนดกรอบในการสัมภาษณ์ความรู ้ทางสิงแวดล้อม นโยบายทาง

สิงแวดล้อม แนวคิดทฤษฏีเกียวกับการมีส่วนร่วม แนวคิดและทฤษฏีเกียวกับสิงแวดล้อม บทบาท

ของผู ้ นําท้องถิน   ประชาชน  กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม

กรณีศึกษา นํ า และขยะ และผลของการเข้ามามีส่วนร่วม นําข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ 
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และสังเคราะห์เพือร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมกรณีศึกษา นํ า 

และขยะ   

 3.2.2.2 แนวคําถามในการสนทนากลุ่มเป็นคําถามทีพัฒนาขึ นจากการทบทวน

วรรณกรรมทีเกียวข้อง โดยเป็นคําถามปลายเปิด ถามเกียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อม ประกอบด้วย   

 1. ผู ้ วิจัยและผู ้ช่วยวิจัย โดยผู ้ วิจัยจะดําเนินการสนทนากลุ่มและผู ้ช่วยวิจัยทํา

หน้าทีเป็นผู ้จดบันทึกการสนทนาและบริการทัวไป 

 2. เครืองบันทึกเทป อัดเสียงระหว่างการสนทนา เพือเก็บรวบรวมโดยละเอียด 

 3. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล เก็บข้อมูลภาพในบรรยากาศขั นตอนและ

กระบวนการทีมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมกรณีศึกษา นํ า และขยะ   

 4. สมุดบันทึกภาคสนาม 

 5. การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือโดยนําไปปรึกษาผู ้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 

จากนั นนําเครืองมือไปทดสอบกับประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพือดูข้อชัดเจนของข้อคําถาม

ปฏิกิริยาของผู ้ตอบ และความต่อเนืองของเนื อหา โดยการสนทนากลุม่จะมีการบันทึกเสียงเพือ

นํามาวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั งหนึง 

 

3.3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาครั งนี ได้เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท คือ 

3.3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ดําเนินการดังนี 

                          3.3.1.1 ผู ้ วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั นตอนดังนี 

 1. ผู ้ วิจัยทําการศึกษาภาคสนาม ลงพื นทีเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม

ประชาชนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2553 โดยทําการแจกแบบสอบถาม ให้แก่ประชากรทั ง 6 ตําบล

จึงได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,364 คน   

 2. ก่อนลงมือตอบแบบสอบถาม ผู ้ วิจัยได้ชี แจงวัตถุประสงค์การวิจัยและ

ขั นตอนการตอบแบบสอบถามให้ประชาชนเข้าใจ หลังจากนั นให้กลุ่มตัวอย่างลงมือตอบ

แบบสอบถามตามความเป็นจริง 

 3. นําผลทีได้จากการตอบแบบสอบถามมาลงรหัส และวิเคราะห์ข้อมูล

ต่อไป 

 3.3.1.2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดําเนินการดังนี 
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 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยวิธีการ ดังนี 

 1.1 ศึกษา วิเคราะห์  และการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทั ง 4 ด้าน 

ได้แก ่การวางแผน การปฏิบัติการ การได้รับประโยชน์ และการประเมินผลจากหลักการ แนวคิด  

ทฤษฏีและงานวิจัยทีเกียวข้องทีจะส่งผลต่อส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้าน นํ า  

และขยะ   

 1.2 การสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิ ผู ้ วิจัยดําเนินการสัมภาษณ์ด้วย

ตนเอง และผู ้ช่วยนักวิจัยร่วมสัมภาษณ์ด้วย โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ใช้การสมัภาษณ์

โดยตรง แบบมีเอกสารประกอบ จดบันทึกและการบันทึกเทป มีแนวคําถามเพือให้ข้อมูลแก่ผู ้ถูก

สัมภาษณ์ 

 1.3 การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมกรณีศึกษา นํ า และขยะ โดยการจัดสนทนากลุม่และนําผลการ

สัมภาษณ์มาวิเคราะห์ เพือเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม

กรณีศึกษา นํ า และขยะ 

 1.4 การสนทนากลุ่ม เนืองจากการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมกรณีศึกษา นํ า และขยะ นอกจากจะเป็นศึกษาข้อมูลเกียวกับฐาน

ความคิดการเข้าใจความหมายของการมีส่วนร่วม และบทบาทของผู ้ ให้ข้อมูลหลักเกียวกับการมี

ส่วนร่วม หลักในการมีส่วนร่วมและการจัดการด้านสิงแวดล้อมและข้อมูลทีเกียวข้องอืน  ๆในฐานะ

ทีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สังคมอย่าง

หนึง จําเป็นทีผู ้ วิจัยจะต้องศึกษาความคิด ความเชือและทัศนคติร่วมกัน  ได้แก่ นโยบายทาง

สิงแวดล้อม ความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับสิงแวดล้อม แนวคิดทางสิงแวดล้อม ทัศนคติทาง

สิงแวดล้อม จิตสํานึกทางแวดล้อม  ทั งนี ผู ้ เข้าร่วมกลุ่มนี มีคุณสมบัติพื นฐานทีคล้ายคลึงกัน ส่วน

ประเด็นการสนทนาผู ้ดําเนินการสนทนาจะเป็นผูจุ้ดประเด็นการสนทนาและกระตุ ้นให้ผู ้ ร่วม

สนทนาพูดคุยกันในหัวข้อทีผู ้ วิจัยกําหนดไว้ ล่วงหน้า  โดยผู ้ วิจัยจะเป็นผู ้สร้างแนวคําถามถึง

ความรู ้ สึกฐานความคิด การตัดสินใจ การใช้เหตุผล แรงจูงใจหรือสถานการณ์ต่างๆ หรือความ

ประทับใจในขณะทีสนทนากัน โดยความคิดของคนๆคนหนึงในกลุ่ม  อาจกระตุ ้นให้คนอืนๆใน

กลุ่มพูดและแสดงความคิดเห็นของตนออกมา   เพราะการจัดสนทนากลุ่มเป็นการใช้หลักการ

ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม เป็นเครืองมือทีได้มาซึงข้อมูลและคําตอบซึงไม่อาจหาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

โดยกลุ่มทีผู ้ วิจัยเจาะจงในการสนทนากลุ่มคือ นายกองค์การส่วนท้องถิน   รองนายกองค์การส่วน

ท้องถิน สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิน อาจารย์ คณะกรรมการหมู่บ้าน  กํานัน  ผู ้ ใหญ่บ้าน 
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สมาชิก อสม. กลุ่มประชาชนในชุมชน ในการจัดกลุ่มสนทนาในการวิจัยในครั งนี   ผู ้ วิจัยได้

ดําเนินการตามลําดับขั นตอน ดังนี 

                             1.4.1 เลือกพื นทีทีศึกษา การสนทนากลุ่ม ผู ้ วิจัยเลือกพื นทีศึกษารูปแบบการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมกรณีศึกษา นํ า และขยะ อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม      เป็นการศึกษาเฉพาะรายกรณีในพื นทีทีผู ้ วิจัยเลือกศึกษาด้วยวิธีการเลือก

ตัวอย่างแบบเจาะจง  โดยมีหลักเกณฑ์ทีสําคัญคือเป็นพื นทีทีสอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างทาง

สังคมของสังคมทีจะสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์กรทีเกียวข้องด้านการจัดการ

สิงแวดล้อม โดยเฉพาะนํ าและขยะ  จํานวน  5 แห่ง ได้แก่ ตําบลบางนางลี ตําบลแควอ้อม ตําบล

เหมืองใหม ่ตําบลสวนหลวง ตําบลท่าคา 

 1.4.2 เตรียมการก่อนการจัดกลุ่มสนทนา            

 1.4.3 การกําหนดหัวข้อประเด็นและแนวคําถามทีจะใช้ในการจัดกลุ่มสนทนา 

ผู ้ วิจัยได้กําหนดหัวข้อ  ประเด็น แนวคําถามจากวัตถุประสงค์ในการวิจัย และปัญหาในการวิจัย

ออกมาร่างเป็นแนวคําถามย่อย แล้วนํามาเรียบเรียงเป็นข้อคําถาม จัดลําดับและผูกเรืองราว เพือ

การสนทนาให้เป็นขั นตอนและจัดลําดับความคิดเห็นให้เป็นหมวดหมู่หรือหัวข้อใหญ่ 

 1.4.4 การเตรียมบุคคลในการสนทนาในการจัดกลุ่มสนทนา ประกอบด้วย 

 1.4.4.1 ผู ้ดําเนินการสนทนา คือผู ้ถามคําถาม และกํากับการสนทนาให้

เป็นไปในแนวทางของข้อทีจะศึกษา เพือให้ได้ข้อมูลตรงประเด็นทีศึกษาและละเอียดทีสุดในเวลาที

กําหนด 

 1.4.4.2 ผู ้จดบันทึกคําสนทนา คือ ผู ้ ทีทําหน้าทีจดคําพูดทุกคําพูดใน

การสนทนากลุ่มให้ได้มากทีสุด รวมทั งจดกิริยาท่าทางของสมาชิกผู ้ เข้ากลุ่มร่วมสนทนา เพือเป็น

ประโยชน์แก่ผู ้ วิจยัในอันทีจะนํามาใช้ในประกอบการศึกษาถึงบรรยากาศของการจัดกลุ่มสนทนา   

 1.4.4.3 เจ้าหน้าทีบริการทัวไป จะเป็นผู ้กันผู ้ไม่เกียวข้องกับการจัดกลุ่ม

สนทนาให้ออกไปจากพื นทีทีใช้ในการจัดกลุ่มสนทนา  และทําหน้าทีบริการนํ าดืม กาแฟ บันทึก

เทป  เปลียนเทป 

 1.4.4.4 การเตรียมอุปกรณ์ในการสนทนา คือ การเต รียมเทป

บันทึกเสียง 

 1.4.4.5 สถานทีจัดกลุ่มสนทนาผูวิ้จัยเลือกสถานทีสะดวกสําหรับ

สมาชิกทุกคนมากทีสุดและเป็นทีสมาชิกคุ ้นเคยบรรยากาศเงียบสงบ อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มี

เสียงรบกวน  แดดไม่ร้อน ในการจัดกลุ่มสนทนาในครังนี เลือก สถานที จัดกลุ่มสนทนา 5แห่ง คือ 
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ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง ห้อง

ประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบางนางลี ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม ห้อง

ประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม ่

 1.4.4.6 ระยะเวลาทีใช้ในการจัดกลุ่มสนทนา ผู ้ วิจัยใช้เวลาในการจัด

กลุ่มสนทนาประมาณ 2 ชัวโมง  ในช่วงเวลาประมาณ 9.00 -11.00 น. สําหรับตําบลบางนางลี 

ตําบลเหมืองใหม ่ตําบลสวนหลวง สําหรับตําบลแควอ้อม และตําบลท่าคา จัดในช่วงเวลา 13.30 – 

15.30 น  เนืองจากแต่ละชุมชนต้องมีภารกิจในการประกอบอาชีพทําให้ไม่สามารถจัดในช่วงเวลา

เดียวกันได้ 

 1.4.4.7 การกําหนดกลุ่มบุคคลทีเข้าร่วมการสนทนาในการวิจัยในครังนี

ผู ้ วิจัยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

  1. กลุ่มผู ้นําท้องถิน ประกอบด้วย สมาชิก อบต. นายก อบต. กํานัน

ผู ้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน    

  2. กลุม่ประชาชน 

  3. บุคลากรทางการศึกษา 

 ในการเลือกผู ้เข้าสนทนากลุ่มโดยพิจารณาว่าใครจะเป็นผู ้ให้ข้อมูลหลักได้ดีทีสุดเช่นเป็นผู ้

ทีมีความกระตือรือร้นทีจะมาร่วมกลุ่มสนทนา กล้าแสดงความคิดเห็นในการวิจัยในครังนี ได้จัด

กลุ่มสนทนา 5 ครั ง ครั งแรกมีผู ้ เข้าร่วมกลุ่มสนทนา 8 คน ครั งที 2 มีผู ้ เข้าร่วมกลุ่มสนทนา 10 คน  

ครั งที 3 มีผู ้ เข้าร่วมกลุ่มสนทนา 15 คน ครั งที 4 มีผู ้ เข้าร่วมกลุ่มสนทนา 15 คน ครั งที 5 มีผู ้ เข้าร่วม

กลุ่มสนทนา    15 คน รวมผูเ้ข้าร่วมกลุ่มสนทนาในห้าครั งจํานวน 63 คน 

 ขั นตอนการดําเนินการจัดกลุ่มสนทนา ในการจัดกลุ่มสนทนาในการวิจัยในครั งนี ผู ้ วิจัยจะ

ดําเนินการตามรายละเอียดดังนี 

 1.การนัดหมายสมาชิกกลุ่มสนทนา 

 2. การเตรียมสถานทีจัดกลุ่มสนทนา 

 3. การดําเนินการจัดกลุ่มสนทนา เมือสมาชิกทีมาร่วมกลุ่มสนทนาเข้าห้องประชุม

เรียบร้อยแล้ว ผู ้ วิจัยจะดําเนินการแนะนําตนเองในฐานะผู ้ดําเนินการสนทนากลุ่มและแนะนํา

ผู ้ช่วยนักวิจัยแก่สมาชิก จากนั นจะอธิบายจุดมุ่งหมายของการจัดกลุ่มสนทนา และบอกให้ทราบว่า

จะมีการบันทึกเสียงการสนทนาและจดคําสนทนาตลอดการจัดกลุ่มสนทนา เพือให้สามารถนํา

ข้อมูลไปวิเคราะห์โดยไม่บอกชือทีอยู่ของผู ้แสดงความคิดเห็น และเกรินนําคําถามเพือสร้างเป็น

กันเองและความคุ ้นเคย ผู ้ ร่วมวิจัยจึงเริมนําการสนทนากลุ่มให้เกิดการสนทนาแลกเปลียนแสดง
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ความคิดเห็นซึงกันและกัน โดยซักถามไม่ให้การสนทนาหยุดนิง และสรุปคําตอบของสมาชิกบาง

คน  เพือเปลียนให้สมาชิกคนอืนได้พูดบ้าง รวมทั งสร้างประเด็นคําถามให้กลุ่มได้ถกประเด็น

ความเห็นซึงกันและกัน โดยหลีกเลียงการซักถามเป็นรายบุคคล นอกจากจะต้องการคําตอบที

ต่อเนืองกัน เพือให้ได้รายละเอียดเชิงเหตุผลออกมาโดยผู ้ วิจัยได้พยายามสร้างบรรยากาศการ

สนทนาให้เป็นไปตามธรรมชาติ เว้นจังหวะการถามและการเปิดประเด็นคําถามให้เหมาะสม และ

สามารถถามคําถามตามแนวคําถามทีต้องการ สิงสําคัญผู ้ วิจัยจะต้องพยายามทําให้ผู ้ เข้าร่วมกลุ่ม

สนทนาเต็มใจร่วมกลุ่มสนทนาตลอดเวลาตามแนวในการสนทนากลุ่ม  เพือให้ได้ข้อมูลครอบคลุม

มากทีสุด และสอดแทรกการสนทนาด้วยการซักถามเรืองทีน่าสนใจเพือสร้างบรรยากาศในการ

สนทนาตามความเหมาะสม โดยใช้เวลาในการสนทนาประมาณ  2  ชัวโมง เมือสิ นสุดการสนทนา

ผู ้ วิจัยและผู ้ช่วยนักวิจัยได้แสดงความขอบคุณผู ้ ร่วมกลุ่มสนทนา และสรุปผลการจัดกลุ่มสนทนา

เพือให้ผู ้ เข้าร่วมกลุ่มสนทนาทราบ 

 4. การตรวจสอบคุณภาพความน่าเชือถือได้ของข้อมูล โดยทําการถามซํ าจากผู ้ ให้

ข้อมูล  เมือได้ข้อมูลแต่ละครั งได้ทําการสังเคราะห์ เพือตรวจสอบยืนยันข้อสรุปทีได้จากการสังเกต

ปรากฏการณ์ทีเกิดขึ นจริงในสถานทีศึกษา 

 

3.4 ขั นตอนและสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู ้ วิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามแล้วนํามา

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป เพือคํานวณหาค่าสถิต ิดังนี 

 1.การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ/สังคมของผู ้ตอบ

แบบสอบถามด้วยการแจกแจงความถีและร้อยละ 

 2. การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม   

 เป็นการหาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมจําแนกเป็นรายด้าน และโดยรวม 

 3. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมกรณีศึกษา นํ า และขยะ 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมและ

เศรษฐกิจ โดย วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one–way ANOVA) ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 

โดยใช้สถิติสําหรับตัวแปรทีมี 2 กลุ่มใช้ t-test และตัวแปรตั งแต่ 3 กลุ่มใช้ F-test เมือพบความ

แตกต่าง จะทดสอบความแตกต่างโดยใช้ LSD 

 4. การวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม โดยใช้การ 
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พรรณนาความเรียง เป็นคําถามปลายเปิด 

5. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดําเนินการดังนี 

5.1 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล   

 5.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลดําเนินการทันที  ภายหลังทีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

การจัดทําสนทนากลุ่มและการจดบนัทึก แล้วจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู ่เพือให้ทราบว่าได้ข้อมูลอะไร

มาทีครบถ้วนแล้วและจะต้องเก็บข้อมูลอะไรเพิมเติม 

 5.1.2 การวิเคราะห์ภาพรวม เพือหาข้อสรุปตีความหมายของผลหรือข้อค้นพบที

ได้จากการแสดงข้อมูล ทั งนี ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ผูวิ้จัยได้

กระทําร่วมกันตลอดกระบวนการวิจัย 
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บทที4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั งนี เป็นการศึกษาเรือง รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม

ด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู ้ศึกษานําเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี 

ตอนที 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ

ของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลา

ทีอาศัยอยู่ในชุมชน การเป็นสมาชิก ตําแหน่ง  และการรับรู ้ ข่าวสารทางสิงแวดล้อมโดยศึกษาจํานวน

ความถีในการรับรู ้ข่าวสาร 

ตอนที 2 การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ตอนที 3 เปรียบเทียบปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม 

จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ตอนที 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 

 

ตอนที 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั วไปเกี ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมและ

เศรษฐกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

ต่อเดือน ระยะเวลาทีอาศัยอยู ่ในชุมชน การเป็นสมาชิก ตําแหน่ง  และการรับรู้ ข่าวสารทาง

สิ งแวดล้อมโดยศึกษาจํานวนความถีในการรับรู้ ข่าวสาร 

 

ตารางที  4.1  จํานวนและร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง  

 

ข้อมูลทั วไป จํานวน ร้อยละ 

1.ชุมชน   

- เทศบาลตําบลอัมพวา 338 24.8 

- ตําบลสวนหลวง 76 5.6 

- ตําบลบางนางลี 420 30.8 

- ตําบลแควอ้อม 166 12.2 

- ตําบลท่าคา 237 17.4 

 

http://www.ssru.ac.th



69 

 

 

ตารางที  4.1  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ข้อมูลทั วไป จํานวน ร้อยละ 

- ตําบลบางแค 127 9.3 

รวม 1,364 100 

1. เพศ   

- ชาย 618 45.3 

- หญิง 746 54.7 

รวม 1,364 100 

2. อาย ุ   

  -10-20 ปี 234 17.2 

  -21-30 ปี 187 13.7 

  -31-40 ปี 252 18.5 

  -41-50 ปี 304 22.3 

  -51-60 ปี 220 16.1 

  -61 ปีขึ นไป 167 12.2 

รวม 1,364 100 

3. สถานภาพ   

   -โสด 511 37.5 

   -สมรส 749 54.9 

   -หม้าย 74 5.4 

   -แยกกันอยู ่ 30 2.2 

    รวม 1,364 100 

4. ระดับการศึกษา   

   -ประถมศึกษา 441 32.3 

   -มัธยมต้น 377 27.6 

   -มัธยมปลาย/ปวช. 317 23.2 

   -อนุปริญญา/ปวส. 97 7.1 

   -ปริญญาตรี 114 8.4 

   -สูงกว่าปริญญาตรี 18 1.3 

     รวม 1,364 100 
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ตารางที  4.1  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ข้อมูลทัวไป จํานวน ร้อยละ 

5. อาชีพ   

   -เกษตรกรรม 324 23.7 

   -ค้าขาย 216 15.8 

   -รับจ้างทัวไป 398 29.2 

   -รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 100 7.3 

   -อืนๆ 326 23.9 

รวม 1,364 100 

6. รายได้ต่อเดือน   

   -น้อยกว่า  5,000 บาท 642 47.1 

   -5,001 – 10,000 บาท 565 41.4 

   -10,001 – 15,000 บาท 73 5.4 

   -15,001 – 20,000 บาท 35 2.6 

   -มากกว่า 20,000 บาท 49 3.6 

รวม 1,364 100 

7. ระยะเวลาทีอาศัยอยู่ในชุมชน   

   -ตํากว่า 6 ปี 100 7.3 

   -6-10 ปี 66 4.8 

   -11-15 ปี 153 11.2 

   -16-20 ปี 106 7.8 

   -มากกว่า 20 ปี 939 68.8 

รวม 1,364 100 

8. การเป็นสมาชิก   

   -ไม่เป็น 1003 73.5 

   -เป็น 361 26.5 

รวม 1,364 100 

9. ตําแหน่งสมาชิก   

   -สมาชิก 232 17.0 

   -กรรมการ 100 7.3 
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ตารางที  4.1  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั วไป จํานวน ร้อยละ 

   -ประธาน 33 2.4 

   -อืนๆ 999 73.2 

รวม 1,364 100 

 

จากตารางที  4.1 พบว่า ข้อมูลสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ พบว่า

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.3 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 45.7   

จําแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.3  

รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 18.5 และช่วงอายุระหว่าง 61 ปีขึ นไป คิดเป็น

ร้อยละ 12.2 

จําแนกตามสถานภาพการสมรส พบว่าส่วนใหญ่มีสถานภาพการสมรสคิดเป็นร้อยละ 54.9

รองลงมาคือสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 37.5 และแยกกันอยู่คิดเป็นร้อยละ 2.2 

จําแนกตามการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ  32.3 

รองลงมาคือ ระดับมัธยมต้น คิดเป็นร้อยละ 27.5  และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

1.2    

จําแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้างทัวไป คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมาคือ 

เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 23.7และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 7.3   

จําแนกตามรายได้ พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง น้อยกว่า5,00บาท  คิดเป็นร้อย

ละ 47.1  รองลงมาคือ อยู่ในช่วง 5,001 – 10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 41.4 และ อยู่ในช่วง 15,000- 

20000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.6   

จําแนกตามระยะเวลาทีอาศัยอยู่ในชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลา

มากกว่า 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 68.8 รองลงมาคือ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.7 

จําแนกตามการเป็นสมาชิก พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 73.5 และเป็น

สมาชิก  คดิเป็นร้อยละ 26.5   

จําแนกตามตําแหน่งสมาชิก พบว่า ส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่ง อืนๆ คิดเป็นร้อยละ 73.2 

รองลงมาคือ เป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 17.0 
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ตารางที 4.2 จํานวนและร้อยละการรับรู ้ข่าวสารในการจัดการสิงแวดล้อมของชุมชนจากสือต่าง  ๆ
 

ความถีในรับรู้ ข่าวสาร จํานวน ร้อยละ 

โทรทัศน์   

ไม่ได้รับข่าวสาร 47 3.4 

1-2 ครั งต่อสัปดาห์ 561 41.1 

3-4 ครั งต่อสัปดาห์ 308 22.6 

มากกว่า  4  ครั งต่อสัปดาห์ 448 32.8 

ความถีในรับรู ้ข่าวสาร จํานวน ร้อยละ 

รวม 1,364 100 

หนังสือพิมพ์   

ไม่ได้รับข่าวสาร 183 13.4 

1-2 ครั งต่อสัปดาห์ 625 45.8 

3-4 ครั งต่อสัปดาห์ 300 22.0 

มากกว่า  4  ครั งต่อสัปดาห์ 256 18.8 

รวม 1,364 100 

วารสาร/แผ่นพับ   

ไม่ได้รับข่าวสาร 565 41.4 

1-2 ครั งต่อสัปดาห์ 576 42.2 

ความถีในรับรู ้ข่าวสาร จํานวน ร้อยละ 

3-4 ครั งต่อสัปดาห์ 159 11.7 

มากกว่า  4  ครั งต่อสัปดาห์ 64 4.7 

รวม 1,364 100 

หอกระจายข่าวตามชุมชน   

ไม่ได้รับข่าวสาร 247 18.1 

1-2 ครั งต่อสัปดาห์ 466 34.2 

3-4 ครั งต่อสัปดาห์ 402 29.5 

มากกว่า  4  ครั งต่อสัปดาห์ 249 18.3 

รวม 1,364 100 

เพือนบ้าน/ญาติพี น้อง   

ไม่ได้รับข่าวสาร 320 23.5 
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ตารางที  4.2 จํานวนและร้อยละการรับรู ้ข่าวสารในการจัดการสิงแวดล้อมของชุมชนจากสือต่าง  ๆ(ต่อ) 

 

ความถีในรับรู้ ข่าวสาร จํานวน ร้อยละ 

1-2 ครั งต่อสัปดาห์ 709 52 

3-4 ครั งต่อสัปดาห์ 226 16.6 

มากกว่า  4  ครั งต่อสัปดาห์ 109 8 

รวม 1,364 100 

เจ้าหน้าที รัฐและเอกชน   

ไมไ่ด้รับข่าวสาร 337 24.7 

1-2 ครั งต่อสัปดาห์ 682 50.0 

ความถีในรับรู ้ข่าวสาร จํานวน ร้อยละ 

3-4 ครั งต่อสัปดาห์ 240 17.6 

มากกว่า  4  ครั งต่อสัปดาห์ 105 7.7 

รวม 1,364 100 

วิทยุกระจายเสียง   

ไม่ได้รับข่าวสาร 278 20.4 

1-2 ครั งต่อสัปดาห์ 564 41.3 

3-4 ครังต่อสัปดาห์ 308 22.6 

มากกว่า  4  ครั งต่อสัปดาห์ 214 15.7 

รวม 1,364 100 

การประชุมในที ชุมชน   

ไม่ได้รับข่าวสาร 322 23.6 

1-2 ครั งต่อสัปดาห์ 755 55.4 

3-4 ครั งต่อสัปดาห์ 165 12.1 

มากกว่า  4  ครั งต่อสัปดาห์ 122 8.9 

รวม 1,364 100 
 

             จากตารางที  4.2 พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างทีได้รับข่าวสารในการจัดการสิงแวดล้อม

จากโทรทัศน์  จํานวน 561 คน โดยความถีในการรับรู ้ข่าวสาร 1-2 ครั งต่อสัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ  41.1 

การได้รับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่จํานวน 625 คนโดยโดยความถีในการรับรู ้ ข่าวสาร 1-2  

ครั งต่อสัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ  45.8 วารสาร/แผ่นพับจํานวน  576 คน  โดยความถีในการรับรู ้ ข่าวสาร  
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1-2 ครั งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 42.2 หอกระจายข่าว  จํานวน 466 คน โดยความถีในการรับรู ้

ข่าวสาร 1-2 ครั งต่อสัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ  34.2 เพือนบ้าน/ญาติพีน้องจํานวน 709  คน  คน โดย

ความถีในการรับรู ้ข่าวสาร 1-2 ครั งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ  52 เจ้าหน้าทีของรัฐและเอกชน จํานวน 

682 คน โดยความถีในการรับรู ้ ข่าวสาร 1-2 ครั งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 50 วิทยุกระจายเสียง

จํานวน 564 คน โดยความถีในการรับรู ้ ข่าวสาร 1-2 ครั งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 41.3 และการ

ประชุมในทีชุมชนจํานวน 755 คน   ความถีในการรับรู ้ ข่าวสาร 1-2 ครั งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ  

55.4 ดังนั นการได้รับสือในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะในความถี 1-2 ครั งต่อสัปดาห์  

เรียงลําดับดังนี   1. การประชุมในทีชุมชน 2. เพือนบ้าน/ญาติพีน้อง  และหนังสือพิมพ์ตามลําดับ 

 

ตอนที 2 การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ งแวดล้อมด้านนํ าและ

ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ตารางที 4.3 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของเทศบาลตําบลอมัพวาใน   

                   การจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและ ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตาม  

                     รายด้าน และโดยภาพรวม 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

1. การวางแผน 2.44 0.88 น้อย 

2. การปฏิบัต ิ 2.76 0.97 ปานกลาง 

3. การรับผลประโยชน์ 2.08 0.76 น้อย 

4. การติดตามและประเมินผล 2.42 1.03 น้อย 

รวม 2.43 0.54 น้อย 
 

จากตารางที  4.3 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของเทศบาลตําบลอัมพวาในการจัดการ

สิงแวดล้อม อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลีย 2.43  เมือ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติมีค่าเฉลีย 2.76อยู่ในระดับปานกลาง  

รองลงมาคือด้านการการประเมินผลค่าเฉลีย 2.42 อยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ

การรับผลประโยชน์ ค่าเฉลียคือ 2.08 อยู่ในระดับน้อย ทั งนี  การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม

ของประชาชน โดยภาพรวมทั ง 4 ด้าน อยู่ระดับปานกลาง 1 ด้าน และระดับน้อย 4 ด้าน 
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ตารางที  4.4 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของตําบลสวนหลวงการ 

 จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและ ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตาม     

 รายด้านและ โดยภาพรวม 

 

การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

1. การวางแผน 2.50 0.75 น้อย 

2. การปฏิบัต ิ 2.92 0.95 ปานกลาง 

3. การรับผลประโยชน์ 2.22 0.69 น้อย 

4. การติดตามและประเมินผล 2.99 0.93 น้อย 

รวม 2.65 0.48 ปานกลาง 

 

จากตารางที  4.4 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของตําบลสวนหลวงในการจัดการสิงแวดล้อม 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.65 เมือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลมีค่าเฉลีย 2.99 อยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมา

คือด้านการการปฏิบัติค่าเฉลีย 2.92 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือการรับ

ผลประโยชน์ ค่าเฉลียคือ 2.22อยู่ในระดับน้อย  ทั งนี  การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของ

ประชาชน โดยภาพรวมทั ง 4 ด้าน อยู่ระดับปานกลาง 2 ด้าน และระดับน้อย 2 ด้าน 

 

ตารางที  4.5 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของตําบลบางนางลี การ 

        จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและ ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนก 

        ตามรายด้านและโดยภาพรวม 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

1. การวางแผน 2.74 0.75 ปานกลาง 

2. การปฏิบัต ิ 2.81 0.69 ปานกลาง 

3. การรับผลประโยชน์ 2.89 0.77 ปานกลาง 

4. การติดตามและประเมินผล 2.61 0.85 ปานกลาง 

รวม 2.76 0.63 ปานกลาง 
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จากตารางที  4.5 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของตําบลบางนางลีในการจดัการสิงแวดล้อม 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.76 เมือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมด้านการได้รับประโยชน์มีค่าเฉลีย 2.89 อยู่ในระดับปานกลาง  

รองลงมาคือด้านการการปฏิบัติค่าเฉลีย 2.81 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ

การรับการประเมินผลค่าเฉลียคือ 2.61อยู่ในระดับปานกลาง ทั งนี การมีส่วนร่วมในการจัดการ

สิงแวดล้อมของประชาชน โดยภาพรวมทั ง 4 ด้าน อยู่ระดับปานกลาง 4 ด้าน  

 

ตารางที  4.6 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของตําบลแควอ้อม การ 

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและ ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนก 

ตามรายด้าน และโดยภาพรวม 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

1. การวางแผน 2.61 0.93 ปานกลาง 

2. การปฏิบัต ิ 2.88 0.94 ปานกลาง 

3. การรับผลประโยชน์ 2.31 0.64 น้อย 

4. การติดตามและประเมินผล 2.76 0.83 ปานกลาง 

รวม 2.64 0.49 ปานกลาง 

 

จากตารางที  4.6 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของตําบลแควอ้อมในการจัดการสิงแวดล้อม 

อําเภออมัพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.64 เมือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติมีค่าเฉลีย 2.88อยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมาคือ

ด้านการการประเมินผลค่าเฉลีย 2.76 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสดุ คือการรับ

ผลประโยชน์ ค่าเฉลียคือ 2.31อยู่ในระดับน้อย ทั งนี  การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของ

ประชาชน โดยภาพรวมทั ง 4 ด้าน อยู่ระดบัปานกลาง 3 ด้าน และระดับน้อย 1 ด้าน 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssru.ac.th



77 

 

 

ตารางที  4.7 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของตําบลทา่คาการจัดการ                   

                    สิงแวดล้อมด้านนํ าและ ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามรายด้าน 

                    และ โดยภาพรวม 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

1. การวางแผน 3.07 0.67 ปานกลาง 

2. การปฏิบัต ิ 2.70 0.92 ปานกลาง 

3. การรับผลประโยชน์ 2.29 0.81 น้อย 

4. การติดตามและประเมินผล 2.81 0.92 ปานกลาง 

รวม 2.72 0.54 ปานกลาง 
 

จากตารางที  4.7 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของตําบลท่าคาในการจัดการสิงแวดล้อม     

อําเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.72 เมือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมด้านการวางแผนมีค่าเฉลีย  3.07 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ

ด้านการประเมินผลค่าเฉลีย 2.81อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือการรับ

ผลประโยชน์ ค่าเฉลียคือ 2.29 อยู่ในระดับน้อย  ทั งนี  การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของ

ประชาชน โดยภาพรวมทั ง 4 ด้าน อยู่ระดับปานกลาง 3 ด้าน และระดับน้อย 1 ด้าน 

 

ตารางที  4.8 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของตําบลบางแคในการ  

                    จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและ ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตาม  

                    รายด้านและโดยภาพรวม 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

1. การวางแผน 2.65 0.79 ปานกลาง 

2. การปฏิบัต ิ 2.99 0.99 ปานกลาง 

3. การรับผลประโยชน์ 2.41 0.66 น้อย 

4. การติดตามและประเมินผล 2.63 0.98 ปานกลาง 

รวม 2.67 0.57 ปานกลาง 
 

จากตารางที  4.8 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของตําบลบางแคในการจัดการสิงแวดล้อม   

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีคา่เฉลีย 2.67 เมือพิจารณา
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เป็นรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติมีค่าเฉลีย 2.99 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ

ด้านการการวางแผนค่าเฉลีย 2.65อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือด้านการรับ

ผลประโยชน์ ค่าเฉลียคือ 2.41อยู่ในระดับน้อย ทงันี  การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของ

ประชาชน โดยภาพรวมทั ง 4 ด้าน อยู่ระดับปานกลาง 3 ด้าน และระดับน้อย 1 ด้าน 

 

ตารางที  4.9 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของเทศบาลตําบลอัมพวา ใน 

 การจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม ด้านการ  

 วางแผน 

 

การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

1. มีส่วนร่วมวิเคราะห์นํ า  2.15 1.25 น้อย 

2. มีส่วนร่วมวิเคราะห์ขยะ 2.56 1.28 น้อย 

3. มีส่วนร่วมวางแผนจัดการคุณภาพนํ า 2.49 0.81 น้อย 

4. มีส่วนร่วมตดัสินใจจัดการนํ า 3.40 0.56 ปานกลาง 

5. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ 3.62 0.57 มาก 

6.เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทําโครงการ

จัดการสิงแวดล้อม 

3.84 1.25 มาก 

รวม 2.68 0.83 ปานกลาง 

 

จากตารางที 4.9 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของเทศบาลตําบลอัมพวา 

ด้านการวางแผนโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.68 เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทําโครงการสิงแวดล้อม ค่าเฉลีย 3.84 อยู่ในระดับ

มาก รองลงมาคือ มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ ค่าเฉลีย 3.62อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อทีมีค่าเฉลีย

น้อยทีสุด คือ การวิเคราะห์นํ า ค่าเฉลีย 2.15 อยู่ในระดับน้อย  ทั งนี การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนจาก

ตัวชี วัด 6 ข้อ อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ระดับปานกลาง 1ข้อ และระดับน้อย 3 ข้อ  
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ตารางที  4.10 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีสว่นร่วมของเทศบาลตําบลอัมพวา ใน  

 การจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ า ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ 

 ปฏิบัต ิ

 

การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัต ิ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

7. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการนํ า 3.57 0.64 มาก 

8. เข้าร่วมแก้ไขปัญหาด้านนํ า 3.49 0.65 มาก 

9. ทําการคัดแยกขยะก่อนทิ ง 3.59 0.65 มาก 

10. กําจัดและบําบัดนํ าเสียก่อนทิ งลงแหล่งนํ า 2.85 0.99 ปานกลาง 

11. แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะปัญหา 2.39 1.02 น้อย 

12. มีส่วนร่วมจัดการนํ าโดยสร้างบ่อดักไขมัน         1.78 0.89 น้อย 

รวม 2.43 0.54 น้อย 
 

              จากตารางที  4.10 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของเทศบาลตําบลอัมพ

วา อําเภออัมพวาโดยรวม ในด้านการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลีย 2.43  เมือพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ทําการคัดแยกขยะก่อนทิ ง ค่าเฉลีย 3.59ในระดับมาก  รองลงมาคือ 

เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการนํ า ค่าเฉลีย 3.57 อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ มีส่วน

ร่วมจัดการนํ าโดยสร้างบ่อดักไขมัน ค่าเฉลีย 1.78  อยู่ในระดับน้อย ทั งนี การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ

จากตัวชี วัด 6 ข้อ อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ระดับปานกลาง 1ข้อ และระดับน้อย 2 ข้อ  
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ตารางที  4.11 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของเทศบาลตําบลอัมพวาใน 

 การจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ า และ ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้าน 

 การรับผลประโยชน์ 

 

การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

13. ใช้ประโยชน์จากคลองทีสะอาดเพือทําสวน       2.15 1.03 น้อย 

14. ใช้ประโยชน์จากนํ าคลองเพือเลี ยงปลา            1.96 0.94 น้อย 

15. นํานํ ามันทีใช้แล้วและวัสดุทิ งทางเกษตร

ผลิตพลังงานทดแทน           

1.97 0.97 น้อย 

16. มีรายได้เพิมจากการแยกขยะไปขาย 2.36 1.06 น้อย 

17. ชุมชนแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์จําหน่าย 1.97 0.98 น้อย 

รวม 2.43 0.54 น้อย 

 

จากตารางที  4.11 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของเทศบาล อําเภออัมพวา 

ในด้านการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลีย 2.43 อยู่ในระดับน้อย เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือมีรายได้เพิมจากการแยกขยะไปขาย ค่าเฉลีย 2.36 อยู่ในระดับน้อย รองลงมาคือ

ใช้ประโยชน์จากคลองทีสะอาดเพือทําสวน  ค่าเฉลีย 2.15 อยู่ในระดับน้อย  ส่วนข้อทีมีค่าเฉลียน้อย

ทีสุด คือ ใช้ประโยชน์จากนํ าคลองเพือเลี ยงปลา ค่าเฉลีย 1.96  อยู่ในระดับน้อย  ทั งนี การมีส่วนร่วม

ด้านการปฏิบัตจิากตัวชี วัด 5 ข้อ อยู่ในระดับน้อย 5 ข้อ  
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ตารางที  4.12 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของเทศบาลตําบลอัมพวา  

                      ในการ จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ า ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ 

                       ติดตามประเมินผล 

 

การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผล x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

18. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินนํ า 2.53 1.24 น้อย 

19. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินขยะ 2.46 1.15 น้อย 

20. มีส่วนร่วมในการประเมินในชุมชนร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก 

2.33 1.14 น้อย 

21. มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดการ

สิงแวดล้อมชุมชน 

2.30 1.12 น้อย 

22. เข้าร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการ 

เริมต้นจนสิ นสุด 

2.47 1.18 น้อย 

รวม 2.43 0.54 น้อย 

 

จากตารางที  4.12 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของเทศบาลตําบลอัมพวา 

อําเภออัมพวา ในด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลีย 2.43 เมือพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสดุ คือ มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินนํ า ค่าเฉลีย 2.53 อยู่ในระดับ

น้อย รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการตั งแต่ต้นจนสุดท้าย ค่าเฉลีย 2.47 อยู่ในระดับ

น้อย ส่วนข้อทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการสิงแวดล้อม

ชุมชน ค่าเฉลีย 2.30 อยู่ในระดับน้อย ทั งนี การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผลจากตัวชี วัด 5 ข้อ 

อยู่ในระดับ อยู่ในระดับน้อย 5 ข้อ                                                                                                                                  
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ตารางที  4.13 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของสวนหลวง ในการจัดการ    

 สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการวางแผน 
 

การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

1. มีส่วนร่วมวิเคราะห์นํ า  1.96 1.13 น้อย 

2. มีส่วนร่วมวิเคราะห์ขยะ 2.81 1.43 ปานกลาง 

3. มีส่วนร่วมวางแผนจัดการคุณภาพนํ า 3.01 1.18 ปานกลาง 

4. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการนํ า  3.68 0.76 มาก 

5. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ 3.81 0.85 มาก 

6. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทําโครงการ

จัดการสิงแวดล้อม 

4.25 0.89 มากทีสุด 

รวม 2.65 0.48 ปานกลาง 

 

จากตารางที  4.13 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของตําบลสวนหลวง ใน

ด้านการวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.65 เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีมีค่าเฉลีย

มากทีสุด คือ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทําโครงการสิงแวดล้อม  ค่าเฉลีย 4.25อยู่ในระดับมากทีสุด  

รองลงมาคือ มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ ค่าเฉลีย 3.81อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อทีมีค่าเฉลียน้อย

ทีสุด คือ การวิเคราะห์นํ า ค่าเฉลีย 1.96 อยู่ในระดับน้อย ทั งนี การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนจาก

ตัวชี วัด 6 ข้อ อยู่ในระดับมากทีสุด  1 ข้อ ระดับมาก 2 ข้อ ระดับปานกลาง 2 ข้อ และระดับน้อย 1 ข้อ  
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ตารางที  4.14 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของตําบลสวนหลวง ในการ 

 จัดการ สิงแวดล้อมด้านนํ า ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการปฏิบัต ิ
 

การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัต ิ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

7. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการนํ า 3.98 0.75 มาก 

8. เข้าร่วมแก้ไขปัญหาด้านนํ า 3.78 0.85 มาก 

9. ทําการคัดแยกขยะก่อนทิ ง 3.85 0.87 มาก 

10. กําจัดและบําบัดนํ าเสียก่อนทิ งลงแหล่งนํ า 2.86 0.94 ปานกลาง 

11. แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะปัญหา 2.22 0.90 น้อย 

12. มีส่วนร่วมจัดการนํ าโดยสร้างบ่อดักไขมัน         1.78 0.78 น้อย 

รวม 2.65 0.48 น้อย 

 

จากตารางที  4.14 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของตําบลสวนหลวง อําเภอ

อัมพวา ในด้านการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.65 เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการนํ า ค่าเฉลีย 3.98 ในระดับมาก  รองลงมาคือ ทําการ

คัดแยกขยะก่อนทิ ง ค่าเฉลีย 3.85 อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อทีมีค่าเฉลียน้อยทีสดุ คือ มีส่วนร่วมจัดการ

นํ าโดยสร้างบ่อดักไขมัน  ค่าเฉลีย 1.78 อยู่ในระดับน้อย ทั งนี การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติจากตัวชี วัด 

6 ข้อ อยู่ในระดับมาก 3  ข้อ ระดับปานกลาง 1 ข้อ และระดับน้อย 2 ข้อ  
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ตารางที  4.15 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของตําบลสวนหลวง ในการ 

 จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ า และ ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการรับ 

 ผลประโยชน์ 

 

การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

13. ใช้ประโยชน์จากคลองทีสะอาดเพือทําสวน 2.47 1.06 น้อย 

14. ใช้ประโยชน์จากนํ าคลองเพือเลี ยงปลา         2.07 0.87 น้อย 

15. นํานํ ามันทีใช้แล้วและวัสดุทิ งทางเกษตร

ผลิตพลังงานทดแทน 

2.21 0.86 น้อย 

16. มีรายได้เพิมจากการแยกขยะไปขาย 2.25 1.03 น้อย 

17. ชุมชนแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์จําหน่าย 2.10 0.80 น้อย 

รวม 2.65 0.48 น้อย 
 

จากตารางที  4.15 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของตําบลสวนหลวง อําเภอ

อัมพวา ในด้านการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลีย 2.65 อยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ใช้ประโยชน์จากคลองทีสะอาดเพือทําสวน ค่าเฉลีย 2.47 อยู่ใน

ระดับน้อย รองลงมาคือ มีรายได้เพิมจากการแยกขยะไปขาย ค่าเฉลีย 2.25 อยู่ในระดับน้อย  ส่วนข้อที

มีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ใช้ประโยชน์จากนํ าคลองเพือเลี ยงปลา ค่าเฉลีย 2.07 อยู่ในระดับน้อย ทั งนี

การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัตจิากตัวชี วัด 5 ข้อ อยู่ในระดับน้อย 5 ข้อ  
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ตารางที  4.16 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของตําบลสวนหลวงในการ 

 จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ า ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการติดตาม 

 ประเมินผล 

 

การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผล x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

18. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินนํ า 3.06 1.08 ปานกลาง 

19. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินขยะ 2.89 0.91 ปานกลาง 

20. มีส่วนร่วมในการประเมินในชุมชนร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก 

3.02 1.05 ปานกลาง 

21. มีส่วนร่วมเสนอความคิดเหน็ในการจัดการ

สิงแวดล้อมชุมชน 

3.01 1.05 ปานกลาง 

22. เข้าร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการ 

เริมต้นจนสิ นสุด 

2.96 0.99 ปานกลาง 

รวม 2.65 0.540.48 ปานกลาง 
 

จากตารางที  4.16 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของตําบลสวนหลวง อําเภอ

อัมพวา ในด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.65  เมือพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินนํ าค่าเฉลีย 3.06 อยู่ในระดับ

ปานกลาง รองลงมาคือ มีมีส่วนร่วมในการประเมินในชุมชนร่วมกับหน่วยงานภายนอก ค่าเฉลีย 3.02 

อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนข้อทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินขยะ

ค่าเฉลีย 2.89 อยู่ในระดับปานกลาง ทั งนี การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผลจากตัวชี วัด 5 ข้อ 

อยู่ในระดับ ปานกลาง 5ข้อ   
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ตารางที  4.17 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของตําบลบางนางลี ในการ  

 จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ 

 วางแผน 

 

การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

1. มีส่วนร่วมวิเคราะห์นํ า  2.76 0.84 ปานกลาง 

2. มีส่วนร่วมวิเคราะห์ขยะ 2.90 0.89 ปานกลาง 

3. มีส่วนร่วมวางแผนจัดการคุณภาพนํ า 2.80 0.86 ปานกลาง 

4. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการนํ า  2.83 0.87 ปานกลาง 

5. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ 2.93 0.91 ปานกลาง 

6. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทําโครงการ

จัดการสิงแวดล้อม 

2.39 1.06 น้อย 

รวม 2.76 0.63 ปานกลาง 

 

จากตารางที  4.17 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของตําบลบางนางลี   

อําเภออัมพวา ในด้านการวางแผน อยูใ่นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.76เมือพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือมีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ ค่าเฉลีย 2.93 อยู่ในระดับปานกลาง  

รองลงมาคือ มีส่วนร่วมการวิเคราะห์ขยะ ค่าเฉลีย 2.90ในระดับปานกลาง ส่วนข้อทีมีค่าเฉลียน้อย

ทีสุด คือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทําโครงการจัดการสิงแวดล้อม ค่าเฉลีย 2.39 อยู่ในระดับน้อย  

ทั งนี การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนจากตัวชีวัด 6 ข้อ อยู่ใน ระดับปานกลาง 5 ข้อ และระดับน้อย 1 ข้อ  
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ตารางที  4.18 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของตําบลบางนางลี ในการ 

 จดัการสิงแวดล้อมด้านนํ า ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการปฏิบัติ 
 

การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัต ิ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

7. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการนํ า 2.93 0.92 ปานกลาง 

8. เข้าร่วมแก้ไขปัญหาด้านนํ า 2.97 0.92 ปานกลาง 

9. ทําการคัดแยกขยะก่อนทิ ง 3.27 0.97 ปานกลาง 

10. กําจัดและบําบัดนํ าเสียก่อนทิ งลงแหล่งนํ า 2.60 0.86 ปานกลาง 

11. แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะปัญหา 2.65 0.98 ปานกลาง 

12. มีส่วนร่วมจัดการนํ าโดยสร้างบ่อดักไขมัน         2.40 0.95 น้อย 

รวม 2.76 0.63 ปานกลาง 
 

จากตารางที  4.18 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของตําบลบางนางลี อําเภอ

อัมพวา ในด้านการปฏิบัติอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.76 เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ ทําการคัดแยกขยะก่อนทิ ง ค่าเฉลีย 3.27 ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ เข้า

ร่วมแก้ไขปัญหาด้านนํ า ค่าเฉลีย 2.97 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ มีส่วน

ร่วมจัดการนํ าโดยสร้างบ่อดักไขมัน คา่เฉลีย 2.40 อยู่ในระดับน้อย ทั งนี การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ

จากตัวชี วัด 6 ข้อ อยู่ใน ระดับปานกลาง 5 ข้อ  และระดับน้อย 1 ข้อ  
 

ตารางที  4.19 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของตําบลบางนางลี ในการ 

 จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ า และ ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการรับ 

 ผลประโยชน์ 
 

การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

13. ใช้ประโยชน์จากคลองทีสะอาดเพือทําสวน 3.59 1.03 มาก 

14. ใช้ประโยชน์จากนํ าคลองเพือเลี ยงปลา         2.66 1.09 ปานกลาง 

15. นํานํ ามันทีใช้แล้วและวัสดุทิ งทางเกษตร

ผลิตพลังงานทดแทน 

2.48 1.15 น้อย 

16. มีรายได้เพิมจากการแยกขยะไปขาย 3.16 1.20 ปานกลาง 

17. ชุมชนแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์จําหน่าย 2.57 1.16 น้อย 

รวม 2.76 0.63 ปานกลาง 
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จากตารางที  4.19 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของตําบลบางนางลี อําเภอ

อัมพวา ในด้านการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลีย 2.76 อยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ใช้ประโยชน์จากคลองทีสะอาดเพือทําสวน ค่าเฉลีย 3.59 อยู่ในระดับมาก 

รองลงมาคือ มีรายได้เพิมจากการแยกขยะไปขาย ค่าเฉลีย 3.16 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อทีมี

ค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ นํานํ ามันทีใช้แล้วและวัสดุทิ งการเกษตรผลิตพลังงานทดแทน  ค่าเฉลีย 2.48  อยู่

ในระดับน้อย ทั งนี การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติจากตัวชี วัด 5 ข้อ อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ ระดับปาน

กลาง 2 ข้อ และระดับน้อย 2 ข้อ  

 

ตารางที  4.20 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของตําบลบางนางลี ในการ 

 จัดการ สิงแวดล้อมด้านนํ า ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ 

 ติดตามประเมินผล 
 

การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผล x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

18. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินนํ า 2.68 0.97 ปานกลาง 

19. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินขยะ 2.71 0.98 ปานกลาง 

20. มีส่วนร่วมในการประเมินในชุมชนร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก 

2.60 0.96 ปานกลาง 

21. มีสว่นร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดการ

สิงแวดล้อมชุมชน 

2.61 0.99 ปานกลาง 

22. เข้าร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการ 

เริมต้นจนสิ นสุด 

2.44 0.99 น้อย 

รวม 2.76 0.63 ปานกลาง 

 

จากตารางที  4.20 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของตําบลบางนางลี อําเภอ

อัมพวา ในด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.76  เมือพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินขยะ.มีส่วนร่วมในการติดตาม

และประเมินขยะ ค่าเฉลีย 2.71 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการติดตามและ

ประเมินนํ าค่าเฉลีย 2.68 อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนข้อทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือเข้าร่วมตรวจสอบการ

ดําเนินโครงการ เริมต้นจนสิ นสุด ค่าเฉลีย 2.44 อยู่ในระดับน้อย ทั งนี การมีส่วนร่วมด้านการติดตาม

ประเมินผลจากตัวชี วัด 5 ข้อ อยู่ในระดับ ปานกลาง 4 ข้อ  และระดับน้อย 1 ข้อ      
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ตารางที  4.21 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของตําบลแควอ้อม ในการ 

 จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ 

 วางแผน 

 

การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

1. มีส่วนร่วมวิเคราะห์นํ า  2.11 1.39 น้อย 

2. มีส่วนร่วมวิเคราะห์ขยะ 2.30 1.32 น้อย 

3. มีส่วนร่วมวางแผนจัดการคุณภาพนํ า 2.72 0.87 ปานกลาง 

4. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการนํ า  3.32 0.53 ปานกลาง 

5. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ 3.54 0.62 มาก 

6. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทําโครงการ

จัดการสิงแวดล้อม 

4.32 0.83 มาก 

รวม 2.64 0.49 ปานกลาง 

 

จากตารางที  4.21 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของตําบลแควอ้อม อําเภอ

อัมพวา ในด้านการวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.64 เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที

มีค่าเฉลียมากทีสุด คือ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทําโครงการสิงแวดล้อม ค่าเฉลีย 4.32 อยู่ใน

ระดับมาก รองลงมาคือ มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ  ค่าเฉลีย 3.54อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อทีมี

ค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ การวิเคราะห์นํ า ค่าเฉลีย 2.11 อยู่ในระดับน้อย ทั งนี การมีส่วนร่วมด้านการ

วางแผนจากตัวชี วัด 6 ข้อ อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ระดับปานกลาง 2 ข้อ และระดับน้อย 2 ข้อ  
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ตารางที  4.22 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของตําบลแควอ้อม ในการจัดการ  

 สิงแวดล้อมด้านนํ า ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการปฏิบัต ิ
 

การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัต ิ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

7. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการนํ า 3.64 0.63 มาก 

8. เข้าร่วมแก้ไขปัญหาด้านนํ า 3.56 0.58 มาก 

9. ทําการคัดแยกขยะก่อนทิ ง 3.58 0.61 มาก 

10. กําจัดและบําบัดนํ าเสียก่อนทิ งลงแหล่งนํ า 3.06 1.01 ปานกลาง 

11. แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะปัญหา 2.42 0.97 น้อย 

12. มีส่วนร่วมจัดการนํ าโดยสร้างบ่อดักไขมัน         2.40 0.95 น้อย 

รวม 2.64 0.49 ปานกลาง 
 

จากตารางที  4.22 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของตําบลแควอ้อม อําเภอ

อัมพวา ในด้านการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.64 เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการนํ า ค่าเฉลีย 3.64 ในระดับมาก รองลงมาคือ ทําการ

คัดแยกขยะก่อนทิ ง ค่าเฉลีย 3.58 อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คอื มีส่วนร่วมจัดการ

นํ าโดยสร้างบ่อดักไขมัน  ค่าเฉลีย 2.40  อยู่ในระดับน้อย ทั งนี การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติจาก

ตัวชี วัด 6 ข้อ อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ระดับปานกลาง 1 ข้อ และระดับน้อย 2 ข้อ  
 

ตารางที  4.23 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของตําบลแควอ้อม ในการ 

 จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ า และ ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการรับ   

 ผลประโยชน์ 
 

การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

13. ใช้ประโยชน์จากคลองทีสะอาดเพือทําสวน 2.87 0.98 ปานกลาง 

14. ใช้ประโยชน์จากนํ าคลองเพือเลี ยงปลา         2.14 0.82 น้อย 

15. นํานํ ามันทีใช้แล้วและวัสดุทิ งทางเกษตร

ผลิตพลังงานทดแทน 

1.98 0.89 น้อย 

16. มีรายได้เพิมจากการแยกขยะไปขาย 2.56 1.01 ปานกลาง 

17. ชุมชนแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์จําหน่าย 2.01 0.80 น้อย 

รวม 2.64 0.49 ปานกลาง 
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จากตารางที  4.23 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของตําบลแควอ้อม อําเภอ

อัมพวา ในด้านการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลีย 2.64 อยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ใช้ประโยชน์จากคลองทีสะอาดเพือทําสวน  ค่าเฉลีย 2.87 อยู่ในระดับปาน

กลาง รองลงมาคือ มีรายได้เพิมจากการแยกขยะไปขาย ค่าเฉลีย 2.56 อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนข้อ

ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ นํานํ ามันทีใช้แล้วและวัสดุทิ งการเกษตรผลิตพลังงานทดแทน  ค่าเฉลีย 1.98  

อยู่ในระดับน้อย ทั งนี การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติจากตัวชี วัด 5 ข้อ ระดับปานกลาง 2 ข้อ และระดับ

น้อย 3 ข้อ  

 

ตารางที  4.24 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของตําบลแควอ้อม ในการ 

 จัดการ สิงแวดล้อมด้านนํ า ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ 

 ติดตามประเมินผล 
 

การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผล x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

18. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินนํ า 2.75 0.89 ปานกลาง 

19. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินขยะ 2.84 0.93 ปานกลาง 

20. มีส่วนร่วมในการประเมินในชุมชนร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก 

2.69 0.91 ปานกลาง 

21. มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดการ

สิงแวดล้อมชุมชน 

2.69 0.96 ปานกลาง 

22. เข้าร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการ 

เริมต้นจนสิ นสุด 

2.84 0.96 ปานกลาง 

รวม 2.64 0.49 ปานกลาง 

 

จากตารางที  4.24 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของตําบลแควอ้อม อําเภอ

อัมพวา ในด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.64 เมือพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินนํ า  ค่าเฉลีย 2.89 อยู่ในระดับปาน

กลาง  รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินขยะ   ค่าเฉลีย 2.84 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที

มีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการสิงแวดล้อมชุมชน  มีส่วนร่วมใน

การประเมินในชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ค่าเฉลีย 2.69 อยู่ในระดับปานกลาง ทั งนี การมีส่วนร่วม

ด้านการติดตามประเมินผลจากตัวชี วัด 5 ข้อ อยู่ในระดับ ปานกลาง 5 ข้อ   
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ตารางที  4.25 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของตําบลบางแคในการจัดการ 

 สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการวางแผน 
 

การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

1. มีส่วนร่วมวิเคราะห์นํ า  1.87 1.26 น้อย 

2. มีส่วนร่วมวิเคราะห์ขยะ 2.84 1.26 ปานกลาง 

3. มีส่วนร่วมวางแผนจัดการคุณภาพนํ า 2.44 0.76 น้อย 

4. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการนํ า  3.29 0.53 ปานกลาง 

5. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ 3.40 0.58 ปานกลาง 

6. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทําโครงการ

จัดการสิงแวดล้อม 

4.33 0.91 มาก 

รวม 2.67 0.57 ปานกลาง 

 

จากตารางที  4.25 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของตําบลบางแค อําเภออัมพวา 

ในด้านการวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.67 เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทําโครงการสิงแวดล้อม  ค่าเฉลีย 4.33 อยู่ในระดับมาก

ทีสุด  รองลงมาคือ มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ ค่าเฉลีย 3.40อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อทีมี

ค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ การวิเคราะห์นํ า คา่เฉลีย 1.87 อยู่ในระดับน้อย ทั งนี การมีส่วนร่วมด้านการ

วางแผนจากตัวชี วัด 6 ข้อ อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ ระดับปานกลาง 3 ข้อ และระดับน้อย 2 ข้อ  

 

ตารางที  4.26 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของตําบลบางแคในการจัดการ 

 สิงแวดล้อมด้านนํ า ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม ด้านการปฏิบัต ิ
 

การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัต ิ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

7. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการนํ า 3.44 0.66 มาก 

8. เข้าร่วมแก้ไขปัญหาด้านนํ า 3.58 0.69 มาก 

9. ทําการคัดแยกขยะก่อนทิ ง 3.41 0.80 มาก 

10. กําจัดและบําบัดนํ าเสียก่อนทิ งลงแหล่งนํ า 2.96 0.95 ปานกลาง 

11. แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะปัญหา 2.67 0.93 ปานกลาง 

12. มีส่วนร่วมจัดการนํ าโดยสร้างบ่อดักไขมัน         1.89 0.81 น้อย 

รวม 2.67 0.57 ปานกลาง 
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จากตารางที  4.26 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของบางแค อําเภออมัพวา ใน

ด้านการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.81 เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียมาก

ทีสุด คือ ทําการคัดแยกขยะก่อนทิ ง ค่าเฉลีย 3.50 ในระดับมาก รองลงมาคือ เข้าร่วมกิจกรรมการ

จัดการนํ า ค่าเฉลีย 3.41 อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ มีส่วนร่วมจัดการนํ าโดย

สร้างบ่อดักไขมัน ค่าเฉลีย 1.97 อยู่ในระดับน้อย ทั งนี การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติจากตัวชี วัด 6 ข้อ 

อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ระดับปานกลาง 3 ข้อ และระดับน้อย 1 ข้อ  

 

ตารางที  4.27 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีสว่นร่วมของตําบลบางแค ในการจัดการ 

 สิงแวดล้อมด้านนํ า และ ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการรับ 

 ผลประโยชน์ 
 

การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

13. ใช้ประโยชน์จากคลองทีสะอาดเพือทําสวน 2.85 1.00 ปานกลาง 

14. ใช้ประโยชน์จากนํ าคลองเพือเลี ยงปลา         2.29 0.91 น้อย 

15. นํานํ ามันทีใช้แล้วและวัสดุทิ งทางเกษตร

ผลิตพลังงานทดแทน 

2.23 0.80 น้อย 

16. มีรายได้เพิมจากการแยกขยะไปขาย 2.40 0.91 น้อย 

17. ชุมชนแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์จําหน่าย 2.30 0.85 น้อย 

รวม 2.67 0.57 น้อย 

 

จากตารางที  4.27 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของตําบลบางแคอําเภอ

อัมพวา โดยรวมในด้านการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลีย 2.67อยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ใช้ประโยชน์จากคลองทีสะอาดเพือทําสวน  ค่าเฉลีย 2.85 อยู่ในระดับ

ปานกลาง รองลงมาคือ มีรายได้เพิมจากการแยกขยะไปขาย ค่าเฉลีย 2.40 อยู่ในระดับน้อย  ส่วนข้อทีมี

ค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ นํานํ ามันทีใช้แล้วและวัสดุทิ งการเกษตรผลิตพลังงานทดแทน  ค่าเฉลีย 2.23  อยู่ใน

ระดับน้อยทั งนี การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติจากตัวชีวัด 5 ข้อ ระดับปานกลาง 1 ข้อ และระดับน้อย  

4 ข้อ  
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ตารางที  4.28 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของตําบลบางแค ใน 

                     การจัดการ สิงแวดล้อมด้านนํ า ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ 

                       ติดตามประเมินผล 

 

การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผล x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

18. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินนํ า 2.70 1.18 ปานกลาง 

19. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินขยะ 2.63 1.06 ปานกลาง 

20. มีส่วนร่วมในการประเมินในชมุชนร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก 

2.60 1.07 ปานกลาง 

21. มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดการ

สิงแวดล้อมชุมชน 

2.49 1.05 น้อย 

22. เข้าร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการ 

เริมต้นจนสิ นสุด 

2.74 1.07 ปานกลาง 

รวม 2.67 0.57 ปานกลาง 

 

จากตารางที  4.28 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของบางแค อําเภออัมพวา 

ในด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.67 เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ

ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือเข้าร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการเริมต้นจนสิ นสุด ค่าเฉลีย 2.74 อยู่ใน

ระดับปานกลาง  รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินนํ า ค่าเฉลีย 2.70 อยู่ในระดับปาน

กลาง ส่วนข้อทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการสิงแวดล้อม

ชุมชน ค่าเฉลีย 2.49 อยู่ในระดับน้อย ทั งนี การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผลจากตัวชี วัด 5 ข้อ 

อยู่ในระดับ ปานกลาง 4 ข้อ และระดับน้อย 1 ข้อ 
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ตารางที  4.29 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของตําบลท่าคา ในการจัดการ    

 สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการวางแผน 
 

การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

1. มีส่วนร่วมวิเคราะห์นํ า  2.53 1.27 น้อย 

2. มีส่วนร่วมวิเคราะห์ขยะ 2.95 1.40 ปานกลาง 

3. มีส่วนร่วมวางแผนจัดการคุณภาพนํ า 2.71 1.01 ปานกลาง 

4. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการนํ า  3.49 0.72 มาก 

5. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ 3.83 0.68 มาก 

6. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทําโครงการ

จัดการสิงแวดล้อม 

4.64 0.66 มากทีสุด 

รวม 2.72 0.54 ปานกลาง 

 

จากตารางที  4.29 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของตําบลท่าคา อําเภออัมพวา 

ในด้านการวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.72 เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทําโครงการสิงแวดล้อม  ค่าเฉลีย 4.64 อยู่ในระดับมาก

ทีสุด  รองลงมาคือ มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ ค่าเฉลีย 3.83อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อทีมีค่าเฉลีย

น้อยทีสุด คือ การวิเคราะห์นํ า  ค่าเฉลีย 2.53  อยู่ในระดับน้อย  ทั งนี การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนจาก

ตัวชี วัด 6 ข้อ อยู่ในระดบัมากทีสุด 1 ข้อ ระดับมาก 2  ข้อ ระดับปานกลาง 2 ข้อ และระดับน้อย 1 ข้อ  

 

ตารางที  4.30 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของตําบลท่าคาในการจัดการ 

 สิงแวดล้อมด้านนํ า ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการปฏิบัติ 

 

การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัต ิ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

7. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการนํ า 3.67 0.74 มาก 

8. เข้าร่วมแก้ไขปัญหาด้านนํ า 3.64 0.81 มาก 

9. ทําการคัดแยกขยะก่อนทิ ง 3.64 0.74 มาก 

10. กําจัดและบําบัดนํ าเสียก่อนทิ งลงแหล่งนํ า 2.70 0.93 ปานกลาง 

11. แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะปัญหา 2.17 0.78 น้อย 

12. มีส่วนร่วมจัดการนํ าโดยสร้างบ่อดักไขมัน         1.82 0.80 น้อย 

รวม 2.72 0.54 ปานกลาง 
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จากตารางที  4.30 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของตําบลท่าคา อําเภออัมพวา 

ในด้านการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.72 เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีมีค่าเฉลีย

มากทีสุด คือเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการนํ า ค่าเฉลีย 3.67 ในระดับมาก รองลงมาคือ เข้าร่วมแก้ไขปัญหา

ด้านนํ า ทําการคัดแยกขยะก่อนทิ ง ค่าเฉลีย 3.64 อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ มี

ส่วนร่วมจัดการนํ าโดยสร้างบ่อดักไขมัน ค่าเฉลีย 1.82 อยู่ในระดับน้อย ทั งนี การมีส่วนร่วมด้านการ

ปฏิบัติจากตัวชี วัด 6 ข้อ อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ระดับปานกลาง 1 ข้อ และระดับน้อย 2 ข้อ  

 

ตารางที  4.31 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของตําบลท่าคา ในการจัดการ 

 สิงแวดล้อมด้านนํ า และ ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการได้รับ 

 ผลประโยชน์ 

 

การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

13. ใช้ประโยชน์จากคลองทีสะอาดเพือทําสวน 2.58 1.03 น้อย 

14. ใช้ประโยชน์จากนํ าคลองเพือเลี ยงปลา         2.22 0.92 น้อย 

15. นํานํ ามันทีใช้แล้วและวัสดุทิ งทางเกษตร

ผลิตพลังงานทดแทน 

2.09 1.00 น้อย 

16. มีรายได้เพิมจากการแยกขยะไปขาย 2.35 1.00 น้อย 

17. ชุมชนแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์จําหน่าย 2.24 0.94 น้อย 

รวม 2.72 0.54 น้อย 

 

จากตารางที  4.31 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของตําบลท่าคาอําเภออัมพวา 

ในด้านการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลีย 2.72 อยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ ใช้ประโยชน์จากคลองทีสะอาดเพือทําสวน ค่าเฉลีย 2.58 อยู่ในระดับน้อย 

รองลงมาคือ มีรายได้เพิมจากการแยกขยะไปขาย  ค่าเฉลีย 2.35 อยู่ในระดับน้อย ส่วนข้อทีมีค่าเฉลียน้อย

ทีสุด คือ นํานํ ามันทีใช้แล้วและวัสดุทิ งการเกษตรผลิตพลังงานทดแทน  ค่าเฉลีย 2.09  อยู่ในระดับน้อย  

ทั งนี การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติจากตัวชี วัด 5 ข้อ อยู่ในระดับน้อย 5 ข้อ  
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ตารางที  4.32 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของตําบลท่าคา ในการจัดการ  

 สิงแวดล้อมด้านนํ า ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการติดตาม 

 ประเมินผล 

 

การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผล x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 

18. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินนํ า 2.88 1.00 ปานกลาง 

19. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินขยะ 2.90 1.08 ปานกลาง 

20. มีส่วนร่วมในการประเมินในชมุชนร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก 

2.75 1.06 ปานกลาง 

21. มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดการ

สิงแวดล้อมชุมชน 

2.70 1.02 ปานกลาง 

22. เข้าร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการ 

เริมต้นจนสิ นสุด 

2.81 1.09 ปานกลาง 

รวม 2.72 0.54 ปานกลาง 

 

จากตารางที  4.32  พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของตําบลท่าคา อําเภออัมพวา 

ในด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.72 เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินขยะ ค่าเฉลีย 2.90 อยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมา

คือ มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินนํ า ค่าเฉลีย 2.88  อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนข้อทีมีค่าเฉลียน้อย

ทีสุด คือ มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการสิงแวดล้อมชุมชน ค่าเฉลีย 2.70 อยู่ในระดับปาน

กลาง ทั งนี การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผลจากตัวชี วัด 5 ข้อ อยู่ในระดับ ปานกลาง 5 ข้อ    

                                                                                                          

ตอนที 3 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ งแวดล้อม ด้านนํ าและขยะ

จําแนก ตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ 

                เป็นการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมจําแนกตามตัวแปร

ชุมชนโดยใช้สถิติทดสอบ One way  ANOVA ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สําหรับตัวแปร 2 กลุ่ม

ใช้ t-test และตัวแปร 3 กลุ่มใช้ F-test  เมือพบความแตกต่างกันจะทําการทดสอบเป็นรายคู่ LSD  
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ตารางที  4.34 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ าและขยะ  

 อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามพื นที 
 

การมีส่วนร่วม แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 

1. การวางแผน/การ

ตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม 59.80 5 11.96 

18.5* 0.00 ภายในกลุ่ม 874.47 1358 0.64 

รวม  934.27 1363  

2.การปฏิบัต ิ
ระหว่างกลุ่ม 9.93 5 1.98 

2.53* 0.27 ภายในกลุ่ม 1062.02 1358 0.78 

รวม  1071.95 1363  

3. การรับผลประโยชน์ 
ระหว่างกลุ่ม 141.36 5 28.27 

50.21* 0.00 ภายในกลุ่ม 764.62 1358 0.56 

รวม  905.98 1363  

4. การติดตามและ

ประเมินผล        

ระหว่างกลุ่ม 35.46 5 7.09 

8.21* 0.00 ภายในกลุ่ม 1173.28 1358 0.86 

รวม  1208.74 1363  

5. ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 23.23 5 4.64 

14.37* 0.00 ภายในกลุ่ม 438.96 1358 0.32 

รวม  452.19 1363  

 

จากตารางที  4.34 พบว่า การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม อําเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามพื นที โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 

ANOVAs) พบว่า ประชาชน อําเภออัมพวาทีอยู่ในพื นทีแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการ

สิงแวดล้อมแตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ทั งในด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ        

ด้านการรับผลประโยชน์  ด้านการติดตามและประเมินผล เมือพบความแตกต่าง จึงทําการทดสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้ค่าสถิติ LSD รายละเอียดดังตารางที 4.35 - 4.38 
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ตารางที  4.35 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนของชุมชนในการจัดการ 

 สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่ จําแนก 

 ตามพื นที 

 

การมีส่วน

ร่วมในการ

จัดการ

สิงแวดล้อม 

x  SD 

พื นที 

เทศบาล สวนหลวง บางนางลี ท่าคา แควอ้อม บางแค 

2.44 2.50 2.75 3.07 2.61 2.61 

เทศบาล 2.44 0.88 - -0.05 -0.29* -0.62* -0.17* -0.21* 

สวนหลวง 2.50 0.75  - -0.23* 0.57* -0.11 -0.15 

บางนางลี 2.74 0.75   - -0.33* 0.12 0.08 

ท่าคา 3.07 0.67    - 0.45* 0.41 

แควอ้อม 2.61 0.93     - -0.04 

บางแค 2.65 0.79      - 

* ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที  4.35 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการการ

วางแผนพบว่า พื นทีในตําบล 6  ตําบลมีความแตกต่างกันคู่ที หนึงพื นทีเทศบาลกับสวนหลวง  คู่ทีสอง

เทศบาลกับบางนางลี  คู่ทีสาม เทศบาลกับ แควอ้อม คู่ทีสี เทศบาลกับท่าคา  คู่ทีห้า ระหว่างเทศบาล

กับบางแคคู่แตกต่างระหว่างสวนหลวงกับบางนางลี คู่สวนหลวงกับท่าคา  คู่แตกต่างระหว่างบางนางลี

กับท่าคาและคู่แตกต่างระหว่างท่าคากับแควอ้อม  ส่วนคู่อืน  ๆไม่พบความแตกต่างกัน 
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ตารางที  4.36 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการของชุมชนในการ 

 จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่  

 จําแนกตามพื นที 

 

การมีส่วน

ร่วมในการ

จัดการ

สิงแวดล้อม 

x  SD 

พื นที 

เทศบาล สวนหลวง บางนางลี ท่าคา แควอ้อม บางแค 

2.08 2.22 2.89 2.29 2.31 2.41 

เทศบาล 2.08 0.76 - -0.13 -0.81* -0.20* -0.23* -0.33* 

สวนหลวง 2.22 0.69  - -0.67* -0.07 -0.09 -0.19 

บางนางลี 2.89 0.77   - -0.60* 0.57* 0.47* 

ท่าคา 2.29 0.81    - -0.02 -0.12 

แควอ้อม 2.31 0.64     - -

0.10 

บางแค 2.41 0.66      - 

 

* ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที  4.36 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ

ปฏิบัติการพบว่า พื นทีในตําบล 6 ตําบลมีความแตกต่างกันคู่ที หนึงพื นทีเทศบาลกับบางนางลี คู่ที 

สองเทศบาลกับท่าคา คู่ทีสาม เทศบาลกับ แควอ้อม คู่ทีสี  เทศบาลกับท่าคา  คู่ทีห้า ระหว่างสวน

หลวงกับบางนางลีคู่แตกต่างระหว่างบางนางลีกับแควอ้อม คู่บางนางลีกับท่าคา คู่แตกต่างระหว่าง

บางนางลีกับบางแค และคู่แตกต่างระหว่างท่าคากับแควอ้อม ส่วนคู่อืน  ๆไม่พบความแตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

ตารางที  4.37 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย การมีส่วนร่วมด้านการรับประโยชน์ของชุมชนในการ 

 จัดการ สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่  
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 จําแนกตามพื นที 

 

การมีส่วน

ร่วมในการ

จัดการ

สิงแวดล้อม 

x  SD 

พื นที 

เทศบาล สวนหลวง บางนางลี ท่าคา แควอ้อม บางแค 

2.61 2.67 2.80 2.88 3.01 2.87 

เทศบาล 2.61 0.81 - 0.05 -0.18* -0.27* -0.39* -0.25* 

สวนหลวง 2.67 0.86  - -1.29 -0.21* -0.34* -0.20* 

บางนางลี 2.80 0.82   - -0.08 -0.21* -0.07 

ท่าคา 2.88 0.92    - -0.12 0.01 

แควอ้อม 3.01 0.93     - 1.38 

บางแค 2.87 0.88      - 

* ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที  4.37 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการรับประโยชน์พบว่า 

คู่ทีแตกต่างกันคู่ที หนึงเทศบาลกับบางแค คู่ที สองสวนหลวงกับแควอ้อม คู่ทีสามแควอ้อมกับท่าคา

และคู่ทีสีท่าคากับบางแค ส่วนคู่อืน  ๆไม่พบความแตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที  4.38 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลของชุมชนในการ  

                        จัดการ สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่   
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                        จําแนกตามพื นที 

 

การมีส่วน

ร่วมในการ

จัดการ

สิงแวดล้อม 

x  SD 

พื นที 

เทศบาล สวนหลวง บางนางลี ท่าคา แควอ้อม บางแค 

2.42 2.99 2.61 2.76 2.81 2.63 

เทศบาล 2.42 1.03 - -0.57* -0.19* -0.34* -0.39* -0.21* 

สวนหลวง 2.99 0.93  - 0.37* 0.22 0.17 0.35* 

บางนางลี 2.61 0.85   - -0.15 -0.19* -0.02 

ท่าคา 2.76 0.83    - -0.04 -0.12 

แควอ้อม 2.81 0.92     - -0.17 

บางแค 2.63 0.98      - 

* ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที  4.38 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ

ประเมินผลแลติดตามผลการตรวจสอบพบว่า พื นทีในตําบล 6  ตําบลมีความแตกต่างกันคู่ที หนึงพื นที

เทศบาลกบัสวนหลวง  คู่ที สองเทศบาลกับบางนางลี  คู่ที สาม เทศบาลกับ แควอ้อม คู่ที สี  เทศบาล

กับท่าคา  คู่ทีห้า ระหว่างเทศบาลกับบางแค คู่แตกต่างระหว่างสวนหลวงกับบางนางลี คู่สวนหลวงกับ

บางแค  คู่แตกต่างระหว่างบางนางลีกับบางแคและคู่แตกต่างระหว่างบางนางลีกับท่าคา และแควอ้อม

กับท่าคา ส่วนคู่อืน  ๆไม่พบความแตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที  4.39 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ าและขยะ 
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 อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามเพศ 

 

การมีส่วนร่วม 
เพศชาย n = 618 เพศหญิง n = 746 

t p 
x  SD. x  SD. 

1.การวางแผน/ตัดสินใจ 

2.การปฏิบัต ิ

3.การรับผลประโยชน์ 

4.การประเมินผล 

282 

2.81 

2.93 

2.58 

0.71 

0.65 

0.69 

0.85 

2.70 

2.76 

2.91 

2.62 

0.77 

0.70 

0.81 

0.87 

1.63 

0.71 

0.18 

0.42 

0.22 

0.21 

0.06 

0.60 

รวม 2.78 0.60 2.75 0.67 0.58 0.32 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที4.39 พบว่า เพศชายมีค่าเฉลียการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม 2.78 คะแนน 

ในขณะทีเพศหญิงมีค่าเฉลีย 2.75  คะแนน เมือทําการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการ

สิงแวดล้อม ด้วยวิธีการ t-test ทีระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า เพศชายกับเพศหญิงมีส่วนร่วมในการ

จัดการสิงแวดล้อมไม่แตกต่างกันและเมือแยกพิจารณาในรายด้านทั ง 4 ด้าน พบว่า เพศชายกับเพศหญิงมี

ส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที   4.40 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ าและขยะ อําเภอ 
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 อัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามอาย ุ

 

การมีส่วนร่วม 

อายุ 

10-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 61 ปีขึ นไป 

x  SD. x  SD. x  SD. x  SD. x  SD. x  SD. 

1.การวางแผน 

2.การปฏิบัติ 

3.การรับผลประโยชน์ 

4.การติดตามและ

ประเมินผล 

2.75 

2.61 

2.25 

2.67 

0.67 

0.81 

0.70 

0.82 

2.66 

2.67 

2.31 

2.37 

0.95 

0.86 

0.90 

0.97 

2.64 

2.80 

2.41 

2.57 

0.79 

0.82 

0.82 

0.95 

2.68 

2.88 

2.53 

2.72 

0.79 

0.92 

0.81 

0.90 

2.70 

3.01 

2.55 

2.74 

0.88 

0.93 

0.80 

0.94 

2.66 

2.87 

2.54 

2.72 

0.90 

0.88 

0.78 

1.03 

รวม 2.57 0.47 2.50 0.64 2.60 0.57 2.71 0.57 2.75 0.58 2.70 0.63 

 

  จากตารางที  4.40 พบว่าช่วงอายุทีมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมมากทีสุดคือ  

51-60 ปี มีค่าเฉลีย 2.75 รองลงมาคือช่วงอายุ 41-50 ปี มีค่าเฉลีย 2.71 และช่วงอายุ 21-30 ปี  

มีค่าเฉลีย 2.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที  4.41 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ าและขยะ   

http://www.ssru.ac.th



106 

 

 

 อําเภออัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม จําแนกตามอาย ุ

 

การมีส่วนร่วม แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 

1. การวางแผน/การ

ตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม 2.02 5 0.49 

0.59 0.70 ภายในกลุ่ม 932.25 1358 0.68 

รวม  934.27 1363  

2.การปฏิบัต ิ
ระหว่างกลุ่ม 24.02 5 4.8 

6.22 0.00* ภายในกลุ่ม 1047.92 1358 0.77 

รวม  1071.94 1363  

3. การรับผลประโยชน์ 
ระหว่างกลุ่ม 18.84 5 3.76 

5.76 0.00* ภายในกลุ่ม 887.14 1358 0.65 

รวม  905.98 1363  

4. การติดตามและ

ประเมินผล        

ระหว่างกลุ่ม 20.29 5 4.05 

4.63 0.00* ภายในกลุ่ม 1188.45 1358 0.87 

รวม  1208.74 1363  

 

จากตารางที   4.41 พบว่า การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม อําเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามอายุ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 

Anova) พบว่า ประชาชน อําเภออัมพวามีอายุแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม

แตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ทั งใน ด้านการปฏิบัติ ด้านการรับผลประโยชน์  ด้านการ

ติดตามและประเมินผลส่วนด้านการวางแผนไม่แตกต่างกัน เมือพบความแตกต่าง จึงทําการทดสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้ค่าสถิติ LSD รายละเอียดดังตารางที 4.42 – 4.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที   4.42 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการในการจัดการสิงแวดล้อมของ    
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                      ชุมชนกรณีศึกษาด้านนํ าและขยะภายในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น 

                        รายคู ่จําแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ x  SD 
อาย ุ

10-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 61 ปีขึ นไป 

10-20 ปี 2.25 0.70 - 0.05 -0.16* -0.28* -0.29* 0.28* 

21-30 ปี 2.31 0.90  - -0.11 0.22* 0.24* 0.23* 

31-40 ปี 2.41 0.82   - -0.12 -0.14 -0.12 

41-50 ปี 2.53 0.81    - -0.02 -0.00 

51-60 ปี 2.55 0.80     - -0.01 

61 ปีขึ นไป 2.54 0.78      - 

* ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที  4.42 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามอายุ

พบว่าคู่ทีแตกต่างกันคู่ที หนึงได้แก่การมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีอายุ 10-20 ปีและอายุ 31-40 ปี คู่ที

แตกต่างกันคู่ที2 ได้แก่อายุ 10-20 ปีกับ อายุ 41-50  ปี และคู่ทีแตกต่างกันคู่ที สาม ได้แก่  อายุ 10-20 

ปีกับอาย5ุ1-60 ปี คู่ทีแตกต่างกันคู่ที 4 ได้แก่อาย ุ 10-20 ปีกับอายุ 60 ปีขึ นไป ส่วนคู่อืน  ๆไม่พบความ

แตกต่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที  4.43 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย การมีส่วนร่วมด้านการรับประโยชน์ของชุมชนในการ 
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 จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่  

 จําแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ x  SD 

อาย ุ

10-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 61 ปีขึ นไป 

2.25 2.31 2.41 2.53 2.55 2.54 

10-20 ปี 2.25 0.70 - 0.05 -0.16* -0.28* -0.29* 0.28* 

21-30 ปี 2.31 0.90  - -0.11 0.22* 0.24* 0.23* 

31-40 ปี 2.41 0.82   - -0.12 -0.14 -0.12 

41-50 ปี 2.53 0.81    - -0.02 -0.00 

51-60 ปี 2.55 0.80     - -0.01 

61 ปีขึ นไป 2.54 0.78      - 

* ทีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที  4.43 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการรับ

ประโยชน์พบว่า ส่วนคู่อืนๆไม่พบความแตกต่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที  4.44 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลของชุมชนในการ 
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 จัดการ สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่  

 จําแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ x  SD 
อาย ุ

10-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 61 ปีขึ นไป 

10-20 ปี 2.67 0.82 - - 0.29* 0.09 -0.06 -0.07 -0.05 

21-30 ปี 2.37 0.97  - -0.21* -0.35* -0.37* -0.35* 

31-40 ปี 2.57 0.95   - -0.15 -0.16 -0.14 

41-50 ปี 2.72 0.90    - 0.01 -0.15 

51-60 ปี 2.74 0.95     - -0.02 

61 ปีขึ นไป 2.71 1.03      - 

* ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที 4.43 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการรับ

ประโยชน์พบว่าอายุ 51-60 ปีมีส่วนร่วมในการจัดการนํ าและขยะสูงกว่า  อายุ 41-50 ปี อายุ 61 ปีขึ น

ไป ส่วนคู่อืน  ๆไม่พบความแตกต่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที   4.45 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ าและขยะ 
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 อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามสถานภาพ 

 

การมีส่วนร่วม 

สถานภาพ 

โสด สมรส หม้าย แยกกันอยู ่

N=511 N=749 N=74 N=30 

x  SD x  SD x  SD x  SD 

1. การวางแผน 2.72 0.77 2.65 0.84 2.64 0.97 2.86 0.97 

2. การปฏิบัต ิ 2.72 0.88 2.84 0.88 3.-5 0.89 2.91 0.86 

3. การรับผลประโยชน์ 2.32 0.80 2.51 0.82 2.49 0.74 2.41 0.73 

4. การติดตามและประเมินผล 2.61 0.89 2.65 0.97 2.77 0.97 2.46 0.82 

รวม 2.59 0.57 2.66 0.59 2.74 0.56 2.66 0.46 

 

             จากตารางที  4.45 พบว่า สถานภาพทีมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมมากทีสุด คือ 

หม้าย มีค่าเฉลีย 2.82 รองลงมาคือ โสด มีค่าเฉลีย 2.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที  4.46 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ าและขยะ         
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 อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามสถานภาพ 
 

การมีส่วนร่วม แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 

1. การวางแผน/การ

ตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม 2.59 3 0.86 

1.26 0.29 ภายในกลุ่ม 931.68 1360 0.78 

รวม  933.27 1363  

2.การปฏิบัต ิ
ระหว่างกลุ่ม 9.58 3 3.19 

4.09 0.07 ภายในกลุ่ม 1062.36 1360 0.78 

รวม  1069.94 1363  

3. การรับผลประโยชน์ 
ระหว่างกลุ่ม 10.64 3 3.54 

5.38 0.01 ภายในกลุ่ม 895.35 1360 0.66 

รวม  905.99 1363  

4. การติดตามและ

ประเมินผล        

ระหว่างกลุ่ม 2.76 3 0.92 

1.04 0.37 ภายในกลุม่ 1205.98 1360 0.89 

รวม  1208.75 1363  

 

จากตารางที  4.46 พบว่าการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม ตําบลบาง-

นางลี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามสถานภาพ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One way Anova) พบว่า ประชาชน ในอําเภออัมพวาทีมีสถานภาพแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมใน

การจัดการสิงแวดล้อมไม่แตกต่างกัน ทั งในภาพรวม ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ ด้านการติดตาม

และประเมินผล  ส่วนด้านการรับประโยชน์  มีความแตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญทางสถิต0ิ.05เมือพบ

ความแตกต่าง จึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้ค่าสถิติ LSD  (Least Significant 

Difference Method) รายละเอียดดังตารางที 4.47 – 4.48 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที  4.47 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ของชุมชนใน 
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 การจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นราย 

 คู่จําแนกตามสถานภาพจําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ ค่าเฉลีย SD 
สถานภาพ 

โสด สมรส หม้าย แยกกันอยู ่

-โสด 2.73 0.88 - -0.19* -0.17 0.09 

-สมรส 2.27 0.85  - 0.01 0.09 

-หม้าย 2.45 1.11   - 0.08 

-แยกกันอยู ่ 2.48 0.64    - 

* ทีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที  4.47 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการรับ

ผลประโยชน์ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีสถานภาพสมรส มีส่วนร่วมด้านการรับประโยชน์สูง

การมีส่วนร่วมของชมุชนทีมีสถานภาพโสด ส่วนคู่อืน  ๆไม่พบความแตกต่าง 

 

ตารางที  4.48 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการของชุมชนในการ 

 จัดการ สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่  

 จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ ค่าเฉลีย SD 
สถานภาพ 

โสด สมรส หม้าย แยกกันอยู ่

-โสด 2.72 0.88 - -0.12* -0.33* -0.19 

-สมรส 2.84 0.88  - -0.21 -0.07 

-หม้าย 3.05 0.89   - 0.14 

-แยกกันอยู ่ 2.91 0.86    - 

* ทีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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จากตารางที  4.48 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ

ปฏิบัติการพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีสถานภาพสมรส มีส่วนร่วมด้านการรับประโยชน์สูงการมี

ส่วนร่วมของชุมชนทีมีสถานภาพโสด ส่วนคู่อืน  ๆไม่พบความแตกต่างกัน 

 

ตารางที  4.49  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ าและขยะ  

                       อําเภอ อมัพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

การมีส่วนร่วม 

สถานภาพ 

ประถม ม.ต้น 
ม.ปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา/

ปวส. 
ป.ตรี 

x  SD x  SD x  SD x  SD x  SD 

1. การวางแผน 2.61 0.72 2.82 0.80 3.03 0.78 2.91 0.56 2.73 0.51 

2. การปฏิบัต ิ 2.74 0.66 2.76 0.73 2.88 0.67 2.93 0.62 2.96 0.41 

3. การรับ

ผลประโยชน์ 

2.82 0.66 2.89 0.78 3.02 0.88 3.40 0.72 2.83 0.83 

4. การติดตาม

และประเมินผล 

2.53 0.77 2.49 0.94 2.81 0.97 3.05 0.65 2.75 0.84 

รวม 2.67 0.59 2.74 0.71 2.94 0.64 3.07 0.50 2.81 0.49 

 

จากตารางที  4.49 พบว่า ระดับการศึกษาทีมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมมากทีสุด คือ 

ระดับอนุปริญญา/ปวส. มีค่าเฉลีย 3.07 รองลงมาคือ ระดับมัธยมปลาย/ปวช. มีค่าเฉลีย 2.94 และ 

ระดับประถม  มีค่าเฉลีย 2.67 
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ตารางที  4.50 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ า ขยะ อําเภอ 

 อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

การมีส่วนร่วม แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 

1. การวางแผน/การ

ตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม 1.72 5 0.34 

0.50 0.70 ภายในกลุ่ม 932.55 1358 0.69 

รวม  934.28 1363  

2. การปฏิบัต ิ
ระหว่างกลุ่ม 26.61 5 5.32 

6.91 0.00 ภายในกลุ่ม 1045.33 1358 0.77 

รวม  1071.95 1363  

3. การรับผลประโยชน์ 
ระหว่างกลุ่ม 15.49 5 3.09 

4.72 0.00 ภายในกลุ่ม 890.49 1358 0.65 

รวม  905.98 1363  

4. การติดตามและ

ประเมินผล        

ระหว่างกลุ่ม 4.17 5 0.84 

0.94 0.45 ภายในกลุ่ม 1204.57 1358 0.89 

รวม  1208.74 1363  

5. ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.52 5 0.30 

0.90 0.48 ภายในกลุ่ม 460.67 1358 0.34 

รวม  462.19 1363  

 

จากตารางที  4.50 พบว่า การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม อําเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามระดับการศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One way Anova) พบว่า ประชาชน ทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการ

สิงแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ 0.05 ในด้านการปฏิบัติการ และ ด้านการรับ

ผลประโยชน์  ส่วนด้านการติดตามและประเมินผลและด้านการวางแผน ไม่แตกต่างกัน เมือพบความ

แตกต่าง ดังนั นจึงต้องทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้ค่าสถิติ LSD (Least Significant 

Difference Method) รายละเอียดดังตารางที 4.51-4.52 
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ตารางที  4.51 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียต่อ การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการในการจัดการ 

 สิงแวดล้อมของชุมชนด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นราย 

 คู่ จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา x  SD 

พื นที 

ประถม ม.ต้น 
ม.ปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา/

ปวส. 

ปริญญา

ตรี 

สูงกว่า

ปริญญา

ตรี 

-ประถม 2.75 0.83 - 0.03 -0.09 -0.02 -0.36* -0.85* 

-ม.ต้น 2.72 0.89  - -0.13 -0.05 0.39* -0.88* 

-ม.ปลาย/ปวช. 2.85 0.89   - 0.07 -0.26* -0.75* 

-อนุปริญญา/

ปวส. 

2.78 0.85    - -0.33* -0.82* 

-ปริญญาตรี 3.11 0.93     - -0.49* 

-สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

3.60 0.84      - 

* ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0,05 

 

จากตารางที  4.51 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ

ปฏิบัติการพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีส่วนร่วมด้านการ

วางแผนสูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีระดบัการศึกษามัธยมต้น ปริญญาตรี ประถมศึกษา มัธยม

ปลาย/ปวช. ส่วนคู่อืน  ๆไม่พบความแตกต่าง 
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ตารางที  4.52 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย การมีส่วนร่วมด้านการได้รับประโยชน์ในการจัดการ 

 สิงแวดล้อม ของชุมชนด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นราย 

 คู ่จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับ

การศึกษา x  SD 

พื นที 

ประถม ม.ต้น 
ม.ปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา/

ปวส. 

ปริญญา

ตรี 

สูงกว่า

ปริญญา

ตรี 

-ประถม 2.54 0.76 - -0.18* -0.15* -0.6 0.27* 0.41* 

-ม.ต้น 2.37 0.82  - -0.01 -0.24* 0.09 0.24 

-ม.ปลาย/ปวช. 2.38 0.79   - -0.22* 0.11 0.26 

-อนุปริญญา/

ปวส. 

2.61 0.94    - 0.33* 0.48* 

-ปริญญาตรี 2.27 0.87     - 0.14 

-สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

2.13 0.63      - 

* ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0,05 

 

จากตารางที  4.52 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการได้รับประโยชน์

พบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีส่วนร่วมด้านการวางแผนสูงกว่าการ

มีส่วนร่วมของชุมชนทีมีระดับการศึกษามัธยมต้น ปริญญาตรี ประถมศึกษา มัธยมปลาย/ปวช.ส่วนคู่

อืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตารางที  4.53 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ าและขยะ อําเภอ   

 อัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามอาชีพ 

 

การมีส่วนร่วม 

อาชีพ 

เกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้างทัวไป 
รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
อืนๆ 

x  SD x  SD x  SD x  SD x  SD 

1. การวางแผน 2.72 0.84 2.60 0.93 0.68 0.76 2.70 0.87 2.71 0.79 

2. การปฏิบัต ิ 2.95 0.87 2.93 0.89 2.71 0.84 3.07 1.05 2.63 0.83 

3. การรับ

ผลประโยชน์ 

2.57 0.75 2.44 0.87 2.57 0.83 2.25 0.88 2.18 0.71 

4.การติดตามและ

ประเมินผล 

2.76 0.93 2.64 0.98 2.60 0.91 2.60 1.11 2.57 0.88 

รวม 2.75 0.58 2.65 0.58 2.64 0.60 2.65 0.64 2.52 0.52 

 

 จาตารางที  4.53 พบว่า อาชีพทีมีส ่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมมากทีส ุดคือ

เกษตรกรรม มีค่าเฉลีย 2.75 รองลงมาคือ และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลีย 2.65 และ ค้าขาย มี

ค่าเฉลีย 2.65  
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ตารางที  4.54 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ า ขยะ อําเภอ 

 อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามอาชีพ 
 

การมีส่วนร่วม แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 

1. การวางแผน/การ

ตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม 2.14 4 0.54 

0.78 0.54 ภายในกลุ่ม 932.14 1359 0.68 

รวม  934.28 1363  

2.การปฏิบัต ิ
ระหว่างกลุ่ม 30.19 4 7.54 

9.85 0.00 ภายในกลุ่ม 1041.76 1359 0.76 

รวม  1071.76 1363  

3. การรับผลประโยชน์ 
ระหว่างกลุ่ม 37.40 4 9.35 

14.63 0.00 ภายในกลุ่ม 868.85 1359 0.64 

รวม  906.25 1363  

4. การติดตามและ

ประเมินผล        

ระหว่างกลุ่ม 6.72 4 1.68 

1.90 0.11 ภายในกลุ่ม 1202.02 1359 0.88 

รวม  1208.75 1363  

5. ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 8.36 4 2.09 

6.26 0.00 ภายในกลุ่ม 453.83 1359 0.33 

รวม  462.19 1363  

 

จากตารางที  4.54 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม อําเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามอาชีพ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 

Anova) พบว่า ประชาชน ตําบลบางนางลี ทีมีอาชีพแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม

ไม่แตกต่างด้านการวางแผน และการประเมินผลกัน แต่ในภาพรวม ด้านการปฏิบัติ ด้านการรับ

ผลประโยชน์ มีความแตกต่างกันทีนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 เมือพบความแตกต่างกัน จึงทําการทดสอบ

รายเป็นรายคู ่LSD รายละเอียดดังตารางที 4.55 – 4.56 
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ตารางที  4.55 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติของชุมชนในการจัดการ 

 สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่ จําแนก 

 ตามอาชีพ 

 

อาชีพ x  SD 

อาชีพ 

เกษตรกรรม ค้าขาย 
รับจ้าง

ทัวไป 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
อืนๆ 

-เกษตรกรรม 2.95 0.87 - 0.17 0.23* -0.11 0.31* 

-ค้าขาย 2.93 0.89  - 0.21* -0.13 0.30* 

-รับจ้างทัวไป 2.71 0.84   - -0.35* 0.08 

-รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.07 1.05    - 0.43* 

-อืนๆ 2.63 0.83     - 

*ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที  4.55 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ เทศบาลตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม ด้านการรับผลประโยชน์พบวา่การมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีอาชีพอืนๆ มีส่วนร่วมด้าน

การรับผลประโยชน์สูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีอาชีพเกษตรกรรม รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย รับจ้างทัวไป ส่วนคู่อืน  ๆไม่พบความแตกต่าง 
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ตารางที  4.56 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ของชุมชนใน 

 การจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ เทศบาลตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัด 

 สมุทรสงคราม เป็นรายคู่ จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ x  SD 

อาชีพ 

เกษตรกรรม ค้าขาย 
รับจ้าง

ทัวไป 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
อืนๆ 

-เกษตรกรรม 2.68 1.07 - 0.37* 0.47* 0.43* 0.08 

-ค้าขาย 2.31 0.81  - 0.04 0.06 0.45* 

-รับจ้างทัวไป 2.27 0.78   - 0.02 0.49* 

-รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2.24 0.87    - 0.51* 

-อืนๆ 2.76 0.89     - 

*ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที 4.56 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ เทศบาลตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม ด้านการรับผลประโยชน์พบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีอาชีพอืนๆ มีส่วนร่วมด้าน

การรับผลประโยชน์สูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีอาชีพเกษตรกรรม รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย รับจ้างทัวไป ส่วนคู่อืนๆไม่พบความแตกต่าง 
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ตารางที  4.57 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ าและขยะ  

 อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามรายได้  
 

การมีส่วนร่วม 

รายได้ 

น้อยกว่า 

5,000 บาท 

5,001-

10,000 บาท 

10,001-

15,000 บาท 

15,001-20,000 

บาท 

x  SD x  SD x  SD x  SD 

1. การวางแผน 2.70 0.77 2.77 0.74 2.90 0.72 2.73 0.64 

2. การปฏิบัต ิ 2.79 0.69 2.79 0.67 2.73 0.69 2.76 0.68 

3. การรับผลประโยชน์ 2.96 0.70 2.91 0.76 2.85 0.94 2.56 1.17 

4. การติดตามและประเมินผล 2.60 0.81 2.62 0.88 2.52 0.86 2.08 0.94 

รวม 2.76 0.63 2.77 0.64 2.75 0.62 2.53 0.73 

 

จากตารางที  4.57 พบว่า รายได้ทีมีผลต่อการมีส่วนในการจัดการสิงแวดล้อมมากทีสุด คือ 

5,001-10,000 บาท มีค่าเฉลีย 2.77 รองลงมาคือ น้อยกว่า 5,000 บาท มีค่าเฉลีย 2.76 และ 15,001-

20,000 บาท มีค่าเฉลีย 2.53 
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ตารางที  4.58 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ า ขยะ อําเภอ 

 อัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามรายได้ 
 

การมีส่วนร่วม แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 

1. การวางแผน/การ

ตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม 6.26 4 1.56 

2.29 0.06 ภายในกลุ่ม 928.01 1359 0.68 

รวม  934.27 1363  

2.การปฏิบัต ิ
ระหว่างกลุ่ม 8.36 4 2.09 

2.67 0.03 ภายในกลุ่ม 1063.59 1359 0.78 

รวม  1071.95 1363  

3. การรับผลประโยชน์ 
ระหว่างกลุ่ม 6.63 4 1.65 

2.50 0.40 ภายในกลุ่ม 899.34 1359 0.66 

รวม  905.98 1363  

4. การติดตามและ

ประเมินผล        

ระหว่างกลุ่ม 1.97 4 0.49 

0.55 0.70 ภายในกลุ่ม 1206.78 1359 0.88 

รวม  1208.75 1363  

5. โดยภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.06 4 0.26 

0.78 0.54 ภายในกลุ่ม 461.13 1359 0.34 

รวม  462.13 1363  

 

จากตารางที  4.58 พบว่าการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม อําเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามรายได้  โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

(One way Anova) พบว่า ประชาชน ทีมีรายได้แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมที

แตกต่างกันในด้านการปฏิบัติการ ส่วนในด้านการวางแผน ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการติดตาม

และประเมินผลไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที 4.59 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการของชุมชนในการจัดการ 

 สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่ จําแนก 

 ตามรายได้ 

 

รายได้ต่อเดือน x  SD 

รายได้ต่อเดือน 

น้อยกว่า

5,000

บาท 

5,001-

10,000

บาท 

10,001-

15,000

บาท 

15,001-

20,000

บาท 

มากกว่า

20,000

บาท 

น้อยกว่า 5,000บาท 2.53 0.94 - 0.42* 0.42* 0.28* 0.27 

5001-10,000บาท 2.11 0.93  - 0.00 0.70* 0.14 

10,001-15,000บาท 2.11 1.05   - 0.70* 0.14 

15,001-20,000 บาท 2.81 1.06    - 0.56* 

มากกว่า20,000บาท 2.25 1.06     - 

*ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที  4.59 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการวางแผน

พบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีรายได้ 15,001-20,000 บาท มีสว่นร่วมด้านการวางแผนสูงกว่าการมี

ส่วนร่วมของชุมชนทีมีรายได้ 5,001-10,000 บาท 10,001-15,000 บาท มากกว่า20,000 บาท ส่วนคู่

อืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssru.ac.th



124 

 

 

ตารางที  4.60 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ าและขยะ  

 อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามระยะเวลาทีอาศัยในชุมชน 
 

การมีส่วนร่วม 

ระยะเวลา 

ตํากว่า 6 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20ปี มากกว่า 20 ปี 

x  SD x  SD x  SD x  SD x  SD 

1. การวางแผน 2.57 0.86 2.65 1.00 2.78 0.68 2.70 0.73 2.68 0.84 

2. การปฏิบัต ิ 2.61 0.85 2.72 0.90 2.74 0.90 2.64 0.86 2.87 0.88 

3. การรับ

ผลประโยชน์ 

2.01 0.76 2.41 0.88 2.27 0.73 2.34 0.73 2.52 0.81 

4.การติดตามและ

ประเมินผล 

2.51 0.88 2.39 1.05 2.68 0.91 2.59 0.86 2.67 0.95 

รวม 2.43 0.51 2.54 0.59 2.62 0.50 2.57 0.53 2.68 060 

 

 จากตารางที  4.60 พบว่า ระยะเวลาทีอาศัยอยู่ในชุมชนมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

สิงแวดล้อม คือ ระยะเวลา มากกว่า 20 ปี มีค่าเฉลีย 2.68 รองลงมาคือ ระยะเวลา 11-15 ปี มีค่าเฉลีย 

2.62 และระยะเวลาตํากว่า 6 ปี มีค่าเฉลีย 2.43 
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ตารางที  4.61  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ า ขยะ อําเภอ   

                      อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามระยะเวลา 
 

การมีส่วนร่วม แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 

1. การวางแผน/การ

ตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม 2.81 4 0.70 

1.02 0.39 ภายในกลุ่ม 931.46 1359 0.69 

รวม  934.27 1363  

2. การปฏิบัต ิ
ระหว่างกลุ่ม 11.31 4 2.83 

3.63 0.06 ภายในกลุ่ม 1060.63 1359 0.78 

รวม  1071.94 1363  

3. การรับผลประโยชน์ 
ระหวา่งกลุ่ม 28.96 4 7.24 

11.22 0.00 ภายในกลุ่ม 877.02 1359 0.64 

รวม  905.98 1363  

4. การติดตามและ

ประเมินผล        

ระหว่างกลุ่ม 6.94 4 1.73 

1.96 0.98 ภายในกลุ่ม 1201.80 1359 0.88 

รวม  1208.74 1363  

5. โดยภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 7.50 4 1.87 

5.60 0.00 ภายในกลุ่ม 454.69 1359 0.34 

รวม  462.19 1363  

 

จากตารางที  4.61 พบว่า การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม อําเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามระยะเวลา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 

way Anova) พบว่า ประชาชน ทีอาศัยอยู่ในระยะเวลาแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการ

สิงแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ 0.05 ในด้านการรับผลประโยชน์ เมือพบความ

แตกต่าง ดังนั นจึงต้องทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้ค่าสถิติ LSD (Least Significant 

Difference Method) รายละเอียดดังตารางที 4.63 ส่วนด้านอืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที  4.62 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ของชุมชนใน 

 การจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นราย 

 คู่ จําแนกตามระยะเวลา 

 

ระยะเวลา x  SD 
ระยะเวลา 

ตํากว่า 6 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี มากกว่า20 ปี 

-ตํากว่า 6 ปี 2.01 0.76 - -0.40* -0.26* -0.33* -0.50* 

-6-10 ปี 2.41 0.88  - 0.14 0.06 -0.10 

-11-15 ปี 2.27 0.73   - -0.07 -0.24* 

-16-20 ปี 2.34 0.73    - -0.17* 

-มากกว่า 20ปี 2.52 0.81     - 

* ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที  4.62 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการรับ

ผลประโยชน์พบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีระยะเวลาทีอาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 20 ปี มีส่วนร่วม

ด้านการรับผลประโยชน์สูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีระยะเวลาตํากว่า 6 ปี 16-20 ปี 6-10 ปี 11-

15 ปี ส่วนคู่อืนๆไม่พบความแตกต่าง 

 

ตารางที  4.63 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย การมีส่วนร่วมด้านปฏิบัติการของชุมชนในการจัดการ 

                    สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่ จําแนกตาม  

                    ระยะเวลา 
 

ระยะเวลา x  SD 
ระยะเวลา 

ตํากว่า 6 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี มากกว่า20 ปี 

-ตํากว่า 6 ปี 2.30 0.91 - -0.12 -0.12 -0.02 -0.25* 

-6-10 ปี 2.47 1.13  - 0.10 -0.02 0.08 

-11-15 ปี 2.50 0.91   - 0.09 -0.12* 

-16-20 ปี 2.25 1.09    - -0.22 

-มากกว่า 20ปี 2.07 1.06     - 

* ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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จากตารางที  4.63 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ เทศบาลตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม ด้านการติดตามและประเมินผลพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีระยะเวลาทีอาศัยอยู่

ในชุมชนมากกว่า 20 ปี มีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผลสูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมี

ระยะเวลามากกว่า 6-10 ปี 11-15 ปี ส่วนคู่อืน  ๆไม่พบความแตกต่าง 

 

ตารางที  4.64 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม  

 ด้านนํ า ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่ จําแนกตามระยะเวลา 

 

ระยะเวลา x  SD 
ระยะเวลา 

ตํากว่า 6 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี มากกว่า20 ปี 

-ตํากว่า 6 ปี 2.01 0.76 - -0.40 -0.26 -0.33 -0.50 

-6-10 ปี 2.41 0.88  - 0.13 0.06 0.10 

-11-15 ปี 2.27 0.73   - -0.07 -0.24* 

-16-20 ปี 2.34 0.74    - -0.17* 

-มากกว่า 20ปี 2.52 0.82     - 

* ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที  4.64 พบว่า การตรวจสอบรายคู่ความแตกต่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมในการ

จัดการสิงแวดล้อม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามระยะเวลา พบว่า คู่ทีแตกต่างกัน

คู่ทีหนึง ได้แก่ ระยะเวลา 11-15 ปี และมากกวา่20 ปี คู่ทีแตกต่างกันคู่ทีสอง ได้แก่ระยะเวลา16- 20 ปี 

และ มากกว่า 20 ปี ในขณะทีคู่อืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที  4.65  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ าและขยะ  

                       อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามการเป็นสมาชิก 
 

การมีส่วนร่วม 
ไม่เป็น n = 1003 เป็น n = 361 

t p 
x  SD x  SD 

1. การวางแผน 2.70 0.80 2.65 0.88 6.58 0.01 

2. การปฏิบัต ิ 2.66 2.82 3.23 0.90 4.44 0.35 

3. การรับผลประโยชน์ 2.41 2.83 2.51 0.76 4.34 0.04 

4.การติดตามและประเมินผล 2.53 2.89 2.94 1.02 4.98 0.03 

รวม 2.58 0.57 2.83 0.57 0.10 0.74 

* ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที  4.65 พบว่า การไม่เป็นสมาชิกมีค่าเฉลียการมีส่วนร่วมในการจัดการ

สิงแวดล้อมอยู่ที 2.58  และเป็นสมาชิกมีค่าเฉลีย 2.83 เมือทําการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ

จัดการสิงแวดล้อมของประชาชนด้วยวิธีการ t-test ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า สมาชิกมี

ส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมแตกต่างกัน ในด้านการวางแผน ด้านการรับประโยชน์ และด้านการ

ติดตามและประเมินผล ส่วนในด้านปฏิบตัิการ มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssru.ac.th



129 

 

 

ตารางที  4.66  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ าและขยะ อําเภอ 

                      อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามตําแหน่งสมาชิก 
 

การมีส่วนร่วม 

ตําแหน่งสมาชิก 

สมาชิก กรรมการ ประธาน อืนๆ 

x  SD x  SD x  SD x  SD 

1. การวางแผน 2.68 0.92 2.62 0.90 2.55 0.68 2.69 0.80 

2. การปฏิบัต ิ 3.14 0.85 3.34 0.97 3.60 0.99 2.65 0.82 

3. การรับผลประโยชน์ 2.51 0.74 2.51 0.74 2.60 0.94 2.40 0.83 

4. การติดตามและประเมินผล 2.85 0.98 3.02 1.00 3.32 0.83 2.53 0.89 

รวม 2.80 0.57 2.87 0.58 3.02 0.58 2.57 0.56 

 

จากตารางที  4.66 พบว่า ตําแหน่งสมาชิกทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม

มากทีสุดคือ ตําแหน่งประธาน มีคา่เฉลีย 3.02 รองลงมาคือ ตําแหน่งกรรมการ มีค่าเฉลีย 2.87 และ

อืนๆ มีค่าเฉลีย 2.57  
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ตารางที  4.67  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ด้านนํ า ขยะ อําเภอ 

                      อัมพา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามตําแหน่งสมาชิก 
 

การมีส่วนร่วม แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 

1. การวางแผน/การ

ตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม 1.04 3 0.34 

0.50 0.67 ภายในกลุ่ม 933.23 1360 0.68 

รวม  934.27 1363  

2. การปฏิบัต ิ
ระหว่างกลุ่ม 97.47 3 32.58 

45.48 0.00 ภายในกลุ่ม 974.21 1360 0.72 

รวม  1071.68 1363  

3. การรับผลประโยชน์ 
ระหว่างกลุ่ม 3.68 3 1.22 

0.14  ภายในกลุ่ม 902.30 1360 0.66 

รวม  905.98 1363  

4. การติดตามและ

ประเมินผล        

ระหว่างกลุ่ม 53.27 3 17.75 

20.90 0.00 ภายในกลุ่ม 1145.47 1360 0.85 

รวม  1208.74 1363  

5. โดยภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 20.74 3 6.91 

21.30 0.00 ภายในกลุ่ม 441.45 1360 0.32 

รวม  462.19 1363  

 

            จากตารางที  4.67 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม อําเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามตําแหน่งสมาชิก โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 

way Anova) พบว่า ประชาชน ทีมีตําแหน่งแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ 0.05  ในด้านการปฏิบัต ิด้านการติดตามและการประเมินผลดังนั นจึงต้อง

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้ค่าสถิติ LSD (Least Significant Difference Method) 

รายละเอียดดังตารางที 4.69 – 4.70 ส่วนด้านอืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที  4.68  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติในการจัดการสิงแวดล้อมของชุมชน                      

                      ด้านนํ าขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู ่จําแนกตามตําแหน่ง 
 

ตําแหน่ง x  SD 
ตําแหน่ง 

สมาชิก กรรมการ ประธาน อืนๆ 

สมาชิก 2.68 0.92 - 0.06 0.13 -0.09 

กรรมการ 2.62 0.90  - 0.70 -0.07 

ประธาน 2.55 0.68   - -0.14 

อืนๆ 2.69 0.79    - 

  

จากตารางที  4.68 การตรวจสอบรายคู่ความแตกต่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมในการจัดการ

สิงแวดล้อม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตําแหน่ง พบว่า คู่ทีแตกต่างกันคู่ทีหนึง ได้แก่ 

ตําแหน่งสมาชิก และอืนๆ ในขณะทีคู่อืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที  4.69 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลในการจัดการ  

 สิงแวดล้อมของชุมชนด้านนํ า ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่  

 จําแนกตามตําแหน่ง 
 

ตําแหน่ง x  SD 
ตําแหน่ง 

สมาชิก กรรมการ ประธาน อืนๆ 

สมาชิก 2.85 0.98 - -0.16 -0.46* 0.32* 

กรรมการ 3.02 1.03  - -0.29 0.49 

ประธาน 3.32 0.83   - 0.79 

อืนๆ 2.53 0.89    - 

* ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที  4.69 การตรวจสอบรายคู่ความแตกต่างค่าเฉลียการมีส่วนร่วมในการจัดการ

สิงแวดล้อม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามตําแหน่ง พบว่า คู่ทีแตกต่างกันคูที่หนึง  

ประธานมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะสูงกว่ากรรมการ สมาชิกและอืนๆ 

ได้แก่ ตําแหน่งสมาชิก และ ประธาน คู่ทีแตกต่างกันคู่ทีสอง ได้แก่ สมาชิก และ อืนๆ ในขณะทีคู่อืนๆ 

ไม่แตกต่างกัน 
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4.4 ข้อเสนอแนะและข้อความคิดเห็นเพิมเติม 
ตอนที 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกียวกับการจัดการสิ งแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 

ความคิดเห็นเพิมเติมเกียวกับการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและปัจจัยของชุมชนในการจัดการ

สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามจากแบบสอบถามปลายเปิด มีผู ้ ให้

ความคิดเห็นเพิมเติม โดยแบ่งเป็น ความคิดเห็นเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ า จํานวน 757คน 

คิดเป็นร้อยละ55.49และความคิดเห็นเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมด้านขยะ จํานวน 535 คน คิดเป็น

ร้อยละ 39.22 โดยจะเรียงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี 

 

ตารางที  4.70 ความคิดเห็นเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ า 
 

ข้อเสนอแนะด้านนํ า 
ความถี 

(จํานวนคน) 
ร้อยละ 

1. รณรงค์ไม่ทิ งขยะลงแม่นํ าลําคลองและร่วมมือกันช่วยกันดูแล

แหล่งนํ าและจัดการนํ าให้สะอาด 

336 44.38 

2. ไม่ปล่อยนํ าเสียหรือของเสียและสิงปฏิกูลลงแหล่งนํ าและต้อง

บําบัดนํ าเสียก่อนปล่อยนํ าเสียลงแหล่งนํ า 

92 12.15 

3. อบรมคนในชุมชนให้เห็นผลดีและผลเสียของนํ าและการใช้นํ าอย่าง

ประหยัดและใช้นํ าให้เกิดประโยชน์ 

68 8.97 

4. ช่วยกันจัดเก็บผักตบชวาและขยะออกจากแม่นํ า 60 6.73 

5. ให้ความรู ้และสร้างจิตสํานึกเกียวกับการอนุรักษ์แหล่งนํ าแก่ชุมชน 57 8.74 

7. จัดประชาสัมพันธ์เรืองการจัดการนํ าให้เข้าถึงทุกครัวเรือน 30 3.81 

8. ขุดลอกคลองเพือให้มีการหมุนเวียนของนํ าในลําคลอง 25 3.30 

9. อบรมทํานํ าหมักชีวภาพและใช้ปุ ๋ ยชีวภาพในการเพาะปลูก 24 3.17 

10. มีการตั งรางวัลให้มีการประกวดการอนุรักษ์นํ าและเผยแพร่

ตัวอย่างชุมชนทีมีการจัดการนํ าทีด ี

19 2.50 

11. ดูแลควบคุมการปล่อยนํ าเสียของโรงงาน/ร้านค้า 15 1.98 

12. มีมาตรการทางกฎหมายและข้อบังคับทีชัดเจนในเรืองนํ า 14 1.84 

13. มีการตรวจสอบคุณภาพนํ าและประเมินผลอย่างสมําเสมอ 12 1.58 

14. ภาครัฐควรเข้ามาประสานงานกับชุมชนอย่างสมําเสมอ 5 0.66 

รวม 757 55.49 
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จากตารางที  4.70 เป็นการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในเรืองการจัดการสิงแวดล้อม

ด้านนํ า พบว่า เรืองทีประชาชนให้ความสําคัญมากทีสุด คือ การรณรงค์ไม่ทิ งขยะลงแม่นํ าลําคลอง

และร่วมมือกันช่วยกันดูแลแหล่งนํ าและจัดการนํ าให้สะอาด จํานวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 44.38 

รองลงมา คือ ไม่ปล่อยนํ าเสียหรือของเสียและสิงปฏิกูลลงแหล่งนํ าและต้องบําบัดนํ าเสียก่อนปล่อยนํ า

เสียลงแหล่งนํ า จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 12.15 ส่วนเรืองทีประชาชนให้ความสําคัญน้อยทีสุด คือ 

ภาครัฐควรเข้ามาประสานงานกับชุมชนอย่างสมําเสมอ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.66 

 

ตารางที  4.71 ความคิดเห็นเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมด้านขยะ 

 

ข้อเสนอแนะด้านขยะ 
ความถี 

(จํานวนคน) 
ร้อยละ 

1.คัดแยกขยะเพือจําหน่ายและแยกขยะนํามาทําปุ ๋ ยหมักชีวภาพ 124 23.11 

2. นํามาเผา/ฝังกลบพื นที 98 18.31 

3.ควรมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนช่วยกันคัดแยก

ขยะตามประเภท 

83 15.51 

2.ไม่ทิ งขยะลงคลองให้ทิ งขยะลงในถังขยะ 42 8.73 

3.ช่วยกันเก็บขยะตามพื นและลําคลอง 35 6.54 

4.สร้างจิตสํานึกเรืองการทิ งขยะแก่ประชาชนและเยาวชนในโรงเรียน 30 5.60 

5.ลดการใช้ถุงพลาสติกนําขยะทีใช้ได้กลับมาใช้ใหม่และใช้ถุงผ้าแทน

หรือใช้สิงของทีย่อยสลายง่าย 

29 5.42 

6.ติดต่อผู ้ รับซื อขยะมาบริการคนในชุมชนและให้ราคาสูง 24 4.48 

7.นําขยะทีเหลือใช้มาทําสิงประดิษฐ์ให้มีมูลค่ามากขึ น 20 3.73 

8.จัดทําถังขยะให้เพียงพอต่อความต้องการและควรมีฝาปิดทุกถัง 20 3.73 

9.จัดประชาคมในชุมชนเพือทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข 15 2.80 

10.ควรมีการเก็บขยะในหมู่บ้านเป็นประจําหรือสัปดาห์ละ 1-2 ครั ง 18 3.36 

11.ออกกฎระเบียบเพือควบคุมการทิ งขยะในชุมชน 14 2.61 

12.การให้ความรู ้ แก่ประชาชนในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและไม่

ก่อให้เกิดมลพิษ 

12 2.24 

13.สร้างเตาเผาประจําหมู่บ้าน 8 1.49 
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ตารางที  4.71 ความคิดเห็นเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมด้านขยะ (ต่อ) 

 

ข้อเสนอแนะด้านขยะ 
ความถี 

(จํานวนคน) 
ร้อยละ 

14.จัดตั งโครงการธนาคารขยะแล้วนําเงินทีได้มาพัฒนาชุมชน 5 0.93 

รวม 535 100 

 

จากตารางที  4.71 เป็นการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในเรืองการจัดการสิงแวดล้อม

ด้านขยะพบว่า เรืองทีประชาชนให้ความสําคัญมากทีสุด คือ คัดแยกขยะเพือนไปขายและแยกขยะ

นํามาทําปุ ๋ ยหมักชีวภาพ จํานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 23.11 รองลงมา คือ นํามาเผา/ฝังกลบพื นที

จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 18.31 ส่วนเรืองทีประชาชนให้ความสําคัญน้อยทีสุด คือ จัดตั งโครงการ

ธนาคารขยะแล้วนําเงินทีได้มาพัฒนาชุมชน จํานวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 

 

4.5 ผลการวิจัยในเชิงคุณภาพ 

              ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  เรืองรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ด้าน

นํ าและขยะ ผู ้ วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและได้นําเสนอผลการวิจัย 3 ตอน ดังนี 

             ตอนที 1 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากหลักการ แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที

เกียวข้องทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ จากผลการวิจัย

ในเชิงปริมาณ 

              ตอนที 2 ผลการสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิ และนําข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และ

สังเคราะห์เพือกําหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ  

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

               ตอนที 3 ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะโดยการจัดกลุ่มสนทนา เพือกําหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อม 

 

ผลการวิเคราะห์ 

ตอนที 1 ผลการศึกษา การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากหลักการ แนวคิดทฤษฏีและ

งานวิจัยทีเกียวข้องพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาพรวมทีเข้ามามีส่วนร่วมทั ง 4 ด้าน

ได้แก่ ด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การได้รับประโยชน์ และการประเมินผล มีความแตกต่างกัน

เนืองมาจากประชาชนจะให้ความสนใจหรือมีส่วนร่วมในกรณีทีเกียวข้องกับตนเอง เช่นด้านการปฏิบัติ
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และการได้รับประโยชน์ ด้วยความใกล้ชิดหรือใช้ประโยชน์จากสิงนั นๆ  แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมในการ

วางแผน/การตัดสินใจและการติดตามตรวจสอบประเมินผล เนืองมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถินจะ

ทําหน้าทีดูแลประชาชน จึงได้ดําเนินการในการวางแผนงานต่างๆพร้อมตั งคณะกรรมการตรวจสอบ

ประเมินผลขึ นมาด้วยกลุ่มองค์กรของตนเอง ทําให้การมีส่วนร่วม 4 ด้านมักจะอยู่ในความดูแลของ

ประชาชนในด้านการร่วมแรงกันการปฏิบัติร่วมกัน ดังนั นองค์กรทีอยู่ใกล้ชิดชุมชนคือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถินทําหน้าทีในการวางแผน/นโยบาย การตรวจติดตามประเมินผลโครงการต่างๆประกอบด้วย

บทบาทของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม ภายใต้การปกครองของอบต. จะเป็นแกนนําในการ

กําหนดทิศทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาสิงแวดล้อมให้กับชุมชน  โดยการจัดการสิงแวดล้อมด้าน

นํ าและขยะจะเน้นการปฏิบัติในการร่วมกันวางแผนและตัดสินใจ  ดําเนินการซึงขึ นอยู่กับความร่วมมือ

ของชุมชนเป็นหลกับทบาทในการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน กํานัน ผู ้ ใหญ่บ้าน 

สมาชิกอบต. นายกอบต. รองนายกอบต. ประชาชนในพื นที  มีความสัมพันธ์เกียวข้องกันกับการมีส่วน

ร่วมในการวางแผน การได้รับประโยชน์ และการติดตามประเมินผล ดังนั นการมีส่วนร่วมทีเกิดขึ น

ระหว่างประชาชนในบทบาททีแตกต่างกัน จะทําให้เกิดผลดีต่อการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ

เพราะความผูกพันกันย่อมก่อให้เกิดความคิดร่วมกันเข้าใจกันพึงพาอาศัยซึงกันและกัน เกิดการ

แลกเปลียนความคิดและความรู ้นําไปสู่การจัดการสิงแวดล้อมได้เป็นอย่างด ี

                ตอนที 2 ผลการสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิและกําหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อม ข้อมูลทีได้จากการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ในตอนที 1 นํามาสรุปและเสนอ

ให้ผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจความเหมาะสม นําข้อเสนอแนะและทําการสัมภาษณ์ในประเด็นทีเกียวข้องนํามา

สร้างเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะโดยมีประเด็นการ

สัมภาษณ์ในด้านการวางแผน/ตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการได้รับประโยชน์และด้านการ

ประเมินผลดังแผนภาพที 1- 6 ซึงผลการสัมภาษณ์จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัยในเชิง

ปริมาณกล่าวคอืการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะในภาพรวมทุก

พื นทีทีได้ไปสัมภาษณ์จะแสดงการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติและการได้รับประโยชน์เป็นหลัก  

รองลงมาเป็นด้านการวางแผนและการติดตามประเมินผลตามลําดับ 

ตอนที 3 การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการมีส่วนร่วมโดยการสนทนากลุ่มแต่ละ

ด้านสรุปได้ ดังนี 

            การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะเป็น

การศึกษาเฉพาะกรณีในพื นทีทีผู ้ วิจัยเลือกแบบเจาะจง ในการแสดงรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน  

พื นทีทีศึกษาวิจัยในครั งนี  คือตําบลบางนางลี ตําบลสวนหลวง ตําบลท่าคา  ตําบลบางแค  ตําบลแคว

อ้อม และตําบลเหมืองใหม่โดยมีประเด็นทีสําคัญได้แก ่
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             1. บริบทของตําบล บริบทของตําบลทีเอื ออํานวยต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม

ด้านนํ าและขยะ ทีเลือกศึกษาในพื นที 6 ตําบล เนืองมาจากมีพืนทีทีคล้ายคลึงกันทางด้านโครงสร้าง

ทางสังคมของชุมชนทีสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม โดยมีโครงสร้างเป็น

สังคมและเศรษฐกิจแบบสังคมเกษตรกรรมรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ได้มาจากการทําสวนและ

รับจ้างโดยทัวไปประชาชนสวนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ลักษณะของสภาพชุมชนในชนบท มีการ

ช่วยเหลือเกื อกูลกันภายในชุมชน  เนืองจากส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีความรักสามัคคี และมีผู ้ นํา

ชุมชนทีเป็นทีศรัทธาของคนในชุมชน การดําเนินกิจกรรรมต่างๆจึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก

คนในชุมชน 

               2. ปัญหาทีพบในแต่ละชุมชน ได้แก ่พื นที อบต.สวนหลวง ประเด็นปัญหา  

- มีขยะโดยเฉพาะถุงพลาสติก  ค่อนข้างมากในลําคลอง ไม่สามารถกําจัดได้หมด 

ทําให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบ  

- บ้านพักรีสอร์ทส่วนใหญ่ไม่มีบ่อดักไข้มันและปล่อยทิ งลงแหล่งนํ าทําให้เกิดนํ าเน่าเสีย 

- มีบ้านพักรีสอร์ทสร้างพื นทีรุกลํ าลําคลองทีเป็นสาธารณะประโยชน์ 

- ประชาชนขาดจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมในชุมชน  มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน 

- ไม่มีพื นทีในการกําจัดขยะ 

- ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีการคัดแยกขยะ 

- มีสวะในลําคลองค่อนข้างมาก 

- นํ าใช้เป็นนํ ากร่อย ขุดนํ าบาดาลแล้วไม่เจอนํ า 

- ชาวบ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

- อบต.ขาดงบประมาณสําหรับการหาสถานทีทิ งขยะเพือช่วยเหลือชาวบ้าน 

          3.  ประเด็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชน 

- ทุกวันที  9 ของทุกเดือนบริษัทวงค์พาณิชจะมารับชื อขยะในชุนโดยชาวบ้านจะนําขยะ

ทีคัดแยกแล้วมาขายเพือสร้างรายได้ 

- มีการขุดลอกคลองลําประโดงเพือให้นํ าถ่ายเทได้ดี 

- มีการตัดหญ้าและเก็บขยะข้างคลอง 

- มีการฝากเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน 

         4,  แนวทางในการพัฒนาชุมชนในอนาคต 

- อบต.สวนหลวงมีโครงการจะทําคลองลําประโดงให้เป็นพื นทีสาธารณะประโยชน์โดย

สมบูรณ์ 

- สร้างกิจกรรมให้ชาวบ้านมีจิตสํานึกทํางานร่วมกัน 

http://www.ssru.ac.th



137 

 

 

- ให้รัฐบาลเข้ามาสนบัสนุนงบประมาณเพือให้มีการรองรับพื นทีการกําจัดขยะ 

- ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ทําเตาเผาขยะโดยใช้แก๊สเป็นเชือเพลิงทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม 

- มีรถช่วยเก็บขยะในชุมชน 

- ให้ผู ้ก่อมลพิษเป็นผู ้เสียค่าใช้จ่าย 

-ให้ความรู ้ความเข้าใจกับชาวบ้านเกียวกับจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะให้มากขึ น 

- ให้ผู ้นําชุมชนเป็นแกนนําให้กับชุมชนในการรณรงค์ให้ชาวบ้านออกเก็บขยะข้างทาง 1  

ครั งต่อสัปดาห์โดยขยายความคิดไปในโรงเรียน  วัด  ตลอดจนชุมชน 

- ให้ใช้วัสดุทีย่อยสลายได้แทนพลาสติก 

- จัดโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดบ้านน่ามอง 

- จัดประชุมแสดงความคิดเห็นเรืองการกําจัดขยะทีเหลือทิ งทางการเกษตรในกลุ่ม 

ชาวบ้านเกษตรกรรมซึงมีความรู ้ เรืองวัสดุทางการเกษตรมากกว่า เพือหาแนวทางในทีดีทีสุด และเป็น

การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน 

2. พื นทีอบต.บางแค  มีประเด็นปัญหา ดังนี 

- ชาวบ้านไม่มีความรู ้ เรืองการกําจัดขยะ  ส่วนใหญ่จะเผา และ ทิ งลงคลอง 

- นํ าทิ งไม่มีบ่อบําบัดนํ าเสีย  ชาวบ้านปล่อยลงแหล่งนํ าโดยตรง 

- ถังขยะมีจํานวนไม่เพียงพอส่งผลให้นักท่องเทียวทิ งขยะไม่เป็นที 

- ตําบลอืนนําขยะมาทิ งทีอบต.บางแค 

1)  ประเด็นการมีส่วนร่วม 

- หน่วยงานทีดูแลด้านนํ าและขยะ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  อบจ . เทศบาล 

- มีกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน เช่นการเก็บและกําจัดขยะ การเก็บผักตบชวา/ขยะใน

คลอง มีการจัดภูมิทัศน์ข้างทาง  

- การคัดแยกขยะ การสร้างบ่อดักไขมัน 

2) แนวทางในการพัฒนาชุมชน 

                  -  วัสดุทีเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น กิงไม้เอาไปเผาถ่าน  มะพร้าวทําเชื อเพลิง สุมกัน 

ยุง ทําขนม เปลือกส้ม เชือม ทําหมี ต้นลิ นจี เผาถ่าน       

- ขยะเหลือทิ งในชุมชน นําไปถุงใส่ของ พลาสติก ขวด นําไปขาย นํามันทีเหลือจาก 

การทอดอาหารนําไปขายเพือผลิตไบโอดีเซล 

- นําขยะมาผลิตเป็นพลังงานเพือใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน    

- จัดตั งธนาคารขยะ 
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- ปลูกจิตสํานึกไมใ่ห้ชุมชนทิ งขยะลงแหล่งนํ า   

 3.  พื นทีอบต. ท่าคา ประเด็นปัญหา ดังนี 

  -  คลองถูกปล่อยปะละเลยเกิดจากมีนํ าประปาบางบ้านไม่เคยมองดูลําคลองเลยว่าเป็น 

อย่างไรและมีการปล่อยนํ าทีใช้แล้วลงลําคลอง 

   -  มีการดักนํ าไม่สามารถระบายนํ าลงสู่ทะเลได้ 

   -  ส่วนเรืองของนํ า จะเป็นเรืองของสาหร่ายเยอะ เนืองจากไม่มีเรือวิงทําให้นํ านิงไม่มีการ 

ถ่ายเทของนํ า และปัญหาหลักก็คือ ผักตบชวา จัดการยากมากถ้าจะให้ดีเราต้องมี                                                                                      

   -  โรงงานทีปล่อยนํ าเสียลงแม่นํ าเรา พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นใครถ้าเราพิสูจน์ได้เขาจะจ่าย 

ค่าเสียหาย คนสมัยนี ไม่มีการดูแลคลองเนืองจากมีนํ าประปาใช้เลยไม่มีใครสนใจคลองเมือมีการ

อาบนํ าก็จะมีนํ าสบู่ลงสู่แหล่งนํ า สาเหตุหลักเกิดจากการความเจริญอยากทราบว่าแนวความคิดทาง

สิงแวดล้อมของนํ ามีความสําคัญอย่างไร 

- ถ้าเรามีจัดการคลอง มีการจัดการวัชพืชในนํ า นํ าก็จะสะอาดนํ า นํ าเราก็จะสามารถใช้ได้ 

- นํ าเป็นส่วนสําคัญของคนท่าคามีชีวิตผูกพันลําคลองใช้ในชีวิตประจําวัน ใช้ซักผ้า ใช้อาบ  

ใช้หุงต้ม ในช่วงนั นความเจริญยังไม่เข้านํ ามีคุณภาพดี แต่ตอนนี มีความเจริญเข้ามา มีปัญหามาก

เกียวกับขยะ เดิมในชุมชนของเราไม่มีการปลูกจิตสํานึก ในการใช้ชีวิตแบบบ้านๆ ก็จะมีการโยนขยะลง

คลองแต่เราก็มีการจัดถังขยะให้ แต่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะบางคนก็ยังโยนลงไป 

           2. ประเด็นการมีส่วนร่วม 

 - ในการมีส่วนร่วมไม่ใช่ว่าชาวบ้านไม่มีส่วนร่วม เนืองจากชาวบ้านไม่มีเวลาเพราะชาวบ้าน 

ส่วนใหญ่ทําการเกษตร ต้องขึ นตาลแต่เช้า 

 - วันหยุดเรามีการนัดหมายกันกําจัดวัชพืชข้างทางและในลําคลอง เราจะมีตัวแทนชาวบ้าน 

หมูล่ะ 7 คน จากการประเมินมีผู ้ เข้าร่วมทํากิจกรรมประมาณ 100 คน 

 -  เรืองของบ่อดักไขมัน ทางนายก ให้ทุนสนับสนุนในการทําบ่อดักไขมันช่วยทําให้นํ า 

สะอาดเราจะทําบ่อดักไขมันทุกๆร้านทีขายอาหาร เรามีการให้ความรู ้ จากอนามัย อสม. มีการอธิบาย

ทุกๆบ้านจากการให้ความรู ้ ทําให้นํ าสะอาดกว่าเดิมมาก คลองใหญ่มีความสะอาดมากขึ น ส่วนลําประ-

โดงก็จะมีวัชพืชเยอะและชาวบ้านมีการเทนํ าซักผ้าลงในคลองทําให้สาหร่ายเจริญเติบโตมากยิงขึ น 

เมือก่อนทีนํ าเสียเกิดจากปัจจัย คือ คนในชุมชนมี การเคียวนํ าตาล และร้านค้า 

-อบต. มีโครงการคือทําคลองให้ลึกจะทําให้นํ าถ่ายเทและทําให้นํ าใสขึ น บ้านทีมีครัว 

ติดคลองมีการเทนํ าลงและทําให้นํ าเน่า มีการขุดคลองท่าคาและคลองเลน เพือให้นํ าถ่ายเท 

 ผู ้ ทีนํานโยบายเข้าสู่ชุมชน ได้แก่ เจ้าหน้าทีอนามัย อสม. นํานโยบายเข้าสู่หมู่บ้านแต่ล่ะหมู่บ้านมี

ตัวแทนจัดการประชุม จะมีการนัดประชุมนําความรู ้ ไปเผยแผ่ให้ชาวบ้าน ท่านนายกมีการจัดโครงการ
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เข้าโรงเรียนเรืองการมีส่วนร่วม คือ อบต. เข้าโรงเรียนจะมี การให้ความรูก้ารมีส่วนร่วมมีการปลูกฝัง

ตั งแต่เด็กๆ เพือให้เด็กนําความรู ้ ไปบอกผู ้ปกคลอง มีการนัดผู ้ นําชุมชนมาประชุมและนําความรู ้ ไป

กระจายต่อหมู่บ้านส่วนเรืองของคนไม่มีเวลาเรามีการนัดคนทีมีเวลามารับความรู ้ เพือไปชักชวนคนทีไม่

มีเวลา เมือล่าสุดเรามีการนัดหมาย ในการมีส่วนร่วมในการเก็บข้างทาง และถางหญ้า เป็นต้น 

-  กิจกรรมในการสร้างจิตสํานึก ประกอบด้วย   มีการให้ความรู ้ขั นพื นฐาน เช่น  

นักเรียนและชาวบ้านและนําไปสู่การปฏิบัติโดยแกน นํา ของชุมชนมีจิตอาสาเมือเด็กเห็นผู ้ นําทําเขาก็

จะทําตามและผู ้ใหญ่ต้องมีการชักนําเด็กในการมีส่วนร่วม ก็จะเกิดการปลูกฝัง พื นทีตามชายคลองมี

วัชพืชเยอะ เรามีการทําให้ดูก่อนสองสามครั งแล้วเราจะรอดูว่าเขาจะทําตามหรือเปล่าพอเขาเห็นเราทํา

บ่อยๆช่วงหลังๆเขาก็ทําตามเรา เราทํากันแล้ว การทําซํ าเป็นสิงทีดี ในฐานะทีเป็นครูเราต้องทําเป็น

ตัวอย่างก่อนทําให้ ดูไปเรือยๆจนเกิดความระอายใจก็จะมีการทําตาม และมีการตั งชุมนุมสิงแวดล้อม

และรักษ์เทพสุวรรณ ทําแล้วได้ผลดีมาก เรามีการสร้างนิสัยให้เด็ก เพราะฉะนั นการเป็นผู ้นําเราต้องนํา

และทําให้ดูก่อน อยากให้เด็กรับผิดชอบหน้าบ้านตัวเองแต่ล่ะบ้านเมือพ่อแม่เห็นก็ต้องทําตามก็จะทํา

ให้หน้าบ้านสะอาด เมือเห็นบ้านหนึงทําแล้วต้องมีบ้านหนึงทําตาม การเป็นผู ้ นําเป็นวิธีทีดี ถ้าเขาทิ ง

เราก็เก็บเราทําไปเรือยๆก็จะมีผู ้ทําตามผมเชือว่าการเป็นผู ้นําทําให้ผู ้ทําตามได้ 

- การทําให้ลําคลองสะอาดเราทํากันมาตลอด ตอนเด็กๆสมัยก่อนการทําความสะอาด 

ของคลองหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันมีผักตบชวาลอยมาเรามีการเก็บเราเห็นบ้านนั นทําเราไม่ทําเราเกิด

ความระอายใจเราต้องทํา สมัยนี คนไม่มีเวลาต้องขึ นตาลแต่เช้าถ้าสมัยนี เหมือนสมัยก่อนก็จะสะอาด

และปัจจุบันเรือไม่คอ่ยวิงทําให้ผักตบชวาเยอะและแต่ละบ้านไม่มีใครเก็บต่อไปเราจะมีการทําโครงการ 

- การปลูกจิตสํานึกเป็นสิงทียากเราจะเริมปลูกฝังทีเด็กก่อนส่วนกลุ่มทีเป็นผู ้ใหญ่เราจะ 

เลือกผู ้นําชุมชนไปทําให้ชาวบ้านดูก่อนมีการทําให้เห็นเป็นประจํา 

แนวทางการพัฒนาด้านนํ า โดยนํ ามีความสะอาดมีบางส่วนนํ าไม่ดีเวลาฝนตกเช่น  

จังหวัดราชบุรี ดําเนินพอฝนตกมีการปล่อยนํ าเสียลงมาเราต้องแก้ไขทีต้นเหตุคือที จังหวัดราชบุรีอาจมี

การจัดแบบการมีส่วนร่วมไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึงต้องร่วมมือกันทั งจังหวัด  

- มีการแก้ไขปัญหาทีต้นเหตุ เช่น คลองตื นเขินมีการขุดคลอง ปัญหานํ าเสียจากทีอืนเรา 

ต้องแก้ไขทีต้นเหตุต้องมีการร่วมมือจากหน่วยงานต่าง  ๆปัญหาเกิดตรงไหนเราก็แก้ตรงนั น 

- มีการทําบ่อดักไขมันและข้อบัญญัติในชุมชน 

การบริหารจัดการนํ า โดยการปลูกจิตสํานึก มีการณรงค์ มีการตั งโครงการ 

 แนวทางการพัฒนาขยะ การจัดการขยะมีการดําเนินการมีการนําขยะไปทําปุ ๋ ย มีการคัดแยก

ขยะและมีการนําไปขาย มีการให้ความรู ้และประชุมสัมมนามีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวมี

การ รณรงค์ มีการนําเด็กไปเข้าค่าย พาเด็กพายเรือเก็บขยะในลําคลอง ถ้ามีกีฬาภายในชุมชนเราจะมี
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การแทรกในเรืองของการรณรงค์ขยะเข้าไปด้วย มีเกษตรนําขยะทีมีการคัดแยกแล้วนําไปทําปุ ๋ ย เช่น 

เศษอาหาร ผักตบชวามีการจัดการยากเราไม่รู ้ จะกําจัดยังไงเราจะมีการขอเครืองมือบดและเราจะรับ

ผักตบชวาแห้งมาทําปุ ๋ ยและนําไปขายให้ชาวสวนมีการซื อเรือไปเก็บผักตบชวาและมีการปลูกจิตสํานึก

ให้แก่ชุมชนชาวบ้าน อบต.  มีการรณรงค์ไม่ใช้โฟมในตลาดเราใช้ใบตองแทน ทางสาธารณสุขให้ อสม. 

ลดการใช้ถุงพลาสติก 

        ข้อเสนอแนะ รณรงค์ให้คนในชุมชนร่วมกันรักษาแหล่งนํ า  โดยต้องเริมจากครัวเรือน 

ของตนเองก่อน แยกขยะก่อนทิ ง ควรรณรงค์หาวิธีการหรือมาตรการให้ประชาชนในชุมชนมีการจัดการ

ทีดี หาวิธีการกําจัดขยะทีสามารถดัดแปลงให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน  เชน่ทําปุ ๋ ยหมัก ชีวภาพ  หรือ

นํามาสร้างรายได้ ไม่ทิ งขยะลงในคลอง ดูแลวัชพืชบริเวณหน้าบ้าน ไม่ทิ งขยะลงในแหล่งนํ า ไม่ใช้

สารพิษทีเป็นอันตรายแก่สัตว์นํ า ช่วยกันกําจัดผักตบชวา การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือง ทิ งขยะให้

ถูกที สร้างนิสัยการรักษาความสะอาด ต้องมีการปลูกจิตสํานึก มีเครืองมือกําจัดผักตบ มีการคัดแยก

และทําเป็นปุ ๋ ย  ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานทีรับผิดชอบบ่อยๆสร้างลักษณะนิสัยทีดีในเรืองการกําจัด

ขยะของชุมชนแก่ประชาชนทัวไป อนุรักษ์นํ าให้มีใช้ตลอดไป ไม่ทิ งขยะ ใช้นํ าอย่างประหยัด 

 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตําบลดําเนินการ แยกขยะก่อนทิ ง นําขยะมารีไซเคิล

เพือลดภาระขยะให้น้อยลงในแต่ละบ้าน –หน่วยงาน อบต. เข้าถึงทุกบ้านและเชิญหน่วยงานภายนอก

มาให้ความรู ้ ไม่ทิ งขยะลงในคลอง ชาวบ้าน อบต. ทุกหน่วยงานราชการต้องร่วมมือกัน  ควรให้เกษตร

ตําบล  มาแนะนําเรืองการใช้ปุ ๋ ยจากขยะให้ทุกคนรับทราบ และอบต. ควรมีวัสดุในการทําปุ ๋ ย ให้

ชาวบ้านนําไปใช้ฟรีหรือขายในราคาถูก 

 

 4. พื นทีอบต. แควอ้อม  มีประเด็นปัญหาดังนี นํ าในคลองไม่ใช้อุปโภคและบริโภค  และ

มีปัญหาเรืองนํ าในบางจุด นํ าเสียเกิดจากอําเภอปากท่อ มีการประสานงานกับอบต. อัมพวา  อําเภอ

ปากท่อ   มีปัญหาเรืองนํ าแต่แก้ไม่ได้ มีชมรมรักษ์นํ าของสมุทรสงครามประสานงานกับจังหวัดราชบุรี

แต่จัดการไม่ได้ มีประปาผิวดิน  แต่ก่อนใช้นํ าบาดาล แต่มีปัญหาเรืองนํ าน้อย   นํ าไหลไม่แรง  มีการดึง

นํ าจากแม่นํ า เข้าเครืองกรอง  แจกจ่ายกับชุมชน  ชุมชนมีความพอใจกว่าทีเคยใช้นํ าบาดาลเมือนํามา

ทํานํ าประปา มีการเปลียนจากนํ าบาดาลเป็นนํ าประปา ชาวบ้านหมู่ 7 มีความพึงพอใจและหมู่อืนๆพึง

พอใจใช้ประปา ผิวดินมักมีเฉพาะหมู่บ้านใกล้นํ า เช่นหมู ่3, 6และหมู ่7 และประปาใต้ดินใน หมู ่1 ,2, 

4 และหมู ่5  

 การตรวจคุณภาพนํ าโดย มีส่วนราชการเข้ามาวัดค่าของนํ า เช่น ความกระด้าง ปริมาณ

ออกซิเจนทีละลายนํ า นํ าในคลองแควอ้อมสามารถดืมได้ แต่ขยะมูลฝอยมีการปะปนมาพร้อมกับ 

ผักตบชวา แต่ไหลมา จากทีอืนโดยเฉพาะในฤดูฝนมีการ รายงานให้ผู ้ใหญ่ทราบแต่กว่าจะดําเนินการ
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ปัญหาก็ผ่านไปแล้ว เพราะเป็นเมืองนํ าไหล นํ าทิ งจากส้วมปล่อยท่อลงในคลองการพัฒนาทําให้พันธ์

ไม้หายไป มีหินเข้ามาแทรกในริมตลิงพันธุ ์ไม้ชายคลองทีเหลืออยู ่เช่น ต้นจาก ลําพู มีการปลูกป่าชาย

เลน มีหิงห้อยจํานวนลดลง เนืองจากการทําสวนฉีดยาฆ่าแมลง และการเปลียนแปลงของสวน มีผลต่อ

หิงห้อยหรือเช่นนํ าขึ นนํ าลง จะพบหิงห้อยยักษ์อยู่ในสวน ขยะในชีวิตประจําวันมีปัญหามากทีสุดขยะ

ในแต่ละวันประมาณ 10 กก. ต่อครอบครัว ทีทิ งขยะไม่มีทีทิ ง บางแคก็มาฝากทีแควอ้อม มีการห้ามทิ ง

ขยะข้ามจังหวัด 

 แนวทางการพัฒนา โดย อบต. แควอ้อม มีจํานวนคลอง 14 คลอง แต่ละหมู่บ้านมีการ

จัดตั งกลุ่มอนุรักษ์นํ าให้ทุกคนมีสว่นร่วมในการอนุรักษ์นํ า ผู ้ นําต้องปฏิบัติก่อน ในด้านการปลูก

จิตสํานึกโรงเรียนเป็นผู ้เริมต้นในการปลูกจิตสํานึก ก่อนแล้วค่อยขยายมาทีชุมชน มีข้อบัญญัติเรืองการ

บําบัดนํ าเสีย แต่ยังทําไม่ได้แต่เริมทําในร้านอาหารมีบ่อดักไขมันใช้ แต่ในบ้านยังไม่มี มีปัญหาเรือง

งบประมาณ พร้อมเรืองขยะด้วยคนแควอ้อมมี 2 พวก คือ คนริมนํ ากับคนในสวน  คนในสวน ไม่ปล่อย

นํ าลงคลอง แต่คนริมนํ ามีพื นทีทีจะใช้เก็บของเสียไม่มีหรือมีน้อย เมือ 2- 3 วนัมีการปล่อยนํ าเสียมา

จากราชบุรี แก้ปัญหาไม่ได้ ควรปลูกจิตสํานึก อบต. ควรมีมาตรการจับปรับคนทีทิ งของเสียลงในแหล่ง

นํ าเช่นนํ าเสียมีคนมาเก็บขยะ เช่น แก้ว ขวด ไปขาย ขยะในหมู่บ้าน จากต้นลิ นจี บางคนทําปุ ๋ ยหรือ

นําไปเผาถ่าน อบต. จัดการขยะโดยส่วนไหนขายได้ก็นําไปขายก่อน ทํานํ าชีวภาพ คนไม่ชอบใช้   ขยะ

ก็ยังมีปัญหา เคยอยากมีเตาเผา แต่พื นทีไม่มีทีตั ง ค่าขนเก็บขยะเดือนละ 30,000 บาทต่อเดือน    

อําเภออัมพวาขาดการมีส่วนร่วม แม่ค้าไม่ค่อยให้ความร่วมมือ  ใช้เด็กเป็นผู ้กระตุ ้นเตือนผู ้ ใหญ่ อบต. 

ทําคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน โดยไม่หวังสิงตอบแทน เมือมีปัญหาสิงแวดล้อม

ต้องตั งองค์กร เช่น NGO เก็บเงินจากโฮมสเตย์เพือนําเงินมาพัฒนา โดยมีเจ้าภาพดูแล องค์ทีทําหน้าที

ดูแลนักท่องเทียวคือ อบต. โดยมีการให้ความรู ้ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสิงแวดล้อม  เช่น  

อาศัยความร่วมมือจากชุมชน มีเจ้าภาพและงบประมาณ ต้องใช้มาตรการใครเป็นผู ้ก่อผู ้นั นเป็นผู ้จ่าย 

 

5. อบต. เหมืองใหม่ มีประเด็นแนวคิดในด้านการจัดการนํ า มีการจัดการนโยบาย 

โดย รวมพลังกับชาวบ้านและมีการเก็บขยะและผักตบชวา ตามแม่นํ าลําคลองเดือน/ครั ง และ

การเกษตรจะมีการใช้นํ าในแม่นํ าลําคลอง ทําการเกษตร ต้องดูแลแหล่งนํ า ในสมัยก่อนมีการใช้เรือใน

การติดต่อ ใช้การมีส่วนร่วมในการช่วยเก็บวัชพืช ในวันที 12 ส.ค.53 มีการเข้าร่วมกิจกรรมเก็บวัชพืช

ผักตบชวา มีการรณรงค์และอนุรักษ์ในพื นทีทีจัดกําจัดขยะและวัชพืชในแม่นํ าลําคลอง อยากให้  

เยาวชน  นักศึกษาสถานศึกษามารณรงค์การปลูกจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพือ

สร้างรายได้และเป็นธุรกิจ ให้ อบต. มาดําเนินการอาทิตย์ละครั ง มีการดําเนินการตั งธนาคารขยะ    

ดําเนินการตั งผังเมือง มีการอนุรักษ์วิธีดั งเดิมต่อต้านวิธีใหม่ การจัดการสิงแวดล้อมโดยนําผักตบชวา
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มาทําปุ ๋ ยอินทรีย์ แต่ปัญหามีความรู ้ เรืองคุณภาพปุ ๋ ยจัดออกมาได้ด้วยดีการขุดลอกคลองมีแต่การขุด

เอาของแข็งแนะแนววิธีการจัดการกับขยะและการอนุรักษ์รักษาแหล่งนํ าสิงแวดล้อมเกียวกับนํ า 

อย่างไรให้เหมาะสมและมีประโยชน์มากทีสุด 

         ประเด็นการมีส่วนร่วม มีแนวคิดทางด้านการจัดการเรืองนํ าในด้านนโยบาย ได้ดําเนินการคือ

รวมประชาชนเก็บวัชพืชขยะในคลอง ในเวลาต่อ 1 หมู่ต่อเดือนเก็บขยะโดยการศึกษาในเรือง

งบประมาณและศึกษาจากข้อร้องเรียนปัญหาจากชาวบ้านทีอาศัยทีริมคลองเพือทราบปัญหาทีต้อง

แก้ไข กลุ่มอนุรักษ์ภาค 7 ได้เข้ามาช่วยดําเนินการในเก็บขยะและมาฟืนฟูแหล่งนํ ามีการดําเนินการ

ขยะมายาวนานแต่แก้ปัญหาไม่สําเร็จ อยากให้ยาวชนเข้ามาดูแลและปลูกจิตสํานึก การดูแลอย่างมี

ส่วนร่วม ให้มีการจัดการทีดี เน้นการตั งผังเมืองมีวิธีการอนุรักษ์ นําผักตบชวาเป็นปุ ๋ ยอินทรีย์ ต้องหา

ความรู ้ ทีดีในการจัดการเรืองปุ ๋ ย 

       แนวทางการมีส่วนร่วม ขยะลดลงนํ าในคลองถ่ายเทได้สะดวก ทํากิจกรรมโดยประชาชนมี 

ส่วนร่วมทั ง 10 หมู ่มีการเก็บขยะในลําคลอง ทําให้นํ ามีการถ่ายเทได้สะดวกในการเก็บขยะอบต.

เหมืองใหม ่จะมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ทําให้ขยะไม่เกิดปัญหารุนแรงมากนัก ในสวนผลไม้จะมี

การเผาของเหลือทิ ง ปริมาณขยะในหมู่บ้านไม่สามารถระบุได้ แต่มีการทํารีไซเคิลผู ้ นําชุมชนเป็น

แบบอย่างทีดีในไม่ทิ งขยะ 

              ในการสร้างการมีส่วนร่วมได้ต้องสร้างจิตสํานึกสําคัญ ในประเด็นนี มีความสําคัญกับ

การสร้างจิตสํานึก ในโรงเรียนอบรมนักเรียนเรืองการสร้างจิตสํานึกเช่นการจัดการเก็บขยะในพื นทีไม่มี

งบประมาณในการพัฒนาผลสัมฤทธิ จากการมีส่วนร่วม  มีการดําเนินงานมานานมีความสําเร็จบ้างไม

สําเร็จบ้างปัจจุบัน คลองสกปรก เนืองจากคลองไม่สามารถถ่ายเทได้ ผู ้ ใหญ่กล่าว มีการดําเนิน

กิจกรรมอย่างต่อเนืองในการจัดการขยะมีการดํางานอย่างสมําเสมอ ช่วยกันทั ง 10 หมู่บ้าน สิงทีได้รับ

ขยะในคลองลดลง แต่ไม่เกิน 100% ทางเดินนํ าดแีละสะดวกกว่าเดิม ดังนั นการมีส่วนร่วมในอบต. 

เหมืองใหม่ค้อนข้างมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอนุรักษ์สิงแวดล้อม เทศบาลจะมาเก็บขยะและตั งถังไว้ให้  

แต ่อบต. เหมืองใหม่จะเก็บกันเองในครัวเรือนส่วนใหญ่ ฝังกลบในสวนผลไม้หรือเผา ปัญหาระยะหลัง

มีนักท่องเทียวโฮมสเตย์มากขึ น  ก็จะมีปัญหาขยะเพิมขึ นก็ต้องดําเนินการหาวิธีแก้ไขต่อไป มีการกําจัด

กันเอง  รีไซเคิล ทําปุ ๋ ย กําลังหาวิธีการกําจัดทีดีและพัฒนาเพิมขึ น รณรงค์การทิ งขยะเมือเทียบกับ

นักท่องเทียวทีนําขยะเข้ามาในพื นที จิตสํานึกมีความสําคัญอย่างไร? “การปลูกจิตสํานึกต้องใช้เวลา

พอสมควร พยายามทําเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านค่อยๆ ปลูกจิตสํานึกให้เปลียนแปลงไปในทางทีด ี   

ในเขต อบต.ไม่มีโรงเรียน ในโรงเรียนอัมพวันสังเกตจากลูกสาวกํานันนําขวดไปโรงเรียน เทศบาลนคร

ภูเก็ต ดูงานมามีการศึกษาการกําจัดขยะอย่างครบวงจร แต่ไม่ทราบการปรับใช้กับชุมชนเป็นอย่างไร” 
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6. พื นที อบต. บางนางลี  มีประเด็นปัญหาดังนี ทิ งขยะลงลําคลอง ไม่มีทีทิ งขยะ มีบางกลุ่ม 

ทําการคัดค้านกัน ขยะไหลมาตามนํ าขึ นนํ าลงแล้วไหลมารวมกันที อบต.บางนางลี มีนํ าเค็ม นํ าในสวน

มะพร้าวเวลาฝนตกจะทําให้นํ าเป็นสีแดงแล้วไหลลงสู่คลองใหญ่ มีการใช้สารเคมีในการเกษตร 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชน โรงเรียนมีกิจกรรมและโครงการปลูกจิตสํานึกในการรักษา

สิงแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ ส่งเสริมให้ความรู ้ ด้านการอนุรักษ์นํ า ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมขุด

ลอกคลองแต่ละครั งและติดตามการดําเนินงานตลอด มีการตัดหญ้าข้างทางและนําหญ้ามาทําปุ ๋ ย    มี

การประชาคมในหมู่บ้านเพือนําไปขาย อบต.จัดการประชุมชี แจงจัดกองทุนรับซื อขยะ มีตัวแทนกลุ่ม

องค์กรไปประชุมนอกพื นทีแล้วนําความรู ้ ทีได้มาเผยแพร่ทางสือ ทุกวันที 15 ของเดือนจะมีการเก็บขยะ

ในหมู่บ้าน 

 แนวทางในการพัฒนาในอนาคต สร้างจิตสํานึกโดยเน้นให้กับเด็กเยาวชน ให้มีการสร้าง

บ่อดักไขมันในหมู่บ้าน ให้มีการให้ความรู ้ เกียวกับสิงแวดล้อมแก่ชุมชน ให้ลงพื นทีเกียวกับการคัดแยก

ขยะทําให้นํ าถ่ายเทสะดวก อยากให้มีเครืองบดผักตับชวาเพือทําปุ ๋ ย ให้ลดการใช้สารเคมีโดยมี

โครงการผักปลอดสารพิษ อยากให้มีการจัดการเรืองมะพร้าวตามร่องสวน   

3. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ งแวดล้อมด้านนําและขยะ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน/ตัดสินใจ โดยร่วมกิจกรรมด้านนํ าและขยะทําให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ในความรู ้ สึกผูกพันและมีความรู ้ สึกเป็นเจ้าของ ชุมชนมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการจัดการ

สิงแวดล้อม และสามารถปรับเป็นแนวคิด เกียวกับการมีส่วนร่วมให้ยืดหยุ่นขึ น มีการเสริมแรงเพือ

กระตุ ้นการมีส่วนร่วม มีการสร้างความรู ้   ความเข้าใจในการมีส่วนร่วม ดังจะเห็นได้จากการสนทนา

กลุ่มตอนหนึงว่า “จัดประชุมแสดงความคิดเห็นเรืองการกําจัดขยะทีเหลือทิ งทางการเกษตรแก่ชุมชน  

ให้ความรู ้ เรืองวัสดุทางการเกษตรกรรรมและหาแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน” ผู ้ นํา

ชุมชนเป็นแกนนําให้กับชุมชนในการรณรงค์ให้ชาวบ้านเก็บขยะข้างทาง 1 ครั งต่อสัปดาห์ โดยขยาย

ความคิดไปสู่โรงเรียนและวัด ในชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน/การตัดสินใจ 

          1. นโยบายด้านสิงแวดล้อมของชุมชน เป็นหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลในแต่ละพื นที

ร่วมกับประชาชนในแต่ละพื นทีโดยภาพรวมคือ มีการขุดลอกคลองลําปะโดงเพือให้นํ าถ่ายเทได้ด ีใน

พื นทีอบต.สวนหลวงมีโครงการจะทําคลองลําปะโดงให้เป็นพื นทีสาธารณะประโยชน์โดยสมบูรณ์  โดย

ให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุน และ ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ผู ้ก่อมลพิษเป็นผู ้เสียค่าใช้จ่าย 

อ บ ต มีโครงการคือทําคลองให้ลึกจะทําให้นํ าถ่ายเทและทําให้นํ าใสขึ น บ้านทีมีครัว ติดคลองมีการเท

นํ าลงและทําให้นํ าเน่า มีการขุดคลองท่าคาและคลองเลน เพือให้นํ าถ่ายเทจะทําให้นํ าใส ผู ้ ทีนํา

นโยบายเข้าสู่ชุมชน คือเจ้าหน้าทีอนามัย อ ส ม นํานโยบายเข้าสู่หมู่บ้านแต่ล่ะหมู่บ้านมีตัวแทน

จัดการประชุม จะมีการนัดประชุมนําความรู ้ ไปเผยแผ่ให้ชาวบ้าน ท่านนายก อบต. มีการจัดโครงการ

http://www.ssru.ac.th



144 

 

 

เข้าโรงเรียนเรืองการมีส่วนร่วม คือ อบต. เข้าโรงเรียนจะมีการให้ความรู ้ การมีส่วนร่วมมีการปลูกฝัง

ตั งแต่เด็กๆ เพือให้เด็กนําความรู ้ ไปบอกผู ้ปกคลอง มีการนัดผู ้ นําชุมชนมาประชุมและนําความรู ้ ไป

กระจายต่อหมู่บ้านส่วนเรืองของคนไม่มีเวลาเรามีการนัดคนทีมีเวลามารับความรู ้ เพือไปชักชวนคนทีไม่

มีเวลา เมือล่าสดุเรามีการนัดหมาย ในการมีส่วนร่วมในการเก็บข้างทาง และถางหญ้า เป็นต้น 

  การใช้กฎระเบียบข้อบังคับคงไม่ได้ คลองถูกปล่อยปะละเลยเกิดจากมีนํ าประปาบางบ้าน

ไม่เคยมองดูลําคลองเลยว่าเป็นอย่างไรและมีการปล่อยนํ าทีใช้แล้วลงลําคลอง มีการดักนํ าไม่สามารถ

ไม่ระบายนํ าลงสู่ทะเลได้ อบต. ควรมีมาตรการจับปรับ คนทีทิ งของเสียลงในแหล่งนํ าเช่นนํ าเสียเก็บ

ขยะโดยการศึกษาในเรืองงบประมาณและศึกษา จากข้อร้องเรียนปัญหาจากชาวบ้าน ทีอาศัยอยูริ่ม

คลองเพือทราบปัญหาทีต้องแก้ไข มีการจัดการตลาดนํ า เรืองงบประมาณจาก อบต. เสนอซื อเรือมา

เก็บผักตบชวา จัดระบบนิเวศและ ภูมิปัญญาท้องถินโดยผู ้ว่าปล่อยปล่อยกุ ้ งปลูกป่า 1 ปีต่อครั งขุด

ลอกคลอง  3ครั งต่อปี คลองกว้างขึ น  นํ าไหลแรงสวะหมดไป หิงห้อยจะหยุดชะงัก ไม่มีเรือยนต์มีแต่

เรือพาย พันธุ ์ไม้ชายคลองมี เหงือกปลาหมอ โพธิ ทะเล (ฝ้ายผี) ต้นไม้พื นบ้านมีจํานวนมากขนึ พันธุ ์ไม้

ลดลงเพราะมีนํ าเค็มประมาณ 4- 5 เดือน โฮมสเตร์ดูแลเรืองสิงแวดล้อมน้อยต้องแก้ไขมีการเก็บรายได้

จากการบริการมีคณะกรรรมการดูแล และคณะกรรมการวิสาหกิจดูเรือและหิงห้อย อบต. แจ้งโครงการ

อบรมทางสาธารณสุข อบต. สนับสนุนงบประมาณ นโยบายให้ความรู ้ แก่ ประชาชนในพื นที   

สาธารณสุข กํานัน ผู ้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.   

                 2. แนวคิดทางสิงแวดล้อมมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านนํ าและขยะโดยมี

แนวคิดทางสิงแวดล้อมทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะดังนี ทําเตาเผาขยะโดยใช้แก๊สเป็น

เชื อเพลิงทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม มีรถช่วยเก็บขยะในชุมชน ให้ใช้วัสดุทีย่อยสลายได้แทนพลาสติก 

อบต. จัดการขยะโดยส่วนไหนขายได้ก็นําไปขายก่อน  ทํานํ าชีวภาพ คนไม่ชอบใช้ ขยะก็ยังมีปัญหา 

เคยอยากมีเตาเผา แต่พื นทีไม่มีทีตั ง ค่าขนเก็บขยะเดือนละ  30,000  บาทต่อเดือน อัมพวาขาดการมี

ส่วนร่วม แม่ค้าไม่ค่อยให้ความร่วมมือใช้เด็กเป็นผู ้กระตุ ้นเตือนผู ้ ใหญ่ อบต. ทําคนเดียวไม่ได้ต้อง

อาศัยความร่วมมือจากทุกคน โดยไม่หวังสิงตอบแทน อยากให้มีเครืองบดผักตับชวาเพือทําปุ ๋ ย 

สําหรับด้านนํ ามีแนวคิดในการจัดการ ดังนี ถ้าเรามีจัดการคลอง มีการจัดการวัชพืชในนํ า 

นํ าก็จะสะอาดนํ า นํ าเราก็จะสามารถใช้ได้ นํ าเป็นส่วนสําคัญของคนท่าคามีชีวิตผูกพันลําคลองใช้ใน

ชีวิตประจําวัน ใช้ซักผ้า ใช้อาบ ใช้หุงต้ม ในช่วงนั นความเจริญยังไม่เข้านํ ามีคุณภาพดี แต่ตอนนี มี

ความเจริญเข้ามา มีปัญหามากเกียวกับขยะ เดิมในชุมชนของเราไม่มีการปลูกจิตสํานึก ในการใช้ชีวิต

แบบเดิมในอดีตก็จะมีการโยนขยะลงคลองแต่เราก็มีการจัดถังขยะให้ แต่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะบางคน

ก็ยังโยนลงไป ส่วนเรืองของนํ า จะเป็นเรืองของสาหร่ายจํานวนมากเนืองจากไม่มีเรือวิงทําให้นํ านิงไม่มี
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การถ่ายเทของนํ า และปัญหาหลักก็คือ ผักตบชวา จัดการยากมากถ้าจะให้ดีเราต้องมี ต้องมีการปลูก

จิตสํานึก มีเครืองมือกําจัดผักตบ มีการคัดแยกและทําเป็นปุ ๋ ย 

ในการมีส่วนร่วมไม่ใช่ว่าชาวบ้านไม่มีส่วนร่วม เนืองจากชาวบ้านไม่มีเวลาเพราะชาวบ้านส่วน

ใหญ่ทําการเกษตร ต้องขึ นตาลแต่เช้า นํ าเสียเกิดจากอําเภอปากท่อ –มีการประสานงานกับ อบต. 

อัมพวา  อําเภอปากท่อ มีปัญหาเรืองนํ าแต่แก้ไม่ได้ มีชมรมรักษ์นํ าของสมุทรสงครามประสานงานกับ

ราชบุรีแต่จัดการไม่ได้ มีการประปาผิวดิน แต่ก่อนใช้นํ าบาดาล แต่มีปัญหาเรือนํ าน้อย   นํ าไหลไม่แรง  

มีการดึงนํ าจากแม่นํ า เข้าเครืองกรอง แจกจ่ายกับชุมชน ชุมชนมีความพอใจกว่าทีเคยใช้นํ าบาดาลเมือ

นํามาทํานํ าประปา มีการเปลียนจากเป็นนํ าประปา หมู่ 7 มีความพึงพอใจและหมู่อืนๆประปาผิวดินมัก

มีเฉพาะหมู่บ้านใกล้นํ า ม. 3 6 7 ประปาใต้ดิน  ม. 1 2 4 5  

3. ความรู ้ทางสิงแวดล้อมมีส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านนํ าและขยะได้โดย อบต.

จัดให้ความรู ้ความเข้าใจกับชาวบ้านมากขึ น จัดประชุมแสดงความคิดเห็นเรืองการกําจัดขยะทีเหลือทิ ง

ทางการเกษตรในกลุ่มชาวบ้านเกษตรกรรมซึงมีความรู ้ เรืองวัสดุทางการเกษตรมากกว่า เพือหา

แนวทางในทีดีทีสุด และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน อบต.จัดการประชุมชีแจงจัดกองทุนรับซื อ

ขยะให้มีการให้ความรู ้ เกียวกับสิงแวดล้อมแก่ชุมชน เมือมีนักท่องเทียวเข้ามาจะดําเนินการโดยมีการ

ให้ความรู ้  ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมแก่บุคคลในชุมชน-สาธารณสุขอบรมการใช้ถุงผ้าแทนพลาสติก 

 มีการตรวจคุณภาพนํ าหรือไม่ มีส่วนราชการเข้ามาวัดค่าของนํ า เช่น ความกระด้าง 

ปริมาณออกซิเจนทีละลายนํ า นํ าในคลองแควอ้อมสามารถดืมได้ ขยะมูลฝอยมีการปะปนมา 

ผักตบชวา แต่ไหมาจากทีอืนโดยเฉพาะในฤดูฝน มีการรายงานให้ผู ้ ใหญ่ทราบแต่กว่าจะดําเนินการ

ปัญหาก็ผ่านไปแล้ว เพราะเป็นเมืองนํ าไหล แควอ้อมมีจํานวนคลอง 14 คลอง  

         4. กิจกรรมทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 

ประกอบด้วย -ให้ผู ้นําชุมชนเป็นแกนนําให้กับชุมชนในการรณรงค์ให้ชาวบ้านออกเก็บขยะข้างทาง 1            

ครั งต่อสัปดาห์โดยขยายความคิดเข้าในโรงเรียนและวัดในชุมชน  จัดโครงการประกวดหมูบ้่านสะอาด

บ้านน่ามอง โรงเรียนมีกิจกรรมและโครงการปลูกจิตสํานึกในการรักษาสิงแวดล้อม เช่น การคัดแยก

ขยะ  ส่งเสริมให้ความรู ้ ด้านการอนุรักษ์นํ า ทุกวันที 15 ของเดือนจะมีการเก็บขยะในหมู่บ้านให้ลงพื นที

เกียวกับการคัดแยกขยะ ทําให้นํ าถ่ายเทสะดวกวันหยุดเรามีการนัดหมายกันกําจัดวัชพืชข้างทางและ

ในลําคลอง เราจะมีตัวแทนชาวบ้านหมู่ล่ะ 7 คน จากการประเมินมีผู ้ เข้าร่วมทํากิจกรรมประมาณ 100 

คน เนืองจากการทําสวนฉีดยาฆ่าแมลงมีหิงห้อยยักษ์อยู่ในสวนในวันที 12 ส.ค.53 มีการเข้าร่วม

กิจกรรมเก็บวัชพืชผักตบชวา มีการรณรงค์และอนุรักษ์ในพืนทีทีจัดกําจัดขยะและวัชพืชในแม่นํ าลํา

คลอง มีการดําเนินการตั งธนาคารขยะ ดําเนินการตั งผังเมือง มีการอนุรักษ์วิธีดั งเดิมต่อต้านวิธีใหม่ 
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การจัดการสิงแวดล้อมโดยนําผักตบชวามาทําปุ ๋ ยอินทรีย์    แต่ปัญหามีความรู ้ เริองคุณภาพปุ ๋ ยจัด

ออกมาได้ด้วยด ี      การขุดลอกคลองมีแต่การขุดเอาของแข็งแนะแนววิธีการจัดการกับขยะและการ

อนุรักษ์รักษาแหล่งสิงแวดล้อมเกียวกับนํ า อย่างไรให้เหมาะสมและมีประโยชน์มากทีสุด 

แนวคิดทางด้านการจัดการเรือนํ าในด้านนโยบาย    ได้ดําเนินการคือรวมประชาชนเก็บวัชพืชขยะใน

คลอง  ในเวลาต่อ  1 หมู่ ต่อเดือน        เก็บขยะโดยการศึกษาในเรืองงบประมาณและศึกษาจากข้อ

ร้องเรียนปัญหาจากชาวบ้านทีอาศัยทีริมคลองเพือทราบปัญหาทีต้องแก้ไข   กลุ่มอนุรักษ์ภาค  7  ได้

เข้ามาช่วยดําเนินการในเก็บขยะและมาฟืนฟูแหล่งนํ า   อบต.เหมืองใหม่ทํากิจกรรมโดยประชาชนมี

ส่วนร่วมทั ง  10  หมู่บ้าน  ในการเก็บขยะในนํ าลําคลอง  ทําให้นํ ามีการถ่ายทได้สะดวก   ในการเก็บ

ขยะเหมืองใหม่  จะมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี  ทําให้ขยะไม่เกิดปัญหารุนแรงมากรนัก  ในสวนผลไม้

จะมีการเผาของเหลือทิ ง  ปริมาณขยะในหมู่บ้านไม่สามารถระบุได้  แต่มีการทํารีไซเคิล 

5.ทําอย่างไรทีจะทําให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมทางสิงแวดล้อม   โดย       อบตสวนหลวง 

จัดกิจกรรมให้ชาวบ้านมีจิตสํานึก       ทางหมู่บ้านมีการจัดตั งกลุ่มอนุรักษ์นํ าให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์นํ า  ผู ้ นําต้องปฏิบัติก่อน ในด้านการปลูกจิตสํานึก      โรงเรียนเป็นผู ้เริมต้นในการปลูก

จิตสํานึก  ก่อนแล้วค่อยขยายมาทีชุมชน     รวมพลังกับชาวบ้านและมีการเก็บขยะและผักตบชวาตาม

แม่นํ าลําคลองเดือน/ครั ง และการเกษตรจะมีการใช้นํ าในแม่นํ าลําคลอง   ทําการเกษตร  ต้องดูแล

แหล่งนํ า  ในสมัยก่อนมีการใช้เรือในการติดต่อ  ใช้การมีส่วนร่วมในการช่วยเก็บวัชพืช    ทํากิจกรรม

โดยประชาชนมีส่วนร่วมทั ง  10  หมู ่  ในการเก็บขยะในนํ าลําคลอง  ทําให้นํ ามีการถ่ายทได้สะดวก    

ผู ้ประกอบการเรือเก็บขยะทุกวันศุกร์  และทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างอบต.กับชุมชน    นโยบายนําการ

มีส่วนร่วมโดยจัดให้อบต  .เข้าโรงเรียนแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมประชุมผูนํ้าชุมชนทุกสิ นเดือนนําความรู ้

ไปกระจายในหมู่บ้านแก้ปัญหาชาวบ้านไม่มีเวลาคัดเลือกบุคคลและเรืองเวลา กิจกรรมชักชวนกันร่วม

ทําความสะอาดสภาพแวดล้อม   

               6. ท่านมีทัศนคติทางสิงแวดล้อมทีจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ผู ้นําชุมชนเป็นแบบอย่างทีดีในการไม่ทิ งขยะ ผู ้ นําเป็นแบบอย่างในการ

ดูแลปัญหานํ าเสียในหน่วยงานทีเกียวข้อง มีคนมาเก็บขยะขายก็มี เช่น แก้ว ขวด ขยะในหมูบ้่าน จาก

ต้นลิ นจีบางคนทําปุ ๋ ยหรือนําไปเผาถ่าน มี มากในอบต.แควอ้อม ขยะในชีวิตประจําวันมีปัญหามาก

ทีสุด 

        7. ในฐานะทีท่านอยู่ในชุมชนจะช่วยกันดูแลสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะโดยไมก่่อให้เกิด 

ความเสือมโทรมในพื นที กระทําโดยมีการตัดหญ้าและเก็บขยะข้างคลอง ให้มีการรองรับพื นทีการ

กําจัดขยะ ทําเตาเผาขยะโดยใช้แก๊สเป็นเชือเพลิงทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม

ขุดลอกคลองแต่ละครั งและติดตามการดําเนินงานตลอด ให้ลดการใช้สารเคมีโดยมีโครงการผักปลอด
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สารพิษ อยากให้มีการจัดการเรืองมะพร้าวตามร่องสวน มีการแก้ไขปัญหาทีต้นเหตุ เช่นคลองตื นเขินมี

การขุดคลอง ปัญหานํ าเสียจากทีอืนเราต้องแก้ไขทีต้นเหตุต้องมีการร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆปัญหา

เกิดตรงไหนเราก็แก้ตรงนั น มีการทําบ่อดักไขมันข้อความร่วมมือและข้อบัญญัติในชุมชน ขยะในแต่ละ

วันประมาณ 10 กก.ต่อครอบครัวทีทิ งขยะไม่มีทีทิ ง บางแคก็มาฝากทีแควอ้อมมีการห้ามทิ งขยะข้าม

จังหวัด อบต. จัดการขยะโดยส่วนไหนขายได้ก็นําไปขายก่อน มีการดําเนินการตั งธนาคารขยะ   

ดําเนินการตั งผังเมือง  มีการอนุรักษ์วิธีดั งเดิมต่อต้านวิธีใหม่ การจัดการสิงแวดล้อมโดยนําผักตบชวา

มาทําปุ ๋ ยอินทรีย์ ติดตั งบ่อดักไขมัน  ทําภาชนะรองรับขยะทีย่อยสลายได้ให้เกษตรตําบลอําเภอคัดแยก

ขยะ  ประโยชน์ การคัดแยก ทําปุ ๋ ยชีวภาพ มีเครืองบดผักตบ เรืองนํ าไม่ระบายลงทํานบ มีเรือขุดเข้ามา 

เรือขุดเข้ามาตกแต่งรีสอร์ท โครงการปลูกพืชชายทะเล ต้นลําพูแตกยอดเร็ว ให้มีการสร้างบ่อดักไขมัน

ในหมู่บ้าน 

          8. การสร้างจิตสํานึกทางสิงแวดล้อมแก่ชุมชนของท่านโดยวิธีและสอดคล้องกับการมีส่วน 

ร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ สร้างจิตสํานึกโดยเน้นให้กับเด็กเยาวชน เรืองของบ่อดัก

ไขมัน ทางนายก ให้ทุนสนับสนุนในการทําบ่อดักไขมันช่วยทําให้นํ า สะอาดเราจะทําบ่อดักไขมันทุกๆ

ร้านทีขายอาหาร เรามีการให้ความรู ้จากอนามัย อสม. มีการอธิบายทุก  ๆบ้านจากการให้ความรู ้ ทําให้

นํ าสะอาดกว่าเดิมมาก คลองใหญ่มีความสะอาดมากขึ น ส่วนลําประโดงก็จะมีวัชพืชเยอะและชาวบ้าน

มีการเทนํ าซักผ้าลงในคลองทําให้สาหร่ายเจริญเติบโตมากยิงขึ น เมือก่อนทีนํ าเสียเกิดจากปัจจัย คือ 

คนในชุมชน การเคียวนํ าตาล และร้านค้า มีการให้ความรู ้ ขั นพื นฐาน เช่น นักเรียนและชาวบ้านและ

นําไปสู่การปฏิบัติโดยแกน   นําของชุมชนมีจิตอาสาเมือเด็กเห็นผู ้นําทําเขาก็จะทําตามและผู ้ ใหญ่ต้อง

มีการชักนําเด็กในการมีส่วนร่วม ก็จะเกิดการปลูกฝัง พื นทีตามชายคลองมีวัชพืชเยอะ เรามีการทําให้

ดูก่อนสองสามครั งแล้วเราจะรอดูว่า เขาจะทําตามหรือเปล่าพอเขาเหน็เราทําบ่อยๆช่วงหลังๆเขาก็ทํา

ตามเรา เราทํากันแล้ว การทําซํ าเป็นสิงทีดี ในฐานะทีเป็นครูเราต้องทําเป็นตัวอย่างก่อนทําให้ดูไป

เรือยๆจนเกิดความระอายใจก็จะมีการทําตาม และมีการตั งชุมนุมสิงแวดล้อมและรักษ์เทพสุวรรณ ทํา

แล้วได้ผลดีมาก เรามีการสร้างนิสัยให้เด็ก เพราะฉะนั นการเป็นผู ้ นําเราต้องนําและทําให้ดูก่อนอยาก

ให้เด็กรับผิดชอบหน้าบ้านตัวเองแต่ล่ะบ้านเมือพ่อแม่เห็นก็ต้องทําตามก็จะทําให้หน้าบ้านสะอาด เมือ

เห็นบ้านหนึงทําแล้วต้องมีบ้านหนึงทําตาม   การเป็นผู ้นําเป็นวิธีทีดี ถ้าเขาทิ งเราก็เก็บเราทําไปเรือยๆก็

จะมีผู ้ ทําตามผมเชือว่าการเป็นผู ้ นําทําให้ผู ้ ทําตามได้ การทําให้ลําคลองสะอาดเราทํากันมาตลอด 

ตอนเด็กๆสมัยก่อนการทําความสะอาดของคลองหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันมีผักตบชวาลอยมาเรามี

การเก็บเราเห็นบ้านนั นทําเราไม่ทําเราเกิดความระอายใจเราต้องทํา สมัยนี คนไม่มีเวลาต้องขึ นตาลแต่

เช้าถ้าสมัยนี เหมือนสมัยก่อนก็จะสะอาดและปัจจุบันเรือไม่ค่อยวิงทําให้ผักตบชวาเยอะและแต่ล่ะบ้าน

ไม่มีใครเก็บต่อไปเราจะมีการทําโครงการ การปลูกจิตสํานึกเป็นสิงทียากเราจะเริมปลูกฝังทีเด็กก่อน
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ส่วนกลุ่มทีเป็นผู ้ ใหญ่เราจะเลือกผู ้ นําชุมชนไปทําให้ชาวบ้านดูก่อนมีการทําให้เห็นเป็นประจํา มี

ข้อบัญญัติเรืองการบําบัดนํ าเสีย แต่ยังทําไม่ได้ แต่เริมทําในร้านอาหารมีบ่อดักไขมันใช้ แต่ในบ้านยัง

ไม่มี อยากให้  เยาวชน นักศึกษาสถานศึกษามารณรงค์การปลูกจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมในการ

จัดการขยะเพือสร้างรายได้และเป็นธุรกิจ -การปลูกจิตสํานึกต้องใช้เวลาพอสมควร  พยายามทําเป็น

ตัวอย่างให้กับชาวบ้านค่อยๆปลูกจิตสํานึกให้เปลียนแปลงไปในทางทีด ีในเขต อบต. ไม่มีโรงเรียน  ใน

โรงเรียนอัมพวันสังเกตจากลูกสาวกํานันนําขวดไปโรงเรียน เทศบาลนครภูเก็ต ดูงานมามีการศึกษา

การกําจัดขยะอย่างครบวงจร แต่ไม่ทราบการปรับใช้กับชุมชนเป็นอย่างไร ปลูกจิตสํานึก โดยสร้าง

คุณประโยชน์ เช่น นํ าดี นํ าเสีย ผู ้ใหญ่รณรงค์การทิ งขยะให้เป็นที ปลูกจิตสํานึกให้ทิ งขยะให้ถูกทีแยก

ขยะ  กําจัดขยะให้น้อยลงรณรงค์ไม่ใช้โฟมอบรม อบต.โดยมีโครงการ อบต. เข้าโรงเรียน  เด็กทราบ

ขยะมีประโยชน์แยกออก ผญ.สมชาย บอกสร้างจิตสํานึก ให้อํานาจการทําซํ าตั งชุมชนสิงแวดล้อม  

โรงเรียนวัดเทพสุวรรณ สร้างนิสัยรักความสะอาด  ผู ้ใหญ่สร้างแบบอย่าง ในท่าคามีผักกะฉูดมาก ผู ้ นํา

ต้องเก็บให้เป็นแบบอย่าง นายก อบต. แจ้งว่า ชาวบานทํามาหากินไม่มีเวลาเรืองสิงแวดล้อม อยู่หน้า

บ้านใครบ้านตนเอง ขาดการชักจูง เกิดการละอายใจ นิติกรกล่าวว่าควร ปลูกจิตสํานึก เลือกผู ้นําชุมชน 

เกิดการมีส่วนร่วมสร้างจิตสํานึกขั นพื นฐาน ให้ความรู ้แก่ประชาชนทัวไปนําไปสู่การปฏิบัติโดยแกนนํา

ชุมชน ผู ้ ใหญ่ชักจูงการมีส่วนร่วม ชักชวนเยาวชนเข้ามาร่วมกันผู ้ ใหญ่ ปลูกจิตสํานึก ทําให้ ทําเอง  

ร่วมกันทําพื นทีไมส่นใจวัชพืชมาทําให้ดู 2- 3ครั ง ทําให้ผู ้ใหญ่เกิดความละอายจะทําตาม 

                   9. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะของแต่ละชุมชนมี

วิธีการ การบริหารจัดการนํ าโดย การปลูกจิตสํานึก มีการณรงค์ มีการตั งโครงการการจัดการขยะมีการ

ดําเนินการ โดย มีการนําขยะไปทําปุ ๋ ย มีการคัดแยกขยะและมีการนําไปขายมีการให้ความรู ้ และ

ประชุมสัมนามีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวมีการรณรงค ์มีการนําเด็กไปเข้าค่าย พาเด็ก

พายเรือเก็บขยะในลําคลอง ถ้ามีกีฬาภายในชุมชนเราจะมีการแทรกในเรืองของการรณรงค์ขยะเข้าไป

ด้วย มีเกษตรนําขยะทีมีการคัดแยกแล้วนําไปทําปุ ๋ ย เช่น เศษอาหาร ผักตบชวามีการจัดการยากเราไม่

รู ้ จะกําจัดยังไงเราจะมีการขอเครืองมือบดและเราจะรับผักตบชวาแห้งมาทําปุ ๋ ยและนําไปขายให้

ชาวสวนมีการซื อเรือไปเก็บผักตบชวาและมีการปลูกจิตสํานึกให้แก่ชุมชนชาวบ้าน อบต. มีการรณรงค์

ไม่ใช้โฟมในตลาดเราใช้ใบตองแทน ทางสาธารณสุขให้ อสม. ลดการใช้ถุงพลาสติก 

สรุปประเด็นเรืองนํ า นํ ามีความสะอาดมีบางส่วนนํ าไม่ดีเวลาฝนตกเช่น จังหวัดราชบุรี ดําเนิน

พอฝนตกมีการปล่อยนํ าเสียลงมา  การแก้ไข เราต้องแก้ไขทีต้นเหตุคือที จังหวัดราชบุรีอาจมีการจัด

แบบการมีส่วนร่วมไม่ใชห่น่วยงานใดหน่วยงานหนึงต้องร่วมมือกันทั งจังหวัดประสานงาน 

เรามีการจัดการรูปแบบใด มีการแก้ไขปัญหาทางด้านนํ า  โดยมีการแก้ไขปัญหาทีต้นเหตุ เช่น

คลองตื นเขินมีการขุดคลอง ปัญหานํ าเสียจากทีอืนเราต้องแก้ไข ทีต้นเหตุต้องมีการร่วมมือจาก
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หน่วยงานต่างๆปัญหาเกิดตรงไหนเราก็แก้ตรงนั น  มีการทําบ่อดักไขมันข้อความร่วมมือและข้อบัญญัติ

ในชุมชน -  ผู ้ ใหญ่กล่าว มีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนืองในการจัดการขยะมีการดํางานอย่าง

สมําเสมอ ช่วยกันทั ง 10  หมู่บ้าน  สิงทีได้รับขยะในคลองลดลง แต่ไม่เกิน 100% ทางเดินนํ าดีและ

สะดวกกว่าเดิม ดังนั นการมีส่วนร่วมใน อบต. เหมืองใหม่ค้อนข้างมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอนุรักษ์

สิงแวดล้อม เทศบาลจะมาเก็บขยะและตั งถังไว้ให้ แต่อบต.เหมืองใหม่จะเก็บกันเองในครัวเรือนส่วน

ใหญ่ฝังกลบในสวนผลไม้หรือเผา ปัญหาระยะหลังมีนักท่องเทียวโฮมสเตรย์มากขึ น ก็จะมีปัญหาขยะ

เพิมขึ นก็ต้องดําเนินการหาวิธีแก้ไขต่อไป รูปแบบการมีส่วนร่วม  2 แบบ 1. ฝนตกนํ าเสีย ปี 2539  นํ า

ท่วม แก้ปัญหาขุดลอกคลอง ปลูกจิตสํานึก ผู ้นําเป็นแบบอย่าง -เทศบาลจะมาเก็บขยะและตั งถังไว้ให้  

แต ่อบต. เหมืองใหม ่จะเก็บกันเองในครัวเรือนส่วนใหญ่ฝังกลบในสวนผลไม้หรือเผา  ปัญหาระยะหลัง

มีนักท่องเทียวโฮมสเตรย์มากขึ น  ก็จะมีปัญหาขยะเพิมขึ นก็ต้องดําเนินการหาวิธีแก้ไขต่อไป มีการ

กําจัดกันเอง  รีไซเคิล ทําปุ ๋ ย กําลังหาวิธีการกําจัดทีดีและพัฒนาเพิมขึ น –รณรงค์การทิ งขยะเมือเทียบ

กับนักท่องเทียวทีนําขยะเข้ามาในพื นที การจัดการแบบมีส่วนร่วม –ออกข้อบัญญัติเกียวกับ

สิงแวดล้อมในตําบลมาสู่ชุมชน ปัญหาเป็นเวลา 10 ปี ออกข้อบังคับทีวัดประดู่จัดการได้ผลนํ านิงเกิด

จากการพัฒนาบ้านเมือง  มีการสร้างเขือนปากลัดทีเข้ามาบริเวณท่าคา พื นทีทา่คามีนํ านิงตะกอนดิน

วัชพืชไหลช้าลง -มีการบริหารจัดการหลายวิธี ได้แก่ รัฐบาลสนับสนุนให้เรือ 2 ลํา กฎระเบียบ 

ประชาชนต้องร่วมมือกัน โดยรูปแบบ 1. ให้ความรู ้ประชุมสัมมนา หอกระจายข่าว รณรงค์สิงแวดล้อม    

ชุมชนรักษ์คนรักแม่กลองนําเด็กเข้ามาเข้าค่าย     

      แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการนํ า 1. ตั งคณะกรรมการทํางาน 2. สํารวจ 

ปัญหาสิงแวดล้อมทางนํ า 3. วิเคราะห์สภาพปัญหา 4. ระบุสาเหตุทีทีสําคัญของปัญหา  5. วาง

แผนการแก้ปัญหาและติดตามประเมินผล 6. แยกแยะนํ าทิ งไม่ทิ งลงคลอง 

      ข้อเสนอแนะ 1. รณรงค์ให้คนในชุมชนร่วมกันรักษาแหล่งนํ า โดยต้องเริมจากครัวเรือน 

ของตนเองก่อน 2.แยกขยะก่อนทิ ง 3.  ควรรณรงค์หาวิธีการหรือมาตรการให้ประชาชนในชุมชนมีการ

จัดการทีดี 4. หาวิธีการกําจัดขยะทีสามารถดัดแปลงให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน เช่นทําปุ ๋ ยหมัก

ชีวภาพ หรือนํามาสร้างรายได้ 5. ไม่ทิ งขยะลงในคลอง 6. ดูแลวัชพืชบริเวณหน้าบ้าน 7. ไม่ทิ งขยะลง

ในแหล่งนํ า  8.ไม่ใช้สารพิษทีเป็นอันตรายแก่สัตว์นํ า 9. ช่วยกันกําจัดผักตบชวา 10. การ

ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือง  ทีรับผิดชอบ 11. ทิ งขยะให้ถูกที 12.  สร้างนิสัยการรักษความสะอาด   

ข้อเสนอแนะด้านขยะ ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานทีรับผิดชอบบ่อยๆสร้างลักษณะนิสัยที 

ดีในเรืองการกําจัดขยะของชุมชนแก่ประชาชนทัวไป ชุมชน แยกขยะก่อนทิ ง นําขยะมารีไซเคิล ลด

ภาระขยะให้น้อยลงในแต่ละบ้าน  
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          ซึงผลการสนทนากลุ่มในแต่ละพื นที ปรากฏว่าจะเน้นการมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัต ิการได้รับ

ประโยชน์ การวางแผนและการติดตามประเมินผล ตามลําดับโดยทําให้ทราบรูปแบบการมีส่วนร่วม

ของชุมชุนในการจัดการสิงแวดล้อมทีพิจารณาแนวคิดสอดคล้องกันโดยรูปแบบการมีส่วนร่วมเป็น

ลักษณะ การทํากิจกรรมร่วมกัน การประชุมแสดงความคิดเห็น การมีบาทบาทในสังคม การดํารงตํา

แน่งทางสังคม การระดมความคิดร่วมกัน การบําเพ็ญประโยชน์ร่วมกันนับว่าล้วนเป็นการแสดงการมี

ส่วนร่วมทีสอดกัน 
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บทที 5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยผู ้ วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปราย

ผลและข้อเสนอแนะต่าง  ๆดังรายละเอียดต่อไปนี 

             

วัตถุประสงค์ 

1. เพือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 

อําเภอ 

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

2. เพือศึกษาปัจจัยทีมีต่อระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ า

และ 

ขยะจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ   

3. เพือหารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีทําการศึกษา คือ ประชาชนทีอาศัยอยู่ในอําเภออัมพวาประกอบด้วยเทศบาล   

ตําบลอัมพวา ตําบลบางนางลี ตําบลท่าคา ตําบลสวนหวง ตําบลแควอ้อม ตําบลบางแค  และ

ตําบลเหมืองใหม ่

 

กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

              ผู ้ วิจัยทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างโดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคํานวณของ

...... ซึงต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน  397 คน จากนั นจะทําการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุม่ตัวอย่าง

แบบง่าย (Simple Random Sampling) เพือให้ได้ตัวแทนของประชาชนทีจะทําการศึกษา   

การศึกษาวิจัยครั งนี  ผู ้ วิจัยได้ศึกษาจากประชากร ได้แก่ ผู ้บริหารท้องถิน กลุ่มประชาชน 

และบุคลากรทางการศึกษา ซึง ผู ้ วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทีสมบูรณ์ จํานวน 1,364 

ชุด เครืองมือทีใช้ในการศึกษาวิจัย คือแบบสอบถาม (Questionnaires) และนําข้อมูลทีได้ไปทํา

การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจง
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ความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ค่า 

one-way ANOVA ค่า t – test สําหรับตัวแปรจํานวน 2 กลุ่ม ส่วนตัวแปรทีมีจํานวนตั งแต่ 2 กลุ่ม

ขึ นไปใช้ค่า F- test และเมือพบความแตกต่างจะทําการทดสอบรายคูห่าค่า LSD โดยกําหนดค่า

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสามารถสรุปเป็น 4 ตอนได้ดังนี 

5.1.1 ตอนที1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัว 

         5.1.1.1 พื นทีชุมชนทีเป็นกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น  6 ตําบล ดังนี 

                    1) พื นทีเทศบาลตําบลอัมพวา จํานวน    363   คน 

                    2) พื นทีตําบลสวนหลวง  จํานวน     76     คน 

                    3) พื นทีตําบลท่าคา   จํานวน   166     คน 

                    4) พื นทีตําบลบางนางลี  จํานวน   420     คน 

                    5) พื นทีตําบลแควอ้อม  จํานวน   237    คน 

                    6) พื นทีตําบลบางแค  จํานวน   127    คน 

จําแนกตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.3 และเพศชาย     คิด

เป็นร้อยละ 45.7   

จําแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.3 

รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.5 และช่วงอายุระหว่าง 61 ปีขึ นไป คิด

เป็นร้อยละ 12.2 

จําแนกตามสถานภาพการสมรส พบว่าส่วนใหญ่มีสถานภาพการสมรสคิดเป็นร้อยละ 

54.9รองลงมา คือ สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 37.5 และแยกกันอยู่คิดเป็นร้อยละ 2.2 

จําแนกตามการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ  

32.3 รองลงมาคือ ระดับมัธยมต้น คิดเป็นร้อยละ 27.6 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น

ร้อยละ 1.3    

จําแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้างทัวไป คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมาคือ 

เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 23.7และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 7.3   
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จําแนกตามรายได้ พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง น้อยกว่า 5, 000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 47.1 รองลงมาคือ อยู่ในช่วง 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.4 และ อยู่

ในช่วง 

15, 000- 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.6   

จําแนกตามระยะเวลาทีอาศัยอยู่ในชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็น

ระยะเวลามากกว่า 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 68.8 รองลงมาคือ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.2 

จําแนกตามการเป็นสมาชิก พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 73.5  และเป็น

สมาชิก คิดเป็นร้อยละ 26.5   

จําแนกตามตําแหน่งสมาชิก พบว่า ส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่ง อืนๆ  คิดเป็นร้อยละ 73.2 

รองลงมาคือ เป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 17.0 

ความถีในการรับรู ้ ข่าวสารพบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างทีได้รับข่าวสารในการจัดการ

สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะจากโทรทัศน์  จํานวน 561 คน โดยความถีในการรับรู ้ข่าวสาร 1-2 ครั ง

ต่อสัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ 41.1 การได้รับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ จํานวน 625 คนโดย

ความถีในการรับรู ้ข่าวสาร 1-2 ครั งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 45.8 วารสาร/แผ่นพับจํานวน  576 

คน โดยความถีในการรับรู ้ข่าวสาร 1-2 ครั งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 42.2 หอกระจายข่าว จํานวน 

466 คน โดยความถีในการรับรูข้่าวสาร 1-2 ครั งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 34.2 เพือนบ้าน/ญาติพี

น้องจํานวน 709 คน โดยความถีในการรับรู ้ ข่าวสาร 1-2 ครั งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 52 

เจ้าหน้าทีของรัฐและเอกชน จํานวน 682 คน โดยความถีในการรับรู ้ข่าวสาร1-2ครั งต่อสัปดาห์ คิด

เป็นร้อยละ 50    วิทยุกระจายเสียงจํานวน  564 คน โดยความถีในการรับรู ้ ข่าวสาร 1-2 ครั งตอ่

สัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ  41.3 และการประชุมในทีชุมชนจํานวน755  คน ความถีในการรับรู ้

ข่าวสาร 1-2 ครั งตอ่สัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ 55.4 ดังนั นการได้รับสือในการจัดการสิงแวดล้อมด้าน

นํ าและขยะในความถี 1-2  ครั งต่อสัปดาห์ เรียงลําดับดังนี   1. การประชุมในทีชุมชน 2. เพือนบ้าน/

ญาติพีน้อง  และหนังสือพิมพ์ตามลําดับ 

 

5.1.2 ตอนที2 การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้าน

นํ าและขยะ  โดยภาพรวมและรายด้านสรุปผลได้ดังนี 

                     5.1.2.1 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและ

ขยะโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 3 

ด้าน และระดับน้อย 1 ด้าน 
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                    5.1.2.2 วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ

เป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมอยู่ระดับปานกลาง 3 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัต ิด้านการประเมินและติดตาม และ ระดับน้อย 1 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการได้รับประโยชน์ 

 5.1.3 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและ

ขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางและรายด้านจํานวน 3 

ด้านอยู่ในระดับปานกลาง และระดับน้อย 1 ด้าน เรียงลําดับดังนี 

                     1. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ เทศบาล

ตําบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อยเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน และระดับน้อย 3 ด้าน 

                     2. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบล

สวนหลวงอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางมือพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน และระดับน้อย 2 ด้าน 

                     3. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบล

บางนางลีอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางมือพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน   

                     4. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบล

แควอ้อม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณา

เป็นรายด้านพบวา่อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน และระดับน้อย 1 ด้าน  

                      5. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบล

ท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน และระดับน้อย 1 ด้าน  

                      6. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบล

บางแค อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน และระดับน้อย 1 ด้าน  

           7. ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ เทศบาลตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน

การวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรืองเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

http://www.ssru.ac.th



 

159 

 

 

จัดทําโครงการสิงแวดล้อม และการมีส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรืองการการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์

นํ า 

            8.ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ เทศบาลตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน

การปฏิบัติการ อยูใ่นระดับน้อย โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรืองการการคัดแยกขยะก่อนทิ ง และ

การมีส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรืองมีส่วนร่วมจัดการนํ าโดยสร้างบ่อดักไขมัน 

9. ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ เทศบาลตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ใน

ด้านการได้รับประโยชน์ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรืองการใข้

ประโยชน์จากคลองทีสะอาดเพือทําสวน และการมีส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรืองใช้ประโยชน์จากนํ า

คลองเพือเลี ยงปลา 

                        10. ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ เทศบาลตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ใน

ด้านการติดตามและประเมินผล ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรืองการ

มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านนํ า และการมีส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรืองการมีส่วนร่วม

ในการเสนอความคิดในการจัดการสิงแวดล้อมแก่ชุมชน 

 11. ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน

การวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรืองเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดทําโครงการสิงแวดล้อม และการมีส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรืองการการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์

นํ า 

 12. ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน

การปฏิบัติการ อยู่ในระดับน้อย โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรืองการการคัดแยกขยะก่อนทิ ง และ

การมีส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรืองมีส่วนร่วมจัดการนํ าโดยสร้างบ่อดักไขมัน 

 13. ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน

การได้รับประโยชน์ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรืองการใข้ประโยชน์
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จากคลองทีสะอาดเพือทําสวน และการมีส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรืองใช้ประโยชน์จากนํ าคลองเพือ

เลี ยงปลา 

                       14. ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน

การติดตามและประเมินผล ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรือง

การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านนํ า และการมีส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรืองการมีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบการดําเนินโครงการเริมต้นจนสิ นสุด  

            15. ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบลบางนางลี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน

การวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรืองเข้าร่วมตัดสินใจในการจัดการ

ขยะ และการมีส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรืองการการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์นํ า 

            16. ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบลบางนางลี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน

การปฏิบัติการ อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรืองทําการคัดแยกขยะก่อนทิ ง 

และการมีส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรืองมีส่วนร่วมจัดการนํ าโดยสร้างบ่อดักไขมัน 

                        17. ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน

การได้รับประโยชน์ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรืองการใข้

ประโยชน์จากคลองทีสะอาดเพือทําสวน และการมีส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรืองนํานํ ามันทีใช้แล้วและ

วัสดุทางการเกษตรผลิตพลังงานทดแทน 

                      18. ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบลบางนางลี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน

การติดตามและประเมินผล ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรือง

การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านขยะ และการมีส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรืองการมี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินโครงการเริมต้นจนสิ นสุด  

           19. ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบลแควอ้อม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน

การวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรืองเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
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จัดทําโครงการสิงแวดล้อม และการมีส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรืองการการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์

นํ า 

           20. ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบลแควอ้อม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน

การปฏิบัติการ อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรืองเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ

นํ า และการมีส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรืองมีส่วนร่วมจัดการนํ าโดยสร้างบ่อดักไขมัน 

                       21. ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบลแควอ้อม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน

การได้รับประโยชน์ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรืองการใข้

ประโยชน์จากคลองทีสะอาดเพือทําสวน และการมีส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรืองนํานํ ามันทีใช้แล้วและ

วัสดุทางการเกษตรผลิตพลังงานทดแทน 

 22. ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบลแควอ้อม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน

การติดตามและประเมินผล ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรือง

การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านขยะการมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการดําเนิน

โครงการเริมต้นจนสิ นสุดและการมีส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรืองมีส่วนร่วมในการประเมินในชุมชน

ร่วมกับหน่วยงานภายนอก และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดการสิงแวดล้อม

ชมุชน 

             23. ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบลบางแค อําเภออัมพวา     จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน

การวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรืองเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดทําโครงการจัดการสิงแวดล้อม และการมีส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรืองการการมีส่วนร่วมในการ

วิเคราะห์นํ า 

            24. ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบลบางแค อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการ

ปฏิบัตกิาร อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรืองแก้ไขปัญหาด้านนํ า และการมี

ส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรืองมีส่วนร่วมจัดการนํ าโดยสร้างบ่อดักไขมัน 

 25. ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบลบางแค อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการ
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ได้รับประโยชน์ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรืองการใข้ประโยชน์

จากคลองทีสะอาดเพือทําสวน และการมีส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรืองนํานํ ามันทีใช้แล้วและวัสดุ

ทางการเกษตรผลิตพลังงานทดแทน 

 26.  ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบลบางนางลี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน

การติดตามและประเมินผล ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรือง

การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินโครงการเริมต้นจนสิ นสุด และการมีส่วนร่วมน้อยทีสุดใน

เรือง การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดการสิงแวดล้อมชุมชน 

 27. ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการ

วางแผน อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรืองเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทํา

โครงการจัดการสิงแวดล้อม และการมีส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรืองการการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์

นํ า 

 28.ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการ

ปฏิบัติการ อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรืองเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการนํ า 

และการมีส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรืองมีส่วนร่วมจัดการนํ าโดยสร้างบ่อดักไขมัน 

 29. ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการ

ได้รับประโยชน์ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรืองการใข้ประโยชน์

จากคลองทีสะอาดเพือทําสวน และการมีส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรืองนํานํ ามันทีใช้แล้วและวัสดุ

ทางการเกษตรผลิตพลังงานทดแทน 

 30. ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ตําบลบางนางลี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้าน

การติดตามและประเมินผล ในภาพรวม อยูใ่นระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากทีสุดเรืองมี

ส่วนร่วมในการประเมินขยะ และการมีส่วนร่วมน้อยทีสุดในเรือง การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น

ในการจัดการสิงแวดล้อมชุมชน 
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5.1.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อระดับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคม

และเศรษฐกิจ ด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการเปรียบเทียบสรุปได้

ดังนี 

 1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้าน

นํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามพื นที พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน

ทีมีพื นทีต่างกัน ย่อมมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ โดยภาพรวม

และรายด้านการวางแผน/ตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการได้รับประโยชน์ และด้านการ

ติดตามประเมินผลมีความแตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญ 0.05  

                   1.1) ด้านการวางแผน พบว่าการมีส่วนร่วมในด้านการวางแผนของตําบลท่าคา

สูงกว่าตําบลบางนางลี ตําบลแควอ้อม ตําบลบางแค ตําบลสวนหลวงและเทศบาลตําบลอัมพวา 

 1.2) ด้านการปฏิบัติการ พบว่าการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการของตําบลบาง

นางลีในภาพรวมสูงกว่าตําบลบางแค ตําบลแควอ้อม ตําบลท่าคา ตําบลสวนหลวงและเทศบาล

ตําบล 

อัมพวา 

 1. 3) ด้านการได้รับประโยชน์ พบว่าการมีส่วนร่วมในด้านการได้รับประโยชน์

ของตําบลท่าคาในภาพรวมสูงกว่าตําบลแควอ้อม ตําบลบางแค ตําบลบางนางลี ตําบลสวนหลวง

และเทศบาลตําบลอัมพวา       

 1.4) ด้านการติดตามประเมินผล พบว่าการมีส่วนร่วมในด้านการติดตาม

ประเมินผลของตําบลสวนหลวงในภาพรวมสูงกว่าตําบลท่าคา ตําบลแควอ้อม ตําบลบางแค 

ตําบลบางนางลีและเทศบาลตําบลอัมพวา       

 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้าน

นํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามเพศ พบว่า เมือทําการเปรียบเทียบ

การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม ด้วยวิธีการ t-test ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 

เพศชายกับเพศหญิงมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมไม่แตกต่างกันและเมือแยกพิจารณาใน

รายด้านทั ง 4 ด้าน พบว่า เพศชายกับเพศหญิงมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมไม่แตกต่างกัน

เช่นเดียวกัน 

 3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้าน

นํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามอายุ พบว่า ประชาชน อําเภออัมพวา 

ทีมีอายุแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมด้านการปฏิบัต ิด้านการรับผลประโยชน์ 
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ด้านการติดตามและประเมินผลแตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 ส่วนด้านการวางแผน

ไม่แตกต่างกัน  

 4. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้าน

นํ าและขยะ โดยภาพรวม พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีอายุ 51-60 ปี มีส่วนร่วมในภาพรวม

สูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีอายุ 10-20 ปี 31-40 ปี   41-50 ปี และ 61 ปีขึ นไป 

 ด้านการปฏิบัต ิพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีอายุ 51-60 ปี มีส่วนร่วมด้าน

การปฏิบัติสูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีอายุ 10-20 ปี 41-50 ปี 31-40 ปี 51-60 ปี และ61 ปี

ขึ นไป 

 ด้านการรับผลประโยชน์ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีอายุ 51-60 ปี มีส่วน

ร่วมด้านการรับผลประโยชน์สูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีอายุ 10-20 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

51-60 ปี และ 61 ปีขึ นไป  

 ด้านการติดตามและประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีอายุ 51-60 

ปี มีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผลประโยชน์สูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีอายุ 10-

20 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี และ61 ปีขึ นไป จะเห็นว่าประชาชนทีมีอายุ 51- 60 ปีจะมีส่วนร่วมในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะสูงเนืองจากเป็นวัยทีมีประสบการณ์และประสบความสําเร็จใน

การทํางาน 

                    2.3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม

ด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามสถานภาพ พบว่า การมีส่วนร่วม

ของชุมชนทีมีสถานภาพต่างกัน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมไมแ่ตกต่างกัน และเมือพิจารณารายด้าน พบว่า 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ0.05 ในด้านการรับผลประโยชน์ ด้านปฏิบัติการ  

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีสถานภาพหม้าย มีส่วนร่วมสูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมี

สถานภาพสมรสและโสด 

                   2.4. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้าน

นํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่

แตกต่างกันในด้านการวางแผน และการประเมินผลส่วนรายด้านการได้รับประโยชน์ การ

ปฏิบัติการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
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            ด้านการปฏิบัติการ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีระดับการศึกษาสูงกว่า

ปริญาตรี มีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการสูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีระดับการศึกษาปริญาต

รี มัธยมปลาย/ปวช.  อนุปริญา/ปวส  ประถมศึกษาและม.ต้น 

    ด้านการได้รับประโยชน์ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีระดับการศึกษา

อนุปริญญา/ปวส. มีส่วนร่วมด้านการได้รับประโยชน์สูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีระดับ

การศึกษาประถมศึกษา มัธยมปลาย/ปวช.  มัธยมต้น ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี  

       2.5. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้าน

นํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมและรายด้าน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ0.05 ในด้านปฏิบัติการ ด้านการได้รับประโยชน์ 

   ภาพรวม พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีอาชีพอืนๆ มีส่วนร่วมในภาพรวมสูง

กว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีอาชีพ เกษตรกรรม รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย  รับจ้างทัวไป 

และอืนๆ 

             ด้านการปฏิบัติ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี

ส่วนร่วมด้านการปฏิบัติสูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีอาชีพ  เกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง

ทัวไปและอืน  ๆ

  ด้านการรับผลประโยชน์ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีเกษตรกรรม มีส่วน

ร่วมด้านการรับผลประโยชน์สูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีอาชีพอาชีพอืนๆ ค้าขาย   รับจ้าง

ทัวไป 

และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ         

  2.6. ผลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ า

และขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามรายได้ โดยภาพรวมและรายด้าน การ

วางแผน   ด้านการได้รับประโยชน์และด้านการประเมินผลไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านปฏิบัติการ

แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติทีระดับ0.05 

       ภาพรวม พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีรายได้ 5,001-10,000 บาท มี

ส่วนร่วมในภาพรวมสูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีรายได้ 5,000 บาท 10,001-15,000 บาท 

และมากกว่า20, 000 บาท 

     ด้านการปฏิบัติ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีรายได้ 15,001-20,000 บาท 

มีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติสูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีรายได้ 5,001-10,000 บาท 10,001-

15,000 บาท และมากกว่า20, 000 บาท 
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           2. 7. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม

ด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จงัหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามระยะเวลา พบว่า การมีส่วนร่วม

ของชุมชนทีมีระยะเวลาต่างกัน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมไมแ่ตกต่างกัน และเมือพิจารณารายด้าน พบว่า 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทีิระดับ0.05 ในด้านการรับผลประโยชน์ โดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชนทีมีระยะเวลาทีอาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 20 ปี มีส่วนร่วมสูงกว่าการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนทีมีระยะเวลาตํากว่า 6 ปี 16-20 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 

2.8. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม

ด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามการเป็นสมาชิก พบว่า การมี

ส่วนร่วมของชุมชนทีมีการเป็นสมาชิกต่างกัน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม

ด้านนํ าและขยะ    อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมและรายด้านการประเมินผล

พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 และเมือพิจารณารายด้าน มี 3 ด้าน คือ 

ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ และด้านการได้รับประโยชน์   การมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน โดย

ด้านการประเมินผลการเป็นสมาชิกจะมีส่วนร่วม สูงกว่า การไม่เป็นสมาชิก  

                     2.9. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม

ด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามตําแหน่ง โดยภาพรวมและราย

ด้าน ไมแ่ตกต่างกัน  

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู ้ วิจัยเห็นว่ามีประเด็นทีนา่สนใจในการนํามา

อภิปรายผล ดังนี 

5.2.1 ระดับการมีส่วนร่วมและปัจจัยของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบัน

ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการติดตามและ

ประเมินผล ทั งนี เพือต้องการส่งเสริมการจัดการสิงแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาอีกทั งสถานการณ์ใน

ปัจจุบันทีเปลียนแปลงไปทั งด้าน เทคโนโลยีและการพัฒนาประเทศ ซึงมีการเปลียนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว ดังนั น ประชาชนในชุมชนจึงจําเป็นต้องสร้างความสามัคคี และความเข้มแข็งให้เกิดกับ

ชุมชนของตนให้มีศักยภาพเกิดขึ น เมือพิจารณาระดับการมีส่วนร่วมและปัจจัยของชุมชนในการ
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จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายข้อในแต่ละด้าน 

สามารถอภิปรายผลได้ดังนี 

1. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการวางแผน/ตัดสินใจ ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย

ทั งนี อาจเป็นเพราะ ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือร่วมวางแผน/

ตัดสินใจในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เป็นผลทําให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมใน

การ ตัดสินใจ ด้านนํ าและขยะน้อย การดําเนินโครงการจัดการสิงแวดล้อมจึงน้อยตามไปด้วย

สอดคล้องกับแนวความคิดของ... 

2. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการปฏิบัติ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ทั งนี

อาจเป็นเพราะ ประชาชนในชุมชนรูจ้ักการคัดแยกขยะแต่ส่วนใหญ่ขาดความรู ้ ความเข้าใจเรืองนี  

และยังคัดแยกขยะไม่ถูกต้อง ซึงมีผลต่อการจัดเก็บขยะ แต่มีปัญหาเกียวกับนํ าทิงจากการ

ประกอบอาหารซึงเทลงแหล่งนํ า โดยในทุกพืนทีมีการทิ งลงในบ่อดักไขมันน้อยเนืองมาจากไม่มีบ่อ

ดักไขมัน 

 3. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการรับผลประโยชน์ ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย ทงันี

อาจเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่อยู่ใกล้แหล่งนํ า นํ าทีใช้ในกิจวัตรประจําวันก็มาจากคลอง จึง

เห็นได้ว่า การใช้ประโยชน์จากนํ าคลองทีสะอาดเพือทําสวนเป็นสิงทีประชาชนต้องการมากทีสุด 

ดังนั นประชาชนจึงดูแลแหล่งนํ าโดยการร่วมกันเฝ้าระวัง แต่มีการสร้างรายได้จากการแปรรูปขยะ 

การคัดแยกขยะไปขายเพือสร้างรายได้แต่มีการดําเนินการยังไม่กว้างขวางนัก เนืองมาจากยังขาด

ความรู ้ ในการคัดแยกอย่างถูกสุขลักษณะ 

 4. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการติดตามและประเมินผล ในภาพรวมอยู่ในระดับ

น้อย ทั งนี อาจเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่อยู่ใกล้แหล่งนํ า การมีส่วนร่วมในการติดตามและ

ประเมินผลด้านนํ าจึงสังเกตได้ง่ายมากทีสุด แต่ก็ยังมีส่วนร่วมน้อยและการมีส่วนร่วมน้อยทีสุดก็

เห็นจะเป็นเรืองการมีส่วนร่วมในการประเมินผลในชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพราะส่วน

ใหญ่ไม่ค่อยมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแล 

 จากการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและปัจจัยของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม

ด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การระดมการมีส่วนร่วมนั นจําเป็นต้องให้
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ประชาชนทุกคนในสังคมโดยยึดหลักการพัฒนาโดยใช้คนเป็นศูนย์กลางการมีส่วนร่วมนั น

จําเป็นต้องให้ประชาชนเกิดความตืนตัวกระตือรือร้นอย่างสูงที จะร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมให้

ข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์ ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง  ๆทีเกิดขึ นโดยประชาชนต้องกล้าแสดงออก

ถึงสิงทีตนต้องการ 

 5.2.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อระดบัปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคม

และเศรษฐกิจ ด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อภิปราย ได้ดังนี 

1. ประชาชนในพื นทีทีมีเพศต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ า

และขยะต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีตั งไว้ กลา่วคือ เพศที

ต่างกันไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม ทั งนี อาจเป็นเพราะเมือพิจารณาจาก

ประชาชนทีเป็นเพศหญิง ปรากฏว่ามีจํานวนใกล้เคียงกับเพศชาย จึงเป็นการบ่งบอกว่าเพศหญิงมี

ส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมได้เช่นเดียวกับเพศชาย ความเท่าเทียมกันระหวา่งเพศชายและ

เพศหญิงได้กระจายตัวออกไปในวงกว้างของสังคมในรูปของสือชนิดต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 

หนังสือพิมพ์ ฯลฯ จึงส่งผลให้ การมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม ของชุมชน เพศชายและเพศ

หญิงไม่แตกต่างกัน  

2. ประชาชนในพื นทีทีมีอายุต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ า

และขยะต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานทีตั งไว้ กล่าวคือ อายุ

ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม ทั งนี อาจเป็นเพราะประชาชนทีมีอายุ 51-

60 ปี อยู่ในช่วงของผู ้ทีมีความตั งใจทีจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมมากทีสุด เป็นวัยทีมี

ประสบการณ์พร้อมจะทํางานและพร้อมทีจะร่วมแสดงความคิดต่างๆ และนําไปสู่ความร่วมมือใน

การปฏิบัติงานทีมีประสิทธิภาพในอนาคต  

3. ประชาชนในชุมชนทีมีสถานภาพต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม

ด้านนํ าและขยะต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานทีตั งไว้ กล่าวคือ 

สถานภาพทีต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม ทั งนี อาจเป็นเพราะ ประชาชน

ทีมีสถานภาพหม้ายมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมด้านปฏิบัติการ ด้านการได้รับประโยชน์ 

มากกว่า ผู ้ ทีมีสถานภาพโสด สถานภาพสมรสและสถานภาพอืนๆเป็นเพราะอาจผ่านสิงสําคัญใน

การแสดงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน และในแต่ละสถานภาพต่างก็มีประสบการณ์มามากกว่า 

หรืออาจมีการพาครอบครัวไปทํากิจกรรมร่วมกัน ซึงเป็นการมีส่วนร่วมกันทั งในครอบครัวและ

ชุมชน 
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4. ประชาชนในชุมชนทีมีระดับการศึกษาต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการ

สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานทีตั งไว้ 

กล่าวคือ ระดับการศึกษาทีต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม ทั งนี อาจเป็น

เพราะประชาชนทีมีระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีวุฒิภาวะทีอยู่ในระดับการศึกษาทีเป็นแกนนําให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอนาคตได้ ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 

5. ประชาชนในชุมชนทีมีอาชีพต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมด้าน

นํ าและขยะต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีตั งไว้ กล่าวคือ 

อาชีพทีต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม ทั งนี อาจเป็นเพราะอาชีพทีให้ความ

สนใจและมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมมากทีสุดคืออาชีพอืนๆอาจได้แก่ นักเรียน งาน

เอกชน หรืออาชีพส่วนตัว ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน ซึงนักเรียนเป็นกลุ่มทีสามารถให้ความรู ้ และ

ฝึกสอนได้ง่ายทีสุดและสามารถนําความรู ้ ทีได้ไปปฏิบัติได้อย่างมีประโยชน์ ดังนั นการมีส่วนร่วมใน

การจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าจึงเหมาะกับผู ้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนืองมาจากในพื นทีที

ศึกษาสวนใหญ่ทําสวนมะพร้าว ลิ นจี ส้มโอ เป็นส่วนมาก  จึงเป็นไปตามแนวทางของสอดคล้องกุล

วฒิุ ปลื มศรี (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการศึกษาปัจจัยทีสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม ประชาชนใน

การพัฒนาชุมชนรอบ ๆ กรมการขนส่งทหารเรือ กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนผู ้ ทีมีอายุตั งแต่ 18 ปี

ขึ นไป 392 คน และกรรมการชุมชน 100 คน ส่วนประชาชนทัวไป พบว่าลักษณะการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนทัวไป เป็นเพศหญิงระดับการศึกษากรรมการชุมชน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นประชาชน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

อาชีพมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

ตําแหน่งในชุมชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

 6. ประชาชนในชุมชนทีมีรายได้ต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม

ด้านนํ าและขยะต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานทีตั งไว้ กล่าวคือ 

รายได้ทีต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม ด้านการปฏิบัตเิท่านั นทั งนี อาจเป็น

เพราะรายได้ทีค่อนข้างมากของประชาชนในชุมชน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและดําเนินการต่างๆ

ได้ โดยทีไม่มีผลต่อสภาพการเงินของตนเอง จึงทําให้ประชาชนในช่วงรายได้ 15,001-20,000 บาท 

มีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมมากทีสุด 

7. ประชาชนในชุมชนทีมีระยะเวลาทีอาศัยอยู่ในชุมชนต่างกันจะมีส่วนร่วมใน

การจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เป็นไปตาม
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สมมติฐานทีตั งไว้ กล่าวคือ ระยะเวลาทีอาศัยอยู่ในชุมชนทีต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการสิงแวดล้อม ทั งนี อาจเป็นเพราะระยะเวลาของผู ้ทีอาศัยอยู่ในชุมชนหลายปีส่วนใหญ่จะเป็น

ผู ้ ทีเป็นพื นทีตั งแต่เกิดอาจมีส่วนร่วมมากกว่าผู ้ ทีมาอาศัยอยู่ในชุมชนในช่วงระยะเวลาสั น 

เนืองจากขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในท้องถินได้สร้างความผูกพันของคนใน

ชุมชน ให้มีความรักความผูกพันต่อถินทีอาศัยมากกว่าผู ้ทีอยู่อาศัยในช่วงสั น   

                      8. ประชาชนในชุมชนทีมีการเป็นสมาชิกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการ

สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานทีตั งไว้ 

กล่าวคือ การเป็นสมาชิกทีต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม ทั งนี อาจเป็น

เพราะประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่อาจเป็นสมาชิกโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ จึงมีโอกาสได้มีส่วน

ร่วมกับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆมากกว่าผู ้ทีไม่เป็นสมาชิกใดๆเลย ดังนั นการเป็นสมาชิกจึงเป็น

ปัจจัยสําคัญทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม  สอดคล้องกับ ธนาวิทย์ 

กางการ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขต

เทศบาล ตําบลสําโรงใต้ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มตัวอย่างเป็นกรรมการ

ชุมชน 204 คน พบว่า ระดับการศึกษา และการเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคม มีความสัมพันธ์กับการ

มีส่วนร่วม ส่วน เพศ อายุ การได้รับข่าวสารข้อมูลเกียวกับการพัฒนาชุมชน และความรู ้ ความ

เข้าใจเกียวกับบทบาทหน้าที ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม 

 9. ประชาชนในชุมชนทีมีตําแหน่งต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม

ด้านนํ าและขยะต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานทีตั งไว้ กล่าวคือ 

ตําแหน่งทีต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม ทั งนี อาจเป็นเพราะสภาพสังคม

ของ ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู ้ ทีอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นเวลานาน ความผูกพันและความ

สนิทสนมกลมเกลียวของกรรมการชุมชนจึงมีอยู่มาก จําเป็นต้องอาศัย ความร่วมมือ ร่วมใจ ของ

ประชาชนในชุมชนตําแหน่งอืนๆ คือ การไม่มีตําแหน่ง หรืออยู่ในตําแหน่งอืนๆ นันก็หมายถึง

ประชาชนทัวไปทีไม่มีตําแหน่งมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมมากทีสุดจําแนกตามตําแหน่ง

สมาชิก ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม พบว่า ตําแหน่งทีแตกต่างกัน

จะมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ 0.05 โดยตําแหน่ง

สมาชิกทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมมากทีสุดคือ ตําแหน่งประธาน ซึง

สอดคล้องกับทัดดาว  บุญปาล (2530) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน บุคคลมีปัจจัยที

เกียวข้องคือ สถานภาพทางสังคม สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางอาชีพโดยบุคคล ผู ้ มี

http://www.ssru.ac.th



 

171 

 

 

สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจตํา จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนน้อยกว่า

บุคคลผู ้มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง 

ดังนั นปัจจัยทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ  

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  จําแนกตามตัวแปรประกอบด้วย อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้  ระยะเวลาทีอยู่อาศัย การเป็นสมาชิก  และการดํารงตําแหน่ง ซึงจะมี

ส่วนร่วมทีเหมือนกันมากทีสุดคือ การมีส่วนร่วมด้านปฏิบัติการและด้านการได้รับประโยชน์ แต่การ

มีส่วนร่วมด้านการวางแผน/ตัดสินใจ และการติดตามประเมินผล โดยส่วนใหญ่ทุกพื นทีต้องค้นหา

รายละเอียดถึงสาเหตุทีมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะต่อไป 

  

กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ผู ้ วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม 

ซึงผู ้ วิจัยได้คัดเลือกประชาชนแบบเจาะจง ใน 6 ตําบล โดยทําการสัมภาษณ์เกียวกับประเด็นการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมทั ง 4 ด้านได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ 

ด้านการได้รับประโยชน์และด้านการติดตามและประเมินผล ซึงนําผลการวิจัยเชิงปริมาณทีได้มา

วิเคราะห์เชิงเนื อหานํามาสร้างเป็นคําถาม ทั งนี ได้คัดเลือกประชาชนทั ง  4 ตําบลมาทําการ

สัมภาษณ์ โดยเลือกตําบลท่าคา ตําบลบางนางลี ตําบลบางแค ตําบลสวนหลวง รวมเป็นจํานวน  

60 คน  หลังจากนั นได้นําข้อมูลทีได้มาทําการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื อหาเกียวกับ แนวความคิด

ทางสิงแวดล้อม นโยบายทางสิงแวดล้อม ความรู ้ ทางสิงแวดล้อม ทัศนคติทางสิงแวดล้อม 

จิตสํานึกทางสิงแวดล้อม มาสร้างเป็นคําถามเพือทําการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง ทั งนี ได้คัดเลือก

ประชาชนได้แก ่1) ผู ้ นําท้องถิน ได้แก่  กํานัน  ผู ้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิก

องค์การบริหารส่วนตําบล นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที 2) กลุ่ม

ประชาชน ได้แก ่เกษตรกร  ผู ้ประกอบการ   แม่ค้า/พ่อค้า ผู ้อยู่อาศัย 3) บุคลากรทางการศึกษา 

โดยเลือกตัวแทนตําบลละ 10  คน ได้แก่ ตําบลท่าคา ตําบลสวนหลวง ตําบลบางนางลี ตําบล

เหมืองใหม่ และตําบลแควอ้อม จัดการสนทนากลุ่มจํานวน 5 ครั ง รวมเป็นจํานวน 50 คน    

  

 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

จากการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผู ้ วิจัยนําข้อมูลทีได้มาศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ ผลจาก

การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพือเสนอรูปแบบการมีส่วนพบว่าได้รูปแบบทีเชือมโยงและมี

ความสัมพันธ์ในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะใน 4 ด้าน ดังนี 1) การมีส่วนร่วมในการ
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วางแผน/ตัดสินใจ  เกิดจากกระบวนการระดมความคิดอย่างมีขั นตอนแล้วนํามากําหนดการ

วางแผนร่วมกันด้วยการกําหนดยุทธศาสตร์ กําหนดเป้าหมาย การตัดสินใจ และมีแนวความคิดใน

การสร้างผู ้นํารุ่นใหม่ทีเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นต่อไป 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เป็นขั นตอน

การปฏิบัติกิจกรรม  และหาแนวทางส่งเสริมให้กิจกรรมสําเร็จตามแผน 3) การมีส่วนร่วมในการรับ

ประโยชน์  เป็นการร่วมรับประโยชน์ทีเกิดขึ นเป็นประโยชน์ทีได้รับโดยทางตรงและทางอ้อม 4) การ

มีส่วนร่วมติดตามประเมินผลและตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบผลการดําเนินการและสอบถาม 

ความคิดเห็น เพือให้ทราบปัญหาทีเกิดขึ นและนําไปปรับปรุงแก้ไข ในการจัดการสิงแวดล้อมด้าน

นํ าและขยะต่อไป  

 

อภิปรายผล 

          จากข้อมูลทีได้ศึกษาแนวคิดทางสิงแวดล้อม ทฤษฏีการมีส่วนร่วมและงานวิจัย ได้ข้อ

ค้นพบจากการศึกษาเป็นผลของงานวิจัยเชิงปริมาณ ซึงสรุปและนําเสนอเพืออธิบายรูปแบบการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะดังนี     

 จากแนวคิดทางสิงแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม

และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดยมีแนวคิดกําหนดนโยบาย และการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติที

เป็นรูปธรรม โดยมอบหมายอํานาจให้เจ้าพนักงานท้องถินมีบทบาทอย่างชัดเจน ในการทํา

แผนปฏิบัติการในจังหวัด   อําเภอ และการดําเนินการติดตามตรวจสอบ การดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ การกําหนดสิทธิและหน้าทีตามกฎหมายของประชาชนและองค์กรเอกชนทีจะมี

ส่วนร่วมในการคุ ้มครองสิงแวดล้อม  ซึงกฎหมายฉบับนี เป็นกฎหมายทีส่งเสริมและสนับสนุนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง  จากการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะพบว่า  การมีส่วนร่วม  คือการทีองค์ประกอบต่างๆทั งองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิน  ประชาชน คณะกรรมการ    องค์กรเอกขน หน่วยงานทางราชการ มาร่วมกัน

ดําเนินการในการจัดการสิงแวดล้อม โดยการรวมตัวกันของประชาชนมีพลังในการดําเนินงาน

ต่างๆ ด้วยการรวมตัวกันนั นหมายถึงผู ้ ทีอุดมการณ์เดียวกันในการทํากิจกรรมด้านสิงแวดล้อม 

และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  ให้สิทธิและเสรีภาพหน้าทีแก่ประชาชน

ในการพิทักษ์รักษาสิงแวดล้อมเป็นการยืนยันถึงบทบาทของแต่ละองค์กรในการดําเนินการให้เกิด

ประสิทธิผล ซึงสอดคล้องกับ เอกณรงค์ ขวดแก้ว, (2550)ได้ ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อม บ้านสันทรายพัฒนา จังหวัดเชียงใหม ่ผลการศึกษาพบว่าปัญหาสิงแวดล้อม

ของหมู่บ้านสันทรายพัฒนาได้แก ่ปัญหาขยะทีเกิดจากการอุปโภค บริโภค และการประกอบอาชีพ 
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ปัญหานํ าท่วมทีเกิดจากการเปลียนแปลงการใช้ทีดิน ดังนั นชาวบ้านพร้อมด้วยแกนนําคนสําคัญ

ของหมู่บ้านก็พยายามทีจะร่วมแรงร่วมใจกันช่วยแก้ปัญหาสิงแวดล้อมของหมู่บ้าน โดยมีขั นตอน

ของการมีส่วนร่วมทีประกอบด้วย การมีส่วนร่วมตัดสินใจ การมีส่วนร่วมปฏิบัต ิและการมีส่วนร่วม

ประเมินผล ซึงในทุกขั นตอนนั นเป็นการประสานงานระหว่างชาวบ้าน แกนนํา และกลุ่มทางสังคม

ในหมูบ้่าน ส่วนลักษณะการเข้าร่วมนั นพบว่า กิจกรรมในการจัดการสิงแวดล้อมเป็นการทํากันใน

ระดับหมู่บ้าน เพราะต้องการทําให้หมู่บ้านดูสะอาด ร่มรืน เรียบร้อย มีความเป็นอยู่ดีขึ น และมี

ความสามัคคีปรองดองกันในหมู่บ้าน สําหรับปัจจัยทีเกียวกับการมีส่วนร่วมพบว่า เพศ อายุ การ

เป็นสมาชิกกลุ่ม แกนนําทีเข้มแข็งมีความสามารถ และความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอกล้วนมี

บทบาทสําคัญทีทําให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการสิงแวดล้อมของหมู่บ้าน และเป็นไป

ตามแนวทางของ สุชาต ิพึงสาย (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความรู ้ ความเข้าใจ และเจตคติต่อ

สิทธิหน้าทีในการบริหารจัดการท้องถินกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชน ตําบลบ้าน

คลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า มีความรู ้ ความเข้าใจในสิทธิหน้าที

ในการบริหารจัดการท้องถินอยู่ในระดับมาก เจตคติต่อสิทธิหน้าทีในการบริหารจัดการท้องถินอยู่

ในระดับด ีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถินอยู่ในระดับน้อย ระดับความรู ้ ความเข้าใจกับระดับ

เจตคติต่อสิทธิหน้าทีในการบริหารจัดการท้องถินของประชาชนมีความสัมพันธ์กันในทางบวก 

ระดับความรู ้ความเข้าใจในสิทธิหน้าทีกับระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถินของประชาชน

ไม่มีความสัมพันธ์กัน และระดับเจตคติต่อสิทธิหน้าทีกับระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน

ของประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กันปัญหาต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่ ไม่ได้รับข้อมูล

ข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ไม่มีเวลาและผู ้ บริหารและสมาชิกสภาท้องถินให้

ความสําคัญกับความคิดเห็นของประชาชนน้อย ข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมได้แก่ ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาและการทํางานในส่วนต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถินอย่างต่อเนืองและทัวถึง ควรดูแลรักษา สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้อยู่ในสภาพดี

และการบริการทีมีคุณภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถินควรริเริมกิจกรรมต่าง  ๆในท้องถิน เพือ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถินจะต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่างประชาชน

เจ้าหน้าทีของรัฐ ผู ้นําท้องถิน และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียใน ผลประโยชน์ ในขั นตอนการค้นหาปัญหา 

การตัดสินใจ การดําเนินการ การประเมินผล และการรับผลประโยชน์ทีเกิดขึ นโดยมุ่งพัฒนาและ

ฟืนฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิวิถีชีวิต การสร้างจิตสํานึกในการรักษาสิงแวดล้อมร่วมกันใน

ชุมชน มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียว การจัดทําสือประชาสัมพันธ์และการออกกฎข้อบังคับของ

ท้องถิน ซึงโครงการและกิจกรรมต้องมาจากความต้องการของชุมชนแนวทางการส่งเสริมการ
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ท่องเทียวแบบยังยืน ต้องมุ่งเน้นการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรให้คงไว้นานทีสุด ผู ้ เกียวข้อง

ทั งหมดร่วมมือกันเป็นภาคีเครือข่ายและรัฐให้การสนับสนุน เน้นการพัฒนาทีต่อเนือง และมีการ

วิจัยติดตามประเมินผล 

                    จากการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและ

ขยะลักษณะการมีส่วนร่วมจากรูปแบบกับแนวการปฏิบัติของแต่ละพื นทีมีส่วนทีสอดคล้องกันและ

แตกต่างกันดังนี 

        1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน/การตัดสินใจจากรูปแบบมีความสอดคล้องกับแบบ 

ปฏิบัติของชุมชนในประเด็น การกําหนดยุทธ์ศาสตร์ การกําหนดเป้าหมาย การตัดสินใจ การ

สร้างผู ้นํารุ่นใหม่ โดยการปลูกฝังให้เยาวชนรักษ์สิงแวดล้อมและหวงแหนสิงแวดล้อมทีตน

อาศัยอยู่ในชุมชน มีการตั งชมรมอนุรักษ์อนุรักษ์สิงแวดล้อม เพือให้คนในชุมชนเป็นผู ้ดูแล

สิงแวดล้อมร่วมกันตั งคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าทีสาธารณสุขดูแลและจัดการ

สิงแวดล้อมในพื นทีของตนเอง สร้างผู ้นํารุ่นใหม่เพือปลูกจิตสํานึกให้เกิดกับเด็กในชุมชน

เพือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดด้านนํ าและขยะ  ด้วยการกําหนดความสําคัญ

เป็นไปตามแนวทางของ William W.Reeder (1974 อ้างถึงใน อําไพ เส็มเสน, 2539 : 5) ได้ให้

ความหมายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การมีส่วนร่วมในการปะทะสังสรรค์ทางสังคม 

ซึงรวมทั งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม ดังจะเห็นได้ว่าการมี

ส่วนร่วมในการวางแผน/ตัดสินใจสอดคล้องกับข้อค้นพบของไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ 

(2542: 13) ทีกล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึง ความร่วมมือของประชาชน ไม่

ว่าของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนทีเห็นพ้องต้องกันร่วมรับผิดชอบ หรือเข้าร่วมกิจกรรมทีเป็น

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เพือพัฒนาและแลกเปลียนให้เป็นไปในทิศทางทีต้องการโดย

การทํางานของกลุ่มหรือแนวทางขององค์กร สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2541 : 48) ทีกล่าวว่า 

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู ้เป็นเป้าหมายของการพัฒนา

เข้าร่วมโครงการตั งแต่เริมดําเนินโครงการ การประเมินโครงการจนเสร็จสินโครงการ โดยมี

วัตถุประสงค์ให้ชาวบ้านได้เรียนรู ้ทั งเรืองทีทําและการทํางานร่วมกันในฐานะเป็นผู ้จัดการ

พัฒนาเอง ไม่ใช่เป็นผู ้ รับการพัฒนาหรือผู ้ถูกกระทําอีกต่อไป และสอดคล้องกับ  เพิมศักดิ  

มกราภิรมย์ (2543 : 11) ทีกล่าวถึงการมีส่วนร่วม หมายถึง การทีประชาชนซึงประกอบด้วย

บุคคล กลุ่ม และองค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ การรับรู ้ ข้อมูล ข่าวสาร การแสดง

ความคิดเห็นชี ประเด็นปัญหา การตัดสินใจ กําหนดนโยบาย การวางแผน การได้รับประโยชน์ 

การตรวจสอบการให้อํานาจรัฐทุกระดับ การติดตาม การติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
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อุปสรรค ดงันั นการทํางานแบบทีส่วนร่วมเกียวข้องกับบุคคล และองค์กรหลายประเภทเพือให้

เกิดความสมานไมตรี 

 2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ จากรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของชุมชนคือการปฏิบัติกิจกรรม การ

ส่งเสริมช่วยเหลือให้การปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จตามเป้าหมาย  เนืองจากกิจกรรมทีจัดระหว่าง

ประชาชนกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินเพือให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคค ีให้ทุก

คนมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน ในการจัดกิจกรรมมีการแบ่งบทบาทกันตามหน้าทีของแต่ละบุคคล 

เพือให้ชุมชนรักและรู ้ สึกเป็นเจ้าของและร่วมกันดูแลสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะการปฏิบัติ

กิจกรรมเป็นไปตามแนวทางของจิณณวัตร ปะโคทัง (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั นพื นฐานของโรงเรียนดีเด่นโดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ศึกษาจากบุคคลหลักจํานวน 44 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการศึกษา

เอกสารการสัมภาษณ์ระดับลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตและจดบันทึก พบว่า การมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั นพื นฐานของโรงเรียนดีเด่นมีอยู่ 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ การมีส่วน

ร่วมกับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิน การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานการ

มีส่วนร่วมแบบเครือข่ายผู ้ปกครองนักเรียน การมีส่วนร่วมในการระดมทุน และการมีส่วนร่วมใน

การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยทั ง 5 กลุ่มมีความเกียวข้องและมีปฎิสัมพันธ์เชือมโยงระหว่าง

กัน รูปแบบทีเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั นพื นฐานของโรงเรียน

ดีเด่น 5 ประการ คือ การระดมความคิด การร่วมวางแผน การร่วมลงมือทําการร่วมติดตาม

ประเมินผล และการรับประโยชน์ร่วมกัน และ  การส่งเสริมช่วยเหลือทีเป็นไปตามแนวทางของสม

พันธ์ เตชะอธิก และคณะ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการเรียนรู ้และการจัดการความรู ้

ของชุมชนด้านการจัดการองค์กรชุมชนเพือการพึงตนเอง โดยการสังเคราะห์การวิจัย 6 กรณีศึกษา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบว่า กระบวนการเรียนรู ้ มีการถ่ายทอดโดยวิธีบอกเล่าภูมิ

ปัญญา อุดมการณ์ของผู ้นําชุมชน โดยเริมจากการศึกษาประวัติท้องถิน การศึกษาดูงาน และการ

เรียนรู ้ โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม กระตุ ้นความคิดเชิงสังคมและเศรษฐกิจรอบตัว ส่วนปัจจัยที

เกียวข้องกับการเรียนรู ้มีปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู ้ นํา สมาชิกและนักพัฒนาในพื นที ปัจจัยภายนอก 

ได้แก ่แหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณ แผนกิจกรรมโครงการต่าง  ๆนักวิชาการภายนอกชุมชน และ

เอกสาร  ให้การปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จตามเป้าหมายเป็นไปตามตามแนวทางของ มุทิตา แพทย์ประ

ทุม (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกับ สถานศึกษาขั นพื นฐานเพือ

พัฒนาด้านสิงแวดล้อม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ทรงคุณวุฒิ 15 คน และเลือก
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กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มด้วยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง ผู ้ ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถินประชาชน กรรมการสถานศึกษาขั น

พื นฐาน ครูและผู ้บริหารสถานศึกษา พบว่า ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาขั น

พื นฐานเพือพัฒนาด้านสิงแวดล้อมอย่างยังยืนทีมีความเชือมโยงและมีความสัมพันธ์กันในการ

พัฒนาด้านสิงแวดล้อมในชุมชนของการมีส่วนร่วมทีสําคัญ 6 ประการ ได้แก ่การมีส่วนร่วมในการ

ระดมความคิด เป็นการร่วมคิดค้นและการวิเคราะห์ปัญหา และสร้างความสัมพันธ์กับผู ้ นําชุมชน 

การมีส่วนร่วมในวางแผน กําหนดการวางแผนงานร่วมกันด้วยการกําหนดความสําคัญ กําหนด

เป้าหมาย การตัดสินใจ และสร้างผู ้ นํารุ่นใหม่การมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัต ิเป็นขั นตอนการปฏิบัติ

กิจกรรม และการส่งเสริมช่วยเหลือให้การปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จตามแผน การมีส่วนร่วมในการ

ลงทุน เป็นทุนทีอยู่ในรูปของงบประมาณทุนทางปัญญา การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลและ

ตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบผลการดําเนินงานและสอบถามความคิดเห็น เพือให้ทราบถึงปัญหาที

เกิดขึ นและนําไปปรับปรุงแก้ไข เพือพัฒนาด้านสิงแวดล้อมในชุมชนให้ดียิงขึ นไป และการมีส่วน

ร่วมรับประโยชน์ เป็นการร่วมรับผลประโยชน์ทีเกิดขึ น ทั งผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์

ทางอ้อม   และกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการพัฒนาพบว่าชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินกิจกรรมเพือแก้ปัญหาสอดคล้องกับ  มุฑิตา  แพทย์ประทุม  (2549 )อ้างถึงนิธิ  เอียวศรีวงค์ 

(2539) ทีเห็นว่า     การทีคนมีประสบการณ์มารวมกันแก้ปัญหา ทั งยังมีกลุ่มปฏิบัติงานร่วมกัน 

ช่วยเหลือซึงกันและกันตามสิทธิและความเสมอภาค ชุมชนนั นก็จะเข้มแข็ง มีพลังในตนเอง 

สามารถเรียกได้ว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้เพือให้ทุกคนในชุมชนได้รู ้ จักรักษาผลประโยชน์ของ

ชุมชนของตนเองทั งในเรืองการมีส่วนร่วมและการทีชุมชนสามารถพึงตนเองได้ โดยการมีส่วนร่วม

ของคนในชุมชนทีมีเป้าหมาย คือร่วมคิด   ร่วมตัดสินใจ และร่วมดําเนินกิจกรรม ซึงเกิดจากการ

ปฏิบัต ิ

3. การมีสว่นร่วมในด้านการได้รับประโยชน์ จากรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการ 

สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะมีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของพื นที คือการได้รับประโยชน์

ทางตรงทีเกิดจาการปฏิบัติอาทิการนํานํ ามาทําสวน เลี ยงปลา ใช้อุปโภคบริโภค การแปรรูปวัสดุ

เหลือทิ งทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์เครืองใช้ต่างๆ การนํานํ ามันทีเหลือจาการทอดอาหารแล้วมา

ผลิตไบโอ-ดีเซล การนําขยะมาทําปุ ๋ ยอินทรีย์ หรือการนํากลับมาใช้ใหม่เช่นเศษเหล็ก กระดาษ 

ขวด พลาสติก  ฯลฯ  เป็นประโยชน์ทีเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ต่อคน

ในชุมชนส่งผลทําให้ชุมชนเกิดการพัฒนามีสภาพแวดล้อมทีดีขนึเกิดอาชีพแก่ชุมชนในการคัดแยก

ขยะเพือสร้างรายได้ สามารถเป็นอาชีพทีตกทอดสูค่รอบครัวและลูกหลานได้ ผลประโยชน์ทางตรง
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เป็นไปตามแนวทาง ของปาริชาติ วลัยเสถียร (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการเรียนรู ้ และ

จัดการความรู ้ของชุมชน ในช่วงปี 2546-2548 จํานวน 19 โครงการ 13 จังหวัด ประกอบด้วย กลุ่ม

โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิการพัฒนาการเกษตรแบบยังยืน การจัดการศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาและองค์กรชุมชนเพือการพึงตนเอง พบว่า การเรียนรู ้ ของชุมชนเป็นการเรียนรู ้ เพือ

แก้ทุกข์และเพิมอํานาจในการจัดการตนเอง นวัตกรรมการเรียนรู ้ คือ การเรียนรู ้ แบบบูรณาการ 

ตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทีเชือมโยงตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม เปรียบเทียบ

กระบวนการเปลียนแปลงของอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เริมจากการเรียนรู ้ เชิงประเด็นเรือง และ

ขยายไปสู่การเรียนรู ้ เชิงบูรณาการในทุกเรืองทีเกียวกับวิถีชีวิต ประสานการเรียนรู ้ ทั งมิติด้านนอก

และมีบริบทภายในชุมชนทั งด้านธรรมชาติ การตั งถินฐาน ด้านสังคมวัฒนธรรมของชาติพันธุ ์ด้าน

ประสบการณ์ แนวคิดและฐานคิดของคนในชุมชน และกระบวนการปฏิสัมพันธ์จากภายนอกและ

กลไกการจัดการเรียนรู ้นอกจากนั นยังสรุปได้ว่า ชุมชนนําความรู ้ ไปปฏิบัติและสร้างความรู ้ จาก

การปฏิบัติด้วย ซึงความสุขตามนิยามของคนในชุมชนอยู่ในแนวความสุขแบบพอเพียงตัวชี วัดที

สําคัญคือ มีความมันคงทางการภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทางสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต มีความเสมอภาคและเป็นธรรมจากข้อมูลเชิงประจักษ์สะท้อนให้เห็นว่า เงือนไขสําคัญ

ของการมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์คือการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนโดยเฉพาะผู ้นําชุมชนมี

บทบาทสําคัญในการทําให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม ผู ้ นําต้องมีคุณสมบัติ 

เข้มแข็ง อดทน  หนักแน่น  มีความเสียสละ มีความเชือมัน  มีความซือสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ 

เป็นทีศรัทธาและไว้วางใจ ซึงสอดคล้องกับดุษฎี อายุวัฒน์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

กระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม พบว่า มีการใช้การประชุมประชาคมหมู่บ้านเป็น

กลไก มีการเตรียมชุมชนในบางพื นทีในเรืองความคิดเกียวกับความสําคัญของกระบวนการ

วางแผนพัฒนาชุมชนก่อนการประชุมจัดทําแผนพัฒนาชุมชนโดยมีคณะทํางานของชุมชนเป็น 

ผูรั้บผิดชอบในการวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพของชุมชนทําให้สมาชิกชุมชนตระหนักถึง

ความสําคัญของแผนพัฒนาชุมชนซึงส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างชัดเจน บทบาท

ของพหุภาคีทีเป็นทีปรึกษาชุมชน  และเป็นผู ้ทีร่วมเรียนรู ้กับชุมชนอย่างใกล้ชิดได้แก่ ครู นักพัฒนา

ขององค์กรแพลน ซึงเป็นผู ้ทีทํางาน  ร่วมขับเคลือนความคิดเรืองท้องถินนิยมด้วย สําหรับเด็กและ

เยาชนมีเพียงส่วนน้อยทีตืนตัวเข้าร่วม กิจกรรมในกระบวนการเรียนรู ้ วางแผนพัฒนาชุมชนแต่

ส่วนมากมีส่วนชว่ยในการเตรียมเอกสาร  กิจกรรมแผนงานโรงการทีเป็นผลมาจากการประชุมของ

หมู่บ้านเมือกล่าวโดยสรุป การเรียนรู ้และการมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่มีกระบวนการเรียนรู ้ โดยวิธีบอก

เล่าภูมิปัญญา อุดมการณ์ของผู ้ นําชุมชน โดยเริมจากการศึกษาประวัติท้องถินการศึกษาดูงาน 
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และการเรียนรูโ้ดยผ่านกระบวนการกลุ่ม กระตุ ้นความคิดเชิงสังคม และเศรษฐกิจรอบตัว ส่วน

ปัจจัยทีเกียวข้องกับการเรียนรู ้มีปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู ้ นํา สมาชิก และนักพัฒนาในพื นที ปัจจัย

ภายนอก ได้แก ่แหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณ แผนกิจกรรมโครงการต่างๆนักวิชาการภายนอก

ชุมชน และเอกสาร ส่วนการมีส่วนร่วมมีหลายปัจจัยเช่นกัน ได้แก่ตามภูมิลําเนา เพศ ศาสนา 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตําแหน่งทางสังคม อาย ุและสถานภาพสมรส สําหรับปัจจัยทีมีผล

ต่อการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วม ได้แก ่บริบทภายในชุมชนทั งด้านธรรมชาติการตั งถินฐาน ด้านสังคม

วัฒนธรรมของชาติพันธุ ์ด้านประสบการณ์ แนวคิดและฐานคิดของคนในชุมชน และกระบวนการ

ปฏิสัมพันธ์จากภายนอก รวมทั งแรงจูงใจ ได้แก่ การมีโอกาสเข้าร่วมประมูลงานของชุมชน ได้รับ

ประโยชน์จากโครงการของชุมชน ได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการตรวจรับการจัดซื อจัดจ้างและงาน

ก่อสร้างของชุมชน หน้าทีของทุกคนตามกฎหมายทีต้องพัฒนาชุมชนท้องถิน มีโอกาสเป็นที

ยอมรับของประชาชนในชุมชน มีโอกาสก้าวหน้าทางการเมือง ได้รับความสะดวกในการ

ประสานงานกับหน่วยงานทางราชการมักจะได้รับเชิญเป็นตัวแทนของประชาชนไปร่วมงาน และมี

โอกาสได้รับเชิญเป็นประธานทํางานในชุมชน 

 4. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและตรวจสอบจากรูปแบบการมีส่วนร่วมใน

การจัดการ  สิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะมีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของพื นที คือ การ

ตรวจสอบผลการดําเนินงานและสอบถามความคิดเห็น ทั งนี ชุมชนกับองค์การบริหารส่วนตําบลจะ

ร่วมกันจัดกิจกรรม/โครงการเพือรายงานให้ผู ้มีส่วนเกียวข้องทราบสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรค

ความก้าวหน้าของกิจกรรมการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ การตรวจสอบผลการ

ดําเนินงานเป็นไปตามแนวทางการประเมินผลการดําเนินการด้านสิงแวดล้อม โดยปัจจุบันองค์กร

ต่างๆได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินในทิศทางเพือการพัฒนาสิงแวดล้อมการทําโครงการใดๆ

จะคํานึงถึงผลกระทบต่อสิงแวดล้อม และจะนําข้อมูลทีได้จากการประเมินผลมาตรวจสอบ และ

นํามาใช้ประโยชน์แก่องค์กรได้  ทําให้องค์กรสามารถปรับปรุงการดําเนินงานด้านสิงแวดล้อมได้

อย่างต่อเนือง สามารถใช้ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานได้อย่างต่อเนือง ตรงตามวัตถุประสงค์

ทีตั งไว้ใช้ในการป้องกันการเกิดมลพิษ เพิมประสิทธิภาพให้แก่องค์กรช่วยทําให้องค์ทาง

สิงแวดล้อมหาปัจจัยทีก่อให้เกิดผลกระทบทางสิงแวดล้อมและการตั งข้อกําหนดในการประเมินผล

การจัดการกับปัจจัยสอบถามความคิดเห็นเป็นไปตามแนวทางของ วรรณา ถินหัวเสือ (2546: 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชนของผู ้ นําชุมชน ตําบลบ้านระกาศ 

อําเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ ขั นตอนของการวิจัยประกอบด้วย การศึกษาปัญหาและความ

ต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู ้นําชุมชน เพือนํามากําหนดเป็นปัญหาเชิงพัฒนา การร่วมกัน
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กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพือแก้ไขปัญหา การนํายุทธศาสตร์การพัฒนาทีกําหนดขึ นไป

ทดลองใช้ และการประเมินประสิทธิผลของยุทธศาสตร์การพัฒนาทีนําไปปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมาย

ของการพัฒนา ได้แก่ ผู ้ นําชุมชนทีเข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนา จํานวน 30 คน เก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่มการประชุมระดมความคิด พบว่า ผู ้ นําชุมชน

กลุ่มเป้าหมายมีปัญหาด้านการขาดความรู ้ และทักษะในการเขียนโครงการ การพูดถ่ายทอด

ความรู ้ ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนยังทําได้ไม่ด ี และการบริหารจัดการกลุ่มองค์กรชุมชนยังไม่มี

ประสิทธิภาพ ดังนั นผู ้ นําชุมชนกลุม่เป้าหมายจึงต้องการเพิมพูนความรู ้ และความสามารถทั ง 3 

ด้านให้สูงขึ น ยุทธศาสตร์การพัฒนาทีผู ้ วิจัยและกลุ่มเป้าหมายร่วมกันกําหนดขึ น เพือนําไปใช้

แก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพของผู ้นําชุมชน ได้แก ่การอบรมการศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัต ิ

และการกระตุ ้นเสริมแรงจากผูวิ้จัยเป็นระยะ  ๆและผลการประเมินประสิทธิผลของยุทธศาสตร์การ

พัฒนาทีนํามาใช้ พบว่าผู ้นําชุมชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนามีความรู ้ ความเข้าใจในการเขียน

โครงการ การถ่ายทอดความรู ้ และข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนและการบริหารจัดการองค์กรชุมชน

สูงขึ น เกิดผลลัพธ์ทีดีขึ นในชุมชน ได้แก ่ชุมชนได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆ มากขึ น

ประชาชนได้รับรู ้ ข้อมูลของทางราชการทัวถึงมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ น และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชนมากขึ น  และแนวคิดของ     มงคล หนองแพ (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเสริมสร้าง

ความรู ้การมีส่วนร่วมและการพัฒนารูปแบบในการจัดการสิงแวดล้อมของประชาชน : กรณีศึกษา 

บ้านระกาศหมู่ที 4 ตําบลบ้านระกาศ อําเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มเป้าหมาย 47 คน

โดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสังเกต ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื อหา

แล้วนําข้อมูลมาจัดระบบและจําแนกหมวดหมู ่ทําการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าแล้วสังเคราะห์

เชือมโยงกันโดยระบบเหตุผลและตามลําดับเวลาเพือตอบคําถามการวิจัย จากนั นนําข้อสรุปทีได้

กลับไปให้ผู ้ให้ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องอีกครั งหนึง พบว่า 1) ปัญหาสิงแวดล้อม คือ ปัญหา

ขยะมูลฝอย และปัญหานํ าในคูคลองเน่าเสีย กลุม่เป้าหมายของการพัฒนาจึงต้องการแก้ไขปัญหา

สิงแวดล้อมแต่ยังขาดความรู ้ ความเข้าใจในวิธีการ ขาดความร่วมมือและรูปแบบทีเหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทีใช้ในการวิจัยและพัฒนา คือ การอบรมความรู ้การศึกษาดูงาน การสาธิต

การปฏิบัติกิจกรรม และการติดตามช่วยเหลือและเสริมแรงเป็นระยะๆ ผลการประเมินประสิทธิผล

ของยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนามีความรู ้ ความเข้าใจเรือง

สิงแวดล้อมเพิมขึ น กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนามีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของชุมชน

มากขึ น  และรูปแบบของกิจกรรมการแก้ปัญหาสิงแวดล้อมทีผู ้ วิจัยและกลุ่มเป้าหมายของการ

พัฒนาร่วมกันกําหนดขึ น เกิดผลลัพธ์ทีดีในชุมชน ได้แก ่เกิดกองทุนจัดการสิงแวดล้อมของชุมชน
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หนึงกองทุนประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักและตืนตัวในการจัดการสิงแวดล้อมของชุมชน

มากขึ น 

 การวิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะใน

ครั งนี ทําให้ทราบระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ ในแต่ละพื นทีมี

ความแตกต่างกัน  นอกจากนี ยังสามารถหาปัจจัยทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม โดยการเก็บข้อมูลทั ง

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปรากฏผลการวิจัยเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือการมีส่วนร่วมด้าน

การปฏิบัติ และด้านการได้รับประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง และค่อนข้างไปในทางมากในเรือง

การใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ าและการจัดการขยะ อาทิ การแปรรูปขยะ การคัดแยกขยะ เป็นต้น 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

       ผลการศึกษาวิจัยในครั งนี พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ า

และขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับปานกลางซึงสามารถสะท้อนภาพ การมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การรับประโยชน์ และการติดตามประเมินผล ของ

ประชาชน นักเรียนและผู ้บริหารของอบต อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ข้อเสนอแนะดังนี 

     1. ด้านการตัดสินใจ ให้ประชาชนในชุมชนได้มีการปรึกษาหารือหรือแลกเปลียน

ความคิดเห็นกับเพือนในชุมชนในการจัดการคุณภาพด้านนํ าและขยะในพื นทีและโครงการต่าง ๆ 

     2. ด้านการปฏิบัติการ ควรติดต่อวิทยากรเพือให้การอบรมเสริมความรู ้ ด้าน การ

พัฒนาแก่คนในชุมชนให้มากขึ น 

     3. ด้านการรับผลประโยชน์ ให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดการ

นํ าและการนําขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

    4. ด้านการติดตามและประเมินผล ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู ้ รับผิดชอบประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรมการจัดการสิงแวดล้อม

ในชุมชนให้ได้มากทีสุด 

 การวิจัยครั งนี พบว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม

สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศทีเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  แนวคิดทางด้าน

สิงแวดล้อมในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ  ผู ้ วิจัยมีข้อเสนอแนะทีเกิดมาจากการวิจัย

ดังนี 

 1. ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย 
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               1.1 ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนในแต่ละพื นทีมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ า

และขยะแต่ขาดภาคเอกชนและภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสิงแวดล้อม ดังนั น

รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ควรเข้ามาวางระบบกลไก รวมทั งด้าน

งบประมาณ 

               1.2 ควรมีคณะกรรมการหรือองค์กรระดับประเทศ ทีเป็นกลไกกลางในการรับผิดชอบ

การส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงติดตามผลและสังเคราะห์องค์ความรู ้ การมีส่วนร่วม เพือทําให้การมี

ส่วนร่วมในการจดัการด้านสิงแวดล้อมเกิดขึ นอย่างจริงจังและต่อเนือง โดยคณะกรรมการดังกล่าว

ควรมีตัวแทนจากผู ้เกียวข้องทุกฝ่าย 

2. ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ    

 2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ควรมีการระดมการมีส่วนร่วมจากชุมชนในพื นทีจัดทํา

เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัตกิารด้านการจัดการสิงแวดล้อมร่วมกันอย่างต่อเนือง

ซึงในบางอบต.ได้จัดทําแล้ว    

 2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ร่วมกับหน่วยงานในทุกภาคส่วนของพื นที ควรให้

ความสําคัญและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน ให้เข้ามามีบทบาทจัดการด้านสิงแวดล้อม

ในรูปแบบต่างๆ การคิดค้นแผนการร่วมมือ โครงการนําร่องและเป็นพีเลี ยงหรือกลไกประสานงาน

ชุมชนและขยายผลไปยังพื นทีของ อบต. อืนๆ 

 2.3  การระดมทุนจากภาคสังคมทีมีส่วนเกียวข้องอาทิ  องค์กร   มูลนิธิทีจัดการดูแล

ด้านสิงแวดล้อมในทุกด้านอย่างครอบคลุมและทุกพื นที   จักก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างยังยืน

ตลอดไป 

 3. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัย 

 3.1 ควรศึกษาถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและ

ขยะในประเด็นปัญหาการวิจัยทีว่า ทําอย่างไรชุมชนจึงจะได้รับประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดการสิงแวดล้อม และเอื อประโยชน์ต่อชุมชนให้มากขึ น 

 3.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

สิงแวดล้อมในทุกด้านและขยายพื นทีศึกษาเป็นระดับอําเภอและระดับจังหวัด เพือพัฒนาการมี

ส่วนร่วมของประชาชนต่อไป 

 3.3 ควรสร้างกระบวนการเรียนรู ้ทางสิงแวดล้อมพร้อมกับสร้างจิตสํานึกให้แก่เยาวชน 

เป็นอันดับแรกและขยายผลไปสู่ โรงเรียน    วัด  และบ้าน   เพือสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็น

รูปธรรมและเกิดการยังยืนในอนาคต   
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               3.4 ควรขยายขอบเขตการศึกษาวิจัย ระดับการมีส่วนร่วมและปัจจัยของชุมชนในการ

จัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ อําเภออมัพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ให้มีเนื อหาครอบคลุมใน

หลายๆ เรืองเพือนํามาเป็นแนวทางในจัดการสิงแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ น 

 3.5 ควรขยายประชากรทีใช้ในการศึกษาวิจัยให้มีขนาดทีเพิมสูงขึ น เช่น รวมไปถึง 

ประชาชนหรือเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม เพือนําไปสู่การ

สร้างตัวแบบหรือแนวทางในการจัดการสิงแวดล้อมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาชุมชน

ได้อย่างสอดคล้องและ ลงตัว 

 3.6 ควรศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อระดับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย

ทางสังคมและเศรษฐกิจ ด้านนํ าและขยะ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และประชาชน

จังหวัดอืน เพือให้ได้มาซึงปัญหา ทางแก้ไข และการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในทุกด้านให้

สอดคล้องต่อการเปลียนแปลงของสังคมในอนาคต 

ผู ้ วิจัยมีความเห็นว่าประชาชนในชุมชนและหน่วยงานทีเกียวข้องควรปรับปรุงวิธีการ

บริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วมตัดสินใจโครงการ

ต่าง ๆ ทีมีผลกระทบต่อชุมชนของเขาด้วยตนเอง และมอบงานให้หน่วยงานทีเกียวข้องในชุมชนมี

หน้าทีให้คําปรึกษาและหาวิธีดําเนินการ สนับสนุนงบประมาณเสริมสร้างกิจกรรมและการ

ดําเนินงานของประชาชนในชุมชน เช่น เงินกองทุนเพือพัฒนาชุมชน และหน่วยงานทีเกียวข้องทํา

หน้าทีเป็นเพียงผู ้ ให้คําปรึกษา แนะนํา หรือสนับสนุนในบางประการเท่านั น ควรส่งเสริมให้

ประชาชนทุกกลุ่มอายุและอาชีพ ได้เรียนรู ้และรู ้จักจัดการสิงแวดล้อม เปิดโอกาสให้คณะผู ้บริหาร 

และประชาชน ได้มีโอกาสแลกเปลียนความคิดในการกําหนดทิศทางการพัฒนา และเป็นผู ้ รับรู ้

ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้โดยตรง เพือจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดและทันเวลา อีก

ทงัเป็นการสร้างทัศนคติของประชาชนให้มองสิงแวดล้อมเป็นเรืองใกล้ตัว 
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แบบสอบถามเพือการวิจัย 
เรือง ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ งแวดล้อมด้านนํ าและขยะ                

เทศบาลตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี แจง 

 1. แบบสอบถามเพือการวิจัยฉบับนี  มุ่งศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

สิงแวดล้อม 

 2. ข้อมูลและคําตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิงต่องานวิจัย เนืองจากสามารถนําไปเป็น

ข้อมูลพื นฐานในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสิงแวดล้อมในชุมชนต่อไป 

 3. คําตอบของท่านหรือข้อมูลทีได้จากแบบสอบถาม ผู ้ วิจัยจะเก็บเป็นความลับและนําไปใช้ใน

การวิจัยเท่านั น ดังนั นขอให้ท่านผู ้ตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง 

4. แบบสอบถามมีทั งหมด 3 ตอน คือ 

ตอนที 1 สถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที 2 ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม 

ตอนที 3 ความคิดเห็นเกียวกับระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม 

ผูวิ้จัยขอให้ท่านทําเครืองหมาย และตอบคําถามลงในช่องทีตรงกับการมีส่วนร่วมของท่าน 

ทั งนี ขอขอบคุณทุกท่านทีให้ความร่วมมือ  

 

 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

       ผู ้ วิจยั 
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แบบสอบถามวิจัย 

ตอนที 1 ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  

คําชี แจง โปรดทําเครืองหมาย ลงในช่อง � และตอบคําถามตามความเป็นจริง 

1. เพศ  

         �1.  ชาย                         � 2. หญิง  

2. อาย ุ 

      � 1. 10- 20 ปี     � 2. 21-30 ปี      � 3. 31- 40 ปี    

� 4.  41 – 50 ปี      � 5. 51-60 ปี      � 6. 60 ปีขี นไป 

3. สถานภาพสมรส  

     �1. โสด               � 2.  สมรส         � 3. หม้าย           � 4. แยกกันอยู ่ 

4. ระดับการศึกษา  

       � 1. ประถมศึกษา        � 2. มัธยมต้น             � 3. มัธยมปลาย/ปวช.  

       � 4.  อนุปริญญา/ปวส.  � 5. ปริญญาตรี          � 6. สูงกว่าปริญญาตรี  

5. อาชีพ  

     � 1.  เกษตรกรรม        � 2.  ประมง          � 3.  ค้าขาย  

     � 4. รับจ้างทัวไป      � 5.  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ       � 6.  อืนๆ ระบ.ุ..................... 

6. รายได้ ต่อเดือน  

     � 1.  น้อยกว่า 5,000 บาท � 2.  5,001-10,000 บาท  � 3.  10001-15000 บาท  

      � 4.  15001-20,000 บาท � 5.  มากกว่า 20,000 บาทขึ นไป  

7. ระยะเวลาทีท่านอยู่ในพื นทีชุมชนแห่งนี  

       � 1. ตํากว่า 6 ปี  � 2. 6-10 ปี    � 3. 11-15 ปี   

� 4. 16-20 ปี         � 5. มากกว่า 20  ปี  

8.  ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกในชมรม  กลุ่ม   สมาคมใดบ้าง 

      � 1. ไม่เป็น  (ไม่ต้องตอบข้อ 9 )     � 2.  เป็น ระบ.ุ......................................................... 

9. ถ้าท่านเป็นสมาชิกท่านมีตําแหน่งใดในชมรม/ กลุ่ม / สมาคมดังกล่าว 

� 1.   สมาชิก           �  2.  กรรมการ         � 3.  ประธาน     � 4.  อืนๆระบ.ุ.................. 

10.  ชุมชนหรือหมู่บ้านทีท่านอยู่คือ.............................................................................................. 
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ตอนที  2   ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ งแวดล้อม     

          มากทีสุด  หมายถึง ท่านได้มีส่วนร่วมตามข้อความนั นมากทีสุด  

           มาก   หมายถึง ท่านได้มีส่วนร่วมตามข้อความนั นมาก  

          ปานกลาง  หมายถึง ท่านได้มีส่วนร่วมตามข้อความนั นปานกลาง  

          น้อย                 หมายถึง ท่านได้มีส่วนร่วมตามข้อความนั นน้อย  

            น้อยทีสุด          หมายถึง ท่านได้มีส่วนร่วมตามข้อความนั นน้อยทีสุดหรือไม่เกิดขึ นเลย  

ข้อความ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ/การวางแผน      

1.ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์นํ า และการจัดการคุณภาพ

นํ า ของชุมชน 

     

2.ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ขยะ และการจัดการขยะของ

ชุมชน 

     

3.ท่านมีส่วนร่วมในเ รืองการวางแผนการจัดการนํ าและ

คุณภาพนํ า ของชุมชน  

     

4.ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรืองการจัดการนํ า      

5.ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรืองการจัดการขยะ      

6.ท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการระดับตําบลในการจัดทํา

โครงการจัดการสิงแวดล้อมของอบต.ทุกแห่งในอําเภออัมพวา 

     

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัต ิ

7.ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมเกียวกับการจัดการนํ า   

     

8. ท่านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการนํ า      

9. ท่านทําการคัดแยกขยะก่อนทิ ง      

10.ท่านกําจัดและบําบัดนํ าเ สียก่อนทิ งสู่แหล่งนํ าตาม

ธรรมชาต ิ

     

11.ท่านแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะปัญหาเกียวกับการ

จัดการนํ าและขยะของชุมชน 

     

12.ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดการนํ าเสียของชุมชน โดยการ

สร้างบ่อดักไขมันก่อนทีจะนํานํ าทีใช้ในบ้านเรือนทิ งลงสู่คลอง 
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             การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์      

13.ท่านได้ใช้ประโยชน์จากการใช้นํ าในคลองทีใสสะอาดเพือ

การทําสวนผักและผลไม้ 

     

14. ท่านได้ใช้ประโยชน์จากนํ าในคลองเพือการเลี ยงปลาใน

กระชัง 

     

15. ท่านได้นําวัสดุเหลือทิ งเช่นนํ ามนัพืชทีใช้แล้วและวัสดุ

เหลือทิ งจากการเกษตรมาทําประโยชน์ในการผลิตพลังงาน

ทดแทน 

     

16. ท่านมีรายได้เพิมจากการคัดแยกขยะแล้วนําไปขาย      

17. ชุมชนของท่านร่วมกันแปรรูปขยะทําเป็นผลิตภัณฑ์

จําหน่าย 

     

                การมีส่วนร่วมในการประเมินผล      

18. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการจัดการ

นํ าในชุมชน 

     

19. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการจัดการ

ขยะในชุมชน 

     

20. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการสิงแวดล้อม

ภายในชุมชนร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

     

21. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ในการจัดการสิงแวดล้อมของชุมชน 

     

22. ท่านเข้าร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ 

จัดการสิงแวดล้อมของหมู่บ้านตั งแต ่    เริมต้นจนสิ นสุด

โครงการ 

     

 

ตอนที 3 ความคิดเห็นเกียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม 

1. แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการนํ า 

1...................................................................................................................... 

2.. ................................................................................................................... 

3...................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ..................................................................................................... 
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2. แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ 

1...................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................... 

3...................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ..................................................................................................... 

 

 

บันทึกข้อความบันทึกข้อความ  
  
ส่วนราชการ    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โทร. 1210 

ที ..............................................................................วันที  26   เมษายน   2553 
เรือง  ขอเชิญเป็นผู ้เชียวชาญในการตรวจสอบความเทียงตรงของเครืองมือ 

เรียน   ผศ.ดร.อาณัติ    ต๊ะปินตา 
สิงทีแนบมาด้วย  เครืองมือทีใช้ในการวิจัย จํานวน 1 ฉบับ 
               ด้วยข้าพเจ้าผศ.ศรีสุวรรณ   เกษมสวัสดิ ได้ทําวิจัยเรืองรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การจัดการสิงแวดล้อมกรณีศึกษา  นํ า   และขยะ  ตลาดนํ าอัมพวา   อําเภออัมพวา   จังหวัด

สมุทรสงคราม  โดยการเก็บข้อมูลจะต้องใช้แบบสอบถามเพือสอบถามคนในชุมชนต่อการจัดการ

สิงแวดล้อม ในการนี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเทียงตรงของเครืองมือทีใช้

ในการวิจัย  
              จึงเรียนมาเพือขอความอนุเคราะห์จากท่านในการเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ เพือประโยชน์ในทาง

วิชาการต่อไป 

 

 
       (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ    เกษมสวัสดิ) 

     อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม 
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บันทึกข้อความบันทึกข้อความ  

  
ส่วนราชการ    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โทร. 1210 

ที ..............................................................................วันที  26   เมษายน   2553 
เรือง  ขอเชิญเป็นผู ้เชียวชาญในการตรวจสอบความเทียงตรงของเครืองมือ 

เรียน   ผศ.อดิศัย   โทวิชา 
สิงทีแนบมาด้วย  เครืองมือทีใช้ในการวิจัย จํานวน 1 ฉบับ 
               ด้วยข้าพเจ้าผศ.ศรีสุวรรณ   เกษมสวัสดิ ได้ทําวิจัยเรืองรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การจัดการสิงแวดล้อมกรณีศึกษา  นํ า   และขยะ  ตลาดนํ าอัมพวา   อําเภออัมพวา   จังหวัด

สมุทรสงคราม  โดยการเก็บข้อมูลจะต้องใช้แบบสอบถามเพือสอบถามคนในชุมชนต่อการจัดการ

สิงแวดล้อม ในการนี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเทียงตรงของเครืองมือทีใช้

ในการวิจัย  
              จึงเรียนมาเพือขอความอนุเคราะห์จากท่านในการเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ เพือประโยชน์ในทาง

วิชาการต่อไป 

 

 
                   (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ    เกษมสวัสดิ) 

       อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ssru.ac.th



196 

 

 

 

บันทึกข้อความบันทึกข้อความ  
  
ส่วนราชการ   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โทร. 1210 

ที ..............................................................................วันที  26   เมษายน   2553 
เรือง  ขอเชิญเป็นผู ้เชียวชาญในการตรวจสอบความเทียงตรงของเครืองมือ 

เรียน   ผศ.ชัยศรี     ธาราสวัสดิ พิพัฒน์ 
สิงทีแนบมาด้วย  เครืองมือทีใช้ในการวิจัย จํานวน 1 ฉบับ 
               ด้วยข้าพเจ้าผศ.ศรีสุวรรณ   เกษมสวัสดิ ได้ทําวิจัยเรืองรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การจัดการสิงแวดล้อมกรณีศึกษา  นํ า   และขยะ  ตลาดนํ าอัมพวา   อําเภออัมพวา   จังหวัด

สมุทรสงคราม  โดยการเก็บข้อมูลจะต้องใช้แบบสอบถามเพือสอบถามคนในชุมชนต่อการจัดการ

สิงแวดล้อม ในการนี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเทียงตรงของเครืองมือทีใช้

ในการวิจัย  
              จึงเรียนมาเพือขอความอนุเคราะห์จากท่านในการเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ เพือประโยชน์ในทาง

วิชาการต่อไป 

 

 
      (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ    เกษมสวัสดิ) 

                อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม 
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การวิเคราะห์ความสอดคล้องข้อคําถาม 

 

รายการ 

ผู ้เชียวชาญ 

ค่าเฉลีย แปลผล คนที

1 

คนที

2 

คนที 

3 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ/การวางแผน 

1.ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์นํ า และการจัดการ

คุณภาพนํ า ของชุมชน 

0 1 +1 0.6 สอดคล้อง 

2.ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ขยะ และการจัดการขยะ

ของชุมชน 
0 1 +1 0.6 สอดคล้อง 

3.ท่านมีส่วนร่วมในเรืองการวางแผนการจัดการนํ าและ

คุณภาพนํ า ของชุมชน 
+0 +1 +1 0.6 สอดคล้อง 

4.ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรืองการจัดการนํ า +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5.ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรืองการจัดการขยะ +1 0 +1 0.6 สอดคล้อง 

6.ท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการระดับตําบลในการ

จัดทําโครงการจัดการสิงแวดล้อมของอบต.ทุกแห่งใน

อําเภออัมพวา 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัต ิ      

7.ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมเกียวกับการจัดการนํ า   +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

8. ท่านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการนํ า 0 +1 +1 0.6 สอดคล้อง 

9. ท่านทําการคัดแยกขยะก่อนทิ ง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

10.ท่านกําจัดและบําบัดนํ าเสียก่อนทิ งสู่แหล่งนํ าตาม

ธรรมชาต ิ
+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

11.ท่านแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะปัญหาเกียวกับ

การจัดการนํ าและขยะของชุมชน  
+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

12.ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดการนํ าเสียของชุมชน โดย

การสร้างบ่อดักไขมันก่อนทีจะนํานํ าทีใช้ในบ้านเรือนทิ ง

ลงสู่คลอง 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

             การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์      

13.ท่านได้ใช้ประโยชน์จากการใช้นํ าในคลองทีใสสะอาด +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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รายการ 

 

ผู ้เชียวชาญ  

ค่าเฉลีย 

 

แปลผล คนที

1 

คนที

2 

คนที 

3 

เพือการทําสวนผักและผลไม้      

14. ท่านได้ใช้ประโยชน์จากนํ าในคลองเพือการเลี ยงปลา

ในกระชัง 
+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

15. ท่านได้นําวัสดุเหลือทิ งเช่นนํ ามันพืชทีใช้แล้วและ

วัสดุเหลือทิ งจากการเกษตรมาทําประโยชน์ในการผลิต

พลังงานทดแทน 

0 +1 +1 1 สอดคล้อง 

16. ท่านมีรายได้เพิมจากการคัดแยกขยะแล้วนําไปขาย 0 +1 +1 0.6 สอดคล้อง 

17. ชุมชนของท่านร่วมกันแปรรูปขยะทําเป็นผลิตภัณฑ์

จําหน่าย 
0 0 +1 1 สอดคล้อง 

                การมีส่วนร่วมในการประเมินผล      

18. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการ

จัดการนํ าในชุมชน 
0 +1 +1 0.6 สอดคล้อง 

19. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการ

จัดการขยะในชุมชน 
+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

20. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการ

สิงแวดล้อมภายในชุมชนร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

21. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในการจัดการสิงแวดล้อมของชุมชน 

+1 
+1 +1 1 สอดคล้อง 

22. ท่านเข้าร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ

จัดการสิงแวดล้อมของหมู่บ้านตั งแต่   เริมต้นจนสิ นสุด

โครงการ 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ข 

 

แบบสัมภาษณ์ 

                            -แนวคําถามในการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม 

-รายชือผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์เรืองรูปแบบการมีส่วนร่วม 
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แบบสัมภาษณ์เกียวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 

คําชี แจง 

1. การสัมภาษณเกียวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและ  

ขยะ  ประกอบด้วย   

- กฏหมายและนโยบายของรัฐด้านสิงแวดล้อม 

- แนวคิดและทฤษฏีเกียวกับการมีส่วนร่วม 

- แนวคิดและทฤษฏีด้านสิงแวดล้อม 

- บทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบล 

- การมีส่วนร่วมในการระดมความคิด 

- การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ 

- การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 

- การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ 

- การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

2.วิธีดําเนินการสัมภาษณ์  ผู ้ วิจัยจะนัดหมายผู ้ถูกสัมภาษณ์โดยใช้ข้อคําถามอย่างมีโครงสร้าง 

3. คําตอบของผู ้ให้สัมภาษณ์จะนํามาวิเคราะห์เนื อหาในภาพรวม  และเป็นข้อมูลเฉพาะทีจะไม่

มีผลเสียใดๆต่อผู ้ให้สัมภาษณ์  แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 

4. คําถามเป็นแบบปลายเปิด  โปรดตอบแบบสอบถามอย่างอิสระและใช้วิจารณญาณของท่าน

ให้ตรงกับความเป็นจริงมากทีสุด 
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ข้อมูลเฉพาะ 

ชือผู ้ให้สัมภาษณ์……………………………………………………………………. 

ตําแหน่ง…………………………………………………………………………….. 

วัน  เวลา   สถานทีทีสัมภาษณ์………………………………………………………. 

คําถามในการสัมภาษณ์ 

         1.นโยบายของรัฐทีเกียวข้องกับการจัดการสิงแวดล้อมในชุมชนท่านคิดว่ามีความสําคัญ

อย่างไรและควรมีหรือไม่  และมีวิธีการอย่างไร   ข้อเสนอแนะ 

         2. แนวคิดทฤษฏีเกียวกับการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายด้านสิงแวดล้อม  ท่านคิด

ว่ามีความสําคัญอย่างไร  และควรมีหรือไม่  และมีวิธีการอย่างไร 

         3. แนวคิดในการจัดการด้านนํ าและขยะมีวิธีการอย่างไรจึงจะประสบผลสําเร็จ 

          4.บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะมี

วิธีการดําเนินการอย่างไรจึงจะประสบผลสําเร็จ 

           5. การมีส่วนร่วมในการวางแผน/ตัดสินใจ   ลักษณะการเข้ามามีส่วนร่วม 

              วิธีการเข้ามามีส่วนร่วม 

            6.การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ     ลักษณะการเข้ามามีส่วนร่วม    วิธีการเข้ามามี

ส่วนร่วม 

            7. การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์      ลักษณะการเข้ามามีส่วนร่วม 

              วิธีการเข้ามามีส่วนร่วม 

            8. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล      ลักษณะการเข้ามามีส่วนร่วม 

              วิธีการเข้ามามีส่วนร่วม 
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แบบการสนทนากลุ่ม 

คําถามในการสนทนากลุ่ม 

1. นโยบายด้านสิงแวดล้อมของอบต.มีบทบาทอย่างไรต่อชุมชน 

2. แนวคิดทางสิงแวดล้อมมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านนํ าและขยะได้อย่างไร 

3. ความรู ้ทางสิงแวดล้อมมีส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านนํ าและขยะได้อย่างไร 

4. กิจกรรมทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะประกอบด้วย 

5. ทําอย่างไรทีจะทําให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมทางสิงแวดล้อม 

6. ท่านมีทัศนคติทางสิงแวดล้อมทีจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกการสิงแวดล้อมด้าน

นํ าและขยะอย่างไร 

7. ในฐานะทีท่านอยู่ในชุมชนจะช่วยกันดูแลสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะอย่างไรทีจะไม่ก่อให้เกิด

ความเสือมโทรมในพื นที 

8. ท่านจะสร้างจิตสํานึกทางสิงแวดล้อมแก่ชุมชนของท่านโดยวิธีใดบ้าง  และสอดคล้องกับการมีส่วน

ร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 

9. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าและขยะของแต่ละชุมชนมีวิธีการอย่างไร

บ้าง 
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แบบสัมภาษณ์เกียวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ งแวดล้อมด้านนํ าและขยะ 

รายชือผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์เรืองรูปแบบการมีส่วนร่วมของอบต. สวนหลวง 

วันที  20 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น. 

 

ลําดับที ชือ-นามสกุล ตําแหน่งในหมู่บ้าน บ้านเลขที ชือหมู่บ้าน 

1. นายสํารวย กลินอภัย ประธานสภาสวนหลวง 64/1 ม. 10 สวนหลวง บ้านท้องคุ ้ง 

2. นายสาหร่าย ทรัพย์สมบูรณ์ เลขานายก 12 ม. 14 ต. สวน

หลวง 

ส. หมู ่

3. นายสุริยงค์  รักจรรยา ราษฎร 42 ม. 1 ต. สวนหลวง บ้านแหวนสวนหลวง 

4. น.ส.วาณิชา โกวิทานนท์ ประชาชน 25 ม. 8 ต. สวนหลวง บ้านท้องคุ ้ง 

5. นายชัยพันธุ ์ อัครวิสุทรัติ สมาชิกอบต. ม. 12 17/1 ม. 12 บ้านสวนหลวง 

6. นายประสิทธิ  เผยพจน์ สมาชิก อบต. ม. 12 9/1 ม. 12 คลองประชาชมชืน 

7.  นายจุมพต  บุญรอด สมาชิก อบต. ม. 10 48 ม. 10 บ้านทุ ้งคุ ้ง 

8.  นายธงชัย  ปานดํา สมาชก อบต. ม. 13 14 ม. 13 คุ ้งจําปา 

9. น.ส.สารภี  เปล่งผึง สมาชิก อบต. ม. 9 43 ม. 9 บ้านคลองชมพู ่

10. นางเสาวลักษณ์   สมาชิก อบต. ม. 8 15/1 ม. 8  บ้านท้องคุ ้ง 

11. น.ส.พิดามณี  นุตตะโร ผู ้ช่วยผู ้ใหญ่บ้าน ม. 15 58/1 ม. 15 สายแยกคลองบางนางลี 

12. นายสมยศ  นิลพงษ์ สมาชิก 47 ม. 7 โครงโพงพางล่าง 

13. นายทนงศักดิ  ตันบริกัณฑ์ ผู ้ใหญ่บ้าน ม. 5 18 ม. 5  ปากคลองชุมปุก 

14.  นายสุชาติ บุญ ผู ้ใหญ่บ้าน ม. 9 32 ม. 9  คลองชมพู ่

15. นายจรรยงค์  กิมชุ่นฮาด สมาชิกอบต. ม. 6   

16.  นายสุขสันต์  คล้ามสุวรรณ สมาชิกอบต. ม. 14 8/3 ม. 14   

17. นายธานี  เกตุพรายแก้ว สมาชิกอบต. ม. 4 13 ม. 4  เตาปูนธานี 

18.  นายอําพล  วินโยธิน สมาชิกอบต. ม. 3 35/2 ม. 3  บ้านโรงหม้อ 

19.  นายอดิเรก  เลปนาส สมาชิกอบต. ม. 1 46 ม. 1  แหลมสวนหลวง 

20.  นายยุทธนา  กลินหวล สมาชิกอบต. ม. 2 28 ม. 2  แหลมสวนหลวง 

21.  นายพรชัย  ทองจิตร์ สมาชิกอบต. ม. 1 44 ม. 1 แหลมสวนหลวง 

22.  นายนวม  สุ่ม กํานัน 42/2 ม. 11   คลองประชาชมชืน 

23.  นายนริส  เล็กสราวุธ ผู ้ใหญ่บ้าน ม. 3 32 ม. 5   บ้านโรงหม้อ 
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รายชือผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์เรืองรูปแบบการมีส่วนร่วมของอบต. สวนหลวง 

วันที  20 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น. 

 

ลําดับที ชือ-นามสกุล ตําแหน่งในหมูบ้่าน บ้านเลขที ชือหมู่บ้าน 

24.  นายแมน  ขวัญโต ผู ้ช่วย ม. 10 81  หมู่บ้านท้องคุ ้ง 

25.  นายสมคิด  ตันสกุล ผู ้ใหญ่บ้าน 23/1 ม. 1 แหลมสวนหลวง 

26.  นายรุ่งศักดิ   มูลละออ สมาชิกอบต. ม. 5 11 ม. 5  คลองชมปุก 

 

รายชือผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์เรืองรูปแบบการมีส่วนร่วมของอบต. บางนางลี 

วันที  20 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น. 

 

ลําดับที ชือ-นามสกุล ตําแหน่งในหมู่บ้าน บ้านเลขที ชือหมู่บ้าน 

1. ส.อ.ภาณุพล  เตชะกุลัง เจ้าพนักงานป้องกันฯ 34 ม. 5  ต. เบิกไพร บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 

2. นายสัญญา  ชังวิที  3/1 ม. 2 บางนางลี 

3. นางทวี  นครอินทร์  77 ม. 2 บางนางลี 

4. นายวินัย  คันตงุ  ม. 2 คลองเป็ง 

5. นายทองเอียน  หาดสมบัต ิ  ม. 2  

6. นายพิเศก บันตฤทธิ  ม.3 คลองบางแค 

7.  นางสมปอง  สุวรรณปรัต ิ  ม.2 คลองเป็ง 

8.  นางจํารัส  กลันกลินหอม  ม.2  

9. นายทรัพย์  คันตมู  44/1 ม.2  

10. นางวรรณ  แป้งกาล  ม.2 คลองเป็ง 

11. นายส้อม  วงษ์ติง  ม.2  

12. นายสมศักด ิ  ม.2 คลองเป็ง 

13. นายทวี  ม.2  

14.  นายวิโรจน์  สุวรรณปรีชา  ม.2  

15. นายนพดล  ม.4  
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รายชือผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์เรืองรูปแบบการมีส่วนร่วมของอบต. บางแค 

วันที 16 สิงหาคม 2553 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. 

ลําดับที ชือ-นามสกุล ตําแหน่งในหมู่บ้าน บ้านเลขที ชือหมู่บ้าน 

1. นางสร้อย  แก้วสกุล  281 ม.6 วัดปรก 

2. นางอารีวรรณ  พันธเสน  18/2 ม.4 บ้านคลองบุญนาค 

3. นางบุหงา  แย้มโกมล  16/1 ม.4 บ้านคลองบุญนาค 

4. นางวนัเพ็ญ  คูณสวัสด ิ  68/2 ม.4 บ้านคลองบุญนาค 

5. นางสุคนธ์  รัตน์สังข์  9 ม.6 บ้านวัดปรก 

6. น.ส.พิศมัย  พันธ์ฉาว ผู ้ช่วยผู ้ใหญ่บ้าน ม.2 59/1 ม. 2 บ้านบางแคกลาง 

7.  นางช้วง  ทับทิมทอง ประธานกลุ่มจักสาน 18 ม.5 ปลายคลองอ้อม 

8.  นางลออ  นาถะมะนัง  35 ม.5  

9. นางวราภรณ์  หมิมงกต  ม.4  

10. นายสะอาด  ม่วงบุญมี  46 ม.5 ต.บางแค 

11. น.ส.ละออง  ทับป้อมแดง  37 ม.5 ต.บางแค 

12. นางภิรมณ์  อู่เนียม  16/1 ม.6 ต.บางแค 

13. นางจําเนียร  ทับทิมทอง กลุ่มจักสาน 34 ม.5 ต.บางแค 

14.  นางจันทรี  ทับทิมทอง แม่บ้าน 37 ม.5 ต.บางแค 

15. น.ส.สุดรัตน์  ปลังเจริญ สมาชิกอบต. 60 ม.5 ต.บางแค 

16.  นายสมศักดิ   แย้มปิว นายกอบต. บางแค 67 ม.3 ต.บางแค 

17. นางนาฎสุดา น้อยกาญจนะ ผู ้ใหญ่บ้าน ม. 7 49/2 ม.7 ปลายคลองบางแค 

18.  นายอุทัย  รัตนสังข์ ผู ้ใหญ่บ้าน ม. 6 9 ม.6 วัดปรก 

19.  นายประวิทย์  ใจเดช ผู ้ใหญ่บ้าน ม. 1 14 ม.1 คลองตาตัน 

20.  นายมนตรี อิมอาดูร สมาชิกอบต. 10/1 ม.1 คลองตาตัน 

21. นางรุ่งรัตน์  พูนผล สมาชิกอบต. 99 ม.4 ปลายคลองอ้อม 

22.  น.ส.ดาวเรือง  ระย้าย้อย สมาชิกอบต. 28 ม.5 คลองบุญนาค 

23. นางเนาวรัตน์  นาคสมบัต ิ สมาชิกอบต. 34/1 ม.3 ปากคลองวัว หมู่ 3 

24.  นางอรทัย  แย้มปิว แม่บ้าน 50/2 ปากคลองวัว หมู่ 3 

25.  นายรังสรรค์  เวชตา สมาชิกอบต. 22 ม.5 ปลายคลองอ้อม 

26.  นายยงยุทธ  แลลิททรา สมาชิกอบต. 51/3 ม.2 วัดบางแคกลาง 
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รายชือผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์เรืองรูปแบบการมีส่วนร่วมของอบต. บางแค 

วันที  16 สิงหาคม 2553 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. 

 

ลําดับที ชือ-นามสกุล ตําแหน่งในหมู่บ้าน บ้านเลขที ชือหมู่บ้าน 

27. นายประสิทธิ   แย้มปิว นายกอบต. 50/2 ม.3 ปากคลองวัว 

28. นายวันชัย  เวทการ กํานัน 28/1 ม.6 ปลายคลองอ้อม 

29. นายชานนท์  ในทิน อบต. 67 ม.6 คลองตาตัน 

30. นายเกรียงไกร น้อยกาญจ

นะ 

อบต. 49/2 ม.2 ปลายคลองบางแค 

31. นายเอนก  น่วมสกุล อบต. 51 ม.6 วัดปรก 
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รายชือผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์เรืองรูปแบบการมีส่วนร่วมของอบต. ท่าคา 

วันที  25 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น. 

 

ลําดับที ชือ-นามสกุล ตําแหน่งในหมู่บ้าน บ้านเลขที ชือหมู่บ้าน 

1. นางสมรวย  รัตนเจริญ ผู ้ใหญ่บ้าน ม. 5 63/1 บ้านคลองท่าคา 

2. นางพิมพ์พจี  หนวิชิต ผู ้ใหญ่บ้าน ม. 9 1/3 ม. 9 ต. ท่าคา ปลายคลองตรง 

3. นางวรชพร  ประเสริฐจิต สมาชิกอบต. ม. 8 79/1 ต. ท่าคา บ้านคลองตรง 

4. นายสถาพร  สวัสด ี สมาชิกอบต. ม. 3 39 ม.3 ต. ท่าคา คลองบ้านใต้ 

5. นางธนาภร  กึงวงษ์ ประชาชน 48 ม.2 ต. ท่าคา คลองศาลา 

6. นางจรินทร์  แผนคู ้ ผู ้ใหญ่บ้าน ม. 3 14 ม.3 ต. ท่าคา คลองบ้านใต้ 

7.  นายนิยม  ลิ มกุล ผู ้ช่วยผู ้ใหญ่บ้าน 23/5 ต. ท่าคา มณีสวัสด ิ

8.  นายถนอม  แตงพวง สมาชิกอบต. ม. 11 26/1 ม.11 ต. ท่าคา  คลองสวนทุ่ง 

9. นายสมเกียรติ  เนียนรัต ผู ้ใหญ่บ้าน ม. 4 ม.4 วัดมณีสรรค ์

10. นายสมศักดิ   เธียรประเสริฐ รองประธาน 31/5 ม.6 คลองบ้านผู ้ใหญ่ป๋อ 

11. นายวิเชียร  เจริญรัตน์ ประธานสภา 8/1 ม.3 คลองบ้านใต้ 

12. น.ส.อุดม  ประเสริฐจิต รองนายก 88 ม.3 บ้านคลองตรง 

13. นายพิเชษ  เกิดแก้ว สมาชิกอบต. ม. 6  43/1 ม.6 คลองบ้าผู ้ใหญ่ป๋อ 

14.  นายบุญธรรม  บุญชัย นิติกร 77 ม.2 คลองศาลา 

15. นายบุญช่วย  ตันฮวด สมาชิกอบต. ม. 1 18/1 ต. ท่าคา  คลองมะขวิด 

16. นายวินัย     นุชอุดม นายกอบต. 24 ม. 4 ต.ท่าคา วัดมณีสรรค ์

17. นายนิพล บังแสง สมาชิกอบต. 35/1 ม.4 ต.ท่าคา คลองวัดมณีสรรค ์

18. นายพิเชษ  เกิดแก้ว สมาชิกอบต. ม. 6 43/1 ม.6 ต.ท่าคา คลองบ้านผู ้ใหญ่ป๋อ 
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รายชือผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์เรืองรูปแบบการมีส่วนร่วมของอบต. บางนางลี 

วันที  11 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น. 

 

ลําดับที ชือ-นามสกุล ตําแหน่งในหมู่บ้าน บ้านเลขที ชือหมู่บ้าน 

1. นางสุนีย์  อ่อนทับ กรรมการหมู่บ้าน 49 ม.2 คลองเป้ง 

2. นางนันทา  กันตูม  51 คลองเป้ง 

3. นางจํารัช  กลันกลินหอม  62 คลองเป้ง 

4. นายประสิทธิ   ช่องแย้ม  1/2 บางนางลี ม. 2 

5. นายบุญส่ง  เดียวรัตนวรา  80 ม. 2 บ้านคลองเป้ง 

6. นายสุรชาติ  สกุลสมบัต ิ สมาชิก อบต.  13 ม. 2 บ้านคลองเป้ง 

7.  นายประเสริฐ  ช่วงแย้ม  1/1 บางนางลี ม.2 

8.  นายอดิศักดิ   ช่วงแย้ม กรรมการหมู่บ้าน 16/1 ม. คลองเป้ง 

9. นายนิเวศ  แดงอุไร สมาชิกเกษตรกร 15 ม. 2 คลองเป้ง 
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รายชือผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเรืองรูปแบบการมีส่วนร่วมของอบต. แควอ้อม 

วันที   16 สิงหาคม  2553 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น. 

 

ลําดับที ชือ-นามสกุล อาย ุ ตําแหน่ง ชือหมู่บ้าน 

1. นายหิรัญ  เกิดปัญญา 50 ผู ้ใหญ่บ้าน บ้านบางแคใหญ่ 

2. นายจีระพันธ์  พรหมมานิตุย์ 51 ผู ้ช่วยผู ้ใหญ่บ้าน บ้านบางแคใหญ่ 

3. นายมณฑล  ชืนชม 64 ผู ้ใหญ่บ้าน บ้านปลายคลองอ้อม 

4. นายวิรัช  ศรีอัมพร 50 เลขานายกอบต. บ้านบางเกาะ 

5. นายธีระพงษ์  ฐิติธนากุล 38 นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญ

การ 

รพ.อัมพวา 

6. นายทิติ  จูสกุล 76  แควอ้อม 

7.  นางสีนวล  ขําทาค ุ 66 อสม. บางเกาะ 

8.  นายพรชัย  ใจพิม 45 ปลัด บางเกาะ 

9. นายโฆสิต  รัตนโสภณ 57 ครู วัดปากนํ า 

10. นายชัยวัฒน์  จีนบุญมี 50 อบต. คลองบางเชิงกราน 

11. นายสายัญห์  เมืองอินต ์ 55 ผู ้ใหญ่บ้าน คลองบางเชิงกราน 

12. นายอําพล  แก้วทับทิม 59 ผู ้ใหญ่บ้าน บ้านปากนํ า 

13. นางพรทิพย์  จันทร์เกษม 55  ม.1 

14.  นาวสุรีย์พร  เรืองดะขา 58 กลุ่มสามัคค ี ม.4 

15. นายวิทยา  กลินบุญมี 45 รองนายก ม.1 

16.  นางกัญญา  พร้อมมูล 64  61 

17. นายวิชัย    ป้านแก้ว 65 อสม. ม.4 

18.  นางอรพินท์  กลินบุญมี 46 อสม. ม.1 

19.  น.ส.จิราพรรณ  เรืองเดช 39 อสม. ม.8 

20.  นางน้อย  พรหมดํารงค ์ 54 อสม. ม.6 
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รายชือผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเรืองรูปแบบการมีส่วนร่วมของอบต. เหมืองใหม่ 

วันที   16 สิงหาคม  2553 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. 

 

ลําดับที ชือ-นามสกุล อาย ุ ตําแหน่ง ชือหมู่บ้าน 

1. นายสุเทพ  เพ็งอุดม 44 กํานัน คลองวัว 

2. นายศราวุธ  วงศาโรจน์  38 สมาชิกอบต. คลองขนาง 

3. นายจรูญ  ขําสุนทร 65 สมาชิกอบต. คลองวัว 

4. นายสมศักดิ   รัตนกรณ์ 51 นายกอบต. ปลายคลองเหมืองใหม ่

5. นายถนอม  วิจิตรโชต ิ 60 สมาชิกอบต. คลองดอน 

6. นางศิริวรรณ  มีสกุล 51 ประธานอสม. ปลายคลองเหมืองใหม ่

7.  นางนิยดา  พงษ์อัคคศิรา 34 สมาชิกอบต. คลองบางวันทอง 

8.  นางเบญจรัตน์  กลินสักโก 41 สมาชิกอบต. คลองวัว 

9. พจอ.นิทัศน์  รอดคล้าย 48 ปลัดอบต. คลองวัว 

10. น.ส.ประภัสนุช  แล่งวิสุทธิ 46 สมาชิกอบต. ปลายคลองอ้อม 

11. นายชวน  มีสกุล 55 ประธานสภาอบต. เหมืองใหม ่

12. นายโอกาส  นิมีสุนทร 39 รองปลัดอบต. เหมืองใหม ่

13. นายมนู  เพิมทวีทรัพย์ 47 ผู ้ใหญ่ บางวันทองใน 

14.  นายสุรเจตน์  วัฒนา 48  อบต.เหมืองใหม ่

15. นายมานพ  เดชตุ ้ม 35 สมาชิกอบต. ปลายคลองเหมืองใหม ่
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รายชือผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเรืองรูปแบบการมีส่วนร่วมของสวนหลวง 

วันที   2 สิงหาคม  2553 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. 

 

ลําดับที ชือ-นามสกุล อาย ุ เพศ ตําแหน่ง 

1. นายกิตติศักดิ   โคตรทอง 37 ชาย นิติกร 

2. นางปทิดา  ปานเนตรแก้ว 43 หญิง ปลัดอบต. 

3. นายธนกร  ทองคําเปลว 40 ชาย  

4. นายประสิทธิ   เขยพจน์ 45 ชาย สามชิกอบต. 

5. นายนรา  พุ่มพฤกษา 59 ชาย กํานัน 

6. นายจุมพต  บุญรอด 41 ชาย อบต. 

7.  น.ส.วาณิชา  โกวิทานนท์ 34 หญิง รองนายกอบต. 
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รายชือผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเรืองรูปแบบการมีส่วนร่วมของอบต. บางนางลี 

วันที   2 สิงหาคม  2553 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. 

 

ลําดับที ชือ-นามสกุล อาย ุ เพศ ตําแหน่ง 

1. นายอนันต์  บุญสังข์ 31 ชาย นักวิชาการ

สาธารณสุข 

2. นายสํารวย  คลําเจ็บ 47 ชาย ผู ้ อํานวยการโรงเรียน 

3. นายบุญส่ง  เดียวรัตนวรา 60 ชาย  

4. นางจันทา  ลัดดาวัลย์ 41 หญิง อสม 

5. นางเพลินพิศ  พงษ์สกุล 63 หญิง อสม 

6. นางศิรินทร  วัสโม 52 หญิง อสม 

7.  นางรุ่งทิพย์  โตวัฒนา 42 หญิง ผู ้ใหญ่บ้าน 

8.  น.ส.สมปอง  สุวรรณบัต ิ 40 หญิง ผู ้ใหญ่บ้าน 

9. นางสมรักษ์  พัสดมเจริญ 46 หญิง แพทย์ประจําตําบล 

10. นายวันเพ็ญ  อําสกุล 42 ชาย สมาชิกอบต. 

11. นายนิเวช นตรัตน์ 56 ชาย  

12. นายพิเศก  ขันทภูมิ 43 ชาย  

13. นายนภดล  ยังยิ ม 49 ชาย สารวัตรกํานัน 

14.  นายสุรชาติ  สกุลสมบัต ิ 48 ชาย สมาชิกอบต. 

15. นายธํารง  น้อยกาญจนะ 52 ชาย สมาชิกอบต. 

16.  นายจรูญ  ตาลเต่ง 44 ชาย ผู ้ใหญ่บ้าน 

17. น.ส.ภาณี  วัชโรทัย 47 หญิง ผู ้ช่วยผู ้ใหญ่บ้าน 
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รายชือผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเรืองรูปแบบการมีส่วนร่วมของอบต. ท่าคา 

วันที   14 สิงหาคม  2553 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น. 

 

ลําดับที ชือ-นามสกุล อาย ุ เพศ ตําแหน่ง 

1. น.ท.อุดม  ประเสริฐจิต 69 ชาย รองนายกอบต. 

2. นางสมรวย  รัตนเจริญ 49 หญิง ผู ้ใหญ่บ้าน 

3. นายสมชาย  ประชานิยม 47 ชาย ผู ้ใหญ่บ้าน 

4. นางจําปา  คุ ้มศิริ 68 หญิง อ.ส.ม. 

5. นายแสวง  นุ่มสําลี 59 ชาย อาจารย์ 

6. นายวินัย  นุชอดุม 65 ชาย นายกอบต. ท่าคา 

7.  นายสัญชัย   ยมะคุมต ์ 68 ชาย หัวหน้าอาสาพัฒนา

ชุมชน 

8.  นายบุญธรรม  บุญชัย 30 ชาย นิติกร อบต. ท่าคา 

9. นายอํานาจ  แม้นจํารัส 49 ชาย ผู ้ใหญ่บ้าน ม. ต. ท่า

คา 

10. นายวิเชียร  เจริญรัตน์ 52 ชาย ประธานสภาท่าคา 

11. นางกาหลง  แม้นจํารัส 45 หญิง ผู ้ดูแลเด็ก 
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ภาคผนวก ค 

ภาพประกอบการวิจัย 
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ภาพที 1 สภาพแหล่งนํ าโดยรอบเทศบาลตําบลอัมพวา 

 

 

 

ภาพที 2 สภาพแหล่งนํ าบริเวณคลองอัมพวา 
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ภาพที 3 ทําการแจกแบบสอบถามให้กับนักเรียนชั นมัธยม 

 

 

 

ภาพที 4 ทําการแจกแบบสอบถามให้กับนักเรียนชั นมัธยม 
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ภาพที 5 นักเรียนกําลังตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

ภาพที 6 นักเรียนกําลังตอบแบบสอบถาม 
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ภาพที 7 เตรียมแบบสอบถามเข้าห้องประชุมของตําบลสวนหลวง 

 

 

 

ภาพที 8 การสนทนากลุ่มภายในห้องประชุมตําบลสวนหลวง 

 

http://www.ssru.ac.th



219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที9   ภาพการสอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน 

 

            ภาพที 10   ภาพการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้าน 
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       ภาพที11 ภาพบรรยากาศการเก็บข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ภาพที12 ภาพการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
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           ภาพที 13 ภาพการพูดคุยกับชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ภาพที 14 ภาพการทําแบบสอบถาม 
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ภาพที  15  การสอบถามและสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก  ง 

สรุปผลการประเมินระดมความคิดเห็น 
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ผลการประเมิน 

การสัมมนาเพือนําเสนอผลการวิจัยและระดมความคิดเห็นชุมชน 

ในด้านการจัดการสิงแวดล้อมในพื นทีอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ณ องค์กรบริหารส่วนตําบลบางนางลี 

วันที  4 พฤศจิกายน 2553 

 

ผลการสอบถามระดับความรู/้ ประโยชน์ทีได้รับ ในงานวิจัยปี 2553 

 

ตารางที  1 ผู ้ตอบประเมินความพึงพอใจในแต่ละงานวิจัย 

 

รายการประเมิน 

ระดับความรู/้ ประโยชน์ทีได้รับ 

(จํานวนผู ้ตอบแบบสอบถาม : คน) 

ไม่มี เล็กน้อย กลาง สูง 

1. แนวทางการจัดการคุณภาพนํ าในคลองอัมพวา   14 8 

2. การสร้างแนวทางผลิตพลังงานเชื อเพลิงทดแทนจากขยะ

ภายในชุมชน 

2 6 9 7 

3. การจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณ

ตลาดนํ าอัมพวา 

1 6 1 5 

4. แนวทางการจัดการป่าชายคลองเพือการอนุรักษ์ทรัพยากร

ชีวภาพ 

 2 16 6 

5. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม

ด้านนํ าเสียและขยะ 

 2 20 8 

6. การศึกษาคุถณภาพสิงแวดล้อมทีเหมาะสมต่อการเป็นถิ

อาศัยของหิงห้อยของลําคลองทีอยู่ในพื นทีสวนผลไม้ 

4 5 11 5 

7. แนวทางการจัดการอนุรักษ์หิงห้อยเพือการท่องเทียวเชิงนิเวศ 1 7 10 7 
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ตารางที  2 ร้อยละระดับความพึงพอใจ ความรู ้  ประโยชน์ทีได้รับ 

 

รายการประเมิน 

ร้อยละระดับความพึง

พอใจ ความรู้  ประโยชน์

ทีได้รับ 

1. แนวทางการจัดการคุณภาพนํ าในคลองอัมพวา 84 

2. การสร้างแนวทางผลิตพลังงานเชื อเพลิงทดแทนจากขยะภายในชุมชน 72 

3. การจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณตลาดนํ าอัมพ

วา 72 

4. แนวทางการจัดการป่าชายคลองเพือการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ 79 

5. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมด้านนํ าเสียและ

ขยะ 80 

6. การศึกษาคุถณภาพสิงแวดล้อมทีเหมาะสมต่อการเป็นถิอาศัยของหิงห้อย

ของลําคลองทีอยู่ในพื นทีสวนผลไม้ 67 

7. แนวทางการจัดการอนุรักษ์หิงห้อยเพือการท่องเทียวเชิงนิเวศ 73 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับผลงานวิจัยปี 2553 

1. ดีครับ 

2. อยากให้ติดตามผลในการปฏิบัติการจัดการสิงแวดล้อมด้านต่าง ๆ ทีนําเสนอ เพือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

3. ควรมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ปลูกจิตสํานึกให้แก่ชมุชน จ. สมุทรสงคราม 

4. ให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 

5. ขอให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม 

6. ควรเผยแพร่หน่วยงานต่าง ๆ ในอําเภออัมพวาอย่างหลากหลายโดยพาะหน่วยงานทาง

การศึกษา 

7.  ขอให้ต่อยอดทุกโครงการทีวิจัย 

8. การจัดการนํ าในลําคลอง การจัดการคุณภาพนํ าเพืออุปโภคและบริโภค ในการจัดการนํ า

เพือลดการใช้ในประปาภูมิภาคในการจัดการนํ าในอนาคต 
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9. งานวิจัยดีทุกเรือง แต่ขอเสนอแนะ ทําแล้วก็ให้ได้ผลตอบรับและประชาชนทําตามได้และ

ได้ผล 

10. โดยภาพรวมผลการวิจัยดี มีประโยชน์ต่อชุมชนพอสมควร 

11.  วิจัย --> ทํา --> นําไปใช้ และทุกส่วนต้องมีส่วนร่วม 

12. ควรแนะนํานักท่องเทียวจากนอกพื นทีให้ทิ งขยะในถังรองรับ ไม่ควรทิ งขยะตามคลอง 

13. งานวิจัยบางเรืองอาจต้องเพิมเติมต่อยอดต่อ 

14. ขอให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม มีการประชุมมาแล้ว ยังไม่เป็นรูปธรรม 

15. ดีมาก ทีอาจารย์ได้มาทําวิจัย 

16. สิงสําคัญคือการสร้างจิตสํานึกให้กับผู ้ให้และผู ้ รับไม่ให้เกิดผลกระทบและโทษกับ

สิงแวดล้อมและธรรมชาต ิ

17. ขอให้ทําต่อในปี 2554 ให้ดีขึ น 

18. อยากให้ทําเรืองนํ าและลําคลองของจังหวัดสมุทรสงครามทั งหมด ทําแห่งเดียวคงไม่สําเร็จ 

กําจัดผักตบชวาให้หมดหรือเหลือน้อยก็ยังดี นํ าจะได้ไหลไปมาสะดวกขึ น 

 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยปี 2554 

1. ข้อเสนอแนะสําหรับโครงการวิจัย เรือง แนวทางการจัดการทรัพยากรนํ าเพือการ

อุปโภคบริโภคอย่างยั งยืน จังหวัดสมุทรสงคราม 

1.1 ควรได้รับประโยชน์จากงานวิจัยดังนี 

(1) สามารถนํานํ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้จริง โดยใช้รูปแบบการจัดการไม่

ยุ่งยากสําหรับชุมชน 

(2) ปลูกจิตสํานึก/ ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรและสิงแวดล้อมทียังยืน 

1.2 ปลูกจิตสํานึกและร่วมกิจกรรม ให้มีส่วนร่วมรักษ์ธรรมชาต ิ

1.3 ควรให้ประชาชน และผู ้นําทุก ๆ หมู่บ้าน ประกอบด้วยกํานัน ผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้ช่วย 

ช่วยกันทําความสะอาดคลองเป็นประจําทุก ๆ เดือน 

1.4 มาจากการปลูฝังตัวบุคคล ไม่ทําร้ายธรรมชาติ ปลูกจิตสํานึก 

1.5 เห็นด้วยกับงานวิจัยนี 

1.6 อยากให้เน้นการวิจัยทีเกียวกับอาชีพเกษตร เพราะผมเชือว่า หากอาชีพนี ลดลง 

ทรัพยากรเหล่านี ก็ย่อมเสือมลงตามจํานวนอาชีพอย่างแน่นอน (ลําประโดงหรือลํา

ลางเล็ก ๆ ในพื นที มีประโยชน์อย่างยิงต่อคุณภาพของทรัพยากร เพราะฉะนั นต้อง

ดูแลรักษาลําประโดงหรือลําลางเหล่านี เอาไว้ให้ได้) 

1.7 ทุกคนรู ้สึกในการเป็นเจ้าของการจัดการนํ าร่วมกัน อนุรักษ์ร่วมกัน 
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 การวิจัยต่อทําต่อเนือง (ชุมชนต้องร่วมวิจัย และช่วยจัดเก็บผลการวิจัยสู่สาธารณะ) 

1.8 อยากให้ทําอย่างต่อเนือง เพืออนุรักษ์ทรัพยากรนํ าให้ยังยืนต่อไป 

1.9 มีการประชุมอยูบ่่อยครั งในเรืองของการกําจัดวัชพืช คือ ผักตบชวา แต่ยังไม่เห็นเป็น

รูปธรรม ผู ้ เกียวข้องควรจริงจังมากกว่านี 

1.10 ชี แจงหรือเสนอแนะให้ความสําคัญหรือผลดีและผลเสียกับการใช้นํ าในแต่ละประเภท 

โดยเล็งถึงผลกระทบในอนาคตด้วย 

1.11 มาจากการปลูกฝังมาจากตัวบุคคล คือตัวเราเองจากธรรมชาติทีดี ๆ ให้ประโยชน์ต่อ

คนแต่เรามาทําร้านธรรมชาติเอง เราต้องแก้เอง มาปลูกจิตสํานึก ช่วยทําสิงแวดล้อม

ให้เป็นไปเหมือนสมัยบรรพบุรุษ 

1.12 ประชาชนได้ประโยชน์มาก 

1.13 การจัดการทรัพยากรนํ าเพืออุปโภคบริโภคขึ นอยู่กับการปฏิบัติของประชาชนและ

ผู ้ประกอบการและเจ้าของกิจการ 

1.14 ขอให้ศึกษาให้จริงจัง กาสารประกอบ ปัจจัยเสียงต่อสุขภาพ การป้องกัน แก้ไข 

1.15 เรืองนํ า ลําคลอง ลําประโดง  

1.16 อยากให้วิจัยเรืองการสุบนํ าจากลําประโดงมาใช้ประโยชน์ การกรอง การฆ่าเชื อ เพือ

นําไปอุปโภค บริโภค โดยมีราคาถูกทีสุด เพือประหยัดงบประมาณ 

 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับโครงการวิจัย เรือง รูปแบบการจัดการขยะและนํ าเสียใน

ครัวเรือน ในตําบลบางนางลี  อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

2.1  เสนอ/ วิจัยรูปแบบการจัดการขยะ ดังนี 

 (1) วิจัยให้สามารถลดขยะ/ ของเสีย และนําไปใช้ให้เกิดมูลค่าสูงสุด 

 (2) ปลูกจิตสํานึก/ วิธีการจัดการขยะให้ถูกต้องแก่ชุมชน 

2.2  ช่วยกันรักษาสิงแวดล้อม กําจัดขยะและนํามาใช้ประโยชน์ ในการทําปุ ๋ ย 

2.3 ควรให้ชาวบ้านคัดแยกขยะไว้ อบต.ควรรับซื อขยะของชาวบ้าน เป็นการช่วยให้นํ าใน

คลองสะอาดไปด้วย 

2.4  มีการคัดแยกขยะ เปียก – แห้ง 

2.5  เห็นด้วยกับงานวิจัย 

2.6  ต้องการเน้นวิจัยกับความมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและทุกภาคส่วนเพือหาแนว

ทางแก้ไขร่วมกัน 
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2.7  การแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพือเพิมรายได้ให้แก่เกษตรกรและเพิมผลผลิต

ทางการเกษตร (ผู ้บริโภคปลอดภัย) 

2.8  ต้องการให้ผู ้ วิจัยจัดการเรืองขยะเปียก เช่น นํ ามันพืชทีใช้แล้ว ซึงตามครัวเรือนจะมี

เก็บไว้เยอะ แต่ไม่มีผู ้ รับซื อหรือนํามาใช้ประโยชนื เช่น ทํานํ ามันดีเซล 

2.9  กําลังดําเนินการใช้บ่อดักไขมันเป็นการนําร่องของตําบล ส่วนเรืองขยะส่วนมากให้

แต่ละบ้านดําเนินการกําจัดเอง 80% ทีคนในตําบลรู ้จักการคัดแยกขยะ และทีเหลือ

จากการคัดแยกก็นํามาทําปุ ๋ ยชีวภาพ 

2.10  หาก อบต.บางนางลีจะทําแผนจบในพื นที โดยไม่ต้องไปรบกวนพื นทีอืนในการทิ ง

ขยะทีจัหวัดอืน อยากให้มองในเรืองของสิงแวดล้อม สภาพแวดล้อม ตลอดจน

ระเบียบข้อบังคับในการกําจัดขยะในพื นทีชุมชนด้วย แต่ถ้าใช้วิธีการจัดการโดยการ

มีส่วนร่วมของชุมชน โดยการทําอย่างไรให้ออกมาจากครัวเรือนให้น้อยทีสุด 

2.11  มีการคัดแยกขยะเปียก – แห้ง ไม่ล้างสิงปฏิกูลลงลําคลอง เช่น ลําประโดง ให้นํ าเน่า

เสียในชุมชนและเป็นเชื อโรค 

2.12  เป็นสิงทีดีมาก 

2.13  จัดเก็บข้อมูล ปริมาณขยะทั งตําบล สุดท้ายไปทีไหน มีการจัดการอย่างไร การไม่มี

ถังขยะ 

 

3. โครงการวิจัยที ท่านคิดว่าควรทํา 

3.1 สมควรดําเนินงานวิจัยเพราะจะได้อนุรักษ์สิงแวดล้อม 

3.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการนํ า/ ขยะจากครัวเรือนก่อนลงสู่แหล่งนํ า

ธรรมชาต ิ

3.3 โครงการจัดทําคุณภาพนํ า 

3.4 ควรทํากันอย่างจริงจังให้ติดต่อกันทุก ๆ เดือน ไม่ทําแบบผักชีโรยหน้า 

3.5 มีการประเมินผล ทําต่อ 

3.6 ต่อยอดงานวิจัยเพือพัฒนาท้องถินต่อไป 

3.7 ทุกโครงการทีนําเสนอ เพราะเป้นสิงทีดี และพร้อมทีต้องการการแก้ไข 

3.8 การจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน (การคัดแยก) 

3.9 ควรทําโครงการขยะ เพราะเรืองขยะเป็นเรืองใหญ่มากในจังหวัดสมุทรสงคราม 

3.10 การจัดการขยะในชุมชน 
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3.11 จะรักษาแม่นํ าแม่กลองให้มีประสิทธิภาพ สะอาด ให้อยู่ถึงลูกหลานได้อย่างไร ต้อง

ทําอย่างไรบ้าง ภาครัฐควรเข้ามาหลาย ๆ ส่วน หรือทุกส่วนร่วมมือกันแก้ไขก่อนจะ

เสียแม่นํ าแม่กลองไป 

3.12 ควรทําต่อเนืองเพือปลูกจิตสํานึกให้เป็นนิสัย 

3.13 มีการประเมินต่อเนือง ติดตามปฏิบัติจริง ทํางานแบบสนุกไม่ผักชีโรยหน้า 

3.14 การจัดการนํ าให้สะอาดและการจัดการเรืองของขยะ 

3.15 วิจัยคุณภาพนํ า 

3.16 เรืองนํ า ลําคลอง ลําประโดง  

3.17 เปลือกมะพร้าว (เปลือกอ่อน) 

 

ความต้องการมีส่วนร่วมในงานวิจัย 

1. ท่านต้องการเข้าร่วมงานวิจัยเรืองใด 

1.1 การมีส่วนร่วม/ รูปแบบการจัดการนํ า/ ขยะชุมชน 

1.2 การจัดการคุณภาพนํ า 

1.3 เข้าร่วมทุกเรือง 

1.4 ทําสิงแวดล้อมให้ดี ปลูกต้นไม้ 

1.5 ทุก ๆ เรือง 

1.6 รูปแบบการจัดการขยะและนํ าเสียในครัวเรือน 

1.7 ทําอย่างไรถึงจะทําให้แม่นํ าแม่กลองไม่เสียหรือเสือมสภาพไปมากกว่านี 

1.8 ลักษณะความร่วมมือการกําจัดขยะ 

1.9 วัสดุทีเหลือใช้เพือดูแลเรืองพลังงาน 

1.10 สิงแวดล้อมทีมีส่วนร่วมทั งหน่วยงานราชการและชุมชน 

1.11 เรืองการกําจัดขยะและรักษาสิงแวดล้อม 

2. ท่านสามารถเข้าร่วมทําวิจัยในลักษณะใด 

2.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรสิงแวดล้อม 

2.2 การกําจัดขยะ 

2.3 การรักษ์ป่าชายคลอง 

2.4 เชิญชวนประชาคมให้ประชาชนเข้าร่วม 

2.5 ให้ข้อมูลและพฤติกรรมของคนในชุมชน 

2.6 ทุกรูปแบบ 

2.7 ตอบคําถาม 
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2.8 ทุกลักษณะ 

2.9 ร่วมมือทํา 

2.10 การทํานํ ามันทีเหลือใช้จากการค้าขาย ดดยร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน 

2.11 ภาคปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลการทํางาน 

2.12 สํารวจข้อมูลความต้องการของประชาชน 

 

 

3. ไม่ต้องการเข้าร่วมวิจัย เพราะเหตุใด 

3.1 เพราะประชาชนมีส่วนร่วมน้อย 

3.2 มีภารกิจส่วนตัว 

 

รายชือผูเ้ข้าร่วมสัมมนาเพือนําเสนอผลการวิจัยและระดมความคิดเห็นชุมชน 

ในด้านการจัดการสิ งแวดล้อมในพื นทีอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ณ องค์กรบริหารส่วนตําบลบางนางลี 

วันที  4 พฤศจิกายน 2553 

1. นายทองด ี  หาดสมบัต ิ

2. นายสุชิน   รอดคลองตัน 

3. นางสุกัญญา  ท้วมศิริ 

4. นางทองเยียม  หาดสมบัต ิ

5. นางสาวพเยาว์ หาดสมบัต ิ

6. นายธนชัย   เกิดประกอบ 

7. นางสุรีย์  จันสุมาณี 

8. นายอําพล  แก้วทับทิม 

9. นายสมพร  อิมอุทร 

10. นายสาโรช  ควรศิริ 

11. นายสําเริง  คลํ าจัน 

12. นางอารีย์  กุศลสนอง 

13. นางจิตราภรณ์    กลินจงกล 

14. นายประพัฒน์    กลินจงกล 

15. นางสาวโสพิศ กลันกลินหอม 

16. นายธํารงค์  น้อยกาญจนะ 
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17. นางสาวสมปอง สุวรรณยศ 

18. นายอดิศักดิ   ช่วงแย้ม 

19. นายกิตติศักด ิ          โคตรทอง 

20. นายโอภาส  ชัชสุวรรณ 

21. ว่าที รต.ประสาน กิตพงษ์ 

22. นายทวน   ลัดดาวัลย์ 

23. นายสมศักด ิ ขันธะฤทธิ 

23. นายสงวน  เทพโกษา 

24. นายบุญส่ง   เดียวรัตนวรา 

25. นายจีระ  น้อยกาญจนะ 

26. นางสาวมัธณา วงศ์อารีย์ 

27. นางศรีประภาส ศรีธวัช 

28. สอ.หญิงวรัญญา ตะนุเรือง 

29. นายปรุง  สังขะกุล 

30. นายสมฤทธิ  วงษ์ศรีสุต ิ

31. นายสุรชาต ิ  สกุลสมบัต ิ

32. สอ.ภานุพล  เตชะกลัง 

33. นายนพดล  วงษ์สวัสด ิ

34. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัต ิ ต๊ะปินตา 

35. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ 

36. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรี  ธาราสวัสดิ พิพัฒน์ 

37. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  เจริญโภคราช 

38. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ  เกษมสวัสด ิ

39. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ศิวพันธุ ์  ชูอินทร์ 

40. อาจารย์ ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล 

41. อาจารย์จันทร์เพ็ญ   มีนคร 

42. อาจารย์ฒาลิศา   เนียมมณี 
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