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              งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชงิส้ารวจโดยใช้วิธกีารวิจยัเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพซึ่งมวัีตถุประสงค์ 
1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ 2) ศึกษา ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน น้้า และขยะ  อ้าเภออัมพวา    จังหวัด
สมุทรสงคราม 3)เพื่อหารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ โดยข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ได้จากการส้ารวจเชิงพื้นที่ของอ้าเภออัมพวาโดยเลือกพื้นที่แบบเจาะจงตามโครงสร้างทาง
สังคมคือเทศบาลต้าบลอัมพวา อบต.ท่าคา  อบต.สวนหลวง  อบต.บางแค  อบต.เหมืองใหม่  อบต.แคว
อ้อม  อบต.บางนางลี่   ส้าหรับการวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
อ้าเภออัมพวา จากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน   1,364  คน   ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ One- Way ANOVA  โดยก้าหนดค่าระดับนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  ส้าหรับตัวแปร  2 กลุ่มใช้ t-test และตัวแปร 2 กลุ่มขึ้นไปใช้ ค่าสถิติ F- test  เมื่อพบ
ความแตกต่างจะทดสอบค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้สถิติ  LSD  (Least Significant Difference 
Method) และการวิจัยเชิงคุณภาพเลือกกลุ่มตัอย่างแบบเจาะจงในพื้นที่ 6 ต้าบลได้แก่อบต.ท่าคา  อบต.
สวนหลวง  อบต.บางแค  อบต.เหมืองใหม่  อบต.แควอ้อม  อบต.บางนางลี่   จ้านวนประชากร 63 คน  การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน้าเนื้อหาวิจัยในเชิงปริมาณมาสังเคราะห์พร้อมสร้างกรอบค้าถามและน้ามาท้าการ
สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มแก่กลุ่มตัวอย่าง   
              ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะมี
ระดับการส่วนร่วมในรายด้านอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ ด้านการ
ประเมินผล ส่วนด้านการได้รับประโยชน์อยู่ในระดับน้อย ดังนั้นระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการน้้าและขยะซึ่ง ประกอบด้วย อายุ ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน การเป็นสมาชิก มีความแตกต่าง
กันที่นัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ในด้านปฏิบัติการ การรับประโยชน์ และด้านการประเมินผล ส่วนด้านการ
วางแผนไม่มีความแตกต่างกัน ส้าหรับปัจจัยด้านสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มีความ
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แตกต่างกันที่นัยส้าคัญทางสถิติ0.05ในด้านด้านปฏิบัติการ การรับประโยชน์ ส่วนการประเมินผลและการ
วางแผนไม่มีความแตกต่างกัน       ส้าหรับรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน
น้้าและขยะมีความสัมพันธ์กับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะอย่างมีส่วนร่วมใน 4 ประการได้แก่ 1) 
การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน  ก้านดการวางแผนร่วมกัน  ก้าหนดเป้าหมาย   ยุทธศาตร์  การตัดสินใจ
และการสร้างผู้น้ารุ่นใหม่โดยผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดี    2)การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  เป็นขั้นตอนใน
การปฏิบัติกิจกรรม  และส่งเสริมช่วยเหลือให้เกิดการปฏิบัติกิจกรรมตามแผน   3) การมีส่วนร่วมในการรับ
ประโยชน์  เป็นการร่วมรับประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์ทางอ้อม  4) การมี
ส่วนร่วมติดตามประเมินผลและตรวจสอบเป็นการตรวจสอบการด้าเนินงานและการสอบถามความคิดเห็น  
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและน้าไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
                ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมรีะดับการมสีว่นร่วมเพิ่มข้ึนจา้เป็นต้องกระตุ้น
พฤติกรรมทางด้านจิตส้านึก  โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วยจิตอาสาร่วมกัน โดยภาครัฐ
ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิดต้ังแต่ริเริ่มโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้น และต้อง
สร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคกัน จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  
 
ค้าส้าคัญ   การมีส่วนร่วม     รูปแบบการมีส่วนร่วม     การจัดการสิ่งแวดล้อม    การจัดการน้้า                     
                 การจดัการขยะ  
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Abstract 
 

Title       :    Participation in Environmental Management focusing on Water and Garbage of  
           Amphawa Municipality, Amphawa District, Samutsongkram Province  

   Researcher  :      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ    เกษมสวัสด์ิ  
  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 
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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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(6)  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 
  รายงานการวิจัย  เรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้า
และขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ปีงบประมาณ 2553 ซึ่งการด้าเนินการวิจัยในครั้งนี้ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือจาก
ผู้บริหาร ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ค้าแนะน้าและ ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับวิธีการด้าเนินการวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศัย โทวิชา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรี 
ธาราสวัสด์ิพิพัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา  ที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือใน
การวิจัยพร้อมให้ค้าแนะน้าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครื่องมือและสนับสนุนให้งานวิจัย
นี้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี   
 ขอขอบพระคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าคา   คุณวินัย นุชอุดม คุณบุญธรรม 
บุญชัย นิติกรองค์การ บริหารส่วนต้าบลท่าคา           นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางนางลี่          
คุณจีระ  น้อยกาญจนะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางนางลี่ คุณอดิศักด์ิ ช่วงแย้ม คุณ
วันนา  ช่วงแย้ม คุณบุญส่ง เด่ียวรัตนวรา  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลสวนหลวง คุณไพทูรย์ 
นิยมเวช ก้านันนรา พุ่มพฤกษา นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแควอ้อม ผู้ใหญ่อ้าพล แก้วอ้าพล  
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางแค   ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลบางแค นายกองค์การ
บริหารส่วนต้าบลเหมืองใหม่     ปลัด อบต.เหมืองใหม่   นายกเทศมนตรีเทศบาล ต้าบลอัมพวา  
คุณศรีประพาส  ศรีธวัช   ผู้อ้านวยการสาธารณสุขอ้าเภอ คุณอาภรณ์  กลิ่นคล้าย    คุณประพัฒน์ 
– คุณจิตราภรณ์ กลิ่นจงกล ที่อนุเคราะห์ข้อมูลในการกรอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย  ขอบคุณ
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงาน  และแจ้งข่าวสาร
เกี่ยวกับขั้นตอนการด้าเนินงานให้ผู้วิจัยรับทราบ      
               คุณค่าและคุณประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบแก่บิดา มารดา ผู้มีพระคุณและ
อาจารย์ทุกท่าน เพื่อน และผู้ร่วมงาน  ได้ให้ก้าลังใจ ช่วยเหลือให้ค้าปรึกษาแนะน้าจนงานส้าเร็จ
ลุล่วงด้วยดีทุกประการ 

 
                             ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ   เกษมสวัสดิ์  
                          พฤศจิกายน  2553 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา  
  การเพิ่มขึ้นของประชากร ในชุมชนเมืองใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันเป็น
จ านวนมาก หรือชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวจ านวนมากย่อมมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ใน
ภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคและเพิ่ม
รายได้ของประชากร  ท าให้ในสภาวะปัจจุบันก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมใน
หลายๆด้าน ซึ่งล้วนเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาน้ าเสีย ปัญหาทาง
สังคม ปัญหาคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการบริโภคอาหารปนเปื้อน และการที่มนุษย์จะแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้ลดลงนั้นจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะจากตัวมนุษย์นั่นเอง 
จึงจะบังเกิดผลดีต่อชุมชน  ซึ่งปัจจุบันภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในด้านต่าง ๆ  ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
และฉบับที่ 11 ก าหนดให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งคือ การส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคม และท้องถิ่น การพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่
สากล การดูแล และรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชนตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมยังมีปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมคือ  ความศรัทธาความ
เกรงใจต่อสิ่งที่เคารพนับถือ  หรือผู้ที่มีอ านาจเหนือกว่ารวมทั้งปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้องกล่าวคือ  
สถานภาพทางสังคมสถานภาพทางเศรษฐกิจ  สถานภาพทางอาชีพและที่อยู่อาศัย  โดยบุคคลที่มี
สถานภาพทางสังคม  และเศรษฐกิจสูงจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ของชุมชนมากกว่าบุคคลที่มี
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจต่ า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถสรุปได้
ว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมคือ  ความต้องการของบุคคล  ความรัก  ความศรัทธา  ความ
ปรารถนาที่เกิดกับสิ่งที่ต้องท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีแก่ส่วนรวม  ซึ่ง
ผลของการมีส่วนร่วมจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสถานภาพบทบาทและเศรษฐกิจเป็นส าคัญ   
(ศักด์ิสิทธิ์ แย้มศรี,2543) 

จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดในภาคกลาง ของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 65 กิโลเมตร มีพื้นที่ 416 ตารางกิโลเมตร มี 3 อ าเภอ คือ 
อ าเภอเมือง อ าเภออัมพวา  และอ าเภอบางคนที มีแม่น้ าแม่กลองเป็นเสมือนเส้นชีวิตของชาว
จังหวัดสมุทรสงคราม  ไหลผ่านจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรี และสมุทรสงคราม  มีขนาด ลักษณะภูมิ
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ประเทศ  เป็นจังหวัดท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ มีชายฝั่งทะเลติดอ่าวไทยยาว
ประมาณ 23  กิโลเมตร ไม่มีภูเขาหรือเกาะ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมทะเล โดยพื้นที่ฝั่งตะวันตก
จะสูงกว่าฝั่งตะวันออกเล็กน้อย  สภาพของดินเป็นดินเหนียวปนทราย เดิมเคยมีป่าโกงกาง ไม้แสม  
ตามชายฝั่งทะเลและมีป่าจากตามปากแม่น้ า แต่ปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวใน
การเลี้ยงกุ้งกุลาด าเกือบทั้งหมด  ต่อมาการเลี้ยงกุ้งประสบปัญหาการขาดทุนจึงเลิกการเลี้ยงกุ้ง 
พื้นที่เลี้ยงกุ้งจึงมิได้น าไปใช้ประโยชน์เป็นจ านวนมาก  แม่น้ าส าคัญที่ไหลผ่าน คือ  แม่น้ าแม่กลอง  
นอกจากน้ีมีล าคลองใหญ่น้อยมากมายกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ จากสภาพภูมิประเทศเช่นนี้  ท าให้เกิด
ความสะดวกในด้านการคมนาคมทางน้ า และการประกอบอาชีพด้านกสิกรรม    พื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม มีพื้นที่ติดกับจังหวัดอ่ืนๆ คือ ทิศตะวันออก จรด อ่าวแม่กลอง (อ่าวไทย) ทิศใต้ จรด 
จังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันตก จรด จังหวัดราชบุรี ทิศเหนือ จรด จังหวัดราชบุรี และสมุทรสาคร  มี
ประชากร 206,452 คน รายได้เฉลี่ยประชากร 57,817 บาท  เป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการผลิต
สินค้าการเกษตรที่ส าคัญหลายชนิด ตลอดจนภาคการประมง และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการประมง  ส่วนอุตสาหกรรมนั้นส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่  อุตสาหกรรมผลิตน้ าปลา อุตสาหกรรม
อาหาร  อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ า   อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  มี โรงงาน
ทั้งสิ้น 270 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมน้ าปลา อาหารทะเลแปรรูป ห้องเย็นเก็บ สัตว์น้ า 
โรงงานผลิตน้ ากะทิสด โรงงานผลิตน้ าตาลมะพร้าวเป็นต้น  สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
จังหวัดสมุทรสงครามขยายตัวเพิ่มขึ้น  และการประมงเป็นสาขาการผลิตที่ท ารายได้สูงสุดของ
จังหวัด รองลงมาคือ  กสิกรรม และการแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างง่าย    ด้วยวิสัยทัศน์ของจังหวัด
สมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงครามมีวิสัยทัศน์ คือ "เป็นเมืองแห่งอาหารทะเลและผลไม้ปลอดภัย
จากสารพิษ  ศูนย์กลางการพักผ่อน  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางล าคลองระดับชาติ  ดินแดนแห่ง
ประชาชนรักถิ่นก าเนิด  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงาม"   (ส านักงานจังหวัด
สมุทรสงคราม,2552 ) 

 ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงครามที่ก าหนดไว้ว่าจะพัฒนาให้จังหวัดเป็น
ศูนย์กลางการพักผ่อน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งนี้เพราะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
คือเกือบทุกพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามที่ประกอบด้วย 3 อ าเภอ ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มี
อาชีพหลักท าประมงได้เปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นผู้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากบุคคลภายนอก และได้ใช้พื้นที่
ของตนเองจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ของชุมชนที่อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ าแม่
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กลอง และล าคลองสาขา เช่น ตลาดน้ าอัมพวา ตลาดน้ าท่าคา ตลาดน้ าบางนกแขวก และตลาดน้ า
บางน้อย เป็นต้น  
              โดยอ าเภออัมพวาได้แบ่งการปกครองในเขตพื้นที่ออกเป็น  11ต าบล และ2เทศบาลซึ่งมี
ความแตกต่างกันด้วยสภาพของพื้นที่และจ านวนประชากร ประกอบด้วยความเหมือนกันในเรื่อง
ของตลาดน้ าอัมพวาและตลาดน้ าท่าคาเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท ารายได้ให้แก่คนในพื้นที่เป็น
จ านวนมากแต่เมื่อมีคนต่างถิ่นเข้ามาท่องเที่ยวมากก็ก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สังเกตได้
ชัดเจนคือเรื่องของน้ าและขยะ  ที่มีจ านวนมากและก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านอ่ืนๆอีกด้วย
เช่นเดียวกับพื้นที่ต าบลที่มีขนาดใหญ่เช่นต าบลสวนหลวงก็ก าลังเกิดปัญหาด้านน้ าและขยะ
เนื่องมาจากมีนักท่องเที่ยวและที่พักจ านวนมากเช่นกันและนอกจากนี้พื้นที่ขนาดกลางและขนาด
เล็กก็มีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกันดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ผู้วิจัยคัดเลือกจ านวน  7ต าบล  เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม  ด้านน้ าและขยะและศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ าและขยะ   เพื่อหารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ าและขยะและสามารถน าไปใช้ในพื้นที่
อ่ืนๆได้เช่นเดียวกัน    ทั้งนี้เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไป 
 
1.2   วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
              1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ า และขยะ  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
              2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน   
น้ า และขยะ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

       3. เพื่อหารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน น้ า และขยะ    
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย  

1.3.1 ประเภทของข้อมูล 

www.ssru.ac.th



4 

                         รูปแบบการมสีว่นร่วมของชมุชนในการจดัการสิ่งแวดล้อมด้านน้ าและขยะ อ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ 
            1.3.2 ประชากร 
                          ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ าเภออัมพวา
ประกอบด้วยเทศบาล ต าบลอัมพวา ต าบลสวนหลวง ต าบลแควอ้อม ต าบลท่าคา ต าบลบางแค 
ต าบลบางนางลี่  และต าบลเหมืองใหม่ 
            1.3.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

ผู้วิจัยท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากค านวณตามสูตร
ของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % ซึ่งต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  397 คน จากนั้น
จะท าการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เพื่อให้ได้
ตัวแทนของประชากรท่ีจะท าการศึกษา  ได้แก่ตัวแทนประชาชนในเทศบาล ต าบลอัมพวา  ต าบล
สวนหลวง ต าบลแควอ้อม ต าบลท่าคา ต าบลบางแค และต าบลบางนางลี่ จังหวัดสมุทรสงคราม  
จ านวน 1,364  คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน  ประกอบด้วย  1) ผู้น าท้องถิ่น  ได้แก่  
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  
นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล    ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 2) กลุ่มประชาชน   ได้แก่ 
เกษตรกร ผู้ประกอบการ แม่ค้า/พ่อค้า ผู้อยู่อาศัย   และ 3) บุคลากรทางการศึกษาได้แก่ นักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษา อาจารย ์      

1.3.4 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
              ผู้วิจยัท าการเก็บรวบรวมข้อมมลูเชงิคุณภาพด้วยการสมัภาษณแ์ละสนทนากลุ่ม  ซึ่ง
ผู้วิจัยได้คัดเลือกประชาชนในต าบลแบบเจาะจง โดยท าการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ ด้าน
การได้รับประโยชน์และด้านการติดตามและประเมินผล ซึ่งน าผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้มา
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาพร้อมสร้างเป็นค าถาม ทั้งนี้ได้คัดเลือกประชาชนทั้ง  5  ต าบลมาท าการ
สัมภาษณ์ โดยเลือกต าบลละ 10 คน  รวมเป็นจ านวน 50 คน หลังจากนั้นได้น าข้อมูลที่ได้มาท า
การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับ    แนวความคิดทางสิ่งแวดล้อม นโยบายทางสิ่งแวดล้อม 
ความรู้ทางสิ่งแวดล้อม ทัศนคติทางสิ่งแวดล้อม  จิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม  มาสร้างเป็นค าถาม
เพื่อท าการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง ทั้งนี้ได้คัดเลือกประชาชนได้แก่ 1) ผู้น าท้องถิ่น  ได้แก่ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  นายกเทศมนตรี  
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สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ  2)กลุ่มประชาชน  ได้แก่   เกษตรกร  ผู้ประกอบการ  แม่ค้า/พ่อค้า  
ผู้อยู่อาศัย  3) บุคลากรทางการศึกษาได้แก่  นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  อาจารย์   โดยเลือก
ตัวแทนต าบลละจ านวน 10 คน จัดกลุ่มการสนทนาจ านวน 5 ครั้ง  รวมเป็นจ านวน 50 คน    
 1.3.5. ตัวแปรที่ท าศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่จะท าการศึกษาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 1.3.5.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย  เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา  ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบด้วย อาชีพ  รายได้ต่อเดือน  
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน การเป็นสมาชิกกลุ่ม  ชมรม สมาคม ชุมชนที่ท่านอยู่ ชุมชนของท่าน
อยู่ในเขต ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารด้านน้ าและขยะ     
 1.3.5.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ด้านน้ าและขยะประกอบด้วย 4  ด้าน การวางแผน  /ตัดสินใจ  การลงมือปฏิบัติการ  การได้รับ
ประโยชน์  การติดตามและประเมินผล  และรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านน้ าและขยะ 
 
สมมุติฐานของโครงการวิจัย 
                ปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านน้ าและขยะที่แตกต่างกัน   มีผลท าให้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกัน 
                  

1.4นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การมีส่วนร่วม , ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน , รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน,  การ
จัดการสิ่งแวดล้อม, การจัดการน้ า, การจัดการขยะ, ชุมชน, อ าเภออัมพวา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ให้ความหมายศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้  
 การมีส่วนร่วม  หมายถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  ด้านน้ า
และขยะ อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งแบ่งเป็น  4 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในด้านการ
วางแผน และตัดสินใจ  การลงมือปฏิบัติการ การได้รับประโยชน์ และการติดตามและประเมินผล  
ประกอบด้วย 
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 1) การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วม  ในการวางแผน  
การเข้าร่วมประชุม  หรือจัดท าโครงการ  เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้ าและขยะ  อ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ  หมายถึง 
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่างๆ  และร่วมตัดสินใจในขั้นตอนของกระบวนการ
วางแผน และการจัดการผ่านที่ประชุมหรือคณะท างาน  เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา 
ด้านน้ าและขยะ ได้แก่ การเสนอ ความคิดเห็นต่อที่ประชุมในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน เป็นต้น  
 2) การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติการ  หมายถึง  การเข้าไปมีส่วนร่วม  ในการ
จัดการ  สิ่งแวดล้อม  ได้แก่  การร่วมลงมือปฏิบัติ  หรือสละทรัพย์และแรงงานในการจัดการ  
สิ่งแวดล้อม ด้านน้ าและขยะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่  
 3) การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเข้าร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ การแปรรูปทรัพยากรก่อให้เกิดรายได้ 
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า 
 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การติดตามและประเมินผลในการจัดการสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ ร่วมตรวจสอบเอกสาร  พบข้อบกพร่อง
ของโครงการและเสนอต่อคณะกรรมการ  การร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้น การเข้าร่วมติดตาม
การด าเนินงานของโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ าแล ะขยะ  ต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ
เป็นต้น  
 ระดับการมีส่วนร่วม  หมายถึง ค่าระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาน้ าและขยะเทศบาลอัมพวา อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่ง
แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 5 คือ การมีส่วนร่วมมากที่สุด, 4 คือ การมีส่วนร่วมมาก, 3 คือ การมีส่วนร่วม
ปานกลาง, 2 คือ การมีส่วนร่วมน้อย, 1 คือ การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
 รูปแบบของการมีส่วนร่วม  หมายถึง การมีส่วนร่วมเป็นลักษณะของการมีส่วนร่วมที่  
ประชาชนส่วนใหญ่จะเข้ามาร่วมในลักษณะของการใช้แรงงาน  การร่วมออกเงิน  และการร่วมเสดง
ความคิดเห็น หรือถ้าแบ่งตามอ านาจหน้าที่ของผู้เข้าร่วม  เช่น การเป็นประธาน  เป็นกรรมการ  เป็น
สมาชิก เป็นผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น  

 ปัจจัยที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม        หมายถึง  องค์ประกอบส าคัญที่ส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับกระบวนการสื่อสารในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการแพร่ความรู้  และน าทาง
ความคิดให้บุคคลได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติสร้างความตระหนักให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ 
ของสังคม ได้น าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม  ได้แก่ ทฤษฎีการกระท าทางสังคม  ทฤษฎี การ
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เกลี้ยกล่อมมวลชนและทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร  ตลอดจนปัจจัยส่วนบุคลและ
ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 การรับรู้ข่าวสาร  หมายถึง  การรับทราบข่าวสารหรือการรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ  
การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ าและขยะของประชาชน  ผ่านทางสื่อหรือช่องทางต่างๆ  เช่น เพื่อน 
หน่วยงานราชการ  หน่วยงานภาคเอกชน  วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  นิตยสาร ป้าย
ประกาศ แผ่นพับ ห้องสมุด หอกระจายเสียงของชุมชน  การฝึกอบรมและการสัมมนา เป็นต้น  

 ชุมชน  หมายถึง      ตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในต าบลของอ าเภออัมพวาโดยเลือก 
แบ่งเป็น  7 องค์การบริหารส่วนต าบล และ เทศบาลประกอบด้วยเทศบาล ต าบลอัมพวา โดย
คัดเลือกพื้นที่กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย  อบต.บางนางลี่ อบต.สวนหลวง อบต.แคว
อ้อม อบต.บางแค   อบต.ท่าคา ต าบลเหมืองใหม่ และเทศบาลอัมพวา ที่อยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ า
และพื้นที่ต้ังอยู่ห่างจากแหล่งน้ าในเขตอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม               
 การจัดการสิ่งแวดล้อม  หมายถึง การดูแล ระวัง สงวน รักษา พัฒนา ฟื้นฟู การ
วางแผนการจัดสรร  การใช้ทรัพยากรและการกระท าหรือการด าเนินการใดๆ  เพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในเขต อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
และเกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
 การจัดการขยะ หมายถึง การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและกลุ่มบุคคลในการจัดการ
ขยะมูลฝอยภายใน พื้นที่  7 ต าบลของอ าเภอ อัมพวา และพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
คัดเลือกพื้นที่แบบเจาะจงโดยดูพฤติกรรมของคนในชุมชนและกลุ่มบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานจัดการขยะมูลฝอยใน เรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั้งทางตรงและทางอ้อม  ต้ังแต่การ
คัดแยกขยะมูลฝอย การท้ิงขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ และการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 
 ขยะ/ วัสดุเหลือทิ้ง    หมายถึง  วัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร อาทิ ต้นไม้ ผลไม้ 
เปลือกของผลไม้ ชุมชนได้น ามาใช้ประโยชน์โดยการแปรรูปขยะ/วัสดุเหลือทิ้ง  
 การจัดการคุณภาพน้ าใช้  หมายถึง  การสังเกตจากการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ า
ของกลุ่มบุคคลในชุมชน  โดยการเลือกแหล่งน้ ามาผลิตน้ าใช้  และน าน้ ามาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 การจัดการน้ าเสีย  หมายถึง  การบ าบัดน้ าเสียก่อนทิ้งลงสู่แหล่งน้ าและตามล าคลอง
สาขาในพื้นที่คัดเลือกแบบเจาะจงประกอบด้วย อบต.บางนางลี่ อบต.สวนหลวง อบต.แควอ้อม 
อบต.บางแค อบต. ท่าคา และเทศบาลอัมพวา ที่อยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ า และพื้นที่ที่อยู่นอกแหล่ง
น้ าในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราโดยใช้วิธีการสร้างบ่อดักไขมัน การทิ้งลงบ่อพักน้ า เป็นต้น  
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 การจัดการน้ า หมายถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งน้ าด้วยวิธีการ
ต่างๆ บริเวณเทศบาลต าบลอัมพวา ต าบลบางนางลี่  ต าบลแควอ้อม ต าบลบางแค ต าบลท่าคา 
ต าบลสวนหลวง ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 อ าเภออัมพวา  หมายถึง อ าเภอที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งต้องการศึกษา พื้นที่
ชุมชนที่อยู่ในอ าเภออัมพวา จ านวน 7 ต าบล ได้แก่ เทศบาลต าบลอัมพวา  ต าบลบางนางลี่ ต าบล
แควอ้อม ต าบลบางแค ต าบลท่าคา ต าบลสวนหลวง และ ต าบลเหมืองใหม่ 
 ปัจจัยทางด้านส่วนบุคคล  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ต าแหน่งทางสังคม 
ระดับของครอบครัว ความสัมพันธ์หรือระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน เป็นต้น 
 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่ ลักษณะอาชีพ  รายได้ ฐานะของครอบครัว ความ
คาดหวังรายได้ที่เพิ่มขึ้น  ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพในชุมชน  ทรัพยากรในชุมชน  ความสามารถ
พิเศษหรืออาชีพเสริมในชุมชน เป็นต้น 
 ปัจจัยทางด้านสังคม ได้แก ่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่อ ความศรัทธา  ความเกรงใจ
ต่อบุคคล ความคาดหวังต่อประโยชน์ที่จะได้รับ การใช้อ านาจบังคับ ระเบียบ  ข้อบังคับ กฎหมาย 
วิธีการติดต่อสื่อสาร การเป็นสมาชิกกลุ่ม ความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจของบุคคลใน
ระดับต่าง ๆ และลักษณะทางสังคมของชุมชน เป็นต้น 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. ได้รูปแบบ/แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ าและขยะ 
อ าเภออัมพวา 

  2. ท าให้ชุมชนเกิดความร่วมมือและเกิดการตระหนักด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีส่วน 
ร่วมใน การรักษาคุณภาพน้ า การจัดการขยะ   
            3.สามารถน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและเป็นแนวทาง เพื่อการวางแผนระยะยาวในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในอ าเภออัมพวาและน าไปใช้กับพื้นที่อ่ืนๆ ต่อไป 

 

 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



9 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน ้าและขยะ
อ้าเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาค้นคว้าเอกสารรวบรวมแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยน้าเสนอผลการศึกษาตามล้าดับดังนี   

2.1   พื นที่ท้าการวิจัย 
2.2   ความหมายของการมีส่วนร่วม 
2.3   รูปแบบการมีส่วนร่วม 
2.4   ทฤษฏีการมีส่วนร่วม 
2.5   การจัดการสิ่งแวดล้อม 
2.6   การจัดการน ้า 
2.7   การจัดการขยะ 
2.8   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.9   กรอบงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 พื้นที่ท าการวิจัย 

2.1.1 อ าเภออัมพวา สภาพทั่วไป ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 
            อ้าเภออัมพวา ตั งอยู่ทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้  ของจังหวัดสมุทรสงคราม  ห่าง
จากตัวจังหวดประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื อที่ 170.164 ตารางกิโลเมตรหรือ 106,352.5 ไร่ 
           อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ทิศใต้ ติดต่อกับอ้าเภอเขาย้อยและอ้าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้าเภอกับอ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้าเภอเพลงและอ้าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

         ลกัษณะภูมิประเทศ  พื นที่โดยทั่วไปของอ้าเภออัมพวาเป็นที่ราบลุ่ม  คลอง มีแม่น ้าที่ไหล
ผ่านได้แก ่แม่น ้าแม่กลอง พื นที่เหมาะสมกับการท้าเกษตรกรรม 
 

www.ssru.ac.th



10 

          ลกัษณะภูมิอากาศ อําเภออัมพวาได๎รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎จากอําวไทยและทะเล
จีนได๎พัดเอาฝนมาตกในฤดูฝนในปริมาณมากพอสมควร ประกอบกับอยูํใกล๎ทะเลจึงมีความชุํมชื่นอยํูเสมอ  
ในฤดูหนาวอากาศไมํหนาวจัดและในฤดูร๎อนอากาศไมํร๎อนจัดจนเกินไปอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  28 องศา
เซลเซียส 
          สภาพทางการปกครอง อําเภออัมพวาจัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป็น  2 
รูปแบบคือราชการบริหารสํวนภูมิภาค  แบํงออกเป็น  13 ตําบล 96 หมูํบ๎าน เนื้อที่ประมาณ170.164 ตาราง
กิโลเมตร ท๎องที่อําเภออัมพวาประกอบด๎วยองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 13 แหํง ได๎แกํ 

 เทศบาลตําบลอัมพวา ครอบคลุมพื้นที่ตําบลอัมพวาทั้งตําบล 
 เทศบาลตําบลเหมืองใหมํ ครอบคลุมพื้นที่บางสํวนของตําบลเหมืองใหมํ 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลสวนหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลสวนหลวงทั้งตําบล 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลทําคา ครอบคลุมพื้นที่ตําบลทําคาทั้งตําบล 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลวัดประดํู ครอบคลุมพื้นที่ตําบลวัดประดํูทั้งตําบล 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลเหมืองใหมํ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลเหมืองใหมํ (นอกเขตเทศบาลตําบล

เหมืองใหมํ) 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลบางช๎าง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางช๎างทั้งตําบล 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลแควอ๎อม ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแควอ๎อมทั้งตําบล 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลปลายโพงพาง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลปลายโพงพางทั้งตําบล 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลบางแค ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางแคทั้งตําบล 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลแพรกหนามแดง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแพรกหนามแดงทั้งตําบล 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลยี่สาร ครอบคลุมพื้นที่ตําบลยี่สารทั้งตําบล 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลบางนางลี่ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางนางลี่ทั้งตําบล 

 
      2.1.2 ข้อมูลเทศบาลต าบลอัมพวา  
 เทศบาลตําบลอัมพวา หรือ “ชุมชนอัมพวา” ต้ังอยูํในพื้นที่ตอนกลางของอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรปราการ มีเนื้อที่ประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร หํางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 71 กิโลเมตร และ
หํางจากตัวจังหวัดสมุทรสงครามประมาณ 6 กิโลเมตร 
  เทศบาลตําบลอัมพวา มีอาณาเขต ดังนี้  
 ทิศเหนือ  ติดกับตํารวจบางช๎าง   อําเภออัมพวา 
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 ทิศตะวันออก ติดกับตําบลบ๎านปรก  อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 ทิศใต๎  ติดกับตําบลบางขันแตก   อําเภออัมพวา 
 ทิศตะวันตก ติดกับตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา  
 ลักษณะทางเศรษฐกิจ  ประชากรสํวนใหญํของเทศบาลตําบลอัมพวายังคงประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพด้ังเดิมที่สืบทอดกันมาต้ังแตํอดีต รองลงมาเป็นการประกอบอาชีพพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรมรับราชการ ฯลฯ ทําให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจ และรายได๎ประชากรเป็นไปตามลักษณะของ
การประกอบอาชีพ 
 การเกษตรกรรม ประชากรในเขตเทศบาล มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่สําคัญคือการทํา
สวนผลไม๎ โดยผลผลิตจากสวนผลไม๎หลักๆ ได๎แกํ มะพร๎าว ส๎มโอ ลิ้นจี่ มะมํวง เป็นต๎น  
 การพาณิชยกรรมและการบริการ  ในเขตเทศบาลตําบลอัมพวามีธนาคารพาณิชย๑ จํานวน 4 
แหํง คือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด  ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ๑การเกษตร 

การอุตสาหกรรม  โรงงานอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาลตําบลอัมพวามีอยูํไมํมากนัก เป็น
โรงงานอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดเล็ก   เชํน การผลิตน้ําตาลมะพร๎าว การทําขนมประเภทท๏อฟฟี่ 
การผลิตและจําหนํายวัสดุกํอสร๎าง 

การท่องเที่ยว  เนื่องจากเทศบาลตําบลอัมพวา เป็นเมืองประวัติศาสตร๑ ที่มีความสําคัญที่
เกี่ยวข๎องกับมหาจักรีบรมราชวงศ๑ โดยเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎า
นภาลัย ภายในพื้นที่เทศบาลตําบลอัมพวาจึงมีแหลํงทํองเที่ยว ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร๑อยูํหลาย
แหํง ได๎แก ํ
 1) อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.
2) เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ได๎เสด็จพระราชดําเนินมาเปิดป้ายอุทยาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2522 และเปิดให๎
ประชาชนเข๎าชมได๎เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2530 
 2) วัดอัมพวันเจติยาราม   เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร เดิมเรียกกันวํา “วัดอัมพ
วา” ตํอมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎พระราชทานนามใหมํวํา “วันอัมพวันเจติยาราม ” มี
ความหมายวํา “วัดที่มีเจดีย๑และมีสวนมะมํวงเป็นที่รื่นรมย๑ และเกษตรสําราญ นําเคารพบูชา” 
 3) วัดบางกะพ้อม มีวิหารที่เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลองสี่รอย ซึ่งสร๎างในสมัย
กรุงธนบุรี และเป็นที่ประดิษฐานรูปหลํอหลวงพํอคง ธม ฺมโชโต 
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 4) ตลาดน้ ายามเย็น เป็นโครงการที่เทศบาลตําบลอัมพวาริเริ่มขึ้นเพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว
เชิงอรุรักษ๑ และฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในพื้นที่ 
 5) ชุมชนริมน้ า  เป็นชุมชนเกําแกํที่ประชาชนใช๎ชีวิตรํวมกับสายน้ํามาเป็นเวลายาวนาน แม๎
ในปัจจุบันจะมีถนนข๎ามเข๎ามามีบทบาทมากย่ิงขึ้น แตํพื้นที่ริมน้ํายังสามารถดํารงเอกลักษณ๑การต้ังถิ่นฐาน
ริมน้ํา ได๎เป็นอยํางดี โดยเห็นได๎จากองค๑ประกอบทางด๎านสถาปัตยกรรมหลายอยําง ที่เป็นเอกลักษณ๑
เฉพาะของ ชุมชนริมน้ําด้ังเดิมที่ยังคงหลงเหลือให๎เห็นตลอดลําคลอง 
 ลักษณะทางสังคม  ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลอัมพวาประกอบไปด๎วยชุมชนทั้งหมด 10 ชุมชน 
ได๎แกํ ชุมชนบ๎านหัวแหลม ชุมชนประชาอุทิศ ชุมชนโรงเจ ชุมชนตลาดอัมพวา  ชุมชนวัดอัมพวัน ชุมชน
คลองอัมพวา ชุมชนบางจาก ชุมชนริมเขื่อน ชุมชนบางกะพ๎อม 1 ชุมชนบางกะพ๎อม 2 
 การศึกษา ศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม  ด๎านการศึกษาภายในเขตเทศบาลตําบล
อัมพวามีการจัดการศึกษาระดับตํางๆ โดยสามารถแยกได๎ดังนี้ 
 1) โรงเรียนระดับกํอนประถมศึกษาและประถม ศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลอัมพวา จํานวน 3 แหํง 
ได๎แก ํโรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวัน
เจติยาราม  2) โรงเรียนระดับกํอนประถมศึกษาและประถมศึกษา สังกัดเอกชน จํานวน 2 แหํง ได๎แกํ       
โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ โรงเรียนล๎อมรัก 3) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จํานวน 2 
แหํง ได๎แกํ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย  โรงเรียนวัดบางกะพ๎อม  (คงลาภยิ่งพระชานุสรณ๑)  4) ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 1 แหํง คือ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบางจาก ด๎านการนับถือศาสนา ประชากรสํวนใหญํนับถือ
ศาสนาพุทธ มีวัดพุทธทั้งหมด 4 วัด ได๎แกํ  วัดนางวัง  วัดเกษมสรณาราม  วัดอัมพวันเจติยาราม  วัดบางกะ-
พ๎อม 

การสาธารณสุข ภายในเขตเทศบาลตําบลอัมพวาไมํมีสถานบริการของรัฐ เชํน โรงพยาบาล 
สถานีอนามัย แตํมีคลินิกเอกชน 3 แหํง ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน 3 แหํง ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 
แหํง มีอัตรากําลังเจ๎าหน๎าที่ด๎านสาธารณสุข 2 คน และมีเจ๎าหน๎าที่ที่ให๎บริการด๎านการรักษาพยาบาล
เบื้องต๎นอยูํ 1 คน มีผู๎รับบริการเฉลี่ย 10 คนตํอวัน โดยอัตราสํวนเจ๎าหน๎าท่ีตํอประชากรเทํากับ 1: 6,000 
คน 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตําบลอัมพวามีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและสา
ธารณภัยอ่ืนๆ โดยมีเครื่องมือเครื่องใช๎ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1.) รถยนต๑ดับเพลิง   จํานวน 1 คัน 
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 2.) รถยนต๑บรรทุกน้ํา   จํานวน 2 คัน 
 3.) เรือยนต๑ดับเพลิง   จํานวน 1 ลํา 
 4.) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  จํานวน 3 เครื่อง 
 5.) พนักงานดับเพลิง   จํานวน 10 คน 
 การก าจัดขยะ  เทศบาลตําบลอัมพวามีรถบรรทุกขยะจํานวน 2 คัน ขนาดบรรจุ  15 ลบ.ม. จํานวน 
1 คัน และ ขนาด 4 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเฉลี่ยประมาณวันละ 12 ตัน สามารถ
เก็บขนขยะได๎เฉลี่ยประมาณวันละ 15 ตัน มีระบบการกําจัดขยะโดยวิธีฝังกลบอยํางถูกสุขลักษณะ 
 สภาพทางภูมิสาสตร์ ชุมชนอัมพวา ต้ังอยูํบนพื้นที่ราบลุํมแมํน้ําแมํกลอง มี แมํน้ําแมํกลองไหล
ผํานพื้นที่ทางด๎านทิศตะวันตก และมีคลองอัมพวา ซึ่งแยกออกจากแมํน้ําแมํกลองไหลผํานกลางพื้นที่
ชุมชน นอกจากน้ียังมีลําคลองตํางๆ อีกหลายสายที่ไหลผํานบริเวณพื้นที่ชุมชน เชํน คลองบางจาก คลอง
ลัดดาโชติ คลองดาวดึงษ๑ คลองผีหลอก คลองบางกะพ๎อม ฯลฯ จากการที่มีโครงขํายคลองอยํูทั่วไปภายใน
พื้นที่ชุมชน สํงผลให๎เกิดความสะดวกสบายทางด๎านการคมนาคมทางน้ํา และการประกอบอาชีพ
โดยเฉพาะทางด๎านการเกษตรกรรมเป็นอยํางมากพื้นที่สํวนใหญํภายในชุมชน จึงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและ
จากลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร๑  ของพื้นที่ชุมชนที่ได๎รับอิทธิพลจากน้ําทะเลหนุน ทําให๎มีน้ําไหลขึ้นลง
ตลอดทั้งปี สํงผลให๎ชุมชนอัมพวาได๎ชื่อวําเป็นเมือง 3 น้ํา คือ มีทั้งน้ําจืด น้ํากรํอย และ น้ําเค็ม 
 ลักษณะภูมิอากาศของชุมชนอัมพวาโดยทั่วไปมีอุณหภูมิที่ไมํร๎อนมากนัก เนื่องจากมีที่ต้ังไมํไกล
จากทะเล มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ในชํวงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน  กุมภาพันธ๑มี
อากาศคํอนข๎างเย็น 
 ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ชุมชนอัมพวามีระบบนิเวศ และสิ่งแวดล๎อมตาม
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ๑เฉพาะตัว สืบเนื่องมาจากสภาพที่ต้ังของพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุํมใกล๎ปากแมํน้ําที่ไหล
ลงสูํอําวไทย ทําให๎มีการตกตะกอนของแรํธาตุตํางๆ ชุมชนอัมพวามีคลองสาขายํอยของแมํน้ําแมํกลองไหล
ผํานหลายสาย ได๎แกํ คลองอัมพวา คลองดาวดึงส๑ คลองบางจาก คลองผีหลอก และคลองเล็กๆ ที่แยกยํอย
จากคลองที่กลําวมาข๎างต๎น สร๎างความอุดมสมบูรณ๑ให๎แกํดินในพื้นที่ ประชากรในชุมชนจึงประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก โดยพื้นที่สวนผลไม๎ สํวนใหญํอยํูถัดจากเรือนแถวริมคลองอัมพวาเข๎าไปด๎านใน     
 นอกจากความอุดมสมบูรณ๑ของระบบนิเวศและสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติแล๎ว อัมพวายังได๎ชื่อ
วําเป็น “เมืองสามน้ํา” กลําวคือ เป็นเมืองที่มีทั้ง น้ําจืด น้ํากรํอย และน้ําเค็ม เมื่อน้ําทะเลขึ้นจะดันน้ําจืดใน
แมํน้ําแมํกลองและคลองตํางๆ กลับขึ้นไป เมื่อนํ้าทะเลหนุนขึ้นมาแทนที่น้ําจืดจะเปลี่ยนเป็น น้ํากรํอย หรือ 
ภาษาชาวบ๎านเรียก น้ําลักจืด ลักเค็ม ปริมาณน้ําขึ้น-น้ําลงในแตํละครั้งขึ้นอยูํกับวันข๎างขึ้นข๎างแรม โดย
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ปริมาณน้ําขึ้น-น้ําลง จะมาก ในชํวง “น้ําเกิด” คือ ประมาณ ขึ้นหรือแรม 12 – 13 คํ่า และ 1 – 5 คํ่า สํวน 
“น้ําตาย” จะมีปริมาณน้ําขึ้น- น้ําลงต่ํากวํา โดยจะอยูํในชํวงขึ้นหรือแรม 6 – 11 คํ่า 
  การเป็นเมืองสามน้ําของชุมชนอัมพวาสํงผลให๎เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งจากความ
อุดมสมบูรณ๑ของระบบนิเวศทําให๎เกิดมีพรรณไม๎ยืนต๎นและไม๎พุํมตํางๆ มากมาย เชํน ลําพู จาก แสมดํา 
แสมขาว เหงือกปลาหมอ เป็นต๎น มีสัตว๑น้ําที่สําคัญ ได๎แกํ ปลากระบอก ปลากะพง ปลาตะเพียน ปลาตีน 
กุ๎งแมํน้ําหรือกุ๎งก๎ามกราม ปูที่พบมากได๎แกํ ปูแสม ปูก๎ามดาบ และหอยตํางๆ  มีนกอพยพ และนกประจํา
ถิ่นกวํา 100 ชนิด เชํน นกยางควาย นายางรอก เหยี่ยวแดง นกเอี้ยงเป็นต๎น และมีสัตว๑เลื้อยคลาน เชํน 
กิ้งกํา และตัวเงินตัวทอง นอกจากนี้ยังมีแมลงนานาชนิดอีกเป็นจํานวนมาก  
 การที่ชุมชนอัมพวามีระบบนิเวศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต๎นลําพู ทําให๎พบเห็นต๎นลําพู
ได๎ทั่วไปในบริเวณริมแมํน้ํา บริเวณนี้เองเป็นท่ีอยูํ ของหิ่งห๎อยนับล๎านตัว ห่ิงห๎อยนั้นกินใบอํอนของต๎นลําพู
เป็นอาหาร และอาศัยโพรงดินใต๎ต๎นลําพูเป็นท่ีวางไขํ การเที่ยวชมหิ่งห๎อยต๎องใช๎เรือลํองไปตามแมํน้ําแมํ
กลองตอนกลางคืน อีกบริเวณหนึ่งที่สามารถพบหิ่งห๎อยได๎มากคือ คลองผีหลอก ซึ่งเชื่อมตํอกับคลองอัมพ
วา และแมํน้ําแมํกลอง  

2.1.3 ข้อมูลต าบลท่าคา 
 สภาพทั่วไปที่ต้ัง   ที่ทําการองค๑การบริหารสํวนตําบลทําคา อยูํทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ของที่วําการ
อําเภออัมพวา ประมาณ 10 กิโลเมตร ต้ังอยูํ เลขที่ 30/2 หมูํที่ 1 ตําบลทําคาอําเภออัมพวา จังหวัด 
สมุทรสงคราม มีระยะทางไปตามถนนสมุทรสงคราม – บางแพ ประมาณ 8 กิโลเมตร จากทางแยกบาง 
กระบือ เลี้ยวขวาเข๎าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร 
 เนื้อที่ ตําบลทําคามีเนื้อที่ประมาณ 9 กิโลเมตร หรือ 5,631 ไรํ 
 ภูมิประเทศ  พื้นที่ทางกายภาพเป็นท่ีราบลุํม มีลําคลองไหลผํานหลายสาย เชํน คลองทําคา     
คลองศาลา และคลองวัดมณีสรรค๑ เป็นต๎น 
 ทิศเหนือ ติดตํอ ตําบลจอมปลวก ตําบลดอนมโนรา  
 ทิศใต๎ ติดตํอ ตําบลบางช๎าง  
 ทิศตะวันออก ติดตํอ ตําบลคลองเขิน ตําบลนางตะเคียน  
 ทิศตะวันตก ติดตํอ ตําบลบางกระบือ  
 จ านวนหมู่บ้าน มี 12 หมูํบ๎าน อยูํในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบล เต็มหมูํบ๎าน 12 หมูํบ๎าน โดย
แยกพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 หมูํบ๎าน ดังนี้ 
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หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวน/หลัง 
ชาย หญิง รวม 

1 บ๎านคลองมะขวิด 102 110 212 54 
2 บ๎านคลองศาลา 251 276 527 156 
3 บ๎านคลองบ๎านใต๎ 114 137 251 64 
4 บ๎านคลองวัดมณีสรรค๑ 324 310 634 138 
5 บ๎านคลองทําคา 359 344 703 161 
6 บ๎านคลองผู๎ใหญํป๋อ 267 288 555 122 
7 บ๎านคลองพลับ 166 182 348 78 
8 บ๎านคลองตรง 320 338 658 154 
9 บ๎านปลายคลองตรง 246 231 459 123 
10 บ๎านคลองบางกึ่ง 164 167 331 81 
11 บ๎านคลองสวนทุํง 208 191 399 92 
12 บ๎านคลองขุดเจ๏ก 192 224 416 79 

รวม 2,713 2,780 5,493 1,302 
 
 ประชากร   ประชากรทั้งสิ้น 5,493 คน แยกเป็นชาย 2,713 คน หญิง 2,780 คน มีความหนาแนํน
เฉลี่ย 610 คน/ตารางกิโลเมตร  
 สภาพทางเศรษฐกิจ  
 อาชีพ ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชํน สวนมะพร๎าว ทําน้ําตาลมะพร๎าว
และรับจ๎างทั่วไป แหลํงน้ําธรรมชาติ ลําน้ํา,ลําห๎วย 21สาย บึง, หนองและอื่นๆ 1แหํง  แหลํงน้ําที่สร๎างขึ้น 
ถังเก็บน้ําฝน (ฝ .99) 2แหํง ประตูน้ํา 1 แหํง ประปาหมูํบ๎าน  13 แหํง ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  สภาพดิน
มีความอุดมสมบูรณ๑ดี   มีลําคลองหลายสาย ทําให๎มีน้ําไหลผํานทั่วทั้งพื้นที่จุดเดํนของพื้นที่  ตําบลทําคามี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุํม มีลําคลองมากมาย วิถีชีวิตของประชาชนผูกพันกับลําน้ํามีการนําสินค๎า
หรือผลผลิตทางการเกษตร ใสํเรือพายและนํามาแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายกันโดยสืบทอดกันมาไมํตํ่ากวํา 
100 ปี มีความเหมาะสมที่จะสํงเสริมให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ คือ ตลาดน้ําทําคา และเนื่องจาก
พื้นที่สํวนใหญํเป็นสวนมะพร๎าว ประชาชนจึงมี ความสามารถด๎านศิลปะ หัตถกรรมและงานฝีมือประดิษฐ๑
ตํางๆ เชํน การประดิษฐ๑ การแปรรูป การทําหมวก เครื่องใช๎ครัวเรือน จากก๎านมะพร๎าวและกะลามะพร๎าว 
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 2.1. 4. ข้อมูลต าบลเหมืองใหม่ 
 ความเป็นมา องค๑การบริหารสํวนตําบลเหมืองใหมํ ได๎รับการยกฐานะจากสภาตําบล เป็น
องค๑การบริหารสํวนตําบลเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2539 อยูํในเขตอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื้อ
ท่ี 5.91 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตตามกฎหมายลักษณะการปกครองท๎องที่รวม 5 หมูํบ๎านดังนี้ 
 หมูํที่ 3 บ๎านคลองเหมืองใหมํ 
 หมูํที่ 4 บ๎านปลายคลองอ๎อม 
 หมูํที่ 5 บ๎านคลองวัว 
 หมูํที่ 6 บ๎านคลองชะนาง 
 หมูํที่ 8 บ๎านบางวันทองใน 
         สถานท่ีตัง้ องค๑การบริหารสํวนตําบลเหมืองใหมํ ต้ังอยูํในท๎องที่อําเภออัมพวา ระยะทางหํางจาก
อําเภออัมพวาประมาณ 7 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้  
 ทิศเหนือ ติดตํอ เทศบาลตําบลเหมืองใหมํ  
 ทิศตะวันตก ติดตํอ ตําบลวัดประดํู  
 ทิศตะวันออก ติดตํอ ตําบลแควอ๎อม  
 ทิศใต๎  ติดตํอ ตําบลบางแค  

เนื้อที่ องค๑การบริหารสํวนตําบลเหมืองใหมํ โดยประมาณ 5.91 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
3,699 ไรํ ภูมิประเทศ ตําบลเหมืองใหมํ เป็นพื้นที่ราบลุํม มีแมํน้ําลําคลองกระจายท่ัวพื้นที่ ทําให๎เหมาะแกํ
การเกษตร เนื่องจากมีความชุํมชื้นอยํูเสมอ ได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎จากอําวไทยและ
ทะเลจีนใต๎ อากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวไมํหนาวจัด ฤดูร๎อนไมํร๎อนเกินไป 
 ประชากร ประชากรมีทั้งสิ้น 2,354 คน แยกเป็นชาย 1,092 คน หญิง 1,262 คน จํานวนครัวเรือน 
589 ครัวเรือน 
 หมูํที่ 3 บ๎านปลายคลองเหมืองใหมํ ชาย 115 คน หญิง 128 คน รวม 243 คน 58 ครัวเรือน 
 หมูํที่ 4 บ๎านปลายคลองอ๎อม ชาย 272 คน หญิง 308 คน รวม 580 คน 135 ครัวเรือน 
 หมูํที่ 5 บ๎านคลองวัว ชาย 385 คน หญิง 433 คน รวม 818 คน 207 ครัวเรือน 
 หมูํที่ 6 บ๎านคลองชะนาง ชาย 196 หญิง 229 คน รวม 425 คน 108 ครัวเรือน 
 หมูํที่ 8 บ๎านบางวันทองใน ชาย 124 คน หญิง 165 คน รวม 288 คน 81 ครัวเรือน 
 อุปสรรคปัญหา  ได๎แกํ ด๎านเศรษฐกิจ  ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ่า  ต๎นทุนการผลิตสูงขาด
ความรู๎ด๎านการตลาดและการสร๎างคุณภาพทางการผลิต คําแรงงานมีราคาสูง 
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 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  กระแสไฟฟ้าไมํเพียงพอตํอความต๎องการ  น้ําประปาในการบริโภคยังไมํ
ครอบคลุมทั่วพื้นที่  ด๎านแหลํงน้ํา  ลําคลองตื้นเขิน มีพืชน้ํา และวัชพืชที่เกิดขึ้นมากมาย  ความพร๎อมของ
องค๑การบริหารสํวนตําบลเหมืองใหมํและอุปสรรคปัญหา  บุคลากรมีไมํเพียงพอ แตํสามารถรองรับภารกิจ
การถํายโอนหรือการกระจายอํานาจจากสํวนกลางได๎ระดับหนึ่ง  องค๑การบริหารสํวนตําบลเหมืองใหมํ มี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจที่ได๎รับหมอบหมายขวัญและกําลังใจของผู๎ปฏิบัติงานอยํูใน
เกณฑ๑ดี 
 สภาพท่ัวไป สภาพทางเศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพ ประชากรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ได๎แกํ การทําสวนผลไม๎ เชํน มะพร๎าว, ส๎มโอ, ลิ้นจี่  ค๎าขาย, รับจ๎างทั่วไป, รับราชการ  โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย๑ – 
ชีวภาพ ตั้งอยูํหมูํที่ 5 บริเวณวัดทุํงเศรษฐี  สภาพทางสังคม  การศึกษา ในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบล
เหมืองใหมํ ไมํมีโรงเรียน สถาบันและองค๑การศาสนา วัด จํานวน 2 แหํง ได๎แกํ วัดทุํงเศรษฐี วัดหนอง
กระพง ตั้งอยํูหมูํที่ 5 ศาลเจ๎า จํานวน 1 แหํง ได๎แกํ ศาลเจ๎าคลองดอน ต้ังอยูํหมูํที่ 8 สาธารณสุข  สถานี
อนามัยประจําหมูํบ๎าน จํานวน 1 แหํง ได๎แกํ สถานีอนามัยบ๎านคลองเมืองใหมํ ต้ังอยูํหมูํที่ 3 และอัตราการ
มีใช๎ส๎วมซึมทุกครัวเรือน   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน มีอาสาสมัครตํารวจชุมชน จํานวน 12 นาย 
ออกตรวจในยามคํ่าคืน โดยตํารวจเป็นหัวหน๎าชุดในการออกตรวจ 
 การบริการพื้นฐาน การคมนาคม มีถนนลาดยาง จํานวน 10 สาย ถนนลูกรัง จํานวน 13 สายการ
โทรคมนาคม ในเขต อบต.เหมืองใหมํ ไมํมีที่ทําการไปรษณีย๑โทรเลข สถานีคมนาคมอ่ืนๆการไฟฟ้า มี
หมูํบ๎านที่ไมํมีไฟฟ้าใช๎ จํานวน 5 หมูํบ๎าน แหลํงน้ําธรรมชาติ มีลําน้ํา ลําคลอง จํานวน 5 แหํง แหลํงน้ําที่
สร๎างขึ้น ไมํมีการสร๎างแหลํงน้ํา ประชากรสํวนใหญํใช๎น้ําคลอง และน้ําประปา 
 2.1.5. ข้อมูลต าบลแควอ้อม  
  ความเป็นมา เรียกตามพื้นที่ในตําบลซึ่งอยูํติดลําน้ําแควอ๎อม เป็นชื่อตําบลแควอ๎อม เดิมที่ตําบล
แควอ๎อม ประกอบด๎วยหมูํบ๎าน 5 หมูํบ๎าน ในปัจจุบันคือ 
  หมูํบ๎านที่ 1 บ๎านปลายคลองอ๎อม  
  หมูํบ๎านที่ 2 บ๎านคลองอ๎อม  
  หมูํบ๎านที่ 3 บ๎านปากคลองอ๎อม  
  หมูํบ๎านที่ 4 บ๎านคลองเชิงกราน  
  หมูํบ๎านที่ 5 บ๎านบางเกาะ  
และสมัยนั้นหมูํบ๎านหมูํที่ 6 หมูํที่ 7 และหมูํที่ 8 ในปัจจบัน เดิมคือตําบลปากน้ําซึ่งระกอบด๎วยหมูํบ๎าน ดังนี้ 
  หมูํบ๎านปากนํ้า (ซึ่งปัจจุบันคือหมูํที่ 6) 
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  หมูํบ๎านบ๎านบางแคใหญํ (ปัจจุบันคือหมูํที่ 7) 
  หมูํบ๎านบ๎านคลองบางแค (ปัจจุบันคือหมูํที่ 8) 
 ภูมิประเทศ ตําบลแควอ๎อม มีสภาพทางกายภาพเป็นทีราบลุํมพื้นดินอุดมสมบูรณ๑ เหมาะกับการ
ทําเกษตรกรรมเกือบทุกชนิด มีแมํน้ําแมํกลองไหลผําน และมีคลองแควอ๎อมเป็นแหลํงน้ําเพื่อทําการเกษตร 
และเป็นทางคมนาคมทางน้ํา ซึ่งในปัจจุบันการคมนาคมทางบก ได๎เข๎ามามีบทบาทมากขึ้น มีการตัด
ถนนลาดยางและถนนลูกรังเข๎าไปในหมูํบ๎านมากขึ้น 
 ที่ตั้ง หํางจากอําเภออัมพวา ประมาณ 5.5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตํอ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ จรดคลองแควอ๎อม และจรดอําเภอบางคนที  
  ทิศใต๎  จรดตําบลบางแค  
  ทิศตะวันตก จรดตําบลเหมืองใหมํ 
  ทิศตะวันออก จรดแมํน้ําแมํกลอง และจรดตําบลสวนหลวง  

เนื้อที่   ตําบลแควอ๎อมมีเนื้อที่ โดยประมาณ 2,068 ไรํ (ประมาณ 3.5002 ตารางกิโลเมตร) 
หมู่บ้าน  ในตําลแควอ๎อม ประกอบด๎วยหมูํบ๎าน 8 หมูํบ๎าน มีรายละเอียดดังนี้ 

  หมูํที่ 1 ชื่อหมูํบ๎าน บ๎านปลายคลองอ๎อม  
  หมูํที่ 2 ชื่อหมูํบ๎าน บ๎านคลองอ๎อม  
  หมูํที่ 3 ชื่อหมูํบ๎าน บ๎านปากคลองอ๎อม  
  หมูํที่ 4 ชื่อหมูํบ๎าน บ๎านคลองบางเชิงกราน  
  หมูํที่ 5 ชื่อหมูํบ๎าน บ๎านบางเกาะ  
  หมูํที่ 6 ชื่อหมูํบ๎าน บ๎านบางแคใหญํ  
  หมูํที่ 7 ชื่อหมูํบ๎าน บ๎านคลองบางแค  
 ประชากร  มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 2,363 คน แยกเป็นชาย 1,142 คน แยกเป็นหญิง 1,221 คน 
 องค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด๎วย  สภาองค๑การบริหารสํวนตําบล  นายกองค๑การบริหาร
สํวนตําบลสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลมาจากการเลือกต้ังหมูํบ๎านละ 2 คน อยูํในวาระ 4 ปี 
 อ านาจหน้าที่และความส าคัญ องค๑การบริหารสํวนตําบลมีอํานาจหน๎าที่ในการพัฒนาทั้งในด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม องค๑การบริหารสํวนตําบลมีหน๎าที่ต๎องทํา (ม. 66) ดังนี้ 

1. จัดให๎มีการบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และสาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฎิกูล 
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3. ป้องกันโรคและระดับโรคติดตํอ 
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. สํงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6. สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ 
7. ค๎ุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น  
9. ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามที่ราชการมอบหมายโดยจัดสรรงประมาณ หรือบุคลากรให๎ตามความ

จําเป็นและสมควร 
 การไฟฟ้า มีครบทั้ง 8 หมู่บ้าน 
 หมูํที่ 1 จํานวนประชากรที่ใช๎ไฟฟ้า จํานวน 66 หลังคาเรือน 
 หมูํที่ 2 จํานวนประชากรที่ใช๎ไฟฟ้า จํานวน 39 หลังคาเรือน 
 หมูํที่ 3 จํานวนประชากรที่ใช๎ไฟฟ้า จํานวน 45 หลังคาเรือน 
 หมูํที่ 4 จํานวนประชากรที่ใช๎ไฟฟ้า จํานวน 60 หลังคาเรือน 
 หมูํที่ 5 จํานวนประชากรที่ใช๎ไฟฟ้า จํานวน 96 หลังคาเรือน 

ชีวิตความเป็นอยูํ วิถีชีวิตชุมชนอยํูกันแบบเรียบงํายถ๎อยที่ถ๎อยอาศัยและมีการรวมกลุํมจัดทํา
ผลิตภัณฑ๑ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑” แหลํงทํองเที่ยวเพื่อเสริมรายได๎ให๎กับชุมชน เชํน ทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ๑และทํองเที่ยวเชิงเกษตรความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน ป้อมตํารวจของสถานที่ตํารวจภูธร
อําเภออัมพวา จํานวน 1 แหํง ต้ังอยูํหมูํที่ 7 บ๎านบางแคใหญํ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
 การบริการพ้ืนฐาน     
 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  แมํน้ําสายตํางๆ จํานวน 10 สาย  พื้นที่ดินสําหรับอาศัยและ
เพาะปลูก จํานวน 2,068 ไรํ 
 2.1.6. ต าบลบางนางลี่  
 สภาพทั่วไปที่ตั้ง  ตําบลบางนางลี่ตั้งอยูํในท๎องที่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะหําง
จากอําเภออัมพวา ประมาณ 6 กิโลเมตร 
 ทิศเหนือ ติดตํอ ตําบลบางแค และตําบลสวนหลวง  
 ทิศตะวันตก  ติดตํอ ตําบลบางแค  
 ทิศตะวันออก ติดตํอ ตําบลสวนหลวง  
 ทิศใต๎  ติดตํอ ตําบลปลายโพงพาง  
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 เนื้อที่ ตําบลบางนางลี่มีเนื้อที่ประมาณ 5.58 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3 , 488 ไรํ 
 ภูมิประเทศ ตําบลบางนางลี่ เป็นพื้นที่ราบลุํม มีแมํน้ําลําคลองกระจายทั่วพื้นที่ทําให๎เหมาะแกํ
การเกษตรเนื่องจากมีความชุํมชื่นอยํูเสมอ ได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎จากอําวไทยและ
ทะเลจีนใต๎ อากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวไมํหนาวจัด สํวนในฤดูร๎อนก็ไมํร๎อนจัด  จํานวนหมูํบ๎าน ตําบลบาง
นางลี่  มีจํานวนหมูํบ๎าน 5 หมูํบ๎าน ประกอบด๎วย   
 หมูํที1่ บ๎านคลองโพ  
 หมูํที2่ บ๎านคลองเป้ง   
 หมูํที3่ บ๎านคลองบางแค    
 หมูํที4่ บ๎านคลอง วัดวรภูมิ  

หมูํที่5 บ๎านคลองโพงพาง 
 ประชากร 805 หลังคาเรือน ประชากรอาศัยทั้งหมด 3 , 712 คน แยกเป็นชาย 1,806 คน  
หญิง 1, 906 คน 
 
ตารางที่ 2.1 จํานวนประชากรของแตํละหมูํบ๎าน  

หมู่บ้าน จ านวน 

หมูํ1 บ๎านคลองโพธิ์ 474  
หมูํ2 บ๎านคลองเป้ง 616  

หมูํ3 บ๎านคลองบางแค 470  
หมูํ4 บ๎านคลองวัดวรภูมิ        1,181  
หมูํ5 บ๎านคลองโพงพาง 971  

รวม 3,712 
 

 อาชีพ  ประชาชนตําบลบางนางลี่ สํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชํน ทําสวนมะพร๎าว ส๎ม
โอ ลิ้นจี่ กล๎วย และมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชํน ทําน้ําตาลปีบ ทําโรงมะพร๎าว และมีการรับจ๎างทั่วไป 
และรับจ๎างตามโรงงานตํางๆ  
 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.  –ปั๊มน้ํามันหลอด จํานวน 3 แหํง –ร๎านค๎าทั่วไป จํานวน 33 แหํง    
-โรงงานไม๎แปรรูป จํานวน 1 แหํง –อุตสาหกรรมในครัวเรือน จํานวน 20 แหํง 
 สภาพสังคมการศึกษา   -โรงเรียนประถมศึกษาจํานวน 1 แหํง (โรงเรียนบ๎านบางนางลี่) 
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-ศูนย๑เด็กเล็กกํอนวัยเรียน  จํานวน 1 แหํง -ที่อํานหนังสือพิมพ๑ประจําหมูํบ๎าน/ห๎องสมุดประชาชน จํานวน 
5 แหํง -หอกระจายขําว จํานวน 9 แหํง  
 สถาบันและองค์กรศาสนา -วัด จํานวน 1 แหํง (วัดราษฎร๑วัฒนาราม) หมูํที่5 
 การสาธารณสุข -ศูนย๑สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน 5 แหํง - สถานีอนามัยประจําตําบล 
จํานวน 1 แหํง - อัตราการมีและใช๎ส๎วมราดน้ําร๎อยละ 100 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  -ที่ทําการตํารวจสายตรวจชุมชนประจําตําบลจํานวน 1 
แหํง (บริเวณหมูํที่ 3) 
 จุดท่อจ่ายน้ าดับเพลิง จุดที1่ บริเวณบ๎านนางอ๏อด โพธิพงษ๑ หมูํที่ 2 จุดที่ 2 บริเวณศาลาพัก
ผู๎โดยสาร หมูํที่ 3  จุดที่ 3 บริเวณที่พักสายตรวจชุมชน หมูํที่ 3   จุดที่ 4 บริเวณสามแยกบ๎านนายสั้น น๎อย
กาญจนะ หมูํที่ 4  จุดที่ 5 บริเวณปากทางเข๎าบ๎านนายวันเพ็ญ อํ่าสกุล หมูํที่ 4 จุดที่ 6 บริเวณปากทางเข๎า
บ๎านนายสมาน บุญพยนต๑ หมูํที่ 5  
 การไฟฟ้า - การใช๎ไฟฟ้ามี 5 หมูํบ๎าน - การใช๎ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย๑ จํานวน 2 ครัวเรือน (หมูํ
ท่ี3 , หมูํที่ 5) 
 2.1 7. ข้อมูล ต าบลบางแค 
 ที่ตั้งและอาณาเขต องค๑การบริหารสํวนตําบลบางแค  ต้ังอยูํที่หมูํที่  60 หมูํที่ 5 ตําบลบางแค  
อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม  มีระยะทางหํางจากอําเภออัมพวา  ประมาณ  3.5 กิโลเมตร  โดยมี
อาณาเขตดังนี้ 
              ทิศเหนือ ติดตํอ  ตําบลแควอ๎อม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
              ทิศใต๎   ติดตํอ  ตําบลวัดประดํู อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
              ทิศตะวันออก ติดตํอ  ตําบลเหมืองใหมํ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
              ทิศตะวันตก ติดตํอ  ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ภูมิประเทศ องค๑การบริหารสํวนตําบลบางแค  มีพื้นที่เป็นท่ีราบลุํมมีลําคลองหลายสายไหลผําน  
พื้นดินอุดมสมบูรณ๑สภาพพื้นที่เหมาะสมแกํการทําการเกษตรและกสิกรรม 
 เขตการปกครอง  (จ านวนหมู่บ้าน ) จํานวนหมูํบ๎านในเขต  องค๑การบริหารสํวนตําบลบางแค  มี
จํานวนทั้งสิ้น  7 หมูํบ๎าน ได๎แกํ หมูํที่  1 บ๎านคลองตาต๋ัน  หมูํที่ 2 บ๎านวัดบางแคกลาง  หมูํที่ 3 บ๎านปาก
คลองวัว หมูํที่ 4 บ๎านคลองบุญนาค  หมูํที่ 5 บ๎านคลองอ๎อม หมูํที่  6 บ๎านวัดปรก  หมูํที่ 7 บ๎านปลายคลอง
บางแค  
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 ประชากร ประชากรในเขต  อบต.บางแค มีจํานวนทั้งสิ้น  3,798 คน แยกเป็นชาย  1,841 คน หญิง 
1,951 คน มีจํานวนครัวเรือน 905 ครัวเรือน 
 เนื้อที ่         ตําบลบางแค มีพื้นที่ประมาณ 4.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,687.50 ไรํ 
 สภาพเศรษฐกิจ 
 อาชีพของราษฎร ราษฎรในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลบางแค มีอาชีพ ดังนี้      

 อาชีพเกษตรกรรม ได๎แกํ ทําสวนผลไม๎ เชํน สวนมะพร๎าว, สวนส๎มโอ, สวนลิ้นจี่ 
 อาชีพเลี้ยงสัตว๑ ได๎แกํ การเลี้ยงปลา 
 อาชีพค๎าขาย ได๎แก ํขายของชํา น้ํามัน อาหาร 
 อาชีพรับจ๎าง รับจ๎างทั่วไป รับจ๎างในโรงงานอุตสาหกรรม 

 แหล่งน้ าธรรมชาติ    - แมํน้ํา คลอง 1 สาย - ลําปะโดง 12 สาย แหลํงน้ําที่สร๎างขึ้น - ประปาผิว
ดิน 3 แหํง 
 2.1.8. ข้อมูลต าบลสวนหลวง  
 องค๑การบริหารสํวนตําบลสวนหลวง ตั้งอยํู หมูํที่ 15 หํางจากอําเภออัมพวา 3 กิโลเมตร อยูํหําง
จากจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ 8 กิโลเมตร ใช๎ระยะทางในการเดินทางด๎วยรถยนต๑จากที่ทําการ
องค๑การบริหารสํวนตําบลสวนหลวงถึงจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ 15 นาท ี

เนื้อที่ท้ังต าบล   มีเนื้อที่ประมาณ 6.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,026.5 ไรํ 
อาณาเขต 

 ทิศเหนือ ติดตํอ ตําบลบางแค และตําบลแควอ๎อม  
  ทิศตะวันตก ติดตํอ ตําบลบางนางลี่  
  ทิศตะวันออก ติดตํอ แมํน้ําแมํกลอง  
  ทิศใต๎  ติดตํอ ตําบลปลายโพงพาง และตําบลบางขันแตก  
 ภูมิประเทศ ตําบลสวนหลวง เป็นพื้นที่ราบลุํม มีแมํน้ําลําคลองกระจายทั่วพื้นที่ ทําให๎เหมาะแกํ
การเกษตร เนื่องจากมีความชุํมชื้นอยํูเสมอ ได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎จากอําวไทยและ
ทะเลจีนใต๎ อากาศเย็นสบายดี ฤดูหนาวไมํหนาวมาก ในฤดูร๎อนก็ร๎อนเป็นปกติธรรมดา 
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ประชากร    
  

หมู่ที่ 
สถิติจ านวนประชากร สถิติจ านวนบ้าน 

(หลังคาเรือน) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
หมูํที่ 1 บ๎านแหลมสวนหลวง 1 140 188 328 89 
หมูํที่ 2 บ๎านแหลมสวนหลวง 2 66 57 123 69 
หมูํที่ 3 บ๎านโรงหม๎อ 162 203 365 92 
หมูํที่ 4 บ๎านเตาปูน 119 132 251 62 
หมูํที่ 5 บ๎านคลองชุมปุก 98 108 206 72 
หมูํที่ 6 บ๎านปากคลองสวนหลวง 133 144 277 68 
หมูํที่ 7 บ๎านคลองโพงพางลําง 123 149 272 65 
หมูํที่ 8 บ๎านวัดท๎องคุ๎ง 279 291 570 152 
หมูํที่ 9 บ๎านคลองชมพูํ 145 162 307 70 
หมูํที่ 10 บ๎านวัดท๎องคุ๎ง 263 284 547 123 
หมูํที่ 11 บ๎านคลองประชาชมชื่น 1 98 108 199 50 
หมูํที่ 12 บ๎านคลองประชาชมชื่น 2 198 197 395 100 
หมูํที่ 13 บ๎านค๎ุงจําปี 217 333 555 147 
หมูํที่ 14 บ๎านวัดวรภูมิ 204 205 409 102 
หมูํที่ 15 บ๎านสามแยกคลองบางนางลี่ 283 277 560 119 

รวม 2,528. 2,831 5,359 1,380 
 

 ข้อมูลด้านโครงการพ้ืนฐาน  
 ไฟฟ้า ตําบลสวนหลวงมีไฟฟ้าใช๎ทุกครัวเรือน  และมีไฟฟ้าใช๎ทุกหมูํบ๎าน 

 แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  ตําบลสวนหลวง มีแมํน้ําแมํกลอง  คลองประชาชมชื่น และคลอง 
สําปะโดงสาธารณะลําคลอง 42 แหํง 
 ประปา ตําบลสวนหลวงมีน้ําประปาใช๎แล๎วทุกหมูํบ๎านแตํยังไมํครบทุกครัวเรือน 

 โทรศัพท ์โทรศัพท๑สาธารณะมีใช๎ในหมูํบ๎านทุกหมูํบ๎าน 

www.ssru.ac.th



24 

 การรวมตัวของเกษตรกร จํานวนสมาชิก กลุํมอาชีพทางการเกษตรมีสมาชิก  450 คน 
  
 ข้อมูลด้านสังคม  
 การศาสนา ชาวตําบลสวนหลวงนับถือศาสนาพุทธ  ประมาณ  5,359 คน   คิดเป็นร๎อยละ  100 
 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพทางด๎านเกษตรกรรม  มีพื้นที่เกษตรกรรม 4,026.5 
ไรํ  เป็นสวนผลไม๎ทั้งหมด 

 ด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ได๎แกํร๎านค๎าตํางๆ 39 แหํง ปั้มน้ํามันและแก๏ส   5  แหํง   
โรงงานอุตสาหกรรม 4 แหํง โฮมสเตย๑ละรีสอร๑ท 22 แหํง      
 อาชีพของประชาชน ได๎แกํ รับราชการ เกษตรกร รับจ๎างและค๎าขาย 

 ผลิตภัณฑ์ในต าบลสวนหลวง ได๎แกํผักปลอดสารพิษ ลิ้นจี่ ส๎มโอ มะพร๎าว น้ําตาลมะพร๎าว  
และขนมไทย 

 ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ส๎มโอ ลิ้นจี่ 
 
2.2. ความหมายของการมีส่วนร่วม  

ความหมายของการมีสํวนรํวมตามที่นักสังคมศาสตร๑ นักวิชาการหลายทํานได๎ให๎ความหมายการมี
สํวนรํวมไว๎อยํางสอดคล๎องกัน กลําวคือ United Nation (1975) ได๎ให๎ความหมายของการมีสํวนรํวมวํา  
เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการกระทํา  และเกี่ยวข๎องกับมวลชนในระดับตํางๆ  ดังนี้ ประการแรก  ใน
กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับจุดประสงค๑ทางสังคมและการจัดสรรทรัพยากร  และประการที่สองในการ
กระทําโดยสมัครใจตํอกิจกรรมและโครงการ  และยังเน๎นวํา  การมีสํวนรํวมของประชาชนจะต๎องมี
ความหมายครอบคลุมถึงการที่ประชาชนมีสํวนรํวมในผลประโยชน๑ที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนา  รํวม
ชํวยเหลือในการปฏิบัติตามโครงการ  และรํวมในการตัดสินใจตลอดกระบวนการพัฒนา   นอกจากน้ี คําวํา    
การมีสํวนรํวม  หมายถึง การมีสํวนรํวมในการระดมความคิดความเห็นของบุคคลหลายๆ  ฝ่ายให๎สามารถ
นํามากําหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติและทําให๎งานมีความสําเร็จและเกิดผลตํอสํวนรวม  (ทรงพล ต๎ุม
ทอง, 2541) และการที่ให๎ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดที่ไมํเคยเข๎ารํวมในกิจกรรมตํางๆ  หรือเข๎ารํวมการตัดสินใจ  หรือ
เคยเข๎ามารํวมด๎วยเล็กน๎อยได๎เข๎ารํวมด๎วยมากขึ้น  เป็นไปอยํางมีอิสรภาพ  เสมอภาค มิใชํเพียงมีสํวนรํวม
อยํางผิวเผินแตํเข๎ารํวมด๎วยอยํางแท๎จริง  และการเข๎ารํวมนั้นต๎องเริ่มตั้งแตํขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท๎ายของ
โครงการ (นรินทร๑ชยั พัฒน๑พงศา, 2547)  ซึ่ง Erwin (1976); อคิน (2527); วิริยา (2535); สุวิภา (2546) 
และวิวัฒน๑ศิริ  (2547) ได๎ให๎ความหมายของการมีสํวนรํวมสรุปได๎วํา  เป็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎มี
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ระดับการรับรู๎ถึงปัญหา  การหาวิธีการแก๎ปัญหาโดยต๎องรํวมกันคิด  ตัดสินใจและวางแผน  ตลอดถึงการ
ปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการตํางๆ มีการติดตามและประเมินผลตลอดจนการบํารุงรักษา  ในการพัฒนา
ระบบให๎บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว๎ สําหรับ ยุวัฒน๑ วุฒิเมธี (2526 : 26) ได๎ให๎ความหมายของการมี
สํวนรํวมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการคิดริเริ่ม  การตัดสินใจ การ
รํวมปฏิบัติและรํวมรับผิดชอบในเรื่องตํางๆ  อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง  การท่ีสามารถทําให๎
ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบทเพื่อแก๎ไขปัญหา และนํามาซึ่งสภาพความเป็นอยูํความ
ปรารถนาที่จะอยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางเป็นสุข  ได๎รับความเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของผู๎อ่ืนและพร๎อมที่จะ
อุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชนขณะเดียวกันต๎องยอมรับความจริงที่วํามนุษย๑นั้นจะสามารถพัฒนาได๎นั้น
ต๎องมีโอกาสและได๎รับการชี้แนะที่ถูกต๎อง  และ นิรันดร๑ จงวุฒิเวศย๑  (2527: 183) กลําววํา การมีสํวนรํวม
ของประชาชน  หมายถึงการเก่ียวข๎องทางด๎านจิตใจ  และอารมณ๑ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ๑กลุํม  ซึ่งผล
ของการเกี่ยวข๎อง   ดังกลําวเป็นเหตุเร๎าให๎กระทําการเพื่อบรรลุจุดมุํงหมายของกลุํมนั้น  ทั้งยังทําให๎เกิด
ความรู๎สึก  รํวมรับผิดชอบกับกลุํมนั้นด๎วย  สําหรับอคิน  รพีพัฒน๑ (2527: 320) ได๎ให๎ความหมายของการมี
สํวนรํวมในกิจกรรมของชุมชนวํา  หมายถึง การให๎ประชาชนเป็นผู๎คิดค๎นปัญหา  เป็นผู๎ทําทุกอยําง  ซึ่งไมํใชํ
การกําหนดจากภายนอกวําให๎ประชาชนเข๎ามารํวมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แตํทุกอยํางต๎องเป็นเรื่องของ
ประชาชนที่คิดขึ้นมาเอง  นอกจากน้ี  กรมการปกครอง  (2542: 77) ได๎สรุปวํา การมีสํวนรํวมของประชาชน
ไว๎วํา การมีสํวนรํวมของประชาชนเป็นทั้งหลักการและวิธีการในการทํางานของชุมชน  ชํวยให๎ประชาชนได๎
เรียนรู๎การกระทํา เป็นการสํงเสริมประสบการณ๑  ให๎แกํประชาชนได๎รู๎จักคิดเป็น  ทําเป็น นอกจากน้ียังมีสํวน
ชํวยให๎ประชาชนมีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของกิจกรรมนั้นๆ  ทําให๎เกิดความรู๎สึกหวงแหนและบํารุงรักษางานที่
เกิดจากความรํวมมือของตนเอง   โดยสัญญา สัญญาวิวัฒน๑ (2541 : 48) ได๎ให๎ความหมายวํา การมีสํวน
รํวมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนผู๎เป็นเป้าหมายของการพัฒนาเข๎ารํวมโครงการต้ังแตํเริ่ม
ดําเนินโครงการ การประเมินโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ โดยมีวัตถุประสงค๑ให๎ชาวบ๎านได๎เรียนรู๎เรื่องที่ทํา
และการทํางานรํวมกันในฐานะเป็นผู๎จัดการพัฒนาเอง ไมํใชํเป็นผู๎รับการพัฒนาหรือผู๎ถูกกระทําอีกตํอไป    
และไพบูลย๑ ชาวสวนศรีเจริญ (2542:13) ได๎ให๎ความหมายวํา การมีสํวนรํวมของประชาชนหมายถึง ความ
รํวมมือของประชาชน ไมํวําของปัจเจกบุคคลหรือกลุํมคนที่เห็นพ๎องต๎องกันรํวมรับผิดชอบ หรือเข๎ารํวม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน๑ตํอตนเองและสังคม เพื่อพัฒนาและและเปลี่ยนให๎เป็นไปในทิศทางที่ต๎องการโดย
การกระทําของกลุํมหรือองค๑กร ซึ่ง เพิ่มศักด์ิ มกราภิรมย๑ (2543 :11) กลําววํา การมีสํวนรํวม หมายถึง การ
ที่ประชาชนซึ่งประกอบด๎วยบุคคล กลุํมและองค๑กร มีสํวนรํวมในกระบวนการจัดการ การรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร 
การแสดงความคิดเห็นชี้ประเด็นปัญหา การตัดสินใจ กําหนดนโยบาย การวางแผน การได๎รับประโยชน๑ 
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การตรวจสอบการให๎อํานาจรัฐทุกระดับ การติดตาม การติดตามประเมินผล และแก๎ไขปัญหาอุปสรรค 
ดังนั้นการทํางานแบบมีสํวนรํวมเกี่ยวข๎องกับบุคคล และองค๑กรหลายประเภทเพื่อให๎เกิดความสมานไมตรี 
 การมีสํวนรํวม  หมายถึง  การเข๎าไปมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรมอยํางมีอิสรภาพเสมอภาค  ตาม
ความสมัครใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมตั้งแตํขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท๎ายของโครงการประกอบด๎วยโครงสร๎าง  
วัตถุประสงค๑  องค๑ความรู๎  กิจกรรมกลุํมสัมพันธ๑  กิจกรรมการมีสํวนรํวมกิจกรรมแผนงาน /โครงการและ
แผนปฏิบัติตามโครงการ  และบทบาท  การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ รํวมปฏิบัติการ  รํวมรับผลประโยชน๑  
และรํวมประเมินผล 
 การมีสํวนรํวมของชุมชน  หมายถึงการมีสํวนรํวมอยํางจริงจังของคนที่อยูํรํวมกันในชุมชน  ในการ
วางแผน การดําเนินงาน  และการควบคุม  โดยอาศัยทรัพยากรท๎องถิ่น  เพื่อให๎เกิดประโยชน๑ด๎วยการพึ่งพา
อาศัยตนเองของท๎องถิ่น 
 จากความหมายของการมีสํวนรํวมของประชาชนดังที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎นนั้น พอสรุปได๎วํา การมี
สํวนรํวมของประชาชน หมายถึง ความรํวมมือของประชาชนไมํวําของปัจเจกบุคคลหรือกลุํมคนที่เห็นพ๎อง
ต๎องกัน รํวมรับผิดชอบหรือเข๎ารํวมกิจกรรมที่เป็นประโยชน๑ตํอสังคมเพื่อพัฒนาและและเปลี่ยนให๎เป็นไปใน
ทิศทางที่ต๎องการ โดยการกระทําของกลุํมหรือองค๑กร  และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน๑  ซึ่งกํอให๎เกิดผลดี
ตํอสํวนรวม โดยกิจกรรมที่รํวมกันมีทั้งเพื่อการพัฒนาให๎สังคมมีความเจริญก๎าวหน๎า  และแก๎ไขปรับปรุงให๎
มีความเหมาะสมลงตัวเกิดความสันติสุข 
    2.2.1 ระดับการมีส่วนร่วม 
  สําหรับระดับการมีสํวนรํวมนั้น ไมตรี  อินทุสุต,( 2550) กลําววําระดับของการมีสํวนรํวมเพื่อเปิด
โอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวม ต้ังแตํระดับพื้นฐาน ชั้นเดียว เพียงเป็นการมีสํวนรํวมพื้น ๆ จนถึงกับในระดับ
ที่มีสํวนรํวมเต็มตัว ได๎แกํ รับรู๎ ให๎ความเห็น รํวมคิด รํวมตัดสินใจ รํวมทํา รํวมตรวจสอบ /เป็นเจ๎าของ ทั้งนี้
จะบํงชี้วําการมีสํวนรํวม เป็นสํวนหนึ่งของการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมีระดับการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมสูงขึ้น ในทางวิชาการอาจแบํงเป็น 5 ระดับ ได๎แกํ  

1. การแบํงปันข๎อมูลขําวสาร 
2. การฟังความคิดเห็น 
3. การเก่ียวข๎องเข๎าไปมีบทบาท 
4. การรํวมมือรํวมแรง 
5. การเสริมพลังอํานาจให๎ประชาชน 

การมีสํวนรํวม กลําวคือ รายละเอียดของการมีสํวนรํวมจะมีหลายวิธี ซึ่งมีอยูํมากมาย ได๎แกํ 
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 1. การมีสํวนรํวมในการให๎ข๎อมูล  มีหลายวิธีการที่สามารถกระทําได๎ ทั้งเอกสาร และการพูดจา
ประชาสัมพันธ๑ เชํน เอกสารข๎อเท็จจริง รายงานผลการศึกษา จัดเวทีนําเสนอข๎อมูล มีศูนย๑ข๎อมูลขําวสาร 
การจัดสัมมนาวิชาการ การไปทัศนศึกษา การจัดทําจดหมายขําว จัดแถลงขําว ทําวีดีทัศน๑ การสื่อสารผําน
หอกระจายขําวชุมชน หรือการสื่อสารผํานวิทยุกระจายเสียง 
 2. การมีสํวนรํวมในการรับฟังความคิดเห็น ได๎แกํ การไปสัมภาษณ๑รายบุคคล การสนทนาเป็นกลุํม
ยํอยซึ่งขณะนี้ใช๎กันมาก เพราะมีความใกล๎ชิดและได๎ข๎อมูลจาก การสํารวจความคิดเห็น การจัดให๎มีสาย
ดํวน - สายตรง การแสดงความคิดเห็นผํานเว็บไซต๑ ซึ่งกําลังแพรํหลายไปตามกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมตลอดถึงประชาพิจารณ๑ก็อยูํในเทคนิคสํวนนี้ 
 3. การมีสํวนรํวมแบบปรึกษาหารือ  ที่ปรากฏมากและกระจายอยูํทั่วไปขณะนี้ คือเวทีสาธารณะ 
การพบปะแบบไมํเป็นทางการ มีคณะทํางานไปแลกเปลี่ยนข๎อมูล การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เทคนิคโดยละเอียดเหลํานี้ เป็นการแจกแจงให๎เห็นวิธีการเข๎าถึงการมีสํวนรํวม (Sharing) ที่เลือกใช๎ตาม
สภาพและความจําเป็น และการพิจารณาในภาวการณ๑ที่แตกตําง  
           2.2.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ได๎มีผู๎กลําวถึงปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวม ปัจจัยที่สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนไว๎ดัง  
ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ (2543: 152-153) ได๎กลําววํา ปัจจัยที่เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชน
ในการพัฒนามี 4 ปัจจัย ดังนี้     
 1.  ปัจจัยด๎านกลไกของรัฐ โดยรัฐต๎อง 
 1.1 กําหนดนโยบาย 
 1.2 สนับสนุนกิจกรรม 
 1.3 การสร๎างชํองทางในการเข๎ามามีสํวนรํวม 
 1.4การติดตามประเมินผล 
 2.  ปัจจัยด๎านประชาชน โดยประชาชนในชุมชนจะต๎อง 
 2.1 มีความรู๎ ความเข๎าใจและประสบการณ๑  
 2.2 เป็นฝ่ายตัดสินใจริเริ่มกิจกรรมและรับผลประโยชน๑  
 2 .3 เป็นสมาชิกกลุํมทางสังคมหรือเป็นผู๎นํา 
 2.4 มีการติดตํอประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่ผู๎นําทํองถิ่น 
 2.5 ได๎รับการฝึกอบรม การศึกษา ดูงานและรับข๎อมูลขําวสารตํางๆ อยํางตํอเนื่อง 

3. ปัจจัยด๎านนักพัฒนา โดยนักพัฒนาต๎อง 
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 3.1 ศึกษาชุมชน  
 3.2 มีความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาของกระบวนการมีสํวนรํวม  

 3.3 ค๎นหาผู๎นําที่มีศักยภาพ 
 3.4 รวมกลุํมชาวบ๎านเพื่อหาหนทางแก๎ไขปัญหา 
 3.5 เป็นผู๎สนับสนุนในทุกๆด๎าน 
 3.6 มีความจริงใจและมีความผูกพันกับท๎องถิ่น เพื่อให๎ประชาชนเชื่อถือศรัทธา 
 3.7 ดําเนินงานพัฒนาที่มีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับสภาพท๎องถิ่น 
 4.ปัจจัยจูงใจ  
 4.1 การได๎รับผลประโยชน๑จากการได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมการพัฒนา  
 4.2 โครงการพัฒนาต๎องตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชน  
 ไพบูลย๑ ชาวสวนศรีเจริญ (2542 : 25-36) ได๎กลําวถึงวํา องค๑ประกอบของการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนมี 4 องค๑ประกอบหลักดังตํอไปนี ้
  1.  องค๑ประกอบสํวนบุคคลของสมาชิกกลุํม 
  2.  องค๑ประกอบด๎านครอบครัว 
  3.  องค๑ประกอบด๎านการสนับสนุนจากผู๎นําชุมชนตํอการปฏิบัติงาน 
  4.  องค๑ประกอบของชุมชน 
 ไพบูลย๑ เจริญทรัพย๑ (2534 :39) กลําววําปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวม ได๎แกํ 
  1.  นักพัฒนาโดยนักพัฒนาต๎องเข๎าใจเนื้อหาและกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน 
  2.  ประชาชนต๎องริเริ่มกิจกรรมของตน 
  3. การสนับสนุนจากภายนอกในด๎านตํางๆ 
 ศุภฤกษ๑ โรจนธรรม (2532 : 43) ได๎กลําวถึงปัจจัยการมีสํวนรํวมของประชาชนสรุปได๎ดังนี้ 
  1.  ปัจจัยสํวนบุคคล เชํน รายได๎ ระดับการศึกษา สถานภาพสํวนบุคคล 
  2.  ปัจจัยทางสังคม เชํน การได๎รับความรู๎ การชักชวนจากเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ การชักชวนจากเพื่อน
บ๎าน ความเชื่อถือตํอผู๎นําในหมูํบ๎าน ความต๎องการความสัมพันธ๑ที่ดีกับเพื่อนบ๎านความต๎องการยอมรับนับ
ถือ 
 ไชย พรหมศรี (2533 : 77-81) ได๎กลําวถึง ปัจจัยการมีสํวนรํวมวํามีหลายประการพอสรุปได๎ดังนี้ 
คือ ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ ด๎านการได๎รับการสนับสนุนจากผู๎นํา ด๎านการติดตํอกับเจ๎าหน๎าที่ ด๎านความ
คาดหวังวําจะได๎รับผลประโยชน๑ ด๎านโอกาสในการฝึกอบรมและด๎านความรู๎สึกผูกพัน 
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สรุปได๎วํา ปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมของประชาชนได๎แกํ ปัจจัยสํวนบุคคล เชํน รายได๎ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสํวนบุคคล หนํวยงานหรือองค๑กรจะต๎องให๎ความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการมีสํวน
รํวม สร๎างพฤติกรรมให๎ประชาชนเกิดความผูกพันและรักท๎องถิ่น การสร๎างแรงจูงใจ ความเชื่อถือและ
ศรัทธา เพื่อนําไปสูํการพัฒนาให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับสภาพท๎องถิ่น 
 
 2.3 รูปแบบการมีส่วนร่วม 
 ได๎มีนักวิชาการหลายทําน อธิบายเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของการมีสํวนรํวมของประชาชนไว๎  
ดังนี้ 
          กรรณกิาร๑ ชมดี (2540: 13) ได๎สรุปรูปแบบของการมีสํวนรํวมออกเป็น 10 รูปแบบ คือ 
 1. การมีสํวนรํวมประชุม  
 2. การมีสํวนรํวมออกเงิน  
 3. การมีสํวนรํวมเป็นกรรมการ  
 4. การมีสํวนรํวมเป็นผู๎นํา  
 5. การมีสํวนรํวมสัมภาษณ๑  
 6. การมีสํวนรํวมเป็นผู๎ชักชวน  
 7. การมีสํวนรํวมเป็นผู๎บริจาค  
 8. การมีสํวนรํวมเป็นผู๎ริเริ่มและผู๎เริ่ม  
 9. การมีสํวนรํวมเป็นผู๎ใช๎แรงงาน  
 10. การมีสํวนรํวมออกวัสดุอุปกรณ๑  
 จากความหมายของรูปแบบการมีสํวนรํวมของชุมชนที่กลําวมาข๎างต๎น  สรุปได๎วํารูปแบบการมีสํวน
รํวมเป็นกระบวนการที่ประชาชนมีการรํวมมือรํวมใจในการระบุปัญหา  ความต๎องการ  การวางแผนและการ
ตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตํางๆ  เพื่อแก๎ไขปัญหาที่ตนประสบอยํูและตกลงรํวมมือกันดําเนินกิจกรรม
น้ันให๎บรรลุผล เพื่อประโยชน๑ของชุมชนตนเอง   

2.3.1 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
เพื่อให๎เกิดประโยชน๑ในการศึกษาวิเคราะห๑การมีสํวนรํวมของประชาชน  ในกิจกรรมตํางๆ  อยําง

ละเอียดถี่ถ๎วนย่ิงขึ้น ผู๎วิจัยได๎รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีนักวิชาการหลายทําน  ได๎กลําวถึงวิธีการและ
ขั้นตอนการมีสํวนรํวม ดังเชํน  สํานักมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (2545) ได๎อธิบายถึง
ประโยชน๑ของการมีสํวนรํวมในการพัฒนาไว๎ดังนี้ 
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            1. การมีสํวนรํวมรํวมของประชาชนในการพัฒนา  ยํอมกํอให๎เกิดการพึ่งตนเองได๎ในที่สุด  เนื่องจาก
เกิดการเรียนรู๎วิธีการแก๎ปัญหา  และสร๎างความเจริญให๎กับชุมชนหรือหมูํบ๎านของตนผํานกิจกรรม
กระบวนการทํางานตามโครงการ 
             2. การสํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนา  เป็นการสะท๎อนถึงความจริงใจของรัฐที่มีตํอ
การสนับสนุนให๎ประชาชนมีเสรีภาพในการตัดสินใจ และกําหนดชะตากรรมของท๎องถิ่นของตน 
             3. เป็นชํองทางสะท๎อนปัญหาความต๎องการที่แท๎จริงของท๎องถิ่น ให๎ถูกต๎องตรงประเด็น 
             4. เป็นการสร๎างฉันทามติรํวมกัน ซึ่งจะกํอให๎เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจเนื่องจากเป็นการ
สร๎างข๎อตกลงที่จะเกิดการยอมรับรํวมกันภายในกลุํม 
             5. เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคล  ยํอมจะต๎องมีการแลกเปลี่ยนความรู๎  และข๎อคิดเห็นระหวํางกัน  
ดังนั้นการมีสํวนรํวมของประชาชนจึงเป็นเสมือนเวทีการเรียนรู๎ท่ีมีประโยชน๑อยํางมาก 
             6. เป็นการสนับสนุนการพัฒนาความรักท๎องถิ่น  และความรับผิดชอบตํอสังคมให๎เกิดขึ้นใน
พฤติกรรมของประชาชนในท๎องถิ่น 
             7. ประชาชนเกิดความรู๎สึกเป็นเจ๎าของผลงาน  อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นใน
หมูํบ๎าน และจะชํวยแบํงเบาภาระของรัฐในการดูแลบํารุงรักษา    
 
2.4 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
 มีนักวิชาการหลายทํานอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการมีสํวนรํวม ไว๎ คือ 
จีระชัย ไกรกังวาร. 2544: 13-14) ได๎อธิบายการพัฒนาแบบมีสํวนรํวมวําการพัฒนาแบบนี้จะชํวยปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให๎ดียิ่งขึ้น และยังได๎กลําวถึงทฤษฎีการมีสํวนรํวม  5 ทฤษฎี สามารถ
สรุปได ๎ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีการเกลี้ยกลํอมมวลชน  (Mass Persuasion) เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช๎แก๎ไขปัญหาความ
ขัดแย๎งในการปฏิบัติงาน  โดยผู๎เกลี้ยกลํอมจะต๎องมีศิลปในการสร๎างความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกลํอม  
รวมถึง  ความต๎องการของผู๎เกลี้ยกลํอมโดยเฉพาะความต๎องการขั้นพื้นฐานเพื่อให๎การดําเนินงานบรรลุ
เป้าหมายที่ต้ังไว๎  ดังนั้น การเกลี้ยกลํอมจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนําไปสูํการมีสํวนรํวมของประชาชน  และถ๎า
การเกลี้ยกลํอมนั้นเป็นเรื่องที่ตรงกับความต๎องการขั้นพื้นฐานของมนุษย๑แล๎วยํอมสํงผลถึงการมีสํวนรํวมได๎
ในที่สุด 
 2. ทฤษฎีการระดมสร๎างขวัญของคนในชาติ  (National Morale) การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ
กิจกรรมใดๆ  จําเป็นต๎องให๎ประชาชนในชุมชนและผู๎ปฏิบัติงานมีขวัญที่ดีการสร๎างขวัญที่ดีต๎องพยายาม
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สร๎างทัศนคติที่ดีตํอผู๎รํวมงาน  เชํน การเห็นแกํประโยชน๑สํวนรวม  ไมํเอารัดเอาเปรียบให๎ข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับ
งาน เปิดโอกาสให๎แสดงความคิดเห็น  เป็นต๎น ดังนั้น การระดมสร๎างขวัญที่ดี  ยํอมทําให๎เกิดความรํวมมือ
รํวมใจในการปฏิบัติงาน 
 3. ทฤษฎีการสร๎างความรู๎สึกชาตินิยม  (Nationalism) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญนําไปสูํการมี
สํวนรํวม  เป็นความรู๎สึกที่จะอุทิศหรือเน๎นคํานิยมเรื่องผลประโยชน๑ของชาติ  มีความพอใจในชาติของตัว  
พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดีผูกพันตํอท๎องถิ่น 

4. ทฤษฎีการสร๎างผู๎นํา  การสร๎างผู๎นําจะชํวยจูงใจให๎ประชาชนทํางานด๎วยความเต็มใจ  เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค๑หรือเป้าหมายรํวมกัน  เพราะผู๎นําเป็นปัจจัยสําคัญในการรวมกลุํมคน  จูงใจคนไปยัง
เป้าประสงค๑ผลของการสร๎างผู๎นําทําให๎เกิดการระดมความรํวมมือปฏิบัติงานอยํางมีขวัญงานมีคุณภาพ  มี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑และรํวมรับผิดชอบ  ดังนั้น การสร๎างผู๎นําที่ดียํอมนําไปสูํการมีสํวนรํวมในกิจกรรม
ตํางๆ ด๎วยดี 

5. ทฤษฎีการใช๎วิธีและระบบทางการบริหาร ) การใช๎ระบบบริหารในการระดมความรํวมมือเป็นวิธี
หนึ่งที่งํายเพราะใช๎กฎหมาย  ระเบียบแบบแผนเป็นเครื่องมือในการดําเนินงาน  แตํอยํางไรก็ตาม  ผลของ
ความรํวมมือยังไมํมีระบบใดดีที่สุดในเรื่องการใช๎การบริหาร เพราะธรรมชาติของคนจะทํางานด๎วยความรัก  
แตํถ๎าหากไมํควบคุมก็จะไมํเป็นไปตามนโยบายและความจําเป็น  เพราะการใช๎ระบบบริหารเป็นการให๎
ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให๎บรรลุถึงเป้าหมายนั้น 
 นอกจากน้ัน  จีระชัย ไกรกังวาร  (2544: 20-21) ได๎สรุปวําการท่ีมนุษย๑จะแสดงพฤติกรรมออกมา
หรือกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมานั้น  เกิดจากความต๎องการของมนุษย๑  (Human Needs) วัฒนธรรม  
ประเพณี ระบบของสังคม  และแรงจูงใจ  ตํางๆ นั้นเอง สํวนในการที่ประชาชนจะเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
พัฒนานั้น ยํอมขึ้นอยูํกับเงื่อนไขหรือปัจจัยหลายประการที่แตํละคนมีแตกตํางกัน  เชํน เงื่อนไขหรือปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ สังคม และ ทางด๎านสํวนบุคคล เป็นต๎น ซึ่งมีสํวนในการกําหนดความสําเร็จและความเป็นไป
ได๎ของการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนจากการศึกษาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข๎อง  ที่กลําว
มาข๎างต๎นสามารถสรุปออกเป็นแตํละปัจจัย ได๎ดังนี้ 
 1. ปัจจัยทางด๎านสํวนบุคคล  ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ตําแหนํงทางสังคมระดับของ
ครอบครัว ความสัมพันธ๑หรือระยะเวลาที่อยูํอาศัยในชุมชน เป็นต๎น 
 2. ปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจ ได๎แกํ ลักษณะอาชีพ  รายได๎ ฐานะของครอบครัวความคาดหวังรายได๎
ที่เพิ่มขึ้น ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพในชุมชน  ทรัพยากรในชุมชน  ความสามารถพิเศษหรืออาชีพเสริมใน
ชุมชน เป็นต๎น 
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 3. ปัจจัยทางด๎านสังคมวิทยาและจิตวิทยา ได๎แก ํแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่อความศรัทธา  ความ
เกรงใจตํอบุคคล  ความคาดหวังตํอประโยชน๑ที่จะได๎รับ  การใช๎อํานาจบังคับระเบียบ  ข๎อบังคับ กฎหมาย 
วิธีการติดตํอสื่อสาร  การเป็นสมาชิกกลุํม  ความต๎องการทางด๎านรํางกาย  และจิตใจของบุคคลในระดับ
ตํางๆ และลักษณะทางสังคมของชุมชน เป็นต๎น 
 สําหรับปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคตํอการมีสํวนรํวม  เจิมศักด์ิ ปิ่นทอง (2527: 23) ได๎สรุปปัญหา
เกี่ยวกับตัวชาวชนบท ตัวเจ๎าหน๎าที ่และระบบราชการ ที่เป็นอุปสรรคตํอการมีสํวนรํวมวํา 
 1. ในอดีตสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความมั่นคง  จึงไมํมีความจําเป็นในการเสริมสร๎างการทํางาน
รํวมกัน ตํางคนตํางทําก็เพียงพอตํอการยังชีพ  ชาวชนบทจึงขาดนิสัยการทํางานรํวมกันอยํางจริงจังและ
ถาวร จะมีก็แตํการทํางานรํวมกันเป็นครั้งคราวเทํานั้น 
 2. ชาวชนบทมีทัศนคติในแนวทางลัทธิปฏิบัตินิยม ซึ่งจะยอมรับความคิดริเริ่มหรือของแปลกใหมํก็
ตํอเมื่อเห็นวําได๎ประโยชน๑โดยตรงในระยะสั้น  
 3. ชาวชนบทไมํชอบแสดงตัวเป็นศัตรูกันซึ่งหน๎า  รวมทั้งไมํชอบโต๎เถียงกับบุคคลภายนอก  เขาจึง
รับทุกอยํางโดยไมํคัดค๎าน แตํในใจอาจจะไมํเห็นด๎วย เมื่อถึงเวลาดําเนินการเขาจะไมํเข๎าไปมีสํวนรํวม  หรือ
เข๎าไปตอนแรกแล๎วขาดหายไป 
 4. นโยบายในระบบราชการมักมาจากเบ้ืองบน จึงเป็นการยากลําบากท่ีผู๎ปฏิบัติงานในชนบทจะให๎
ประชาชนมีสํวนรํวมอยํางแท๎จริง  และให๎ประชาชนเป็นผู๎ตัดสินใจดําเนินการเองเมื่อระบบบริหารถูกสั่งมา
จากเบื้องบน  การบริหารงานของเจ๎าหน๎าที่ระดับสนามของแตํละกรมจึงเป็นไปด๎วยความยากลําบาก  แนว
ทางการมีสํวนรํวมของชาวชนบทที่เจ๎าหน๎าที่แตํละฝ่ายเข๎าใจจึงแตกตํางกัน  และการดําเนินงานก็แตกตําง
กันไปด๎วย 
 5. เจ๎าหน๎าที่ราชการมีแนวโน๎มชอบทํางานในสํานักงานโดยเฉพาะงานด๎านเอกสารที่จะเสนอ
ผู๎บังคับบัญชามากกวํางานสนาม  อันเนื่องมาจากการที่ราชการต๎องปฏิบัติหน๎าที่ตอบสนองเบื้องบน  ซึ่งจะ
มีผลตํอระบบราชการให๎ความดีความชอบ การละเลยงานในสนามดังกลําวสํงผลให๎ขาดความเข๎าใจชนบท
และข๎อมูลชุมชนอยํางแท๎จริง และไมํสามารถกระตุ๎นชุมชนให๎มามีสํวนรํวมได๎ในที่สุด 
 6. เจ๎าหน๎าที่บางคนบางหนํวยงานยังมีความคิดที่ไมํต๎องการให๎ชาวชนบทรํวมมือกันและรวมตัวกัน
อยํางจริงจัง  เพราะมีความเชื่อวําจะทําให๎ปกครองประชาชนได๎ยากขึ้น  ซึ่งเป็นการแสดงถึงทัศนคติที่ควร
ได๎รับการแก๎ไขอยํางเรํงดํวน 
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            โดยสรุปการรํวมมอืของชมุชนข้ึนอยํูกับสิ่งท่ีมากระต๎ุนให๎เกิดการมสีวํนรํวมโดยชุมชนจะมสีวํนรํวม
ในการจัดการสิ่งแวดล๎อมในกรณีวันสําคัญตํางๆ ด๎วยการรํวมแรงรํวมใจกําจัดขยะ  ขุดลอกคูคลองในชุมชน
ของตนเอง 
            
2. 5  ความหมายของการจัดการสิ่งแวดล้อม  

มีนักวิชาการหลายทํานได๎ให๎ความหมาย  และคํานิยามของคําวําการจัดการสิ่งแวดล๎อม  โดยสรุป
ความหมายจากทรรศนะของนักวิชาการตํางๆ ดังนี้ 
           เกษม จันทร๑แก๎ว (2544: 293 – 294) ได๎กลําวถึงความหมายของการจัดการสิ่งแวดล๎อมไว๎หลาย
ประเด็น ดังนี้   

1. การจัดการสิ่งแวดล๎อม  เป็นเหมือนกับการอนุรักษ๑แตํตํางกันที่การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมนั้น  เป็น
เหมือนทฤษฎีและหลักการไมํได๎มีแผนงานปฏิบัติ  สํวนคําวําการจัดการสิ่งแวดล๎อมนั้น  เป็นคําที่มี
ความหมายในเชิงปฏิบัติได๎  

2. การจัดการสิ่งแวดล๎อม  เป็นเสมือนแผนงานในการดําเนินการทางสิ่งแวดล๎อม  ซึ่งการ กําหนด
แผนงานนี้ต๎องครอบคลุมนโยบาย  มาตรการ แผนงาน และโครงการ  หรือ แผนปฏิบัติ (Action Plan) ที่มี
ขั้นตอนและกลไกควบคุมให๎แผนงานดําเนินไปได๎  

3..การจัดการสิ่งแวดล๎อม เป็นการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมภายในระบบ  สิ่งแวดล๎อม
โดยต๎องยึดหลักและวิธีการอนุรักษ๑วิทยาซึ่งผู๎ใช๎ต๎องตระหนักดีวําต๎องมี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
สําหรับมวลมนุษย๑ตํอไป ทั้งปริมาณที่เพียงพอ  คุณภาพเป็นไปตามความต๎องการและเวลาที่ต๎องการต๎องมี
ให๎ได ๎นอกจากน้ีการใช๎ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล๎อมต๎องไมํให๎เกิดผลกระทบสิ่งแวดล๎อมทั้งทางตรง
และทางอ๎อม แตํถ๎าหลีกเลี่ยงไมํได๎ ก็ยอมให๎เกิดให๎น๎อยที่สุด หรือเกิดได๎ตามความสามารถ  ของธรรมชาติที่
จะชํวยตัวเองได๎เทํานั้น  ถ๎าเกินกวํานี้แล๎วก็จะเกิดมลพิษสิ่งแวดล๎อมได๎  กลําวอีกนัยหนึ่งก็คือ  การจัดการ
สิ่งแวดล๎อม  คือ การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมขั้นแผนปฏิบัติหรือหาวิธีการอนุรักษ๑มาประยุกต๑ใช๎  กลําวคือมี
แผนการใช ๎และดําเนินการตํอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางที่กําหนดไว๎อยํางนี้มีขั้นตอนและมี  
กลไกควบคุม  

4. การจัดการสิ่งแวดล๎อม เป็นแนวทางหนึ่งของนิเวศพัฒนาปฏิบัติ  หรือพัฒนาแบบยั่งยืนกลําวคือ
การจัดการสิ่งแวดล๎อมเป็นหลักท่ีเปิดโอกาสให๎มีการใช๎ทรัพยากรได๎  แตํต๎องไมํให๎  คุณคําทางนิเวศวิทยา
สูญเสียไป  หมายถึงวํา  การนําทรัพยากรมาใช๎นั้น  ต๎องอยูํในวิสัยที่ธรรมชาติฟอกตัวเอง  ฟื้นฟูตัวเอง  ได๎
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อยํางมีประสิทธิภาพ  ถ๎าเกินความสามารถของธรรมชาติแล๎ว  ปัญหาของเสียมีมากเกินไปจนกลายเป็น
มลพิษสิ่งแวดล๎อมก็จะมากตามอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎  

5. การจัดการสิ่งแวดล๎อม เป็นหลักการและแผนปฏิบัติให๎ผู๎บริหารใช๎ดําเนินงานตั้งแตํเริ่มโครงการ
และดําเนินโครงการ  ทั้งนี้เป็นเพราะวําการจัดการสิ่งแวดล๎อมมีกลไกที่กํากับ  กระบวนการ  และแผนงาน
การใช๎ทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม นักบริหารสามารถจะทราบแนวคิดและแนวดําเนินงานอยํางมีขั้นตอนดังกลําว
กํอน จึงนําไปตัดสินใจ  

สรุปได๎วํา การจัดการสิ่งแวดล๎อม หมายถึง การดูแล ระวัง สงวน รักษา พัฒนา ฟื้นฟู  การวางแผน  
การจัดสรร  การใช๎ทรัพยากรและการกระทําหรือการดําเนินการใดๆ  เพื่อการป้องกันและแก๎ไขปัญหา
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน ทําให๎คุณภาพสิ่งแวดล๎อมดีขึ้น และเกิดประโยชน๑ตํอชุมชน  

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม   หมายถึง  กลุํมบุคคลในชุมชนมีสํวนรํวม
ในการดูแลสิ่งแวดล๎อมในชุมชนของตนเองในด๎านตํางๆ คือด๎านการจัดการขยะ  ด๎านการจัดการนํ้าเสียด๎าน
คุณภาพน้ําใช๎  ด๎านการจัดการพลังงานทดแทนการผลิตไบโอดีเซลจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนและแหลํง
ทํองเที่ยวในบริเวณอําเภออัมพวา 
 
 
2.6 การจัดการขยะ 
         2.6.1. ความหมายของขยะ 

ขยะเป็นผลจากการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งเป็นตัวการสําคัญประการหนึ่งที่กํอให๎เกิด   ปัญหา
สิ่งแวดล๎อม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  พ.ศ. 2535 (ราชบัณฑิตสถาน , 2538) และพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.2535 (กองอนามัยสิ่งแวดล๎อม , 2535) ได๎ให๎คําจํากัดความของคําวํา  ขยะ หมายถึง 
หยากเยื่อ และมูลฝอย หมายถึง เศษสิ่งของที่ทิ้งแล๎ว หยากเยื่อ เศษผ๎า เศษสินค๎า ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสํ
อาหาร เถ๎า มูลสัตว๑ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตว๑หรือที่อ่ืน 

กรมควบคุมมลพิษ (2541) ได๎ให๎ความหมาย ขยะมูลฝอยชุมชน  หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจาก
กิจกรรมตํางๆในชุมชน เชํน เขตที่พักอาศัย ธุรกิจร๎านค๎า สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาดสด  
สถาบันตํางๆรวมทั้งเศษวัสดุกํอสร๎าง ทั้งนี้ไมํรวมของเสียอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

สรุปได๎วํา มูลฝอยหรือขยะมูลฝอย หมายความวําเศษอาหาร  เศษผ๎า เศษสินค๎า ถุงพลาสติก
ภาชนะใสํอาหาร  เถ๎ามูล หรือซากสัตว๑รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บได๎ตามถนน  ตลาดที่เลี้ยงสัตว๑หรือที่อ่ืนๆ
สํวนขยะมูลฝอยชุมชน  หมายถึงขยะที่เกิดจากกิจกรรมตํางๆ ในชุมชน เชํน เขตบ๎านพักอาศัย ธุรกิจร๎านค๎า  
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สถานประกอบการ สถานบริการและตลาดสด สถาบันตํางๆรวมทั้งเศษวัสดุกํอสร๎าง ทั้งนี้รวมของเสีย
อันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

2.6.2. ประเภทของแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
 กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม  (2542) ได๎ แบํงตามกิจกรรมของมนุษย๑  จะแตกตํางกันขึ้นอยูํกับ
แหลํงกําเนิดขยะมูลฝอยนั้นๆซึ่งพอจําแนกออกได๎ ดังนี้         
 1. ชุมชนซึ่งกํอให๎เกิดขยะมูลฝอยชุมชนหรือขยะมูลฝอยเทศบาล  เป็นขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งมาจาก
บ๎านพักอาศัย  และสถานทีประกอบธุรกิจการค๎าที่อยูํในเขตชุมชนหรือเขตเทศบาล  การเก็บรวบรวมและ
กําจัด มักเป็นหน๎าที่ของเทศบาล ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได๎แกํ ขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะมูลฝอยอันตราย 
 2. โรงงานอุตสาหกรรมจะแตกตํางกันขึ้นอยูํกับประเภทของอุตสาหกรรม  เชํนโรงงานชุบโลหะ  
โรงงานทํากระดาษ  โรงฟอกหนัง  ของเสียหรือขยะมูลฝอยที่ออกมานอกจากขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะมูล
ฝอยอันตรายออโลหะหนักตํางๆ กรด ดําง เป็นต๎น 
 3. เกษตรกรรม  ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนอกจากขยะมูลฝอยที่มีสํวนประกอบเป็นพวก อินทรียวัตถุ
ได๎แก ํเศษไม๎ เศษหญ๎า แล๎วยังมีขยะมูลฝอยอันตราย ได๎แก ํภาชนะบรรจุยาปราบศัตรูพืช ฮอร๑โมน ปุ๋ย 
 4. สถานพยาบาล  นอกเหนือไปจากขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะมูลฝอยอันตรายอ่ืนๆแล๎ว  
สถานพยาบาลจะเป็นแหลํงกําเนิดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะมูลฝอยอันตรายประเภทเข็มฉีดยามีดผําตัด  
ยาท่ีเสื่อมสภาพแล๎ว 
 5. สถานที่ทํองเที่ยวเกิดจากกิจกรรมของนักทํองเที่ยวซึ่งโดยปกติแล๎วจะเป็นขยะมูลฝอยจําพวก
เศษอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร 
 สํานักรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร (2535) แบํงประเภทของขยะมูลฝอยได๎ 3 ประเภทดังนี้  
 1. มูลฝอยเปียก  ได๎แกํ พวกเศษอาหาร  เศษพืชผัก  เปลือกผลไม๎  อินทรียวัตถุที่สามารถยํอยสลาย
และเนําเปื่อยงําย ความชื้นสูงและสํงกลิ่นเหม็นได๎รวดเร็ว  
 2. มูลฝอยแห๎ง ได๎แก ํพวกเศษกระดาษ เศษผ๎า โลหะ ไม๎ พลาสติกและยาง เป็นต๎น  
 3. มูลฝอยอันตราย ได๎แก ํสารฆําแมลง หลอดไฟถํานไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต๑ หลอดไฟฟลูออเรส -
เซนต๑ สเปรย๑ฉีดผม เป็นต๎น 
 2.6.3. รูปแบบการก าจัดขยะ 
  การกําจัดขยะมูลฝอยมีหลายวิธีขึ้นกับข๎อจํากัดด๎านสถานที่  งบประมาณ  อุปกรณ๑เครื่องมือ  
ปัจจุบันนิยมใช๎กันทั่วไป 5 วิธี คือ (ชรัตน๑ รุํงเรืองศิลป,์ 2537) 
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 1. การถม  คือ การนําขยะไปเทกองในที่ที่กําหนดและปลํอยให๎ยํอยสลายโดยกระบวนการทาง
ธรรมชาติ 
 2. การฝังกลบ  คือ วิธีการนําขยะมูลฝอยมาฝัง  และใช๎เครื่องจักรบดอัดให๎ยุบตัวลงแล๎วใช๎ดินกลบ
ทับแล๎วบดอัดให๎แนํนอีกครั้ง 
 3. การเผา เป็นการกําจัดขยะมูลฝอยโดยใช๎ความร๎อนสูง 
 4. การหมักมูลฝอยเพื่อทําปุ๋ย  เป็นขบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย๑เข๎ามายํอยสลาย
อินทรียวัตถุในขยะมูลฝอย 
 5. การคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช๎ประโยชน๑ เป็นการนําวัตถุตํางๆ  มาใช๎ประโยชน๑
ใหมํอีกครั้งด๎วยกระบวนการหลอม ต๎ม และอื่น ๆ  
 2.6.4. การคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย       

1. ขยะมูลฝอยที่ต๎องการแยก จําแนกได๎เป็น 
 ก. ขยะอินทรีย๑ หรือขยะที่ยํอยสลายได๎เองตามธรรมชาติ เชํน เศษวัชพืช 
 ข. ขยะรีไซเคิล เชํน แก๎ว กระดาษ พลาสติก โลหะ 
 ค. ขยะยํอยสลายไมํได๎ เชํน เศษหิน ปูน ไม ๎โฟม 
                      ง. ขยะมีพิษ เชํน หลอดไฟ ถํานไฟฉาย ขวดยา กระป๋องสเปรย๑ 
 2. การแยกขยะมูลฝอย ขึ้นอยูํกับพื้นที่แยกขยะมูลฝอย และความพร๎อมในการดําเนินงาน เชํน 

 ก. แยกเป็น 2 ประเภทคือ ขยะอินทรีย๑ และขยะแห๎ง 
 ข. แยกเป็น 3 ประเภทคือ ขยะอินทรีย๑ ขยะแห๎ง และขยะรีไซเคิล 
 ค.แยกเป็น 4 ประเภทคือ ขยะอินทรีย๑ ขยะรีไซเคิล ขยะที่ยํอยสลายไมํได๎และขยะมีพิษ 
 3. ถุง/ถังบรรจุขยะมูลฝอยสําหรับขยะมูลฝอยแตํละประเภทควรมีสีแตกตํางกันชัดเจน  
 ก. ถุง/ถังสีเขียว รองรับ ขยะอินทรีย๑ 
 ข. ถุง/ถังสีเหลือง รองรับ ขยะรีไซเคิล 
 ค. ถุงสีเทา/ถังสีเทาฝาส๎ม รองรับ ขยะที่มีอันตราย หรือเป็นพิษ 
 ง. ถุง/ถังสีฟ้า รองรับ ขยะที่ยํอยสลายไมํได๎ 
 2.6.5. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
  กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม (2544) ได๎กลําวถึงปัญหา อุปสรรค ตํอการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนไว๎ 3 ประการ คือ 
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1. การขาดความรู๎  ความเข๎าใจถึงความสําคัญของการมีสํวนรํวมของประชาชนดังนั้น  จึงไมํให๎
ความรํวมมือในการจัดการสิ่งแวดล๎อมเทําที่ควร 

2. ประชาชนบางสํวน  ไมํมีความรู๎สึกรํวมเป็นเจ๎าของ  จึงไมํต๎องการเข๎ามามีสํวนรํวมในความ
รับผิดชอบตํอกรณีใดๆ 

3. ประชาชนไมํมีเวลาเข๎ามารํวม  เนื่องจากสํวนใหญํต๎องขวนขวายด้ินรนเพื่อหาเลี้ยงชีพ  จึงยากที่
จะเข๎ามาสนใจในประเด็นการมีสํวนรํวม 
            ดังน้ัน  ผู๎นําในองค๑กร  จึงมีบทบาทสําคัญยิ่งที่จะชํวยให๎ประชาชนในพื้นที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการ
จัดการขยะมูลฝอย  ทั้งนี้ โดยนําหลักการป้องกันมลพิษ  ไปใช๎ ซึ่งได๎แกํ ลดมลพิษ หรือของเสียให๎น๎อยที่สุด  
หรือไมํมีเลย  ซึ่งจะทําให๎มีของเสียปริมาณน๎อยที่ต๎องนําไปกําจัด  เมื่อของเสียมีปริมาณน๎อยการกําจัดก็จะ
งําย และใช๎งบประมาณน๎อยในการดําเนินการ  ซึ่งในสํวนของปัญหาขยะมูลฝอยนั้นสามารถทําได๎โดยการ
นําขยะมูลฝอยมาใช๎ประโยชน๑ ทั้งในสํวนของการใช๎ซ้ํา และการแปรรูปเพื่อใช๎ใหมํ ซึ่งมีวิธีดําเนินการดังนี้ 
 1. การลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอย  โดยการรณรงค๑ให๎ประชาชนมี  สํวนรํวมในการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในแตํละวัน ได๎แก ํ
 1.1 ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ๑ โดยการใช๎สินค๎าชนิดเติมใหมํ  เชํน ผงซักฟอก  น้ํายาล๎างจาน  น้ํายา
ทําความสะอาด และถํานไฟฉายชนิดชาร๑จใหมํ เป็นต๎น 
 1.2 เลือกใช๎สินค๎าที่มีคุณภาพ มีหํอบรรจุภัณฑ๑น๎อย  อายุการใช๎งานยาวนาน  และตัวสินค๎าไมํ
เป็นมลพิษ 
 1.3 ลดการใช๎วัสดุกําจัดยาก เชํน โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก 
 2. การใช๎ซ้ํา (Reused) โดยการรณรงค๑ให๎ประชาชนใช๎วัสดุสิ่งของตํางๆ ให๎ค๎ุมคําที่สุด ได๎แก ํ
 1.1 การนําบรรจุภัณฑ๑มาใช๎ซ้ํา เชํน การนํากลํอง ถุง มาใช๎ประโยชน๑ซ้ํา ๆ กันหลายครั้ง 
 1.2 การนําวัสดุ สิ่งของ ที่ชํารุดมาซํอมแซมแล๎วนํากลับมาใช๎ประโยชน๑ใหมํ 
 1.3 การนําวัสดุบรรจุภัณฑ๑ตํางๆ  มาดัดแปลงตกแตํงแล๎วนํามาใช๎ประโยชน๑  เชํนการนําขวด
พลาสติกมาประดิษฐ๑เป็นภาชนะใสํปากกา ดินสอ หรือนํามาปลูกต๎นไม๎ 
 3. การจัดการระบบรีไซเคิล  หรือการนําไปแปรรูปเพื่อนํามาใช๎ใหมํ  (Recycle) โดยการรณรงค๑ให๎
คัดแยกขยะมูลฝอยตามประเภท  ทั้งที่บ๎าน โรงเรียน และสํานักงาน  เพื่อนํากลับมาใช๎ประโยชน๑  โดยการ
นําไปขาย สําหรับขยะมูลฝอยที่ขายได๎ ขยะเปียกหรือเศษอาหารนํามาทําปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ําชีวภาพ 

4. การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช๎ใหมํ  โดยมีอาสาสมัครในชุมชนหรือ
โรงเรียนดําเนินกิจการตํางๆ  เชํน ต้ังศูนย๑รีไซเคิลในชุมชน  โครงการธนาคารขยะในโรงเรียนหรือชุมชน  
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โครงการรีไซเคิลแลกสิ่งของ  เชํน ต๎นไม๎ ไขํ โครงการผ๎าป่าสามัคคีรีไซเคิล  โครงการทําน้ําหมักจุลินทรีย๑  ปุ๋ย
หมัก ฯลฯ 

 สรุป การจัดการขยะ หมายถึง การมีสํวนรํวมของกลุํมบุคคลในการจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ตลาดน้ําอัมพวา ดูพฤติกรรมของกลุํมบุคคลที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยภายใน 
เรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั้งทางตรงและทางอ๎อม  ต้ังแตํการคัดแยกขยะมูลฝอย  การท้ิงขยะมูลฝอยให๎
ถูกสุขลักษณะ และการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช๎ใหมํ 
 
2.7 การจัดการน้ า 
       มีผู๎ให๎ความหมายเกี่ยวกับคุณภาพน้ําไว๎ดังนี้ 
 น้ําเสีย ( Waste water) หรือน้ําทิ้ง ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ 
พ.ศ.2535 หมายถึง “ของเสียที่อยูํในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเป้ือนอยูํใน
ของเหลวนั้น” 

เกษม จันทร๑แก๎ว , (2541) กลําววําได๎ให๎ความหมายของคุณภาพน้ํา (water quality) ไว๎วํา 
“คุณภาพน้ํา หมายถึง สภาวะของน้ําที่มีองค๑ประกอบของสิ่งเจือปนทั้งทางด๎านกายภาพ เคมี และชีววิทยา 
ในปริมาณที่ควรจะมีในแตํละประเภทของแหลํงน้ํา” 

 

ภาพท่ี 2.2 การใช๎น้ําของประชาชนชุมชนอัมพวา 
น้ําเสียชุมชน (Domestic wastewater) เป็นน้ําเสียหรือน้ําทิ้งที่ผํานการใช๎ประโยชน๑ในกิจกรรม

ตํางๆ จากกิจกรรมของคน บ๎านเรือน ชุมชน  และระบายน้ําทิ้งลงสูํทํอระบายน้ํา แหลํงรองรับน้ําทิ้งหรือ

www.ssru.ac.th



39 

แหลํงน้ําธรรมชาติ โดยไมํได๎ผํานการบําบัดมากํอน น้ําเสียประเภทนี้ได๎แกํ น้ําทิ้งจากบ๎านพักอาศัย 
ภัตตาคาร โรงแรม สถานที่ทํางาน ยํานการค๎า ตลาด เป็นต๎น  

ดังนั้นในการจัดการนํ้าเสียและคุณภาพน้ําใช๎สังเกตได๎จากการมีสํวนรํวมในการจัดการของกลุํม
บุคคลในชุมชน  ด๎านกายภาพ เชํน สารแขวนลอย สี กลิ่น ความโปรํงแสง เป็นต๎น  
 การจัดการนํ้าเสีย  หมายถึง การบําบัดน้ําเสียกํอนทิ้งลงสูํแหลํงน้ําบริเวณตลาดน้ําอัมพวาและตาม
ลําคลองสาขาโดยใช๎วิธีการในหลายวิธี 
 สํานักจัดการคุณภาพน้ํา,( 2540) น้ําเสีย หมายถึงน้ําที่มีสิ่งเจือปนตํางๆ มากมาย จนกระทั่ง
กลายเป็นน้ําที่ไมํเป็นที่ต๎องการ และนํารังเกียจของคนท่ัวไป ไมํเหมาะสมสําหรับใช๎ประโยชน๑อีกตํอไป หรือ
ถ๎าปลํอยลงสูํลําน้ําธรรมชาติก็จะทําให๎คุณภาพน้ําของธรรมชาติเสียหายได๎  
 น้ําเสียชุมชน ( Domestic Wastewater) หมายถึง น้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมประจําวันของ
ประชาชนที่อาศัยอยูํในชุมชน และกิจกรรมที่เป็นอาชีพ ได๎แกํ น้ําเสียที่เกิดจากการประกอบอาหารและ
ชําระล๎างสิ่งสกปรกทั้งหลายภายในครัวเรือน และอาคารประเภทตํางๆ เป็นต๎น 
 ลักษณะน้ําเสีย เกิดจากบ๎านพักอาศัยประกอบไปด๎วยนํ้าเสียจากกิจกรรมตํางๆ ในชีวิตประจําวัน 
ซึ่งมีองค๑ประกอบตํางๆ ดังนี้ 
 1. สารอินทรีย๑ ได๎แกํ คาร๑โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เชํน เศษข๎าว ก๐วยเต๋ียว น้ําแกง เศษใบตอง 
พืชผัก ชิ้นเนื้อ เป็นต๎น ซึ่งสามารถถูกยํอยสลายได๎ โดยจุลินทรีย๑ที่ใช๎ออกซิเจน ทําให๎ระดับออกซิเจนละลาย
น้ํา (Dissolved Oxygen) ลดลงเกิดสภาพเนําเหม็นได๎ ปริมาณของสารอินทรีย๑ในน้ํานิยมวัดด๎วยคําบีโอดี 
(BOD) เมื่อคําบีโอดีในน้ําสูง แสดงวํามีสารอินทรีย๑ปะปนอยูํมาก และสภาพเนําเหม็นจะเกิดขึ้นได๎งําย 
 2. สารอนินทรีย๑ ได๎แกํ แรํธาตุตํางๆ ที่อาจไมํทําให๎เกิดน้ําเนําเหม็น แตํอาจเป็นอันตรายตํอ
สิ่งมีชีวิต ได๎แกํ คลอไรด๑, ซัลเฟอร๑ เป็นต๎น 
 3. โลหะหนักและสารพิษ อาจอยํูในรูปของสารอินทรีย๑หรืออนินทรีย๑และสามารถสะสมอยูํในวงจร
อาหาร เกิดเป็นอันตรายตํอสิ่งมีชีวิต เชํน ปรอท โครเมียม ทองแดง ปกติจะอยูํในน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม และสารเคมีที่ใช๎ในการกําจัดศัตรูพืชที่ปนมากับนํ้าทิ้งจากการเกษตร สําหรับในเขตชุมชน
อาจมีสารมลพิษนี้มาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนบางประเภท  
 4. น้ํามันและสารลอยน้ําตํางๆ เป็นอุปสรรคตํอการสังเคราะห๑แสง และกีดขวางการกระจายของ
ออกซิเจนจากอากาศลงสูํน้ํา นอกจากน้ันยังทําให๎เกิดสภาพไมํนําดู 
 5. ของแข็ง เมื่อจมตัวสูํก๎นลําน้ํา ทําให๎เกิดสภาพไร๎ออกซิเจนที่ท๎องน้ํา ทําให๎แหลํงน้ําต้ืนเขิน มี
ความขุํนสูง มีผลกระทบตํอการดํารงชีพของสัตว๑น้ํา 
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 6. สารกํอให๎เกิดฟอง/สารซักฟอก ได๎แกํ ผงซักฟอก สบูํ ฟองจะกีดกันการกระจายของออกซิเจนใน
อากาศสูํน้ํา และอาจเป็นอันตรายตํอสิ่งมีชีวิตในน้ํา  
 7. จุลินทรีย๑ ทําให๎เกิดสภาพเนําเหม็น นอกจากน้ีจุลินทรีย๑บางชนิดอาจเป็นเชื้อโรคที่เป็นอันตราย
ตํอประชาชน เชํน จุลินทรีย๑ในน้ําเสียจากโรงพยาบาล 
 8. ธาตุอาหาร เมื่อมีปริมาณสูงจะทําให๎เกิดการเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณอยํางรวดเร็วของ
สาหรําย (Algae Bloom) ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญทําให๎ระดับออกซิเจนในน้ําลดลงต่ํามากในชํวงกลางคืน อีก
ทั้งยังทําให๎เกิดวัชพืชน้ํา ซึ่งเป็นปัญหาแกํการสัญจรทางน้ํา 
 9. กลิ่น ซึ่งเกิดจากการยํอยสลายของสารอินทรีย๑แบบไร๎ออกซิเจน หรือกลิ่นอ่ืน ๆ จากโรงงาน
อุตสาหกรรมตํางๆ เชํน โรงงานทําปลาป่น โรงฆําสัตว๑ เป็นต๎น  

สุรจิต   ชิรเวทย๑, ( 2551)กลําววํา การจัดการนํ้า แมํกลองเป็นเมืองสามน้ํา คือ มีทั้ง น้ําจืด แถบ
อําเภอบางคนที น้ํากรํอย แถบอําเภออัมพวา และอําเภอเมืองตอนบน และ น้ําเค็ม ทางอําเภอเมือง
ตอนกลาง และตอนลํางกับอําเภออัมพวาตอนลําง เพราะเมืองแมํกลองอยูํติดก๎นอําวไทย และเพราะแมํน้ํา
แมํกลองไหลออกทะเลที่นี่   หนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎องรํวมกันประสานความรํวมมือในการแก๎ไขปัญหา 
จากการประชุมครั้งนั้นสํงผลให๎สํานักงานชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม อนุญาตให๎มีการทดลองแก๎ไข
ประตูซึ่งเป็นทรัพย๑สินของชุมชนตามแนวคิดของชุมชน และองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสมุทรสงครามก็ให๎
การสนับสนุนการจัดสร๎างประตูระบายน้ําสําหรับการทดลองในแบบฉบับของชาวบ๎าน 2 ประตูกํอน     
ตํอมามีการจัดเวทีนําเสนอผลการวิจัยระยะแรกอีกครั้งตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยตํางๆ มีโครงการสิทธิชุมชนศึกษา และคณะอนุกรรมการที่ดินและน้ํา คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหํงชาติ ชาวบ๎านชุมชนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และชุมชนทะเลสาบสงขลามารํวม
แลกเปลี่ยนและศึกษาระบบการจัดการนํ้าของชุมชนแพรกหนามแดง เนื่องจากตํางก็ประสบปัญหาที่
คล๎ายคลึงกัน   ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวสมุทรสงครามนับร๎อย ๆปี ในการจัดการป้องกันน้ําเค็ม ผนวกกับ
ภูมิปัญญาการทํานาก๎ุงปัจจุบัน ที่ใช๎ทํอดันน้ํา ในการสูบน้ําเข๎าบํอ เมื่อมีแรงดันน้ําฝาทํอจะเปิด และเมื่อไมํ
มีแรงดันน้ําฝาทํอก็จะปิด การนําเอาภูมิปัญญาทั้งสองนี้มารวมกันผสานกับข๎อมูลจากเวทีชาวบ๎าน จน
กลายมาเป็นประตูระบายน้ํา นวัตกรรมใหมํของการจัดการนํ้าโดยชุมชน โดยมีลักษณะใหมํที่ยังใช๎
โครงสร๎างพื้นฐานเดิมตามรูปแบบของกรมชลประทานเพียงแตํปรับให๎ชํวงบนเป็นบานสวิงที่สามารถ
ระบายน้ําที่เกินระดับความต๎องการออกจากพื้นที่น้ําจืดและปิดตัวเองเมื่อระดับน้ําในฝั่งน้ําเค็มสูงขึ้น โดย
กําหนดระดับน้ําให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของชาวนาข๎าว บํอปลาและสวนผัก และยังสํารองบานไม๎
เล็กๆ เพื่อปรับระดับความสูงตํ่าของน้ําตามความต๎องการอีกด๎วย 
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 2.7.1 การจัดการคุณภาพน้ า และน้ าเสียชุมชน 
 มีผู๎ให๎ความหมายเกี่ยวกับน้ําเสียไว๎ดังนี้ 
 น้ําเสีย ( Waste water) หรือน้ําทิ้ง ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ 
พ.ศ.2535 หมายถึง “ของเสียที่อยูํในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเป้ือนอยูํใน
ของเหลวนั้น” 
 เกษม จันทร๑แก๎ว  (2541) ได๎ให๎ความหมายของคุณภาพน้ํา (water quality) ไว๎วํา “คุณภาพน้ํา 
หมายถึง สภาวะของน้ําที่มีองค๑ประกอบของสิ่งเจือปนทั้งทางด๎านกายภาพ เคมี และชีววิทยา ในปริมาณที่
ควรจะมีในแตํละประเภทของแหลํงน้ํา” 
 น้ําเสียชุมชน (Domestic wastewater) เป็นน้ําเสียหรือน้ําทิ้งที่ผํานการใช๎ประโยชน๑ในกิจกรรม
ตํางๆ จาก กิจกรรมของคน บ๎านเรือน ชุมชน  และระบายน้ําทิ้งลงสูํทํอระบายน้ํา แหลํงรองรับน้ําทิ้งหรือ
แหลํงน้ําธรรมชาติ โดยไมํได๎ผํานการบําบัดมากํอน น้ําเสียประเภทนี้ได๎แกํ น้ําทิ้งจากบ๎านพักอาศัย 
ภัตตาคาร โรงแรม สถานที่ทํางาน ยํานการค๎า ตลาด เป็นต๎น  
 ดังนั้นในการจัดการนํ้าเสียและคุณภาพน้ําใช๎สังเกตได๎จากการมีสํวนรํวมในการจัดการของกลุํม
บุคคลในชุมชน  ด๎านกายภาพ เชํน สารแขวนลอย สี กลิ่น ความโปรํงแสง  เป็นต๎น  
 การจัดการนํ้าเสีย  หมายถึง  การบําบัดน้ําเสียกํอนทิ้งลงสูํแหลํงน้ําบริเวณตลาดน้ําอัมพวา  และ
ตามลําคลองสาขาโดยใช๎วิธีการในหลายวิธี 
 
2.8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เมื่อพิจารณาการศึกษารูปแบบการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล๎อม ด๎านน้ําและขยะ
จะพบวํา มีผู๎ทําการศึกษาไว๎ ดังเชํน      
 บรรจง  กนะกาศัย  (2540: บทคัดยํอ ) ได๎ทําการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการพัฒนาป่าชายเลนในจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวํา รายได๎ของครอบครัวและอาชีพไมํมี
ผลให๎เกิดความแตกตํางในการมีสํวนรํวมของประชาชนแตํปัจจัยการสื่อสารและการคาดหวังผลประโยชน๑
จากการพัฒนาทําให๎เกิดความแตกตํางในการมีสํวนรํวมของประชาชนอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 แสวง ชัยวรรณเสถียร, ( 2549 ) ได๎ทําการศึกษามีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล๎อม
ตามคลองแมํขํา เทศบาลนครเชียงใหมํ     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑ในการศึกษาเพื่อ  1) วัดระดับการมีสํวน
รํวมของประชาชน 2) วิเคราะห๑ปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมของประชาชน  และ 3) ระบุปัญหาตํางๆ  ท่ี
เกิดขึ้นในการจัดการสิ่งแวดล๎อมคลองแมํขํา และเก็บข๎อมูลกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจงจากประชาชนที่อาศัย   
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บริเวณคลองแมํขํา  จํ านวนทั้งสิ้น  200 คน ในเรื่องการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล๎อม
คลองแมํขํา และปัญหาอุปสรรคที่สําคัญในการจัดการสิ่งแวดล๎อมคลองแมํขํา  โดยใช๎  เทคนิคการวิเคราะห๑
ข๎อมูลเชิงปริมาณแบบตํางๆ  ได๎แกํ คําความถี่ คําเฉลี่ย คําร๎อยละ และคําสถิติ  One Way ANOVA ผล
การศึกษาพบวํา 

1. ประชาชนที่อาศัยบริเวณรอบคลองแมํขํามีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมคลองแมํขําใน
ระดับต่ํ า 

2. ปัจจัยสํวนบุคคล ได๎แก ํสถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา ตําแหนํงในชุมชน  และ
รายได๎ มีผลตํอการมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมคลองแมํขํา  สํวนปัจจัยสํวนบุคคลทางด๎านเพศ  อายุ 
อาชีพ ไมํมีผลตํอการมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมคลองแมํขํา 

3. ปัจจัยด๎านความเป็นเจ๎าของที่พักอาศัย  การมีเอกสารสิทธิ์การครอบครองที่ดินระยะเวลาที่
อาศัยในชุมชน  และการได๎รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล๎อมบริเวณคลองแมํขําที่แตกตํางกัน  
สํงผลให๎การมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมคลองแมํขําตํางกัน 

ปวี จําปาทอง (2538) ได๎ศึกษาปัจจัยทางด๎านสังคมและจิตวิทยาที่มีผลตํอพฤติกรรมการแยกทิ้ง
มูลฝอยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางที่ศึกษามีพฤติกรรมการ
แยกทิ้งมูลฝอยไมํถูกต๎องเหมาะสม สาเหตุสํวนใหญํของการไมํแยกมูลฝอย มักเนื่องมาจากการที่กลุํม
ตัวอยํางเห็นบุคคลอื่น เห็นเจ๎าหน๎าที่กรุงเทพมหานครไมํแยกมูลฝอย รวมถึงการทิ้งมูลฝอยผิดประเภทของ
ภาชนะที่รองรับ ผลการวิเคราะห๑พบวํา อุปนิสัยในการซื้อสินค๎าของผู๎ ปฏิบัติงานที่ใช๎วิชาชีพ วิชาการ และ
การรับรู๎ขําวสารทางโทรทัศน๑ เป็นปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการแยกทิ้งมูลฝอยอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

อรรครา  ธรรมาธิกุล  ,(2550)  ได๎ศึกษาการมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมป่าชายเลนของ
ประชาชน ตําบลหงาว  อําเภอเมือง  จังหวัดระนอง   ผลการวิจัยพบวําผลการวิจัยพบวํากลุํมตัวอยําง  สํวน
ใหญํเป็นเพศชายมากกวําเพศหญิงคิดเป็นร๎อยละ  53.07 โดยมีอายุระหวําง  31 - 40 ปี เป็นสํวนใหญํ  คิด
เป็นร๎อยละ 42.13 สถานภาพสมรส  คิดเป็นร๎อยละ  66.93 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  คิดเป็นร๎อย
ละ 54.93 ประกอบอาชีพประมง  คิดเป็นร๎อยละ  29.07 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนน๎อยกวํา  5,000 บาท คิดเป็น
ร๎อยละ 52.53 ระยะเวลาที่อยูํในพื้นที่ชุมชน ตําบลหงาว  อําเภอเมือง  จังหวัดระนอง  มากกวํา 20 ปี คิดเป็น
ร๎อยละ 52.80 ระดับการมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมป่าชายเลนอยูํในระดับปานกลาง  เนื่องจาก
กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีการศึกษาตํ่าระดับประถมศึกษา  ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดเกี่ยวกับการมีสํวนรํวม
เป็นพฤติกรรมที่ประชาชน  หรือคนที่อยูํรํวมกันในสังคมได๎พัฒนาปัญญา  ความรู๎ความสามารถ  โดย
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แสดงออกในรูปแบบตํางๆ  เพื่อพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล๎อมและสังคม  ซึ่งการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
การท่ีจะอนุรักษ๑ทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม  ดังนั้นหากต๎องการเพิ่มระดับ  การมีสํวนรํวมของประชาชนควรเพิ่ม
ในเรื่องของการศึกษาเป็นอันดับแรก  ผลการศึกษาพบวําการรับทราบขําวสารเก่ียวกับการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมป่าชายเลนเพียงปีละ  1-2 ครั้ง  เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะสํงผลให๎การมีสํวนรํวมในจัดการ
สิ่งแวดล๎อมป่าชายเลนไมํอยูํในเกณฑ๑ที่ดี  ซึ่งสอดคล๎องกับบทสรุปเกี่ยวกับการติดตํอสื่อสารที่วํา  การ
ติดตํอสื่อสารเป็นสํวนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร  ที่เหมาะสมและสัมพันธ๑กันสํงผลให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลได๎ซึ่งนําไปสูํการมีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ  ในชุมชนมาก
ข้ึน ดังนั้นหากต๎องการเพิ่มระดับการมีสํวนรํวมของประชาชนควรทําให๎คนในชุมชนได๎รับ  ข๎อมูลขําวสาร
จากการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ ด๎วยแผํนพับ ใบปลิว จดหมายขําว การกระจายเสียง  หนังสือพิมพ๑  วิทยุ สื่อ
ตํางๆ เพื่อให๎ประชาชนทราบและเข๎าใจถึงปัญหาสภาพปัญหาของป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้น  สํงผลให๎คนใน
ชุมชนรํวมมือกันจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล๎อมป่าชายเลนได๎อยําง ถูกต๎อง  

เอกณรงค๑ ขวดแก๎ว , (2550 )ได๎ ศึกษาการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล๎อม  บ๎านสัน
ทรายพัฒนา  จังหวัดเชียงใหมํ  ผลการศึกษาพบวําปัญหาสิ่งแวดล๎อมของหมูํบ๎านสันทรายพัฒนาได๎แกํ  
ปัญหาขยะที่เกิดจากการอุปโภค บริโภค และการประกอบอาชีพ  ปัญหานํ้าทํวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
การใช๎ที่ดิน  ดังนั้นชาวบ๎านพร๎อมด๎วยแกนนําคนสําคัญของหมูํบ๎านก็พยายามที่จะรํวมแรงรํวมใจกันชํวย
แก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อมของหมูํบ๎าน  โดยมีขั้นตอนของการมีสํวนรํวมที่ประกอบด๎วย  การมีสํวนรํวมตัดสินใจ  
การมีสํวนรํวมปฏิบัติ  และการมีสํวนรํวมประเมินผล  ซึ่งในทุกขั้นตอนนั้นเป็นการประสานงานระหวําง
ชาวบ๎าน แกนนํา และกลุํมทางสังคมในหมูํบ๎าน  สํวนลักษณะการเข๎ารํวมนั้นพบวํา  กิจกรรมในการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมเป็นการทํากันในระดับหมูํบ๎าน  เพราะต๎องการทําให๎หมูํบ๎านดูสะอาด  รํมรื่น เรียบร๎อย มีความ
เป็นอยูํดีขึ้น  และมีความสามัคคีปรองดองกันในหมูํบ๎าน  สําหรับปัจจัยที่เกี่ยวกับการมีสํวนรํวมพบวํา  เพศ 
อาย ุการเป็นสมาชิกกลุํม แกนนําที่เข๎มแข็งมีความสามารถ และความชํวยเหลือจากองค๑กรภายนอกล๎วนมี
บทบาทสําคัญที่ทําให๎เกิดการมีสํวนรํวมในกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล๎อมของหมูํบ๎าน  

ชัยโรจน๑  ธนสันติ  (2535: 108) ได๎ศึกษาการมีสํวนรํวมกรรมการสภาตําบลใน  การอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษากรณี จังหวัดอุบลราชธานี พบวํา รายได๎ที่แตกตํางกันกํอให๎เกิดความแตกตํางใน
การมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ  และจํานวนครั้งของการได๎รับขําวสาร  การเป็นกรรมการ
ในกลุํมที่เกี่ยวข๎องกับการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ  การได๎อบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติที่แตกตํางกัน  จะกํอให๎เกิดความแตกตํางในการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ  
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สถาพร อิทธิพงษ๑ (2536: 99) ได๎ศึกษาการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการสภาตําบล  ในการอนุรักษ๑
ป่าชายเลน  ที่อําเภอใหมํ  และกิ่งอําเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  พบวํา คณะกรรมการสภาตําบลสํวน
ใหญํมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑ป่าชายเลนในระดับปานกลาง       ทั้งมีปัจจัยจาก  อายุ จํานวนบุตร  ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาที่อยูํอาศัยอยูํในท๎องที่  ระยะเวลาที่ดํารง ตําแหนํง  อาชีพ สถานภาพในสภาตําบล  
ประสบการณ๑ที่ได๎รับการอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ๑และความรู๎เรื่องการอนุรักษ๑ป่าชายเลน  

อําไพ เล็มเสน.  (2539) ศึกษาเรื่อง  การมีสํวนรํวมของประชาชนสองฝั่งคลองแสนแสบตํอการ
จัดการขยะในคลองของเขตมีนบุรี  ผลการศึกษาพบวํา  ประชาชนที่อาศัยอยูํริมคลองแสนแสบมีสํวนรํวม
การรับรู๎ขําวสารระดับสูง  ในการดําเนินกิจกรรมการจัดการขยะในระดับปานกลาง  และด๎านการรณรงค๑
หนุนชํวยกันตัดสินใจวางแผนจัดการขยะในระดับตํ่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการมีสํวนรํวมการดําเนินกิจกรรม
การจัดการขยะในคลองแสนแสบที่แตกตํางกันคือ  ระยะเวลาที่ต้ังถิ่นฐานริมคลองแสนแสบที่แตกตํางกัน  
การเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคมที่แตกตํางกันมีผลตํอการมีสํวนรํวมด๎านการตัดสินใจจัดการขยะแตกตํางกัน  
การมีความรักความผูกพันตํอคลองแสนแสบที่แตกตํางกันมีผลตํอการมีสํวนรํวมด๎านการรณรงค๑หนุน
ชํวยกันตัดสินใจวางแผนจัดการขยะที่แตกตํางกัน  และการตระหนักถึงคุณคําการฟื้นชีวิตคลองแสนแสบที่
แตกตํางกันมีผลตํอการมีสํวนรํวมการดําเนินกิจกรรมการจัดการขยะที่แตกตํางกัน 

นฤเทพ (2541) ได๎ศึกษาเรื่อง  การมีสํวนรํวมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยกรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร  โดยเก็บรวบรวมข๎อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยูํในเขตมีนบุรี  เขตสัมพันธ๑วงศ๑  และเขต
บางเขน ซึ่งพบวําประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีสํวนรํวมในการกําจัดขยะมูลฝอยในระดับกลางร๎อยละ  
71.2 และสัมพันธ๑กับที่อยูํอาศัย  อาชีพ การศึกษา การรับรู๎ขําวสารเกี่ยวกับขยะ  จิตสํานึกตํอการมีสํวนรํวม
มีความสัมพันธ๑กับการมีสํวนรํวมของประชาชนในการกําจัดขยะ  สํวนอายุ รายได๎ ความรู๎ความเข๎าใจ  เรื่อง
ขยะ ทัศนะตํอพนักงานเก็บขยะไมํมีผลตํอการมีสํวนรํวมของประชาชนในการกําจัดขยะ 
               วิโรจน๑ จิวะรังสรรค๑  (2544) ได๎วิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ๑กับการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอยบริเวณทางสาธารณะของเทศบาลนครขอนแกํน  ผลการวิจัยพบวํา  ระดับการมีสํวน
รํวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณทางสาธารณะของเทศบาลนครขอนแกํน  อยูํในระดับ
น๎อยที่สุด จากการวัดการมีสํวนรํวม  3 ขั้นตอน ได๎แกํ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  ขั้นตอนการเก็บ
ขนสํงขยะมูลฝอย และขั้นตอนการกําจัดขยะมูลฝอยและนํากลับมาใช๎ใหมํ  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ๑กับการ
มีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณทางสาธารณะ  ได๎แกํ การศึกษา แรงจูงใจสํวน
บุคคล การติดตํอสื่อสาร สํวนเพศอาย ุและรายได๎ของประชาชน ไมํมีความสัมพันธ๑กับการมีสํวนรํวมในการ
จัดการขยะมูลฝอยบริเวณทางสาธารณะ  
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จีระชัย ไกรกังวาร  (2544) ได๎ศึกษาเรื่องการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย  : 
ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวํา  ระดับการศึกษา  การ
เป็นสมาชิกกลุํมทางสังคม  การรับทราบข๎อมูลขําวสารเก่ียวกับเรื่องขยะมูลฝอยและความรู๎ความเข๎าใจใน
เรื่องขยะมูลฝอย  มีผลตํอการมีสํวนรํวมในการกําจัดขยะมูลฝอย  สํวน เพศอายุ อาชีพ รายได๎ตํอเดือน  
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  ระยะเวลาที่พักอาศัยในพื้นที่  และระดับความคิดเห็นตํอปัญหาขยะมูลฝอย  ไมํ
มีผลตํอการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยจากการศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องพบวํา  ระดับ
การศึกษา การได๎รับขําวสาร  ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องขยะ  ความคิดเห็นตํอปัญหาขยะ  ระยะเวลาในการ
ต้ังถิ่นฐาน การเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคม  และเพศ มีผลตํอการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอย 

สุพรรณ อินทะชัย (2547) ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการปัญหาสิ่งแวดล๎อมน้ําเสียในบริเวณพื้นที่ยําน
ธุรกิจ เขตเทศบาลนครเชียงใหมํ พบวํา กลุํมตัวอยํางทั้งผู๎ประกอบการและกลุํมชนชั้นกลาง สํวนใหญํมี
ความคิดเห็นวําสาเหตุของการเกิดปัญหานํ้าเสียมาจากประชาชนบางสํวนเห็นแกํตัวมากเกินไป โดยปลํอย
น้ําเสียที่ไมํได๎ผํานการบําบัดอยํางถูกวิธีลงสูํแมํน้ําลําคลอง จึงทําให๎น้ํามีความสกปรกเกินความสมดุลของ
ระบบนิเวศทางน้ํา จนทําให๎เกิดการเนําเสียในที่สุด และอีกสาเหตุเกิดจากการขาดกฎระเบียบ และ
เจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง ปฏิบัติหน๎าที่ไมํเครํงครัด โดยปัจจุบันปัญหานํ้าเสียมีความรุนแรงในระดับปานกลาง 
และอาจมีแนวโน๎มสูงขึ้นถ๎าหากไมํได๎รับการวางแผนแก๎ไขปัญหาอยํางเหมาะสมและตํอเนื่อง ซึ่งแนวทาง
ในการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมน้ําเสียของหนํวยงานเทศบาลนครเชียงใหมํ ไมํวําจะเป็นนโยบาย และการ
ใช๎มาตรการยังไมํมีความเครํงครัด และเป็นการแก๎ไขปัญหาที่ปลายเหตุของปัญหา โดยขาดการรณรงค๑
ประชาสัมพันธ๑ และขาดการมีสํวนรํวม ไมํวําจากประชาชน โดยเฉพาะกลุํมผู๎ประกอบการบริเวณยํานพื้นที่
ธุรกิจองค๑กรเอกชน และหนํวยงานอื่นๆ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให๎การแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมน้ําเสียไมํมี
ความยั่งยืน 
              ณัฎฐ๑นภสั ทองใบ (2547) ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการปัญหาน้ําเสียจากบ๎านพักอาศัยในเขต
เทศบาลนครเชียงใหมํ พบวํา ประชาชนที่อาศัยอยูํใกล๎แหลํงน้ําหรือพื้นที่สาธารณะจะทิ้งขยะและปลํอยน้ํา
ทิ้งจากบ๎านพัก โดยตํอทํอระบายลงสูํทํอระบายสาธารณะหรือระบายลงสูํคลองสาธารณะโดยไมํผํานการ
บําบัด โดยสาเหตุของปัญหาน้ําเสียจากบ๎านพักอาศัยเกิดจากประชาชนสํวนใหญํไมํใสํใจตํอปัญหา เป็น
เพราะตํางคนตํางอยูํ เกิดการมีสํวนรํวมแก๎ไขปัญหาในชุมชนน๎อย มักรอให๎เป็นหน๎าที่ของเทศบาลและ
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่เกี่ยวข๎องเข๎ามาจัดการ แนวทางในการแก๎ไขปัญหาโดยชนชั้นกลางและผู๎ประกอบการ
ยินดีให๎ความรํวมมือและมีความต๎องการเข๎ารํวมในการแก๎ไขปัญหามาก โดยจะเข๎ามาชํวยสอดสํองดูแล
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ปัญหา รณรงค๑เผยแพรํความรู๎และการชํวยเป็นอาสาสมัครทํางาน ในสํวนของผู๎ที่ควรมีบทบาทหลักในการ
แก๎ไขปัญหาน้ําเสียจะต๎องรํวมมือกันระหวําง ประชาชน เทศบาล หนํวยงานของรัฐ และองค๑กรเอกชนที่
เกี่ยวข๎อง โดยเทศบาลควรรํวมมือกับประชาชนในการแก๎ไขปัญหา ข๎อเสนอแนะคือควรมีการรณรงค๑เพื่อให๎
ประชาชนทุกกลุํมต่ืนตัว มีการแก๎ไขหรือปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎อง มีการลงโทษผู๎ฝ่าฝืน และการ
กวดขันการปฎิบัติหน๎าที่ของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

กานตพันธุ๑  พิศาลสุขสกุล, (2551) ศึกษาเรื่องการมีสํวนรํวมในการจัดการน้ําเสียของข๎าราชการใน
เทศบาลนครของประเทศไทย เพื่อศึกษาผลของการปฏิบัตินโยบายการจัดการนํ้าเสีย ซึ่งผู๎ผู๎วิจัยได๎ใช๎ระดับ
ของการมีสํวนรํวมของข๎าราชการในการนําเดินงานที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการน้ําเสียเป็นตัวชี้วัดพฤติกรรม
ระดับบุคคลของข๎าราชการในเทศบาลนคร เพื่อจะเชื่อมโยงให๎เห็นถึงระดับความสําเร็จของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติในปัจจุบัน ภายใต๎อิทธิพลจากตัวแปรอิสระในการศึกษา 8 ตัวแปร ได๎แกํ 1) ความชัดเจนของ
นโยบาย 2) ความสอดคล๎อง กับนโยบายการพัฒนาอ่ืน 3) การติดตามนโยบายจากผู๎กําหนดนโยบาย 4) 
การติดตามนโยบายจากผู๎บริหารเทศบาลนคร 5) ความเพียงพอของงบประมาณในการจัดการน้ําเสีย 6) 
ความรู๎ของข๎าราชการในการจัดการน้ําเสีย 7) การได๎รับเรื่องร๎องเรียนเกี่ยวกับปัญหานํ้าเสีย และ 8) การมี
สํวนรํวมของประชาชนในการแก๎ปัญหานํ้าเสีย ผลจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมปฏิบัติตาม
นโยบายการจัดการนํ้าเสียทั้ง 8 ตัวแปรพบวํา มีเพียงตัวแปรเรื่องความรู๎ของข๎าราชการในการจัดการน้ําเสีย 
ตัวแปรเดียวที่มีความสัมพันธ๑กับระดับการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการนํ้าเสียที่
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สําหรับตัวแปรที่เหลือ 7 ตัวแปร จะมีระดับของความสัมพันธ๑กับการมีสํวนรํวมใน
การปฏิบัติ ตามนโยบายการจัดการนํ้าเสียแตกตํางกัน  

วรรณา ถิ่นหัวเสือ (2546 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาการเสริมสร๎างศักยภาพในการพัฒนาชุมชนของ
ผู๎นําชุมชน  ตําบลบ๎านระกาศ  อําเภอบางบํอจังหวัดสมุทรปราการ  ขั้นตอนของการวิจัยประกอบด๎วย  
การศึกษาปัญหาและความต๎องการในการพัฒนาศักยภาพของผู๎นําชุมชน  เพื่อนํามากําหนดเป็นปัญหาเชิง
พัฒนา การรํวมกันกําหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อแก๎ไขปัญหา  การนํายุทธศาสตร๑การพัฒนาที่กําหนด
ขึ้นไปทดลองใช๎  และการประเมินประสิทธิผลของยุทธศาสตร๑การพัฒนาที่นําไปปฏิบัติ  กลุํมเป้าหมายของ
การพัฒนา ได๎แกํ ผู๎นําชุมชนที่เข๎ารํวมโครงการวิจัยและพัฒนา  จํานวน 30 คน เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการ
สัมภาษณ๑ การสังเกต การสนทนากลุํมการประชุมระดมความคิด  พบวํา ผู๎นําชุมชนกลุํมเป้าหมายมีปัญหา
ด๎านการขาดความรู๎และทักษะในการเขียนโครงการ การพูดถํายทอดความรู๎ข๎อมูลขําวสารสูํประชาชนยังทํา
ได๎ไมํดี และการบริหารจัดการกลุํมองค๑กรชุมชนยังไมํมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นผู๎นําชุมชนกลุํมเป้าหมายจึง
ต๎องการเพิ่มพูนความรู๎และความสามารถทั้ง  3 ด๎านให๎สูงขึ้น  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาที่ผู๎วิจัยและ
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กลุํมเป้าหมายรํวมกันกําหนดขึ้น  เพื่อนําไปใช๎แก๎ไขปัญหาและเสริมสร๎างศักยภาพของผู๎นําชุมชน  ได๎แกํ 
การอบรมการศึกษาดูงาน  การฝึกปฏิบัติ  และการกระต๎ุนเสริมแรงจากผู๎วิจัยเป็นระยะ  ๆ และผลการ
ประเมินประสิทธิผลของยุทธศาสตร๑การพัฒนาที่นํามาใช๎  พบวําผู๎นําชุมชนกลุํมเป้าหมายของการพัฒนามี
ความรู๎ความเข๎าใจในการเขียนโครงการ การถํายทอดความรู๎และข๎อมูลขําวสารสูํประชาชนและการบริหาร
จัดการองค๑กรชุมชนสูงขึ้น  เกิดผลลัพธ๑ที่ดีขึ้นในชุมชน  ได๎แกํ ชุมชนได๎รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ
ตํางๆ มากขึ้นประชาชนได๎รับรู๎ข๎อมูลของทางราชการท่ัวถึงมีชีวิตความเป็นอยูํดีขึ้น  และมีสํวนรํวมในการ
พัฒนาชุมชนมากขึ้น 

ศิริ ฮามโพธิ์  (2546 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองในระดับหมูํบ๎าน  
จํานวน 40 หมูํบ๎านๆ ละ 30 ครัวเรือน พบวํา หมูํบ๎านที่พึ่งตนเองได๎นั้นต๎องมีองค๑ประกอบ  5 ตัวชี้วัด ได๎แกํ 
เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  ทรัพยากร จิตใจ และสังคมวัฒนธรรมซึ่งศักยภาพในการพึ่งตนเองทั้ง  5 ด๎าน อยูํใน
ระดับตํ่า และเกี่ยวข๎องกับปัจจัยด๎านแรงงานภาวะผู๎นํา  การมีจิตสํานึกของความเป็นสมาชิกในชุมชน  การ
รวมกลุํมหรือการสร๎างเครือขํายทุนทางสังคมในหมูํบ๎าน  การเรียนรู๎รํวมกัน  ศักยภาพของหมูํบ๎านในการ
จัดการและพัฒนาตนเองและการมีวิสัยทัศน๑รํวมกันของคนในหมูํบ๎าน    

สมพร รัตนบุรี  (2546 : บทคัดยํอ ) ได๎ศึกษาภูมิปัญญาชาวชุมชนบท  ด๎านคติความเชื่อและ  
พิธีกรรมในการต้ังศาลพระภูมิ  ที่มีอิทธิพลตํอการดํารงชีวิตของประชาชน  : กรณีศึกษาชุมชนวัดบางสะแก
ในและชุมชนสามัคคีธรรม  แขวงตลาดพลู  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  กลุํมตัวอยํางเป็นประชากรในพื้นที่
ชุมชนวัดบางสะแกใน  7 คน ชุมชนสามัคคีธรรม  20 คน ปราชญ๑ชาวชุมชนบท  2 ทําน พบวํา คติความเชื่อ
และพิธีกรรมในการต้ังศาลพระภูมินั้น  มีอิทธิพลตํอวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนวัดบางสะแกในและ
ชุมชนสามัคคีธรรม  ใน 4 ด๎าน คือ ด๎านสังคมเป็นความเชื่อที่มีอิทธิพลทางด๎านจิตใจ  สํงผลให๎เกิด
ความสัมพันธ๑ระหวํางกัน นําไปสูํการทํากิจกรรมรํวมกันในสังคม ด๎านการศึกษา ชาวชุมชนบทเชื่อวําการต้ัง
ศาลพระภูมิเป็นศาสตร๑แขนงหนึ่ง  ที่สํงผลนําไปสูํจิตใจที่ดีงามรู๎จักแยกแยะดีชั่ว  เกิดการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน ด๎านเศรษฐกิจทําให๎เกิดมีการใช๎จํายหมุนเวียนตามอุปสงค๑  อุปาทานของชุมชน  ผู๎ที่ได๎รับประโยชน๑
ในสํวนนี้เริ่มตั้งแตํผู๎ทําศาลพระภูมิเป็นอาชีพ  ทําให๎เกิดเป็นโซํขึ้นหํวงหนึ่งระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขาย  และด๎าน
สิ่งแวดล๎อม  ได๎รับการดูแลเอาใจใสํจากเจ๎าบ๎านเป็นอยํางดี  ทําให๎บริเวณนั้นเป็นที่นําพักผํอนหยํอนใจ  ท้ัง
สะอาด เรียบร๎อย ระบบนิเวศน๑ก็สมดุลยิ่งขึ้น ผู๎อยํูอาศัยก็มีสุขภาพจิตที่ดี 

ภัทรพร ยุทธาภรณ๑พินิจ (2547 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษารูปแบบการเรียนรู๎ด๎วยตัวเองอยํางยั่งยืน  เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของเครือขํายองค๑กรชุมชน  ในกลุํมผู๎นําชุมชน  5 ภูมิภาคๆ  ละจังหวัดๆ  ละตําบลๆ  ละ
หมูํบ๎าน พบวํา สภาพองค๑กรชุมชนมีรูปแบบการรวมตัวในชุมชนคล๎ายคลึงกัน  คือ มีการได๎รับการสํงเสริม
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และสนับสนุนจากหนํวยราชการ  ซึ่งสํวนใหญํไมํตรงกับความต๎องการของคนในชุมชน  การขับเคลื่อน
กิจกรรมไมํมีความตํอเนื่อง  มีการรวมตัวโดยความต๎องการของคนในชุมชนเอง  กิจกรรมเกี่ยวข๎องกับอาชีพ
และมีผลประโยชน๑รํวมกันของสมาชิก  สําหรับกระบวนการพัฒนาศักยภาพขององค๑กรในชุมชนคล๎ายคลึง
กัน 6 ประการ ได๎แกํ สรุป วิเคราะห๑สังเคราะห๑บทเรียนชุมชน  สร๎างความเข๎าใจกับผู๎นําและแกนนําชุมชน  
การกําหนดประเด็นพัฒนาการกําหนดแนวทางกิจกรรมพัฒนา  การลงมือปฏิบัติ  และการสรุปบทเรียนการ
ทํางาน ในสํวนของรูปแบบและวิธีการเรียนรู๎ด๎วยตัวเอง  มีการเรียนรู๎อิสระ  ไมํแยกขาดจากวิถีชีวิต  รูปแบบ
เรียนรู๎มีทั้งระดับบุคคล  กลุํมและชุมชน  โดยบุคคลเป็นได๎ทั้งผู๎เรียนและผู๎สอนขึ้นกับโอกาสกํอให๎เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎  มีรูปแบบแบบสําคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการคิด  การลงมือทํา  สรุปผลการเรียนรู๎  
และพัฒนาตํอยอดไปสูํการเรียนรู๎อ่ืนๆ 

จิณณวัตร  ปะโคทัง  (2549: บทคัดยํอ ) ได๎ศึกษารูปแบบการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดีเดํนโดยใช๎เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ  ศึกษาจากบุคคลหลักจํานวน  44 
คน เลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง  เก็บข๎อมูลโดยใช๎วิธีการศึกษาเอกสารการสัมภาษณ๑ระดับลึก  การ
สนทนากลุํม  และการสังเกตและจดบันทึก  พบวํา การมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนดีเดํนมีอยูํ 5 กลุํมใหญํ ได๎แกํ การมีสํวนรํวมกับองค๑กรการปกครองสํวนท๎องถิ่น  การมีสํวนรํวม
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการมีสํวนรํวมแบบเครือขํายผู๎ปกครองนักเรียน  การมีสํวนรํวมใน
การระดมทุน  และการมีสํวนรํวมในการสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชนโดยทั้ง  5 กลุํมมีความเกี่ยวข๎องและ
มีปฎิสัมพันธ๑เชื่อมโยงระหวํางกัน  รูปแบบที่เป็นกระบวนการการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดีเดํน 5 ประการ คือ การระดมความคิด  การรํวมวางแผน  การรํวมลงมือทําการรํวม
ติดตามประเมินผล และการรับประโยชน๑รํวมกัน 

ประดิษฐ๑ นัดทะยาย (2549 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบูรณาการกองทุนชุมชน  
ศึกษาเฉพาะกรณีตําบลหนองบัว  อําเภอบ๎านฝาง  จังหวัดขอนแกํน  พบวํา แนวคิดและรูปแบบการบริหาร
จัดการกองทุนชุมชนจัดต้ังขึ้นโดยนโยบายรัฐ และชุมชนเป็นบางสํวนมุํงเพิ่มรายได๎  แกํชาวชุมชนบทเพื่อให๎
หลุดพ๎นจากปัญหาความยากจน  สามารถพึ่งตนเองได๎มีระเบียบ  ขั้นตอน  วิธีการดําเนินงานที่ชัดเจน  
บริหารจัดการในรูปกรรมการ สําหรับการพัฒนาแนวคิดและรูปแบบการบูรณาการชุมชน  ใช๎กลุํมออมทรัพย๑
เป็นหลัก แล๎วขยายสูํกิจกรรมอื่นๆใช๎ศูนย๑ประสานงานองค๑กรชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน  ผู๎นํากองทุน
ตํางๆรํวมกันจัดเวทีประชาคมเพื่อหารูปแบบการบูรณาการ และตัวแทนกองทุนประชุมหาข๎อสรุปรํวมกัน 

มุทิตา แพทย๑ประทุม (2549 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษารูปแบบการมีสํวนรํวมของชุมชนกับ สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด๎วยการสัมภาษณ๑ทรงคุณวุฒิ  15 คน และ
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เลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง  เก็บข๎อมูลโดยใช๎วิธีการสนทนากลุํมด๎วยวิธีเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง  
ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก  ได๎แกํ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประชาชน  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครูและ
ผู๎บริหารสถานศึกษา  พบวํา ได๎รูปแบบการมีสํวนรํวมของชุมชนกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาด๎าน
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนที่มีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ๑กันในการพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อมในชุมชน
ของการมีสํวนรํวมที่สําคัญ  6 ประการ ได๎แกํ การมีสํวนรํวมในการระดมความคิด  เป็นการรํวมคิดค๎นและ
การวิเคราะห๑ปัญหา  และสร๎างความสัมพันธ๑กับผู๎นําชุมชน  การมีสํวนรํวมในวางแผน  กําหนดการวางแผน
งานรํวมกันด๎วยการกําหนดความสําคัญ  กําหนดเป้าหมาย  การตัดสินใจ  และสร๎างผู๎นํารุํนใหมํการมีสํวน
รํวมลงมือปฏิบัติ  เป็นขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม  และการสํงเสริมชํวยเหลือให๎การปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จ
ตามแผน  การมีสํวนรํวมในการลงทุน  เป็นทุนท่ีอยูํในรูปของงบประมาณทุนทางปัญญา  การมีสํวนรํวม
ติดตามประเมินผลและตรวจสอบ  เป็นการตรวจสอบผลการดําเนินงานและสอบถามความคิดเห็น  เพื่อให๎
ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนําไปปรับปรุงแก๎ไข เพื่อพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อมในชุมชนให๎ดีย่ิงขึ้นไป  และการ
มีสํวนรํวมรับประโยชน๑  เป็นการรํวมรับผลประโยชน๑ที่เกิดขึ้น  ทั้งผลประโยชน๑ทางตรงและผลประโยชน๑
ทางอ๎อม 

ธีระวัชร  ภูระธีระ (2551 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษารูปแบบการพัฒนาผู๎ประกอบการรายยํอยเพื่อความ
ยั่งยืน โดยศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงวิเคราะห๑ ในจังหวัดนครราชสีมา และขอนแกํนจํานวน  400 ราย พบวํา 
ปัจจัยที่มีผลตํอการเป็นผู๎ประกอบการรายยํอยมี  10 ปัจจัย  คือ ความรู๎ทักษะ  ลักษณะการบริหาร  
เทคโนโลยี  ความสนใจ  แรงจูงใจ  ทําเลที่ต้ัง  เวลาในการประกอบธุรกิจทุน  ความคิดสร๎างสรรค๑  และความ
สามรถในการปรับตัว  สํวนปัจจัยที่มีอิทธิพลในทางตรง  คือความสามารถในการบริหารงาน  ทุน และ
ความคิดสร๎างสรรค๑เมื่อกลําวโดยสรุป  การพัฒนารูปแบบ  มีหลายรูปแบบขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค๑หรือ
เป้าหมายในการนํารูปแบบไปใช๎  แตํการถอดบทเรียนเพื่อให๎ได๎รูปแบบที่ประสบผลสําเร็จมาแล๎วสํวนใหญํ
ข๎างต๎นจะมีการแบํงเป็นระยะตํางๆ โดยการศึกษาเชิงสํารวจ  วิเคราะห๑ และการศึกษามีด๎วยกัน  3 ระยะ คือ 
ศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการ  การสร๎างรูปแบบ  และการพัฒนารูปแบบด๎วยการศึกษาทั้งเชิงวิเคราะห๑
ควบคํูกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให๎เป็นการยืนยันข๎อมูลที่นํามาสร๎างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาตํางๆ 

ธวัชชัย ปิยนนทยา (2545 : บทคัดยํอ)ได๎ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนให๎เป็นประชาคมท๎องถิ่น  โดยกลุํมตัวอยํางเป็นคณะกรรมการชุมชน  132 คน พบวํา 
ปัจจัยพื้นฐานสํวนบุคคล  ได๎แกํ การดํารงตําแหนํง  การศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงานในชุมชน  และรายได๎
เฉลี่ยของครอบครัวตํอเดือน ไมํมีความสัมพันธ๑กับการพัฒนาชุมชนให๎เป็นประชาคมท๎องถิ่น  สํวนแรงจูงใจ  
ได๎แกํ การมีโอกาสเข๎ารํวมประมูลงานของชุมชนได๎รับประโยชน๑จากโครงการของชุมชน  ได๎รับการแตํงตั้ง
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เป็นกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ๎างและงานกํอสร๎างของชุมชน  หน๎าที่ของทุกคนตามกฎหมายที่ต๎อง
พัฒนาชุมชนท๎องถิ่น  มีโอกาสเป็นที่ยอมรับของประชาชนในชุมชน  มีโอกาสก๎าวหน๎าทางการเมือง  ได๎รับ
ความสะดวกในการประสานงานกับหนํวยงานทางราชการมักจะได๎รับเชิญเป็นตัวแทนของประชาชนในเขต
สาทรไปรํวมงานกับเขตอ่ืน  และมีโอกาสได๎รับเชิญเป็นประธานทํางานในชุมชนมีความสัมพันธ๑กับการ
พัฒนาชุมชนให๎เป็นประชาคมท๎องถิ่น อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกรายการ 

วรรัตน๑ ญาณทัศนกิจ  (2545 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาการมีสํวนรํวมของประชาชนในการอนุรักษ๑
แมํน้ํา : กรณีศึกษา แมํน้ําทําจีนในเขตอําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐมกลุํมตัวอยําง  จํานวน 114 คน 
พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ๑แมํน้ําทําจีนในระดับตํ่า  ประชาชนที่อาศัยอยูํ
ริมแมํน้ําเทํานั้นท่ีควรมีสํวนรํวมในโครงการอนุรักษ๑แมํน้ํา  ระดับสูง  สํวนเพศ  อายุของกลุํมตัวอยํางมี
ความสัมพันธ๑กับการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑แมํน้ําทําจีน  ในด๎านการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ
ปรึกษาหารือ  และในด๎านการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติหรือดําเนินงาน  โดยเป็นความสัมพันธ๑ในเชิงบวก  
ระดับการศึกษาของกลุํมตัวอยํางในภาพรวมมีความสัมพันธ๑กับการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑แมํน้ําทําจีนใน
เชิงลบ การเป็นสมาชิกชมรมและปัจจัยจูงใจในการอนุรักษ๑แมํน้ําทําจีนมีความสัมพันธ๑กับการมีสํวนรํวมใน
การอนุรักษ๑แมํน้ําทําจีนทุกด๎าน ความรู๎ความเข๎าใจในการอนุรักษ๑แมํน้ําทําจีน มีความสัมพันธ๑กับการมีสํวน
รํวมในการตัดสินใจปรึกษาหารือ  ในเชิงลบ แสดงวํากลุํมตัวอยํางที่มีความรู๎ความเข๎าใจในการอนุรักษ๑แมํ
น้ําทําจีนมาก จะมีสํวนรํวมในการตัดสินใจปรึกษาหารือน๎อย เศรษฐกิจพอเพียง และสิ่งแวดล๎อมศึกษา  

ธนาวิทย๑ กางการ (2546 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาการมีสํวนรํวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาล ตําบลสําโรงใต๎  อําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการกลุํมตัวอยํางเป็นกรรมการ
ชุมชน 204 คน พบวํา ระดับการศึกษา  และการเป็นสมาชิกของกลุํมสังคม  มี ความสัมพันธ๑กับการมีสํวน
รํวม สํวน เพศ อายุ การได๎รับขําวสารข๎อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  และความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน๎าที ่ไมํมีความสัมพันธ๑กับการมีสํวนรํวมสุชาติ  พึ่งสาย (2546 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาความรู๎ความ
เข๎าใจ และเจตคติตํอสิทธิหน๎าที่ในการบริหารจัดการท๎องถิ่นกับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาของประชาชน  
ตําบลบ๎านคลองสวน  อําเภอพระสมุทรเจดีย๑  จังหวัดสมุทรปราการ  พบวํา มีความรู๎ความเข๎าใจในสิทธิ
หน๎าที่ในการบริหารจัดการท๎องถิ่นอยํูในระดับมาก  เจตคติตํอสิทธิหน๎าที่ในการบริหารจัดการท๎องถิ่นอยํูใน
ระดับดี การมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นอยํูในระดับน๎อย  ระดับความรู๎ความเข๎าใจกับระดับเจตคติตํอ
สิทธิหน๎าที่ในการบริหารจัดการท๎องถิ่นของประชาชนมีความสัมพันธ๑กันในทางบวก  ระดับความรู๎ความ
เข๎าใจในสิทธิหน๎าที่กับระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของประชาชนไมํมีความสัมพันธ๑กัน  และ
ระดับเจตคติตํอสิทธิหน๎าที่กับระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของประชาชนไมํมีความสัมพันธ๑กัน
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ปัญหาตํอการมีสํวนรํวมของประชาชนได๎แกํ  ไมํได๎รับข๎อมูลขําวสารจากองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ไมํมี
เวลาและผู๎บริหารและสมาชิกสภาท๎องถิ่นให๎ความสําคัญกับความคิดเห็นของประชาชนน๎อย  ข๎อเสนอแนะ
ตํอการมีสํวนรํวมได๎แก ํควรมีการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารการพัฒนาและการทํางานในสํวนตํางๆ  ของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่องและทั่วถึง ควรดูแลรักษา สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให๎อยูํ
ในสภาพดีและการบริการที่มีคุณภาพ  และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นควรริเริ่มกิจกรรมตํางๆในท๎องถิ่น  
เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนท๎องถิ่น  จะต๎องเกิดจากความรํวมมือระหวํางประชาชน  เจ๎าหน๎าที่
ของรัฐ ผู๎นําท๎องถิ่น และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียใน  ผลประโยชน๑  ในขั้นตอนการค๎นหาปัญหา  การตัดสินใจ  การ
ดําเนินการ  การประเมินผล  และการรับผลประโยชน๑ที่เกิดขึ้นโดยมุํงพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ  วิถีชีวิต  การสร๎างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล๎อมรํวมกันในชุมชน  มีกิจกรรมสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ๑และการออกกฎข๎อบังคับของท๎องถิ่น  ซึ่งโครงการและกิจกรรมต๎อง
มาจากความต๎องการของชุมชนแนวทางการสํงเสริมการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน  ต๎องมุํงเน๎นการอนุรักษ๑และ
รักษาทรัพยากรให๎คงไว๎นานที่สุด  ผู๎เกี่ยวข๎องทั้งหมดรํวมมือกันเป็นภาคีเครือขํายและรัฐให๎การสนับสนุน  
เน๎นการพัฒนาที่ตํอเนื่อง และมีการวิจัยติดตามประเมินผล 

ปาริชาติ วลัยเสถียร  (2549 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษากระบวนการเรียนรู๎และจัดการความรู๎ของชุมชน  
ในชํวงปี 2546-2548 จํานวน19 โครงการ 13 จังหวัด ประกอบด๎วยกลุํมโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน  การจัดการศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาและองค๑กรชุมชนเพื่อการ
พึ่งตนเอง  พบวํา  การเรียนรู๎ของชุมชนเป็นการเรียนรู๎เพื่อแก๎ทุกข๑และเพิ่มอํานาจในการจัดการตนเอง  
นวัตกรรมการเรียนรู๎คือ การเรียนรู๎แบบบูรณาการ ตระหนักถึงความสัมพันธ๑เชิงโครงสร๎างที่เชื่อมโยงตนเอง  
ครอบครัว ชุมชนและสังคม  เปรียบเทียบกระบวนการเปลี่ยนแปลงของอดีต  ปัจจุบัน และอนาคต  เริ่มจาก
การเรียนรู๎เชิงประเด็นเรื่อง และขยายไปสูํการเรียนรู๎เชิงบูรณาการในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต  ประสานการ
เรียนรู๎ทั้งมิติด๎านนอกและมิติด๎านใน อันเป็นการพัฒนาด๎านจิตวิญญาณ  ทั้งนี้เงื่อนไข  ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
การเรียนรู๎  ได๎แกํบริบทภายในชุมชนทั้งด๎านธรรมชาติ  การต้ังถิ่นฐาน  ด๎านสังคมวัฒนธรรมของชาติพันธุ๑
ด๎านประสบการณ๑  แนวคิดและฐานคิดของคนในชุมชน  และกระบวนการปฏิสัมพันธ๑จากภายนอกและ
กลไกการจัดการเรียนรู๎ นอกจากน้ันยังสรุปได๎วํา  ชุมชนนําความรู๎ไปปฏิบัติและสร๎างความรู๎จากการปฏิบัติ
ด๎วย ซึ่งความสุขตามนิยามของคนในชุมชนอยํูในแนวความสุขแบบพอเพียงตัวชี้วัดที่สําคัญคือ  มีความ
มั่นคงทางการภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทางสุขภาพกาย  และสุขภาพจิต  มีความเสมอภาคและ
เป็นธรรม และ สมพันธ๑ เตชะอธิก และคณะ (2549 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษากระบวนการเรียนรู๎และการจัดการ
ความรู๎ของชุมชนด๎านการจัดการองค๑กรชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง  โดยการสังเคราะห๑การวิจัย  6 กรณีศึกษา
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ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  พบวํา กระบวนการเรียนรู๎มีการถํายทอดโดยวิธีบอกเลําภูมิปัญญา  
อุดมการณ๑ของผู๎นําชุมชน  โดยเริ่มจากการศึกษาประวัติท๎องถิ่น  การศึกษาดูงาน  และการเรียนรู๎โดยผําน
กระบวนการกลุํม  กระต๎ุนความคิดเชิงสังคมและเศรษฐกิจรอบตัว  สํวนปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎  มี
ปัจจัยภายใน  ได๎แกํ ผู๎นํา สมาชิกและนักพัฒนาในพื้นที่  ปัจจัยภายนอก  ได๎แกํ แหลํงทุนสนับสนุน
งบประมาณ แผนกิจกรรมโครงการตํางๆ นักวิชาการภายนอกชุมชน และเอกสาร 

ดุษฎี อายุวัฒน๑ (2550 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษากระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีสํวนรํวม  
พบวํา มีการใช๎การประชุมประชาคมหมูํบ๎านเป็นกลไก  มีการเตรียมชุมชนในบางพื้นที่ในเรื่องความคิด
เกี่ยวกับความสําคัญของกระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชนกํอนการประชุมจัดทําแผนพัฒนาชุมชน  โดยมี
คณะทํางานของชุมชนเป็นผู๎รับผิดชอบในการวิเคราะห๑ปัญหาและศักยภาพของชุมชน  ทําให๎สมาชิกชุมชน
ตระหนักถึงความสําคัญของแผนพัฒนาชุมชนซึ่งสํงผลให๎เกิดการมีสํวนรํวมของชุมชนได๎อยํางชัดเจน  
บทบาทของพหุภาคีที่เป็นที่ปรึกษาชุมชนและเป็นผู๎ที่รํวมเรียนรู๎กับชุมชนอยํางใกล๎ชิดได๎แกํ  ครู นักพัฒนา
ขององค๑กรแพลน  ซึ่งเป็นผู๎ที่ทํางานรํวมขับเคลื่อนความคิดเรื่องท๎องถิ่นนิยมด๎วย  สําหรับเด็กและเยาชนมี
เพียงสํวนน๎อยที่ต่ืนตัวเข๎ารํวมกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู๎วางแผนพัฒนาชุมชนแตํสํวนมากมีสํวนชํวยใน
การเตรียมเอกสารกิจกรรมแผนงานโรงการที่เป็นผลมาจากการประชุมของหมูํบ๎านเมื่อกลําวโดยสรุป  การ
เรียนรู๎และการมีสํวนรํวม  สํวนใหญํมีกระบวนการเรียนรู๎โดยวิธีบอกเลําภูมิปัญญา  อุดมการณ๑ของผู๎นํา
ชุมชน  โดยเริ่มจากการศึกษาประวัติท๎องถิ่นการศึกษาดูงาน  และการเรียนรู๎โดยผํานกระบวนการกลุํม  
กระต๎ุนความคิดเชิงสังคม  และเศรษฐกิจรอบตัว  สํวนปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎  มีปัจจัยภายใน  ได๎แกํ 
ผู๎นํา สมาชิก และนักพัฒนาในพื้นที่  ปัจจัยภายนอก  ได๎แกํ แหลํงทุนสนับสนุนงบประมาณ  แผนกิจกรรม
โครงการตํางๆนักวิชาการภายนอกชุมชน  และเอกสาร  สํวนการมีสํวนรํวมมีหลายปัจจัยเชํนกัน  ได๎แกํตาม
ภูมิลําเนา เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได๎ ตําแหนํงทางสังคม  อายุ และสถานภาพสมรส  
สําหรับปัจจัยที่มีผลตํอการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม  ได๎แกํ บริบทภายในชุมชนทั้งด๎านธรรมชาติการต้ังถิ่นฐาน  
ด๎านสังคมวัฒนธรรมของชาติพันธุ๑  ด๎านประสบการณ๑  แนวคิดและฐานคิดของคนในชุมชน  และ
กระบวนการปฏิสัมพันธ๑จากภายนอก  รวมทั้งแรงจูงใจ  ได๎แกํ การมีโอกาสเข๎ารํวมประมูลงานของชุมชน  
ได๎รับประโยชน๑จากโครงการของชุมชน  ได๎รับการแตํงตั้งเป็นกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ๎างและงาน
กํอสร๎างของชุมชน  หน๎าที่ของทุกคนตามกฎหมายที่ต๎องพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น  มีโอกาสเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนในชุมชน มีโอกาสก๎าวหน๎าทางการเมือง ได๎รับความสะดวกในการประสานงานกับหนํวยงานทาง
ราชการมักจะได๎รับเชิญเป็นตัวแทนของประชาชนไปรํวมงาน และมีโอกาสได๎รับเชิญเป็นประธานทํางานใน
ชุมชน   และ  พิพัฒน๑  ลาภปรารถนา  (2546 : บทคัดยํอ ) ได๎ศึกษาการมีสํวนรํวมในการบริหาร
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กรุงเทพมหานครของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  พบวํา  สมาชิกสภาฯมีสํวนรํวมในการพัฒนา
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูํในระดับคํอนข๎างสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน  พบวํา การมีสํวนรํวมในด๎าน
การศึกษามีสํวนรํวมมากที่สุด  รองลงมาได๎แกํ  ด๎านสวัสดิการสังคมและการกีฬาด๎านสาธารณูปโภค  ด๎าน
สาธารณสุข  ด๎านรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล๎อม  และด๎านการเงินและการคลังสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครที่มีเพศ อาย ุระดับการศึกษา ประสบการณ๑ในการดํารงตําแหนํงและกลุํมการเมืองที่สังกัด
แตกตํางกันมีสํวนรํวมในการพัฒนากรุงเทพมหานครทุกด๎านไมํแตกตํางกัน 

สมคิด พรมจุ๎ย และคณะ (2546 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเศรษฐกิจชุมชนหมูํบ๎านอีสานใต๎เกี่ยวกับ
ประวัติและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชน  ปัจจัยที่มีผลตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและ
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชนของหมูํบ๎านอีสานใต๎  พบวําในอดีตอีสานใต๎มีความอุดม
สมบูรณ๑ของทรัพยากรและการผลิตแบบยังชีพโดยมีอาชีพหลักคือทํานา แตํในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงจากวิถี
ชีวิตแบบสังคมเกษตรที่เรียบงํายเป็นการด้ินรนเพื่อการอยูํรอดหารายได๎มาจุนเจือครอบครัว  บางครอบครัว
ต๎องหารายได๎นอกภาคเกษตร  สาเหตุมาจากอํานาจรัฐการศึกษาและการศาสนา  การคมนาคม  การเพิ่ม
ของประชากร  การกําหนอกรอบพัฒนาประเทศและการรุกอยํางขนานใหญํของระบบทุนนิยม  การศึกษา
ปัจจัยที่มีผลตํอการคงอยูํของเศรษฐกิจชุมชนหมูํบ๎านอีสานใต๎  มีวัฒนธรรมและความเชื่อความสามารถใน
การจัดการทรัพยากรในชุมชนผู๎นําองค๑กรระดับชุมชน  ความเข๎มแข็งขององค๑กรทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในชุมชน พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคของชุมชนการสะสมทุนและแหลํงทุนเพื่อการผลิต  การใช๎
อํานาจรัฐและผลจากการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ภายนอกชุมชน  แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการศึกษา  คือ
การสร๎างระบบเศรษฐกิจโดยยึดฐานทางวัฒนธรรมใช๎กระบวนการทางประชาสังคมรํวมกันจัดการ
ทรัพยากรชุมชนให๎เกิดประสิทธิภาพ มีผู๎นําชุมชนที่เป็นท่ียอมรับเข๎มแข็งและสามารถแสวงหาความรํวมมือ
จากสํวนอ่ืนได๎โดยภาครัฐต๎องลดบทบาทเป็นผู๎แนะนําและสํงเสริม  ชุมชนต๎องสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎ตนเองไมํ
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม  และเทคโนโลยีชุมชนต๎องเรํงฟื้นฟูฐานทาง
ทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อเป็นทุนทางธรรมชาติ  ภาครัฐควรออกกฎหมายเพื่อสํงเสริมการดําเนิน
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางนําไปสูํการพัฒนาที่ย่ังยืน 

มงคล หนองแพ (2548 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาการเสริมสร๎างความรู๎  การมีสํวนรํวมและการพัฒนา
รูปแบบในการจัดการสิ่งแวดล๎อมของประชาชน  : กรณีศึกษา บ๎านระกาศหมูํที่  4 ตําบลบ๎านระกาศ  อําเภอ
บางบํอจังหวัดสมุทรปราการ กลุํมเป้าหมาย  47 คนโดยการสัมภาษณ๑  การสนทนากลุํม  และการสังเกต  ทํา
การวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการวิเคราะห๑เนื้อหาแล๎วนําข๎อมูลมาจัดระบบและจําแนกหมวดหมูํ  ทําการ
ตรวจสอบข๎อมูลแบบสามเส๎าแล๎วสังเคราะห๑เชื่อมโยงกันโดยระบบเหตุผลและตามลําดับเวลาเพื่อตอบ
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คําถามการวิจัย  จากนั้นนําข๎อสรุปที่ได๎กลับไปให๎ผู๎ให๎ข๎อมูลตรวจสอบความถูกต๎องอีกครั้งหนึ่ง  พบวํา 1) 
ปัญหาสิ่งแวดล๎อม  คือ ปัญหาขยะมูลฝอย  และปัญหาน้ําในคูคลองเนําเสีย  กลุํมเป้าหมายของการพัฒนา
จึงต๎องการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมแตํยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในวิธีการ  ขาดความรํวมมือและรูปแบบที่
เหมาะสมยุทธศาสตร๑การพัฒนาที่ใช๎ในการวิจัยและพัฒนา  คือ การอบรมความรู๎  การศึกษาดูงาน  การ
สาธิตการปฏิบัติกิจกรรม  และการติดตามชํวยเหลือและเสริมแรงเป็นระยะ  ๆ ผลการประเมินประสิทธิผล
ของยุทธศาสตร๑การพัฒนา  พบวํากลุํมเป้าหมายของการพัฒนามีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องสิ่งแวดล๎อม
เพิ่มขึ้น กลุํมเป้าหมายของการพัฒนามีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมของชุมชนมากขึ้น  และรูปแบบ
ของกิจกรรมการแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่ผู๎วิจัยและกลุํมเป้าหมายของการพัฒนารํวมกันกําหนดขึ้น  เกิด
ผลลัพธ๑ที่ดีในชุมชน  ได๎แกํ เกิดกองทุนจัดการสิ่งแวดล๎อมของชุมชนหนึ่งกองทุนประชาชนในชุมชนเกิด
ความตระหนักและตื่นตัวในการจัดการสิ่งแวดล๎อมของชุมชนมากขึ้น 

มณเฑียร บุญช๎างเผือก  และคณะ  (2550 : 160-161) ได๎ศึกษาเป้าหมายและแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของชุมชน  บ๎านป่าสักงาม  พบวําแนวทางสําคัญ
ต๎องทําความเข๎าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยหันมาทบทวนประสบการณ๑และสิ่งดีของชุมชน
เพื่อให๎ชาวชุมชนบทได๎สัมผัสความสําเร็จแม๎วําจะเป็นสิ่งเล็กน๎อยก็ตามแตํเป็นการทําให๎ชาวชุมชนบท
สามารถเขาถึงเหตุและอธิบายผล  เพื่อนําไปสูํการประมาณตนและการสร๎างภูมิคุ๎มกันจากประสบการณ๑
และกิจกรรมที่เป็นบทเรียนที่ทางชุมชนได๎ประสบความสําเร็จในการจัดการป่าที่ผํานมา  และจากการ
ประชุมแกนนําชุมชนเพื่อกําหนดรูปแบบการพัฒนาชุมชนรํวมกันด๎วยการทําแผนบูรณาการในการพัฒนา
ชุมชนแบบมีสํวนรํวมมีองค๑ประกอบเหลํานี้  คือ กองทุนหมูํบ๎าน  ฐานทรัพยากรตํางๆ  องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโรงเรียน  องค๑กรภายนอกตํางๆ  โดยรวบรวมข๎อมูล  จัดระบบตรวจสอบวิเคราะห๑ข๎อมูล  จัดทํา
แผนพัฒนาการบริหารจัดการหมูํบ๎าน  ซึ่งมีทีมเก็บข๎อมูล  ทีมเยาชน ทีมวิเคราะห๑จัดทําแผนและสรุปจัดทํา
รายงานในเวทีตรวจสอบข๎อมูลชุมชน  และเวทีประชาคมเมื่อกลําวโดยสรุป  เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและ
สิ่งแวดล๎อม  แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการศึกษา  คือ การสร๎างระบบเศรษฐกิจโดยยึดฐานทาง
วัฒนธรรมใช๎กระบวนการทางประชาสังคมรํวมกันจัดการทรัพยากรชุมชนให๎เกิดประสิทธิภาพ  มีผู๎นําชุมชน
ที่เป็นที่ยอมรับเข๎มแข็งและสามารถแสวงหาความรํวมมือจากสํวนอ่ืนได๎โดยภาครัฐต๎องลดบทบาทเป็นผู๎
แนะนําและสํงเสริม ชุมชนต๎องสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎ตนเองไมํกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม  
วัฒนธรรม  และเทคโนโลยี  ชุมชนต๎องเรํงฟื้นฟูฐานทางทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อเป็นทุนทางธรรมชาติ  
ภาครัฐควรออกกฎหมายเพื่อสํงเสริมการดําเนินเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางนําไปสูํการพัฒนาที่ย่ังยืน  
ปัจจัยที่มีผลตํอความสําเร็จมี  3 ปัจจัย คือ มีความรักและความพอใจในอาชีพเกษตร  มีความศรัทธาใน
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความเป็นหลักฐานที่มั่นคงสําหรับรุํนตํอไปซึ่งองค๑ประกอบโครงสร๎างหลัก
ควรเกิดจากการมีสํวนรํวมของชุมชน  ระดับการพัฒนาของชุมชนและประสิทธิภาพของชุมชน  สํวนปัญหา
สิ่งแวดล๎อม  คือ ปัญหาขยะมูลฝอย  และปัญหาน้ําในคูคลองเนําเสีย  กลุํมเป้าหมายของการพัฒนาจึง
ต๎องการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมแตํยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในวิธีการ  ขาดความรํวมมือและรูปแบบที่
เหมาะสม  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาที่ใช๎ในการวิจัยและพัฒนา  คือ การอบรมความรู๎  การศึกษาดูงาน  การ
สาธิต การปฏิบัติกิจกรรมและการติดตามชํวยเหลือและเสริมแรงเป็นระยะๆ 

จากการทบทวนวรรณกรรม  แนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวข๎องดังกลําว  ผู๎วิจัยจึงมีแนวคิดเพื่อ
เป็นกรอบในการศึกษาได๎ดังนี้  คือ การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีสํวนรํวมในการดําเนินการใดๆ  ขึ้นอยูํกับ
องค๑ประกอบตํางๆ หลายประการ ได๎แก ํเพศ    การศึกษา  เศรษฐกิจ  รายได๎ สถานภาพของบุคคลและการ
ติดตํอกับบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับกิจการนั้นๆ  ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องนี้จะดําเนินการและการคาดหวัง
ผลประโยชน๑จากการมีสํวนรํวมในการดําเนินการ  
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กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ                                                                              ตัวแปรตาม                   
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
    
    
ภาพที่ 2.2   กรอบแนวคิดงานวิจัย 

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
ภาพท่ี2.2   กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 
 

1.ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- สถานภาพการสมรส 

- ระดับการศึกษา 

ระดับการมีสํวนรํวมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล๎อม  ประกอบด๎วย 4  ด๎าน 
- การมีสํวนรํวมในการวางแผน/ตัดสินใจ  
- การมีสํวนรํวมปฏิบัติการ 
- การมีสํวนรํวมได๎รับประโยชน๑ 
- การมีสํวนรํวมติดตามและประเมินผล  

 
 

 
 

รูปแบบการมีสํวนรํวมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมกรณีศึกษา น้ําและ
ขยะ อําเภออัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม 

2. ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ 
- รายได๎       
- อาชีพ     
- ระยะเวลาที่อยูํในชุมชน 
- ตําแหนํง 
- การเป็นสมาชิกกลุํม   ชมรม   สมาคม 
- ชุมชนที่ทํานอยูํ       
- ชุมชนของทํานอยูํในเขตแหลํงน้ํา   
3.ปัจจัยการรับรู้ข่าวสาร 
 

แบบสนทนากลุ่ม 
แนวคิดทางสิ่งแวดล๎อม/ความรู๎ทางสิ่งแวดล๎อม 
นโยบายทางสิ่งแวดล๎อม 
ทัศนคติ/จิตสํานึกทางสิ่งแวดล๎อม 
 

www.ssru.ac.th



57 

 

 

www.ssru.ac.th



 

 

 

บทที4่ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาน้าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลา
ที่อาศัยอยู่ในชุมชน  การเป็นสมาชิก ต้าแหน่ง  และการรับรู้ข่าวสารทางสิ่งแวดล้อมโดยศึกษาจ้านวน
ความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ 
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ 
 
ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมและ
เศรษฐกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน  การเป็นสมาชิก ต าแหน่ง  และการรับรู้ข่าวสารทาง
สิ่งแวดล้อมโดยศึกษาจ านวนความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร 
 
ตารางท่ี 4.1  จ้านวนและร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง  
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1.ชุมชน   
- เทศบาลต้าบลอัมพวา 338 24.8 
- ต้าบลสวนหลวง 76 5.6 
- ต้าบลบางนางลี่ 420 30.8 
- ต้าบลแควอ้อม 166 12.2 
- ต้าบลท่าคา 237 17.4 
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ตารางท่ี 4.1  จ้านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
- ต้าบลบางแค 127 9.3 

รวม 1,364 100 
1. เพศ   
- ชาย 618 45.3 
- หญิง 746 54.7 

รวม 1,364 100 
2. อายุ   
  -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 ปีขึ้นไป 167 12.2 

รวม 1,364 100 
3. สถานภาพ   
   -โสด 511 37.5 
   -สมรส 749 54.9 
   -หม้าย 74 5.4 
   -แยกกันอยู่ 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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ตารางท่ี 4.1  จ้านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
5. อาชีพ   
   -เกษตรกรรม 324 23.7 
   -ค้าขาย 216 15.8 
   -รับจ้างทั่วไป 398 29.2 
   -รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 100 7.3 

   -อ่ืนๆ 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. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน   
   -ต้่ากว่า 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. ต้าแหน่งสมาชิก   
   -สมาชิก 232 17.0 
   -กรรมการ 100 7.3 
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ตารางท่ี 4.1  จ้านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
   -ประธาน 33 2.4 
   -อ่ืนๆ 999 73.2 

รวม 1,364 100 
 
จากตารางที่ 4.1  พบว่า ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้าแนกตามเพศ พบว่า

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.3 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 45.7   
จ้าแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง  41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.3  

รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 18.5 และช่วงอายุระหว่าง 61 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 12.2 

จ้าแนกตามสถานภาพการสมรส พบว่าส่วนใหญ่มีสถานภาพการสมรสคิดเป็นร้อยละ 54.9
รองลงมาคือสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 37.5 และแยกกันอยู่คิดเป็นร้อยละ 2.2 

จ้าแนกตามการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ  32.3 
รองลงมาคือ ระดับมัธยมต้น คิดเป็นร้อยละ 27.5  และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
1.2    

จ้าแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมาคือ 
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 23.7และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 7.3   

จ้าแนกตามรายได้ 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   

จ้าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน  พบว่า ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลา
มากกว่า 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 68.8 รองลงมาคือ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.7 

จ้าแนกตามการเป็นสมาชิก พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ  73.5  และเป็น
สมาชิก  คิดเป็นร้อยละ 26.5   

จ้าแนกตามต้าแหน่งสมาชิก พบว่า ส่วนใหญ่ด้ารงต้าแหน่ง อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 73.2 
รองลงมาคือ เป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 17.0 
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ตารางท่ี 4.2 จ้านวนและร้อยละการรับรู้ข่าวสารในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนจากสื่อต่างๆ  
 

ความถี่ในรับรู้ข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 
โทรทัศน์   
ไม่ได้รับข่าวสาร 47 3.4 
1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 561 41.1 
3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ 308 22.6 
มากกว่า  4  ครั้งต่อสัปดาห์ 448 32.8 

ความถี่ในรับรู้ข่าวสาร จ้านวน ร้อยละ 
รวม 1,364 100 

หนังสือพิมพ์   
ไม่ได้รับข่าวสาร 183 13.4 

1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 625 45.8 
3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ 300 22.0 
มากกว่า  4  ครั้งต่อสัปดาห์ 256 18.8 

รวม 1,364 100 
วารสาร/แผ่นพับ   
ไม่ได้รับข่าวสาร 565 41.4 
1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 576 42.2 
ความถี่ในรับรู้ข่าวสาร จ้านวน ร้อยละ 
3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ 159 11.7 
มากกว่า  4  ครั้งต่อสัปดาห์ 64 4.7 

รวม 1,364 100 
หอกระจายข่าวตามชุมชน   
ไม่ได้รับข่าวสาร 247 18.1 
1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 466 34.2 
3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ 402 29.5 
มากกว่า  4  ครั้งต่อสัปดาห์ 249 18.3 

รวม 1,364 100 
เพื่อนบ้าน/ญาติพี่น้อง   
ไม่ได้รับข่าวสาร 320 23.5 
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ตารางท่ี 4.2 จ้านวนและร้อยละการรับรู้ข่าวสารในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนจากสื่อต่างๆ  (ต่อ) 
 

ความถี่ในรับรู้ข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 
1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 709 52 
3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ 226 16.6 
มากกว่า  4  ครั้งต่อสัปดาห์ 109 8 

รวม 1,364 100 
เจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน   
ไม่ได้รับข่าวสาร 337 24.7 
1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 682 50.0 
ความถี่ในรับรู้ข่าวสาร จ้านวน ร้อยละ 
3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ 240 17.6 
มากกว่า  4  ครั้งต่อสัปดาห์ 105 7.7 

รวม 1,364 100 
วิทยุกระจายเสียง   
ไม่ได้รับข่าวสาร 278 20.4 
1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 564 41.3 
3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ 308 22.6 
มากกว่า  4  ครั้งต่อสัปดาห์ 214 15.7 

รวม 1,364 100 
การประชุมในที่ชุมชน   
ไม่ได้รับข่าวสาร 322 23.6 
1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 755 55.4 
3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ 165 12.1 
มากกว่า  4  ครั้งต่อสัปดาห์ 122 8.9 

รวม 1,364 100 
 

             จากตารางที ่4.2  พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับข่าวสารในการจัดการสิ่งแวดล้อม
จากโทรทัศน์  จ้านวน 561 คน โดยความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ  41.1  
การได้รับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่จ้านวน 625 คนโดยโดยความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร 1-2  
ครั้งต่อสัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ  45.8 วารสาร/แผ่นพับจ้านวน  576 คน  โดยความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร  
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1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 42.2 หอกระจายข่าว  จ้านวน 466 คน โดยความถี่ในการรับรู้
ข่าวสาร 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ  34.2 เพื่อนบ้าน/ญาติพี่น้องจ้านวน 709  คน  คน โดย
ความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ  52 เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน จ้านวน 
682 คน โดยความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 50 วิทยุกระจายเสียง
จ้านวน 564 คน โดยความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 41.3 และการ
ประชุมในที่ชุมชนจ้านวน 755 คน   ความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ  
55.4 ดังนั้นการได้รับสื่อในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะในความถี่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์  
เรียงล้าดับดังนี้  1. การประชุมในที่ชุมชน 2. เพื่อนบ้าน/ญาติพี่น้อง  และหนังสือพิมพ์ตามล้าดับ 
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ าและ
ขยะ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของเทศบาลต้าบลอัมพวาใน   
                   การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและ ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตาม  
                     รายด้าน และโดยภาพรวม 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
1. การวางแผน 2.44 0.88 น้อย 
2. การปฏิบัติ 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 
 

จากตารางที่ 4.3  พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของเทศบาลต้าบลอัมพวาในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม อ้าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 2.43  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ย 2.76อยู่ในระดับปานกลาง  
รองลงมาคือด้านการการประเมินผลค่าเฉลี่ย 2.42 อยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
การรับผลประโยชน์ ค่าเฉลี่ยคือ 2.08 อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของประชาชน โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ระดับปานกลาง 1 ด้าน และระดับน้อย 4 ด้าน 
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ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลสวนหลวงการ  
 จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและ ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตาม     
 รายด้านและ โดยภาพรวม  
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
1. การวางแผน 2.50 0.75 น้อย 
2. การปฏิบัติ 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 
 

จากตารางที่ 4.4  พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลสวนหลวงในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.65 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลมีค่าเฉลี่ย 2.99 อยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมา
คือด้านการการปฏิบัติค่าเฉลี่ย 2.92 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการรับ
ผลประโยชน์ ค่าเฉลี่ยคือ 2.22อยู่ในระดับน้อย  ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชน โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ระดับปานกลาง 2 ด้าน และระดับน้อย 2 ด้าน 

 
ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลบางนางลี่ การ 

        จดัการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและ ขยะ อ้าเภออัมพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม จา้แนก 
        ตามรายด้านและโดยภาพรวม 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
1. การวางแผน 2.74 0.75 ปานกลาง 
2. การปฏิบัติ 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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จากตารางที่ 4.5  พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลบางนางลี่ในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.76 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมด้านการได้รับประโยชน์มีค่าเฉลี่ย 2.89 อยู่ในระดับปานกลาง  
รองลงมาคือด้านการการปฏิบัติค่าเฉลี่ย 2.81 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
การรับการประเมินผลค่าเฉลี่ยคือ 2.61อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้การมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของประชาชน โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ระดับปานกลาง 4 ด้าน  
 
ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลแควอ้อม การ 

จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและ ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนก 
ตามรายด้าน และโดยภาพรวม 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
1. การวางแผน 2.61 0.93 ปานกลาง 
2. การปฏิบัติ 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 
 

จากตารางที่ 4.6  พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลแควอ้อมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.64 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ย 2.88อยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมาคือ
ด้านการการประเมินผลค่าเฉลี่ย 2.76 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการรับ
ผลประโยชน์ ค่าเฉลี่ยคือ 2.31อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชน โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ระดับปานกลาง 3 ด้าน และระดับน้อย 1 ด้าน 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลท่าคาการจัดการ                   
                    ส่ิงแวดล้อมด้านน้้าและ ขยะ อ้าเภออัมพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม จา้แนกตามรายด้าน 
                    และ โดยภาพรวม 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
1. การวางแผน 3.07 0.67 ปานกลาง 
2. การปฏิบัติ 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 
 

จากตารางที่ 4.7  พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลท่าคาในการจัดการสิ่งแวดล้อม     
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.72 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมด้านการวางแผนมีค่าเฉลี่ย  3.07 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ
ด้านการประเมินผลค่าเฉลี่ย 2.81อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการรับ
ผลประโยชน์ ค่าเฉลี่ยคือ 2.29 อยู่ในระดับน้อย  ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชน โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ระดับปานกลาง 3 ด้าน และระดับน้อย 1 ด้าน 
 
ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลบางแคในการ  
                    จดัการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและ ขยะ อ้าเภออัมพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม จา้แนกตาม  
                    รายด้านและโดยภาพรวม  
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
1. การวางแผน 2.65 0.79 ปานกลาง 
2. การปฏิบัติ 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 
 

จากตารางที่ 4.8  พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลบางแคในการจัดการสิ่งแวดล้อม   
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.67 เมื่อพิจารณา
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เป็นรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ย 2.99 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ
ด้านการการวางแผนค่าเฉลี่ย 2.65อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการรับ
ผลประโยชน์ ค่าเฉลี่ยคือ 2.41อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชน โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ระดับปานกลาง 3 ด้าน และระดับน้อย 1 ด้าน 
 
ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของเทศบาลต้าบลอัมพวา ใน  
 การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ  
 วางแผน  
 

การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
1. มีส่วนร่วมวิเคราะห์น้้า  2.15 1.25 น้อย 
2. มีส่วนร่วมวิเคราะห์ขยะ 2.56 1.28 น้อย 
3. มีส่วนร่วมวางแผนจัดการคุณภาพน้้า 2.49 0.81 น้อย 
4. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการน้้า 3.40 0.56 ปานกลาง 
5. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ 3.62 0.57 มาก 
6.เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท้าโครงการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

3.84 1.25 มาก 

รวม 2.68 0.83 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.9  พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต้าบลอัมพวา 

ด้านการวางแผนโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.68 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท้าโครงการสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ ค่าเฉลี่ย 3.62อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ การวิเคราะห์น้้า ค่าเฉลี่ย 2.15 อยู่ในระดับน้อย  ทั้งนี้การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนจาก
ตัวชี้วัด 6 ข้อ อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ระดับปานกลาง 1ข้อ และระดับน้อย 3 ข้อ  
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของเทศบาลต้าบลอัมพวา ใน  
 การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้า ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ  
 ปฏิบัติ  
 

การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
7. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการน้้า 3.57 0.64 มาก 
8. เข้าร่วมแก้ไขปัญหาด้านน้้า 3.49 0.65 มาก 
9. ท้าการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 3.59 0.65 มาก 
10. ก้าจัดและบ้าบัดน้้าเสียก่อนทิ้งลงแหล่งน้้า 2.85 0.99 ปานกลาง 
11. แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะปัญหา 2.39 1.02 น้อย 
12. มีส่วนร่วมจัดการน้้าโดยสร้างบ่อดักไขมัน          1.78 0.89 น้อย 

รวม 2.43 0.54 น้อย 
 

              จากตารางที ่4.10 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต้าบลอัมพ
วา อ้าเภออัมพวาโดยรวม ในด้านการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.43  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท้าการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ค่าเฉลี่ย 3.59ในระดับมาก  รองลงมาคือ 
เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการน้้า ค่าเฉลี่ย 3.57 อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีส่วน
ร่วมจัดการน้้าโดยสร้างบ่อดักไขมัน ค่าเฉลี่ย 1.78  อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ
จากตัวชี้วัด 6 ข้อ อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ระดับปานกลาง 1ข้อ และระดับน้อย 2 ข้อ  
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ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของเทศบาลต้าบลอัมพวาใน  
 การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้า และ ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้าน  
 การรับผลประโยชน์  
 

การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
13. ใช้ประโยชน์จากคลองที่สะอาดเพื่อท้าสวน        2.15 1.03 น้อย 
14. ใช้ประโยชน์จากน้้าคลองเพื่อเลี้ยงปลา             1.96 0.94 น้อย 
15. น้าน้้ามันที่ใช้แล้วและวัสดุทิ้งทางเกษตร
ผลิตพลังงานทดแทน           

1.97 0.97 น้อย 

16. มีรายได้เพิ่มจากการแยกขยะไปขาย 2.36 1.06 น้อย 
17. ชุมชนแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์จ้าหน่าย 1.97 0.98 น้อย 

รวม 2.43 0.54 น้อย 
 
จากตารางที่ 4.11 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล อ้าเภออัมพวา 

ในด้านการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 2.43 อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือมีรายได้เพิ่มจากการแยกขยะไปขาย ค่าเฉลี่ย 2.36 อยู่ในระดับน้อย รองลงมาคือ
ใช้ประโยชน์จากคลองที่สะอาดเพื่อท้าสวน  ค่าเฉลี่ย 2.15 อยู่ในระดับน้อย  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ใช้ประโยชน์จากน้้าคลองเพื่อเลี้ยงปลา  ค่าเฉลี่ย 1.96  อยู่ในระดับน้อย  ทั้งนี้การมีส่วนร่วม
ด้านการปฏิบัติจากตัวชี้วัด 5 ข้อ อยู่ในระดับน้อย 5 ข้อ  
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ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของเทศบาลต้าบลอัมพวา  
                      ในการ จดัการสิ่งแวดล้อมด้านน้้า ขยะ อ้าเภออัมพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม ด้านการ  
                       ติดตามประเมนิผล  
 

การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผล x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
18. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินน้้า 2.53 1.24 น้อย 
19. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินขยะ 2.46 1.15 น้อย 
20. มีส่วนร่วมในการประเมินในชุมชนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

2.33 1.14 น้อย 

21. มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

2.30 1.12 น้อย 

22. เข้าร่วมตรวจสอบการด้าเนินโครงการ 
เริ่มต้นจนสิ้นสุด 

2.47 1.18 น้อย 

รวม 2.43 0.54 น้อย 
 

จากตารางที่ 4.12  พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต้าบลอัมพวา 
อ้าเภออัมพวา ในด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.43 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินน้้า ค่าเฉลี่ย 2.53 อยู่ในระดับ
น้อย รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการต้ังแต่ต้นจนสุดท้าย ค่าเฉลี่ย 2.47 อยู่ในระดับ
น้อย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน ค่าเฉลี่ย 2.30 อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผลจากตัวชี้วัด 5 ข้อ 
อยู่ในระดับ อยู่ในระดับน้อย 5 ข้อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของสวนหลวง ในการจัดการ    
 สิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการวางแผน  
 

การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
1. มีส่วนร่วมวิเคราะห์น้้า  1.96 1.13 น้อย 
2. มีส่วนร่วมวิเคราะห์ขยะ 2.81 1.43 ปานกลาง 
3. มีส่วนร่วมวางแผนจัดการคุณภาพน้้า 3.01 1.18 ปานกลาง 
4. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการน้้า  3.68 0.76 มาก 
5. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ 3.81 0.85 มาก 
6. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท้าโครงการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

4.25 0.89 มากที่สุด 

รวม 2.65 0.48 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4. 13 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของต้าบลสวนหลวง ใน
ด้านการวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท้าโครงการสิ่งแวดล้อม  ค่าเฉลี่ย 4.25อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
รองลงมาคือ มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ ค่าเฉลี่ย 3.81อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ การวิเคราะห์น้้า ค่าเฉลี่ย 1.96 อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนจาก
ตัวชี้วัด 6 ข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  1 ข้อ ระดับมาก 2 ข้อ ระดับปานกลาง 2 ข้อ และระดับน้อย 1 ข้อ  
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ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลสวนหลวง ในการ  
 จัดการ สิ่งแวดล้อมด้านน้้า ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการปฏิบัติ  
 

การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
7. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการน้้า 3.98 0.75 มาก 
8. เข้าร่วมแก้ไขปัญหาด้านน้้า 3.78 0.85 มาก 
9. ท้าการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 3.85 0.87 มาก 
10. ก้าจัดและบ้าบัดน้้าเสียก่อนทิ้งลงแหล่งน้้า 2.86 0.94 ปานกลาง 
11. แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะปัญหา 2.22 0.90 น้อย 
12. มีส่วนร่วมจัดการน้้าโดยสร้างบ่อดักไขมัน          1.78 0.78 น้อย 

รวม 2.65 0.48 น้อย 
 
จากตารางที่ 4.14 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของต้าบลสวนหลวง อ้าเภอ

อัมพวา ในด้านการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการน้้า  ค่าเฉลี่ย 3.98 ในระดับมาก  รองลงมาคือ ท้าการ
คัดแยกขยะก่อนทิ้ง  ค่าเฉลี่ย 3.85 อยู่ในระดับมาก  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมจัดการ
น้้าโดยสร้างบ่อดักไขมัน  ค่าเฉลี่ย 1.78 อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติจากตัวชี้วัด 
6 ข้อ อยู่ในระดับมาก 3  ข้อ ระดับปานกลาง 1 ข้อ และระดับน้อย 2 ข้อ  
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ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลสวนหลวง ในการ  
 จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้า และ ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการรับ  
 ผลประโยชน์  
 

การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
13. ใช้ประโยชน์จากคลองที่สะอาดเพื่อท้าสวน 2.47 1.06 น้อย 
14. ใช้ประโยชน์จากน้้าคลองเพื่อเลี้ยงปลา          2.07 0.87 น้อย 
15. น้าน้้ามันที่ใช้แล้วและวัสดุทิ้งทางเกษตร
ผลิตพลังงานทดแทน 

2.21 0.86 น้อย 

16. มีรายได้เพิ่มจากการแยกขยะไปขาย 2.25 1.03 น้อย 
17. ชุมชนแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์จ้าหน่าย 2.10 0.80 น้อย 

รวม 2.65 0.48 น้อย 
 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของต้าบลสวนหลวง อ้าเภอ
อัมพวา ในด้านการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 2.65 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ใช้ประโยชน์จากคลองที่สะอาดเพื่อท้าสวน ค่าเฉลี่ย 2.47 อยู่ใน
ระดับน้อย รองลงมาคือ มีรายได้เพิ่มจากการแยกขยะไปขาย ค่าเฉลี่ย 2.25 อยู่ในระดับน้อย  ส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ใช้ประโยชน์จากน้้าคลองเพื่อเลี้ยงปลา  ค่าเฉลี่ย 2.07 อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้
การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติจากตัวชี้วัด 5 ข้อ อยู่ในระดับน้อย 5 ข้อ  
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ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลสวนหลวงในการ  
 จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้า ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการติดตาม  
 ประเมินผล  
 

การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผล x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
18. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินน้้า 3.06 1.08 ปานกลาง 
19. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินขยะ 2.89 0.91 ปานกลาง 
20. มีส่วนร่วมในการประเมินในชุมชนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

3.02 1.05 ปานกลาง 

21. มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

3.01 1.05 ปานกลาง 

22. เข้าร่วมตรวจสอบการด้าเนินโครงการ 
เริ่มต้นจนสิ้นสุด 

2.96 0.99 ปานกลาง 

รวม 2.65 0.540.48 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของต้าบลสวนหลวง อ้าเภอ
อัมพวา ในด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.65  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินน้้าค่าเฉลี่ย 3.06 อยู่ในระดับ
ปานกลาง รองลงมาคือ มีมีส่วนร่วมในการประเมินในชุมชนร่วมกับหน่วยงานภายนอก ค่าเฉลี่ย 3.02 
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินขยะ
ค่าเฉลี่ย 2.89 อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผลจากตัวชี้วัด 5 ข้อ 
อยู่ในระดับ ปานกลาง 5ข้อ   
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ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลบางนางลี่ ในการ  
 จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ  
 วางแผน  
 

การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
1. มีส่วนร่วมวิเคราะห์น้้า  2.76 0.84 ปานกลาง 
2. มีส่วนร่วมวิเคราะห์ขยะ 2.90 0.89 ปานกลาง 
3. มีส่วนร่วมวางแผนจัดการคุณภาพน้้า 2.80 0.86 ปานกลาง 
4. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการน้้า  2.83 0.87 ปานกลาง 
5. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ 2.93 0.91 ปานกลาง 
6. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท้าโครงการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

2.39 1.06 น้อย 

รวม 2.76 0.63 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.17  พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของต้าบลบางนางลี่   
อ้าเภออัมพวา ในด้านการวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.76เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือมีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ ค่าเฉลี่ย 2.93 อยู่ในระดับปานกลาง  
รองลงมาคือ มีส่วนร่วมการวิเคราะห์ขยะ ค่าเฉลี่ย 2.90ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท้าโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 2.39 อยู่ในระดับน้อย  
ทั้งนี้การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนจากตัวชี้วัด 6 ข้อ อยู่ใน ระดับปานกลาง 5 ข้อ และระดับน้อย 1 ข้อ  
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ตารางท่ี 4.18 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลบางนางลี่ ในการ  
 จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้า ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการปฏิบัติ  
 

การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
7. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการน้้า 2.93 0.92 ปานกลาง 
8. เข้าร่วมแก้ไขปัญหาด้านน้้า 2.97 0.92 ปานกลาง 
9. ท้าการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 3.27 0.97 ปานกลาง 
10. ก้าจัดและบ้าบัดน้้าเสียก่อนทิ้งลงแหล่งน้้า 2.60 0.86 ปานกลาง 
11. แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะปัญหา 2.65 0.98 ปานกลาง 
12. มีส่วนร่วมจัดการน้้าโดยสร้างบ่อดักไขมัน          2.40 0.95 น้อย 

รวม 2.76 0.63 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของต้าบลบางนางลี่ อ้าเภอ
อัมพวา ในด้านการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท้าการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ค่าเฉลี่ย 3.27 ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ เข้า
ร่วมแก้ไขปัญหาด้านน้้า  ค่าเฉลี่ย 2.97 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีส่วน
ร่วมจัดการน้้าโดยสร้างบ่อดักไขมัน ค่าเฉลี่ย 2.40 อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ
จากตัวชี้วัด 6 ข้อ อยู่ใน ระดับปานกลาง 5 ข้อ  และระดับน้อย 1 ข้อ  

 

ตารางท่ี 4.19 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลบางนางลี่ ในการ  
 จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้า และ ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการรับ  
 ผลประโยชน์  

 

การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
13. ใช้ประโยชน์จากคลองที่สะอาดเพื่อท้าสวน 3.59 1.03 มาก 
14. ใช้ประโยชน์จากน้้าคลองเพื่อเลี้ยงปลา          2.66 1.09 ปานกลาง 
15. น้าน้้ามันที่ใช้แล้วและวัสดุทิ้งทางเกษตร
ผลิตพลังงานทดแทน 

2.48 1.15 น้อย 

16. มีรายได้เพิ่มจากการแยกขยะไปขาย 3.16 1.20 ปานกลาง 
17. ชุมชนแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์จ้าหน่าย 2.57 1.16 น้อย 

รวม 2.76 0.63 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.19 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของต้าบลบางนางลี่ อ้าเภอ
อัมพวา ในด้านการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 2.76 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ใช้ประโยชน์จากคลองที่สะอาดเพื่อท้าสวน ค่าเฉลี่ย 3.59 อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ มีรายได้เพิ่มจากการแยกขยะไปขาย  ค่าเฉลี่ย 3.16 อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ น้าน้้ามันที่ใช้แล้วและวัสดุทิ้งการเกษตรผลิตพลังงานทดแทน  ค่าเฉลี่ย 2.48  อยู่
ในระดับน้อย ทั้งนี้การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติจากตัวชี้วัด 5 ข้อ อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ ระดับปาน
กลาง 2 ข้อ และระดับน้อย 2 ข้อ  

 
ตารางท่ี 4.20 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลบางนางลี่ ในการ  
 จัดการ สิ่งแวดล้อมด้านน้้า ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ  
 ติดตามประเมินผล  
 

การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผล x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
18. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินน้้า 2.68 0.97 ปานกลาง 
19. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินขยะ 2.71 0.98 ปานกลาง 
20. มีส่วนร่วมในการประเมินในชุมชนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

2.60 0.96 ปานกลาง 

21. มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

2.61 0.99 ปานกลาง 

22. เข้าร่วมตรวจสอบการด้าเนินโครงการ 
เริ่มต้นจนสิ้นสุด 

2.44 0.99 น้อย 

รวม 2.76 0.63 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.20 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของต้าบลบางนางลี่ อ้าเภอ

อัมพวา ในด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.76  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินขยะ .มีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินขยะ ค่าเฉลี่ย 2.71 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินน้้าค่าเฉลี่ย 2.68 อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือเข้าร่วมตรวจสอบการ
ด้าเนินโครงการ เริ่มต้นจนสิ้นสุด  ค่าเฉลี่ย 2. 44 อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้การมีส่วนร่วมด้านการติดตาม
ประเมินผลจากตัวชี้วัด 5 ข้อ อยู่ในระดับ ปานกลาง 4 ข้อ  และระดับน้อย 1 ข้อ      
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ตารางท่ี 4.21 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลแควอ้อม ในการ  
 จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ  
 วางแผน  
 

การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
1. มีส่วนร่วมวิเคราะห์น้้า  2.11 1.39 น้อย 
2. มีส่วนร่วมวิเคราะห์ขยะ 2.30 1.32 น้อย 
3. มีส่วนร่วมวางแผนจัดการคุณภาพน้้า 2.72 0.87 ปานกลาง 
4. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการน้้า  3.32 0.53 ปานกลาง 
5. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ 3.54 0.62 มาก 
6. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท้าโครงการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

4.32 0.83 มาก 

รวม 2.64 0.49 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.21  พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของต้าบลแควอ้อม อ้าเภอ

อัมพวา ในด้านการวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท้าโครงการสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ  ค่าเฉลี่ย 3.54อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การวิเคราะห์น้้า  ค่าเฉลี่ย 2.11 อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้การมีส่วนร่วมด้านการ
วางแผนจากตัวชี้วัด 6 ข้อ อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ระดับปานกลาง 2 ข้อ และระดับน้อย 2 ข้อ  
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ตารางท่ี 4.22 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลแควอ้อม ในการจัดการ  
 สิ่งแวดล้อม ด้านน้้า ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการปฏิบัติ 
 

การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
7. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการน้้า 3.64 0.63 มาก 
8. เข้าร่วมแก้ไขปัญหาด้านน้้า 3.56 0.58 มาก 
9. ท้าการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 3.58 0.61 มาก 
10. ก้าจัดและบ้าบัดน้้าเสียก่อนทิ้งลงแหล่งน้้า 3.06 1.01 ปานกลาง 
11. แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะปัญหา 2.42 0.97 น้อย 
12. มีส่วนร่วมจัดการน้้าโดยสร้างบ่อดักไขมัน          2.40 0.95 น้อย 

รวม 2.64 0.49 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.22  พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของต้าบลแควอ้อม อ้าเภอ
อัมพวา ในด้านการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการน้้า ค่าเฉลี่ย 3.64 ในระดับมาก รองลงมาคือ ท้าการ
คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ค่าเฉลี่ย 3.58 อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมจัดการ
น้้าโดยสร้างบ่อดักไขมัน  ค่าเฉลี่ย 2.40  อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติจาก
ตัวชี้วัด 6 ข้อ อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ระดับปานกลาง 1 ข้อ และระดับน้อย 2 ข้อ  

 

ตารางท่ี 4.23 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลแควอ้อม ในการ  
 จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้า และ ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการรับ   
 ผลประโยชน์  
 

การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
13. ใช้ประโยชน์จากคลองที่สะอาดเพื่อท้าสวน 2.87 0.98 ปานกลาง 
14. ใช้ประโยชน์จากน้้าคลองเพื่อเลี้ยงปลา          2.14 0.82 น้อย 
15. น้าน้้ามันที่ใช้แล้วและวัสดุทิ้งทางเกษตร
ผลิตพลังงานทดแทน 

1.98 0.89 น้อย 

16. มีรายได้เพิ่มจากการแยกขยะไปขาย 2.56 1.01 ปานกลาง 
17. ชุมชนแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์จ้าหน่าย 2.01 0.80 น้อย 

รวม 2.64 0.49 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.23 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของต้าบลแควอ้อม อ้าเภอ
อัมพวา ในด้านการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 2.64 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ใช้ประโยชน์จากคลองที่สะอาดเพื่อท้าสวน  ค่าเฉลี่ย 2.87 อยู่ในระดับปาน
กลาง รองลงมาคือ มีรายได้เพิ่มจากการแยกขยะไปขาย ค่าเฉลี่ย 2.56 อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ น้าน้้ามันที่ใช้แล้วและวัสดุทิ้งการเกษตรผลิตพลังงานทดแทน  ค่าเฉลี่ย 1.98  
อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติจากตัวชี้วัด 5 ข้อ ระดับปานกลาง 2 ข้อ และระดับ
น้อย 3 ข้อ  

 
ตารางท่ี 4.24 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลแควอ้อม ในการ 
 จัดการ สิ่งแวดล้อมด้านน้้า ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ  
 ติดตามประเมินผล  
 

การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผล x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
18. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินน้้า 2.75 0.89 ปานกลาง 
19. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินขยะ 2.84 0.93 ปานกลาง 
20. มีส่วนร่วมในการประเมินในชุมชนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

2.69 0.91 ปานกลาง 

21. มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

2.69 0.96 ปานกลาง 

22. เข้าร่วมตรวจสอบการด้าเนินโครงการ 
เริ่มต้นจนสิ้นสุด 

2.84 0.96 ปานกลาง 

รวม 2.64 0.49 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.24 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของต้าบลแควอ้อม อ้าเภอ

อัมพวา ในด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินน้้า  ค่าเฉลี่ย 2.89 อยู่ในระดับปาน
กลาง  รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินขยะ   ค่าเฉลี่ย 2.84 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน  มีส่วนร่วมใน
การประเมินในชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ค่าเฉลี่ย 2.69 อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้การมีส่วนร่วม
ด้านการติดตามประเมินผลจากตัวชี้วัด 5 ข้อ อยู่ในระดับ ปานกลาง 5 ข้อ   
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ตารางท่ี 4.25 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลบางแคในการจัดการ 
 สิ่งแวดล้อม ด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการวางแผน 
 

การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
1. มีส่วนร่วมวิเคราะห์น้้า  1.87 1.26 น้อย 
2. มีส่วนร่วมวิเคราะห์ขยะ 2.84 1.26 ปานกลาง 
3. มีส่วนร่วมวางแผนจัดการคุณภาพน้้า 2.44 0.76 น้อย 
4. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการน้้า  3.29 0.53 ปานกลาง 
5. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ 3.40 0.58 ปานกลาง 
6. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท้าโครงการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

4.33 0.91 มาก 

รวม 2.67 0.57 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.25 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของต้าบลบางแค อ้าเภออัมพวา 
ในด้านการวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท้าโครงการสิ่งแวดล้อม  ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  รองลงมาคือ มีส่วนร่วม ตัดสินใจจัดการขยะ ค่าเฉลี่ย 3.40อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การวิเคราะห์น้้า ค่าเฉลี่ย 1.87 อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้การมีส่วนร่วมด้านการ
วางแผนจากตัวชี้วัด 6 ข้อ อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ ระดับปานกลาง 3 ข้อ และระดับน้อย 2 ข้อ  

 
ตารางท่ี 4.26 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลบางแคในการจัดการ 
 สิ่งแวดล้อม ด้านน้้า ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการปฏิบัติ 
 

การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
7. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการน้้า 3.44 0.66 มาก 
8. เข้าร่วมแก้ไขปัญหาด้านน้้า 3.58 0.69 มาก 
9. ท้าการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 3.41 0.80 มาก 
10. ก้าจัดและบ้าบัดน้้าเสียก่อนทิ้งลงแหล่งน้้า 2.96 0.95 ปานกลาง 
11. แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะปัญหา 2.67 0.93 ปานกลาง 
12. มีส่วนร่วมจัดการน้้าโดยสร้างบ่อดักไขมัน          1.89 0.81 น้อย 

รวม 2.67 0.57 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.26 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของบางแค อ้าเภออัมพวา ใน
ด้านการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ท้าการ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ค่าเฉลี่ย 3.50 ในระดับมาก รองลงมาคือ เข้าร่วมกิจกรรมการ
จัดการน้้า ค่าเฉลี่ย 3.41 อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมจัดการน้้าโดย
สร้างบ่อดักไขมัน ค่าเฉลี่ย 1.97 อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติจากตัวชี้วัด 6 ข้อ 
อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ระดับปานกลาง 3 ข้อ และระดับน้อย 1 ข้อ  
 
ตารางท่ี 4.27 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลบางแค ในการจัดการ 
 สิ่งแวดล้อม ด้านน้้า และ ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการรับ 
 ผลประโยชน์ 
 

การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
13. ใช้ประโยชน์จากคลองที่สะอาดเพื่อท้าสวน 2.85 1.00 ปานกลาง 
14. ใช้ประโยชน์จากน้้าคลองเพื่อเลี้ยงปลา          2.29 0.91 น้อย 
15. น้าน้้ามันที่ใช้แล้วและวัสดุทิ้งทางเกษตร
ผลิตพลังงานทดแทน 

2.23 0.80 น้อย 

16. มีรายได้เพิ่มจากการแยกขยะไปขาย 2.40 0.91 น้อย 
17. ชุมชนแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์จ้าหน่าย 2.30 0.85 น้อย 

รวม 2.67 0.57 น้อย 
 

จากตารางที่ 4.27  พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของต้าบลบางแคอ้าเภอ
อัมพวา โดยรวมในด้านการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 2.67อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มค่ีาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ใช้ประโยชน์จากคลองที่สะอาดเพื่อท้าสวน  ค่าเฉลี่ย 2.85 อยู่ในระดับ
ปานกลาง รองลงมาคือ มีรายได้เพิ่มจากการแยกขยะไปขาย ค่าเฉลี่ย 2.40 อยู่ในระดับน้อย  ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ น้าน้้ามันที่ใช้แล้วและวัสดุทิ้งการเกษตรผลิตพลังงานทดแทน  ค่าเฉลี่ย 2.23  อยู่ใน
ระดับน้อยทั้งนี้การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติจากตัวชี้วัด 5 ข้อ ระดับปานกลาง 1 ข้อ และระดับน้อย  
4 ข้อ  
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ตารางท่ี 4.28 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลบางแค ใน  
                     การจดัการ สิ่งแวดล้อมด้านน้้า ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ  
                       ติดตามประเมนิผล  
 

การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผล x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
18. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินน้้า 2.70 1.18 ปานกลาง 
19. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินขยะ 2.63 1.06 ปานกลาง 
20. มีส่วนร่วมในการประเมินในชุมชนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

2.60 1.07 ปานกลาง 

21. มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

2.49 1.05 น้อย 

22. เข้าร่วมตรวจสอบการด้าเนินโครงการ 
เริ่มต้นจนสิ้นสุด 

2.74 1.07 ปานกลาง 

รวม 2.67 0.57 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.28  พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของบางแค อ้าเภออัมพวา 
ในด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือเข้าร่วมตรวจสอบการด้าเนินโครงการเริ่มต้นจนสิ้นสุด ค่าเฉลี่ย 2.7 4 อยู่ใน
ระดับปานกลาง  รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินน้้า ค่าเฉลี่ย 2.70 อยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน ค่าเฉลี่ย 2.49 อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผลจากตัวชี้วัด 5 ข้อ 
อยู่ในระดับ ปานกลาง 4 ข้อ และระดับน้อย 1 ข้อ 
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ตารางท่ี 4.29 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลท่าคา ในการจัดการ    
 สิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการวางแผน  
 

การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
1. มีส่วนร่วมวิเคราะห์น้้า  2.53 1.27 น้อย 
2. มีส่วนร่วมวิเคราะห์ขยะ 2.95 1.40 ปานกลาง 
3. มีส่วนร่วมวางแผนจัดการคุณภาพน้้า 2.71 1.01 ปานกลาง 
4. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการน้้า  3.49 0.72 มาก 
5. มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ 3.83 0.68 มาก 
6. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท้าโครงการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

4.64 0.66 มากที่สุด 

รวม 2.72 0.54 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.29 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของต้าบลท่าคา อ้าเภออัมพวา 
ในด้านการวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท้าโครงการสิ่งแวดล้อม  ค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  รองลงมาคือ มีส่วนร่วมตัดสินใจจัดการขยะ ค่าเฉลี่ย 3.83อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ การวิเคราะห์น้้า  ค่าเฉลี่ย 2.53  อยู่ในระดับน้อย  ทั้งนี้การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนจาก
ตัวชี้วัด 6 ข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ข้อ ระดับมาก 2  ข้อ ระดับปานกลาง 2 ข้อ และระดับน้อย 1 ข้อ  

 

ตารางท่ี 4.30 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลท่าคาในการจัดการ  
 สิ่งแวดล้อม ด้านน้้า ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการปฏิบัติ 
 

การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
7. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการน้้า 3.67 0.74 มาก 
8. เข้าร่วมแก้ไขปัญหาด้านน้้า 3.64 0.81 มาก 
9. ท้าการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 3.64 0.74 มาก 
10. ก้าจัดและบ้าบัดน้้าเสียก่อนทิ้งลงแหล่งน้้า 2.70 0.93 ปานกลาง 
11. แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะปัญหา 2.17 0.78 น้อย 
12. มีส่วนร่วมจัดการน้้าโดยสร้างบ่อดักไขมัน          1.82 0.80 น้อย 

รวม 2.72 0.54 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.30 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของต้าบลท่าคา อ้าเภออัมพวา 
ในด้านการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือเข้า ร่วมกิจกรรมการจัดการน้้า ค่าเฉลี่ย 3.67 ในระดับมาก รองลงมาคือ เข้าร่วมแก้ไขปัญหา
ด้านน้้า ท้าการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ค่าเฉลี่ย 3.64 อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มี
ส่วนร่วมจัดการน้้าโดยสร้างบ่อดักไขมัน ค่าเฉลี่ย 1. 82 อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้การมีส่วนร่วมด้านการ
ปฏิบัติจากตัวชี้วัด 6 ข้อ อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ระดับปานกลาง 1 ข้อ และระดับน้อย 2 ข้อ  

 
ตารางท่ี 4.31 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลท่าคา ในการจัดการ 
 สิ่งแวดล้อม ด้านน้้า และ ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการได้รับ 
 ผลประโยชน์ 
 

การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
13. ใช้ประโยชน์จากคลองที่สะอาดเพื่อท้าสวน 2.58 1.03 น้อย 
14. ใช้ประโยชน์จากน้้าคลองเพื่อเลี้ยงปลา          2.22 0.92 น้อย 
15. น้าน้้ามันที่ใช้แล้วและวัสดุทิ้งทางเกษตร
ผลิตพลังงานทดแทน 

2.09 1.00 น้อย 

16. มีรายได้เพิ่มจากการแยกขยะไปขาย 2.35 1.00 น้อย 
17. ชุมชนแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์จ้าหน่าย 2.24 0.94 น้อย 

รวม 2.72 0.54 น้อย 
 

จากตารางที่ 4.31 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของต้าบลท่าคาอ้าเภออัมพวา 
ในด้านการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 2.72 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ใช้ประโยชน์จากคลองที่สะอาดเพื่อท้าสวน ค่าเฉลี่ย 2.58 อยู่ในระดับน้อย 
รองลงมาคือ มีรายได้เพิ่มจากการแยกขยะไปขาย  ค่าเฉลี่ย 2.35 อยู่ในระดับน้อย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ น้าน้้ามันที่ใช้แล้วและวัสดุทิ้งการเกษตรผลิตพลังงานทดแทน  ค่าเฉลี่ย 2.09  อยู่ในระดับน้อย  
ทั้งนี้การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติจากตัวชี้วัด 5 ข้อ อยู่ในระดับน้อย 5 ข้อ  
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ตารางท่ี 4.32 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อระดับการมีส่วนร่วมของต้าบลท่าคา ในการจัดการ  
 สิ่งแวดล้อม ด้านน้้า ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการติดตาม 
 ประเมินผล 
 

การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผล x  SD ระดับการมีส่วนร่วม 
18. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินน้้า 2.88 1.00 ปานกลาง 
19. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินขยะ 2.90 1.08 ปานกลาง 
20. มีส่วนร่วมในการประเมินในชุมชนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

2.75 1.06 ปานกลาง 

21. มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

2.70 1.02 ปานกลาง 

22. เข้าร่วมตรวจสอบการด้าเนินโครงการ 
เริ่มต้นจนสิ้นสุด 

2.81 1.09 ปานกลาง 

รวม 2.72 0.54 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.32  พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของต้าบลท่าคา อ้าเภออัมพวา 
ในด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินขยะ ค่าเฉลี่ย 2.90 อยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมา
คือ มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินน้้า ค่าเฉลี่ย 2.88  อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ค่าเฉลี่ย 2.70 อยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งนี้การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผลจากตัวชี้วัด 5 ข้อ อยู่ในระดับ ปานกลาง 5 ข้อ    

                                                                                                          
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้ าและขยะ
จ าแนก ตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ 
                เป็นการเปรียบเทียบการมสีว่นร่วมของชมุชนในการจดัการสิ่งแวดล้อมจา้แนกตามตัวแปร
ชุมชนโดยใช้สถิติทดสอบ One way  ANOVA ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ส้าหรับตัวแปร 2 กลุ่ม
ใช้ t-test และตัวแปร 3 กลุ่มใช้ F-test  เมื่อพบความแตกต่างกันจะท้าการทดสอบเป็นรายคู่ LSD  
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



98 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



 
98 

ตารางท่ี  4.33   เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน ้าและขยะอ้าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามต้าบล 
 

 
การมีส่วนร่วม 

ต้าบล 

เทศบาล สวนหลวง บางนางลี่ ท่าคา แควอ้อม บางแค 

x  SD. x  SD. x  SD. x  SD. x  SD. x  SD. 
1. การวางแผน 
2. การปฏิบัติ 
3. การรับ
ผลประโยชน์ 
4. การติดตามและ
ประเมินผล 

2.44 
2.76 
2.08 

 
2.42 

0.88 
0.97 
0.76 

 
1.03 

2.50 
2.92 
2.22 

 
2.99 

0.75 
0.95 
0.69 

 
0.93 

2.74 
2.81 
2.89 

 
2.61 

0.75 
0.69 
0.77 

 
0.85 

3.07 
2.70 
2.29 

 
2.81 

0.67 
0.92 
0.81 

 
0.92 

2.61 
2.88 
2.31 

 
2.76 

0.93 
0.94 
0.64 

 
0.83 

2.65 
2.99 
2.41 

 
2.63 

0.79 
0.99 
0.66 

 
0.98 

รวม 2.43 0.54 2.65 0.48 2.76 0.63 2.72 0.54 2.64 0.49 2.67 0.57 
 
        จากตารางที ่4.33  พบว่าพื นที่ต้าบลบางนางลี่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน ้าและขยะโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 2.76    
รองลงมาคือต้าบลท่าคา  มีค่าเฉลี่ย 2.72  และเทศบาลต้าบลอัมพวา  มีค่าเฉลี่ย 2.43 ซึ่งในแต่ละพื นที่มีขนาดของพื นที่แตกต่างกัน  จ้านวนประชากรแตกต่างกัน   
สถานภาพทางสังคมแตกต่างกันกล่าวคือเป็นสังคมเมือง มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวกับสังคมการเกษตรกรรม  ย่อมมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน
น ้าและขยะแตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.34 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้้าและขยะ  
 อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามพื้นที่  
 

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.การปฏิบัติ 
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  

 
จากตารางที่ 4.34  พบว่า การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม อ้าเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามพื้นที่ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One way 
ANOVAs) พบว่า ประชาชน อ้าเภออัมพวาที่อยู่ในพื้นที่แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งในด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ        
ด้านการรับผลประโยชน์  ด้านการติดตามและประเมินผล เมื่อพบความแตกต่าง จึงท้าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้ค่าสถิติ LSD รายละเอียดดังตารางที่ 4.35 - 4.38 
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ตารางท่ี 4.35 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนของชุมชนในการจัดการ 
 สิ่งแวดล้อม ด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่ จ้าแนก 
 ตามพื้นที่  
 

การมีส่วน
ร่วมในการ

จัดการ
สิ่งแวดล้อม 

x  SD 

พื้นที่ 

เทศบาล สวนหลวง บางนางลี่ 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 
บางนางลี่ 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      - 
* ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการการ
วางแผนพบว่า พื้นที่ในต้าบล 6  ต้าบลมีความแตกต่างกันคู่ที่ หนึ่งพื้นที่เทศบาลกับสวนหลวง  คู่ที่สอง
เทศบาลกับบางนางลี่  คู่ที่สาม เทศบาลกับ แควอ้อม คู่ท่ีสี่ เทศบาลกับท่าคา  คู่ที่ห้า ระหว่างเทศบาล
กับบางแคคู่แตกต่างระหว่างสวนหลวงกับบางนางลี่ คู่สวนหลวงกับท่าคา  คู่แตกต่างระหว่างบางนางลี่
กับท่าคาและคู่แตกต่างระหว่างท่าคากับแควอ้อม  ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.36 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการของชุมชนในการ 
 จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่  
 จ้าแนกตามพื้นที่  
 

การมีส่วน
ร่วมในการ

จัดการ
สิ่งแวดล้อม 

x  SD 

พื้นที่ 

เทศบาล สวนหลวง บางนางลี่ 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 
บางนางลี่ 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      - 
 
* ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ
ปฏิบัติการพบว่า พื้นที่ในต้าบล 6 ต้าบลมีความแตกต่างกันคู่ที่ หนึ่งพื้นที่เทศบาลกับบางนางลี่ คู่ที่ 
สองเทศบาลกับท่าคา คู่ที่สาม เทศบาลกับ แควอ้อม คู่ท่ีสี่  เทศบาลกับท่าคา  คู่ที่ห้า ระหว่างสวน
หลวงกับบางนางลี่คู่แตกต่างระหว่างบางนางลี่กับแควอ้อม คู่บางนางลี่กับท่าคา คู่แตกต่างระหว่าง
บางนางลี่กับบางแค และคู่แตกต่างระหว่างท่าคากับแควอ้อม ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกัน 

 
 
 
 

 
ตารางท่ี 4.37 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมด้านการรับประโยชน์ของชุมชนในการ  
 จัดการ สิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่  
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 จ้าแนกตามพื้นที่  
 

การมีส่วน
ร่วมในการ

จัดการ
สิ่งแวดล้อม 

x  SD 

พื้นที่ 

เทศบาล สวนหลวง บางนางลี่ 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* 
บางนางลี่ 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      - 
* ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.37 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการรับประโยชน์พบว่า 
คู่ที่แตกต่างกันคู่ที่ หนึ่งเทศบาลกับบางแค คู่ที่ สองสวนหลวงกับแควอ้อม คู่ท่ีสามแควอ้อมกับท่าคา
และคู่ที่สี่ท่าคากับบางแค ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.38 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลของชุมชนในการ  
                        จัดการ สิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่   
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                        จ้าแนกตามพื้นที่ 
 

การมีส่วน
ร่วมในการ

จัดการ
สิ่งแวดล้อม 

x  SD 

พื้นที่ 

เทศบาล สวนหลวง บางนางลี่ 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* 
บางนางลี่ 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      - 
* ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.38 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ
ประเมินผลแลติดตามผลการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ในต้าบล 6  ต้าบลมีความแตกต่างกันคู่ที่ หนึ่งพื้นที่
เทศบาลกับสวนหลวง  คู่ที่ สองเทศบาลกับบางนางลี่  คู่ที่ สาม เทศบาลกับ แควอ้อม คู่ท่ี สี่  เทศบาล
กับท่าคา  คู่ที่ห้า ระหว่างเทศบาลกับบางแค คู่แตกต่างระหว่างสวนหลวงกับบางนางลี่ คู่สวนหลวงกับ
บางแค  คู่แตกต่างระหว่างบางนางลี่กับบางแคและคู่แตกต่างระหว่างบางนางลี่กับท่าคา และแควอ้อม
กับท่าคา ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกัน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ตารางท่ี 4.39 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้้าและขยะ  
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 อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามเพศ 
 

การมีส่วนร่วม 
เพศชาย n = 618 เพศหญิง n = 746 

t p 
x  SD. x  SD. 

1.การวางแผน/ตัดสินใจ 
2.การปฏิบัติ 
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 

* มีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางที่4.39 พบว่า เพศชายมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 2.78 คะแนน 
ในขณะที่ เพศหญิงมีค่าเฉลี่ย 2.75  คะแนน เมื่อท้าการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการ t-test ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า เพศชายกับเพศหญิงมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกันและเมื่อแยกพิจารณาในรายด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่า เพศชายกับเพศหญิงมี
ส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  4.40 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้้าและขยะ อ้าเภอ 

www.ssru.ac.th



105 

 

 

 อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามอายุ 
 

การมีส่วนร่วม 

อาย ุ

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

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

1.การวางแผน 
2.การปฏิบัต ิ
3.การรับผลประโยชน ์
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 

 
  จากตารางที่ 4.40 พบว่าช่วงอายุที่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากที่สุดคือ  
51-60 ปี มีค่าเฉลี่ย 2. 75 รองลงมาคือช่วงอายุ 41-50 ปี มีค่าเฉลี่ย 2.71  และช่วงอายุ 21-30 ปี  
มีค่าเฉลี่ย 2.50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.41 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้้าและขยะ   
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 อ้าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามอายุ 
 

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.การปฏิบัติ 
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  
 
จากตารางที่  4.41  พบว่า การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม อ้าเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามอายุ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 
Anova) พบว่า ประชาชน อ้าเภออัมพวามีอายุแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งใน ด้านการปฏิบัติ ด้านการรับผลประโยชน์  ด้านการ
ติดตามและประเมินผลส่วนด้านการวางแผนไม่แตกต่างกัน เมื่อพบความแตกต่าง จึงท้าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้ค่าสถิติ LSD รายละเอียดดังตารางที่ 4.42 – 4.44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  4.42  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ    
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                      ชมุชน กรณีศึกษาด้านน้้าและขยะภายในอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็น 
                        รายคู่  จ้าแนกตามอายุ 
 

อายุ x  SD 
อายุ 

10-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 61 ปีขึ้นไป 
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 ปีขึ้นไป 2.54 0.78      - 
* ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.42 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามอายุ
พบว่าคู่ที่แตกต่างกันคู่ที่ หนึ่งได้แก่การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีอายุ 10-20 ปีและอายุ 31-40 ปี  คู่ที่
แตกต่างกันคู่ที2 ได้แก่อายุ 10-20 ปีกับ อายุ 41-50  ปี  และคู่ที่แตกต่างกันคู่ที่ สาม ได้แก่  อายุ 10-20 
ปีกับอาย5ุ1-60 ปี คู่ที่แตกต่างกันคู่ที่ 4 ได้แก่อายุ  10-20 ปีกับอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความ
แตกต่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.43 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมด้านการรับประโยชน์ของชุมชนในการ  
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 จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่  
 จ้าแนกตามอายุ  
 

อายุ x  SD 
อายุ 

10-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 61 ปีขึ้นไป 
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 ปีขึ้นไป 2.54 0.78      - 
* ที่นัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.43 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการรับ
ประโยชน์พบว่า ส่วนคู่อ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.44 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลของชุมชนในการ  
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 จัดการ สิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่  
 จ้าแนกตามอายุ  
 

อายุ x  SD 
อายุ 

10-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 61 ปีขึ้นไป 
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 ปีขึ้นไป 2.71 1.03      - 
* ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.43 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการรับ
ประโยชน์พบว่าอายุ 51-60 ปีมีส่วนร่วมในการจัดการน้้าและขยะสูงกว่า  อายุ 41-50 ปี อายุ 61 ปีขึ้น
ไป ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  4.45 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้้าและขยะ  

www.ssru.ac.th



110 

 

 

 อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามสถานภาพ  
 

การมีส่วนร่วม 

สถานภาพ 
โสด สมรส หม้าย แยกกันอยู่ 

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. การปฏิบัติ 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 สถานภาพที่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากที่สุด คือ 
หม้าย มีค่าเฉลี่ย 2.82 รองลงมาคือ โสด มีค่าเฉลี่ย 2.81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.46 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้้าและขยะ         
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 อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามสถานภาพ  
 

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.การปฏิบัติ 
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 ภายในกลุ่ม 1205.98 1360 0.89 

รวม  1208.75 1363  
 

จากตารางที่ 4.46 พบว่าการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ต้าบลบาง-
นางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามสถานภาพ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One way Anova) พบว่า ประชาชน ในอ้าเภออัมพวาที่มีสถานภาพแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวม ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ ด้านการติดตาม
และประเมินผล  ส่วนด้านการรับประโยชน์  มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ0.05เมื่อพบ
ความแตกต่าง จึงท้าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้ค่าสถิติ LSD  (Least Significant 
Difference Method) รายละเอียดดังตารางที่ 4.47 – 4.48 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.47 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ของชุมชนใน  
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 การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นราย  
 คู่จ้าแนกตามสถานภาพจ้าแนกตามสถานภาพ  
 

สถานภาพ ค่าเฉลี่ย SD 
สถานภาพ 

โสด สมรส หม้าย แยกกันอยู่ 
-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 
-แยกกันอยู่ 2.48 0.64    - 

* ทีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.47 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการรับ
ผลประโยชน์  พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีสถานภาพสมรส  มีส่วนร่วมด้านการรับประโยชน์สูง
การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีสถานภาพโสด ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 

 
ตารางท่ี 4.48 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการของชุมชนในการ  
 จัดการ สิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่  
 จ้าแนกตามสถานภาพ  
 

สถานภาพ ค่าเฉลี่ย SD 
สถานภาพ 

โสด สมรส หม้าย แยกกันอยู่ 
-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 
-แยกกันอยู่ 2.91 0.86    - 

* ทีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
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จากตารางที่ 4.48 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ
ปฏิบัติการพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีสถานภาพสมรส  มีส่วนร่วมด้านการรับประโยชน์สูงการมี
ส่วนร่วมของชุมชนที่มีสถานภาพโสด ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.49  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้้าและขยะ  
                       อ้าเภอ อัมพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม จา้แนกตามระดับการศึกษา  
 

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. การปฏิบัติ 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 
 

จากตารางที่ 4.49  พบว่า ระดับการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากที่สุด คือ 
ระดับอนุปริญญา/ปวส. มีค่าเฉลี่ย 3.07 รองลงมาคือ ระดับมัธยมปลาย/ปวช. มีค่าเฉลี่ย 2.94 และ 
ระดับประถม  มีค่าเฉลี่ย 2.67 
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ตารางท่ี 4.50 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้้า ขยะ อ้าเภอ  
 อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามระดับการศึกษา  
 

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. การปฏิบัติ 
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  

 
จากตารางที่ 4.50  พบว่า การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม อ้าเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามระดับการศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One way Anova) พบว่า ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 ในด้านการปฏิบัติการ และ ด้านการรับ
ผลประโยชน์  ส่วนด้านการติดตามและประเมินผลและด้านการวางแผน ไม่แตกต่างกัน เมื่อพบความ
แตกต่าง ดังนั้นจึงต้องทดสอบความ แตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้ค่าสถิติ LSD (Least Significant 
Difference Method) รายละเอียดดังตารางที่  4.51-4.52 
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ตารางท่ี 4.51 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยต่อ การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการในการจัดการ  
 สิ่งแวดล้อมของชุมชนด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นราย  
 คู่ จ้าแนกตามระดับการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา x  SD 

พื้นที่ 

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      - 

* ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0,05 
 
จากตารางที่ 4.51 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ
ปฏิบัติการพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.  มีส่วนร่วมด้านการ
วางแผนสูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีระดับการศึกษามัธยมต้น ปริญญาตรี ประถมศึกษา มัธยม
ปลาย/ปวช. ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.52 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมด้านการได้รับประโยชน์ในการจัดการ 
 สิ่งแวดล้อม  ของชุมชนด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นราย 
 คู่ จ้าแนกตามระดับการศึกษา  
 

ระดับ
การศึกษา x  SD 

พื้นที่ 

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      - 

* ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0,05 
 
จากตารางที่ 4.52 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการได้รับประโยชน์
พบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีส่วนร่วมด้านการวางแผนสูงกว่าการ
มีส่วนร่วมของชุมชนที่มีระดับการศึกษามัธยมต้น ปริญญาตรี ประถมศึกษา มัธยมปลาย/ปวช.ส่วนคู่
อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.53 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้้าและขยะ อ้าเภอ   
 อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามอาชีพ 
 

การมีส่วนร่วม 

อาชีพ 

เกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้างทั่วไป 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

อ่ืนๆ 

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. การปฏิบัติ 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 
 
 จาตารางท่ี 4.53  พบว่า อาชีพที่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากที่สุดคือ
เกษตรกรรม  มีค่าเฉลี่ย 2.75 รองลงมาคือ และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ย 2.65 และ ค้าขาย มี
ค่าเฉลี่ย 2.65  
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ตารางท่ี 4.54  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้้า ขยะ อ้าเภอ  
 อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามอาชีพ 
 

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.การปฏิบัติ 
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  

 
จากตารางที่ 4.54  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม อ้าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามอาชีพ  โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One way 
Anova) พบว่า ประชาชน ต้าบลบางนางลี่ ที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ไม่แตกต่างด้านการวางแผน และการประเมินผลกัน  แต่ในภาพรวม ด้านการปฏิบัติ  ด้านการรับ
ผลประโยชน์ มีความแตกต่างกันที่นัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพบความแตกต่างกัน จึงท้าการทดสอบ
รายเป็นรายคู่ LSD รายละเอียดดังตารางที่ 4.55 – 4.56 
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ตารางท่ี 4.55 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติของชุมชนในการจัดการ  
 สิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่ จ้าแนก  
 ตามอาชีพ  
 

อาชีพ x  SD 
อาชีพ 

เกษตรกรรม ค้าขาย 
รับจ้าง
ทั่วไป 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

อ่ืนๆ 

-เกษตรกรรม 2.95 0.87 - 0.17 0.23* -0.11 0.31* 
-ค้าขาย 2.93 0.89  - 0.21* -0.13 0.30* 
-รับจ้างทั่วไป 2.71 0.84   - -0.35* 0.08 
-รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.07 1.05    - 0.43* 
-อ่ืนๆ 2.63 0.83     - 
*ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.55 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ เทศบาลต้าบลอัมพวา อ้าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ด้านการรับผลประโยชน์พบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีอาชีพอื่นๆ  มีส่วนร่วมด้าน
การรับผลประโยชน์สูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.56 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ของชุมชนใน  
 การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ เทศบาลต้าบลอัมพวา อ้าเภออัมพวา จังหวัด  
 สมุทรสงคราม เป็นรายคู่ จ้าแนกตามอาชีพ  
 

อาชีพ x  SD 
อาชีพ 

เกษตรกรรม ค้าขาย 
รับจ้าง
ทั่วไป 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

อ่ืนๆ 

-เกษตรกรรม 2.68 1.07 - 0.37* 0.47* 0.43* 0.08 
-ค้าขาย 2.31 0.81  - 0.04 0.06 0.45* 
-รับจ้างทั่วไป 2.27 0.78   - 0.02 0.49* 
-รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2.24 0.87    - 0.51* 
-อ่ืนๆ 2.76 0.89     - 
*ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.56 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ เทศบาลต้าบลอัมพวา อ้าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ด้านการรับผลประโยชน์พบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีอาชีพอื่นๆ  มีส่วนร่วมด้าน
การรับผลประโยชน์สูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ส่วนคู่อ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.57 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้้าและขยะ  
 อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามรายได้  
 

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. การปฏิบัติ 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 
 

จากตารางที่ 4. 57 พบว่า รายได้ที่มีผลต่อการมีส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากที่สุด คือ 
5,001-10,000 บาท มีค่าเฉลี่ย 2.77 รองลงมาคือ น้อยกว่า 5 ,000 บาท มีค่าเฉลี่ย 2.76 และ 15 ,001-
20,000 บาท มีค่าเฉลี่ย 2.53 
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ตารางท่ี 4.58 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้้า ขยะ อ้าเภอ  
 อัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามรายได้  
 

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.การปฏิบัติ 
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  

 
จากตารางที่ 4. 58 พบว่าการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม อ้าเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามรายได้  โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
(One way Anova) พบว่า ประชาชน ที่มีรายได้แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกันในด้านการปฏิบัติการ ส่วนในด้านการวางแผน ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการติดตาม
และประเมินผลไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.59 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการของชุมชนในการจัดการ 
 สิ่งแวดล้อม ด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่ จ้าแนก 
 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     - 
*ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.59 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการวางแผน
พบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีรายได้ 15,001-20,000 บาท มีส่วนร่วมด้านการวางแผนสูงกว่าการมี
ส่วนร่วมของชุมชนที่มีรายได้ 5 ,001-10 ,000 บาท 10 ,001-15 ,000 บาท มากกว่า20 ,000 บาท ส่วนคู่
อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.60 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้้าและขยะ  
 อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน  
 

การมีส่วนร่วม 
ระยะเวลา 

ต้่ากว่า 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. การปฏิบัติ 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 
 
 จากตารางที่ 4. 60 พบว่า ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม คือ ระยะเวลา มากกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ย 2.68 รองลงมาคือ ระยะเวลา 11-15 ปี มีค่าเฉลี่ย 
2.62 และระยะเวลาต้่ากว่า 6 ปี มีค่าเฉลี่ย 2.43 
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ตารางท่ี 4.61  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้้า ขยะ อ้าเภอ   
                      อัมพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม จา้แนกตามระยะเวลา  
 

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. การปฏิบัติ 
ระหว่างกลุ่ม 11.31 4 2.83 

3.63 0.06 ภายในกลุ่ม 1060.63 1359 0.78 
รวม  1071.94 1363  

3. การรับผลประโยชน์ 
ระหว่างกลุ่ม 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  

 
จากตารางที่ 4. 61 พบว่า การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม อ้าเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามระยะเวลา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One 
way Anova) พบว่า ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในระยะเวลาแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 ในด้านการรับผลประโยชน์ เมื่อพบความ
แตกต่าง ดังนั้นจึงต้องทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้ค่าสถิติ LSD (Least Significant 
Difference Method) รายละเอียดดังตารางที่ 4.63 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.62 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ของชุมชนใน 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นราย  
 คู่ จ้าแนกตามระยะเวลา  
 

ระยะเวลา x  SD 
ระยะเวลา 

ต้่ากว่า 6 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี มากกว่า20 ปี 
-ต้่ากว่า 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     - 
* ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.62 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการรับ
ผลประโยชน์พบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 20 ปี มีส่วนร่วม
ด้านการรับผลประโยชน์สูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีระยะเวลาต้่ากว่า 6 ปี 16-20 ปี 6-10 ปี 11-
15 ปี ส่วนคู่อ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง 

 

ตารางท่ี 4.63 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมด้านปฏิบัติการของชุมชนในการจัดการ 
                    ส่ิงแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม เป็นรายคู่ จา้แนกตาม  
                    ระยะเวลา 
 

ระยะเวลา x  SD 
ระยะเวลา 

ต้่ากว่า 6 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี มากกว่า20 ปี 
-ต้่ากว่า 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     - 
* ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
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จากตารางที่ 4.63 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ เทศบาลต้าบลอัมพวา อ้าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ด้านการติดตามและประเมินผลพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่
ในชุมชนมากกว่า 20 ปี มีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผลสูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มี
ระยะเวลามากกว่า 6-10 ปี 11-15 ปี ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 

 
ตารางท่ี 4.64 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 ด้านน้้า  ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่ จ้าแนกตามระยะเวลา 
 

ระยะเวลา x  SD 
ระยะเวลา 

ต้่ากว่า 6 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี มากกว่า20 ปี 
-ต้่ากว่า 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     - 
* ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางที่ 4. 64 พบว่า การตรวจสอบรายคู่ความแตกต่างค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามระยะเวลา พบว่า คู่ที่แตกต่างกัน
คู่ที่หนึ่ง ได้แก่ ระยะเวลา 11-15 ปี และมากกว่า20 ปี คู่ที่แตกต่างกันคู่ที่สอง ได้แก่ระยะเวลา16- 20 ปี 
และ มากกว่า 20 ปี ในขณะที่คู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



128 

 

 

ตารางท่ี 4.65  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้้าและขยะ  
                       อ้าเภออัมพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม จา้แนกตามการเป็นสมาชกิ 
 

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. การปฏิบัติ 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 
* ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางที่ 4. 65 พบว่า การไม่เป็นสมาชิกมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอยู่ที่ 2. 58  และเป็นสมาชิกมีค่าเฉลี่ย 2. 83 เมื่อท้าการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนด้วยวิธีการ t-test ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า สมาชิกมี
ส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ในด้านการวางแผน ด้านการรับประโยชน์ และด้านการ
ติดตามและประเมินผล ส่วนในด้านปฏิบัติการ มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.66  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้้าและขยะ อ้าเภอ  
                      อัมพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม จา้แนกตามต้าแหนง่สมาชกิ  
 

การมีส่วนร่วม 
ต้าแหน่งสมาชิก 

สมาชิก กรรมการ ประธาน อ่ืนๆ 

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. การปฏิบัติ 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 
 

จากตารางที่ 4. 66 พบว่า ต้าแหน่งสมาชิกที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
มากที่สุดคือ ต้าแหน่งประธาน มีค่าเฉลี่ย 3.02 รองลงมาคือ ต้าแหน่งกรรมการ มีค่าเฉลี่ย 2.87 และ
อ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ย 2.57  
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ตารางท่ี 4.67  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้้า ขยะ อ้าเภอ  
                      อัมพา จงัหวัดสมทุรสงคราม จา้แนกตามต้าแหนง่สมาชกิ  
 

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. การปฏิบัติ 
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 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม อ้าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามต้าแหน่งสมาชิก โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One 
way Anova) พบว่า ประชาชน ที่มีต้าแหน่งแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05  ในด้านการปฏิบัติ ด้านการติดตามและการประเมินผลดังนั้นจึงต้อง
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้ค่าสถิติ LSD (Least Significant Difference Method) 
รายละเอียดดังตารางที่ 4.69 – 4.70 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.68  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน                      
                      ด้านน้้าขยะ อ้าเภออัมพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม เป็นรายคู่ จา้แนกตามต้าแหนง่ 
 

ต้าแหน่ง x  SD 
ต้าแหน่ง 

สมาชิก กรรมการ ประธาน อ่ืนๆ 
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 
อ่ืนๆ 2.69 0.79    - 
  

จากตารางที่ 4. 68 การตรวจสอบรายคู่ความแตกต่างค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกต้าแหน่ง พบว่า คู่ที่แตกต่างกันคู่ที่หนึ่ง ได้แก่ 
ต้าแหน่งสมาชิก และอื่นๆ ในขณะที่คู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.69 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการ มีส่วนร่วมด้านการประเมินผลในการจัดการ  
 สิ่งแวดล้อมของชุมชนด้านน้้า ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่  
 จ้าแนกตามต้าแหน่ง  
 

ต้าแหน่ง x  SD 
ต้าแหน่ง 

สมาชิก กรรมการ ประธาน อ่ืนๆ 
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 
อ่ืนๆ 2.53 0.89    - 
* ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางที่ 4. 69 การตรวจสอบรายคู่ความแตกต่างค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามต้าแหน่ง พบว่า คู่ที่แตกต่างกันคู่ที่หนึ่ง  
ประธานมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะสูงกว่ากรรมการ สมาชิกและอื่นๆ 
ได้แก่ ต้าแหน่งสมาชิก และ ประธาน คู่ที่แตกต่างกันคู่ที่สอง ได้แก่ สมาชิก และ อื่นๆ ในขณะที่คู่อ่ืนๆ 
ไม่แตกต่างกัน 
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4.4 ข้อเสนอแนะและข้อความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ าและขยะ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและปัจจัยของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามจากแบบสอบถามปลายเปิด มีผู้ให้
ความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยแบ่งเป็น ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้า จ้านวน 757คน 
คิดเป็นร้อยละ55.49และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะ จ้านวน 535 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.22 โดยจะเรียงล้าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.70 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้า 
 

ข้อเสนอแนะด้านน้้า 
ความถี่ 

(จ้านวนคน) 
ร้อยละ 

1. รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้้าล้าคลองและร่วมมือกันช่วยกันดูแล
แหล่งน้้าและจัดการน้้าให้สะอาด 

336 44.38 

2. ไม่ปล่อยน้้าเสียหรือของเสียและสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน้้าและต้อง
บ้าบัดน้้าเสียก่อนปล่อยน้้าเสียลงแหล่งน้้า 

92 12.15 

3. อบรมคนในชุมชนให้เห็นผลดีและผลเสียของน้้าและการใช้น้้าอย่าง
ประหยัดและใช้น้้าให้เกิดประโยชน์ 

68 8.97 

4. ช่วยกันจัดเก็บผักตบชวาและขยะออกจากแม่น้้า 60 6.73 
5. ให้ความรู้และสร้างจิตส้านึกเก่ียวกับการอนุรักษ์แหล่งน้้าแก่ชุมชน 57 8.74 
7. จัดประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการน้้าให้เข้าถึงทุกครัวเรือน 30 3.81 
8. ขุดลอกคลองเพื่อให้มีการหมุนเวียนของน้้าในล้าคลอง 25 3.30 
9. อบรมท้าน้้าหมักชีวภาพและใช้ปุ๋ยชีวภาพในการเพาะปลูก 24 3.17 
10. มีการต้ังรางวัลให้มีการประกวดการอนุรักษ์น้้าและเผยแพร่
ตัวอย่างชุมชนที่มีการจัดการน้้าท่ีดี 

19 2.50 

11. ดูแลควบคุมการปล่อยน้้าเสียของโรงงาน/ร้านค้า 15 1.98 
12. มีมาตรการทางกฎหมายและข้อบังคับที่ชัดเจนในเรื่องน้้า 14 1.84 
13. มีการตรวจสอบคุณภาพน้้าและประเมินผลอย่างสม่้าเสมอ 12 1.58 
14. ภาครัฐควรเข้ามาประสานงานกับชุมชนอย่างสม่้าเสมอ 5 0.66 

รวม 757 55.49 
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จากตารางที่ 4.70 เป็นการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านน้้า พบว่า เรื่องที่ประชาชนให้ความส้าคัญ มากที่สุด คือ การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้้าล้าคลอง
และร่วมมือกันช่วยกันดูแลแหล่งน้้าและจัดการน้้าให้สะอาด  จ้านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 44.38  
รองลงมา คือ ไม่ปล่อยน้้าเสียหรือของเสียและสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน้้าและต้องบ้าบัดน้้าเสียก่อนปล่อยน้้า
เสียลงแหล่งน้้า จ้านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 12.15 ส่วนเรื่องที่ประชาชนให้ความส้าคัญน้อยที่สุด คือ 
ภาครัฐควรเข้ามาประสานงานกับชุมชนอย่างสม่้าเสมอ จ้านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.66 

 
ตารางท่ี 4.71 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะ 
 

ข้อเสนอแนะด้านขยะ 
ความถี่ 

(จ้านวนคน) 
ร้อยละ 

1.คัดแยกขยะเพื่อจ้าหน่ายและแยกขยะน้ามาท้าปุ๋ยหมักชีวภาพ 124 23.11 
2. น้ามาเผา/ฝังกลบพื้นที่ 98 18.31 
3.ควรมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนช่วยกันคัดแยก
ขยะตามประเภท 

83 15.51 

2.ไม่ทิ้งขยะลงคลองให้ทิ้งขยะลงในถังขยะ 42 8.73 
3.ช่วยกันเก็บขยะตามพื้นและล้าคลอง 35 6.54 
4.สร้างจิตส้านึกเรื่องการทิ้งขยะแก่ประชาชนและเยาวชนในโรงเรียน 30 5.60 
5.ลดการใช้ถุงพลาสติกน้าขยะที่ใช้ได้กลับมาใช้ใหม่และใช้ถุงผ้าแทน
หรือใช้สิ่งของที่ย่อยสลายง่าย 

29 5.42 

6.ติดต่อผู้รับซื้อขยะมาบริการคนในชุมชนและให้ราคาสูง 24 4.48 
7.น้าขยะที่เหลือใช้มาท้าสิ่งประดิษฐ์ให้มีมูลค่ามากขึ้น 20 3.73 
8.จัดท้าถังขยะให้เพียงพอต่อความต้องการและควรมีฝาปิดทุกถัง 20 3.73 
9.จัดประชาคมในชุมชนเพื่อทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข 15 2.80 
10.ควรมีการเก็บขยะในหมู่บ้านเป็นประจ้าหรือสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 18 3.36 
11.ออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมการทิ้งขยะในชุมชน 14 2.61 
12.การให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและไม่
ก่อให้เกิดมลพิษ 

12 2.24 

13.สร้างเตาเผาประจ้าหมู่บ้าน 8 1.49 
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ตารางท่ี 4.71 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะ (ต่อ) 
 

ข้อเสนอแนะด้านขยะ 
ความถี่ 

(จ้านวนคน) 
ร้อยละ 

14.จัดต้ังโครงการธนาคารขยะแล้วน้าเงินที่ได้มาพัฒนาชุมชน 5 0.93 
รวม 535 100 

 
จากตารางที่ 4.71 เป็นการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม

ด้านขยะพบว่า เรื่องที่ประชาชนให้ความส้าคัญ มากที่สุด  คือ คัดแยกขยะเพื่อนไปขายและแยกขยะ
น้ามาท้าปุ๋ยหมักชีวภาพ จ้านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 23.11 รองลงมา คือ น้ามาเผา/ฝังกลบพื้นที่
จ้านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 18.31  ส่วนเรื่องที่ประชาชนให้ความส้าคัญน้อยที่สุด คือ จัดต้ังโครงการ
ธนาคารขยะแล้วน้าเงินที่ได้มาพัฒนาชุมชน จ้านวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 
 
4.5 ผลการวิจัยในเชิงคุณภาพ 
              ผลการวิจยัเชงิคุณภาพ  เรื่องรปูแบบการมสีว่นร่วมของชมุชนในการจดัการสิ่งแวดล้อม ด้าน
น้้าและขยะ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและได้น้าเสนอผลการวิจัย 3 ตอน ดังนี้ 
             ตอนท่ี 1  ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากหลักการ แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ จากผลการวิจัย
ในเชิงปริมาณ 
              ตอนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และน้าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ เพื่อก้าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ  
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
               ตอนท่ี 3 ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะโดยการจัดกลุ่มสนทนา เพื่อก้าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการวิเคราะห ์

ตอนที่ 1 ผลการศึกษา  การวิเคราะห์  และสังเคราะห์ข้อมูลจากหลักการ  แนวคิดทฤษฏีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาพรวมที่เข้ามามีส่วนร่วมทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการวางแผน การปฏิบัติการ  การได้รับประโยชน์  และการประเมินผล  มีความแตกต่างกัน
เนื่องมาจากประชาชนจะให้ความสนใจหรือมีส่วนร่วมในกรณีที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เช่นด้านการปฏิบัติ
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และการได้รับประโยชน์ ด้วยความใกล้ชิดหรือใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นๆ  แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน/การตัดสินใจและการติดตามตรวจสอบประเมินผล เนื่องมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ท้าหน้าที่ดูแลประชาชน จึงได้ด้าเนินการในการวางแผนงานต่างๆพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประเมินผลขึ้นมาด้วยกลุ่มองค์กรของตนเอง ท้าให้การมีส่วนร่วม 4 ด้านมักจะอยู่ในความดูแลของ
ประชาชนในด้านการร่วมแรงกันการปฏิบัติร่วมกัน ดังนั้นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนคือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท้าหน้าท่ีในการวางแผน/นโยบาย การตรวจติดตามประเมินผลโครงการต่างๆประกอบด้วย
บทบาทของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้การปกครองของอบต. จะเป็นแกนน้าในการ
ก้าหนดทิศทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน  โดยการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน
น้้าและขยะจะเน้นการปฏิบัติในการร่วมกันวางแผนและตัดสินใจ  ด้าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับความร่วมมือ
ของชุมชนเป็นหลักบทบาทในการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกอบต. นายกอบต. รองนายกอบต. ประชาชนในพื้นที่  มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันกับการมีส่วน
ร่วมในการวางแผน  การได้รับประโยชน์  และการติดตามประเมินผล  ดังนั้นการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้น
ระหว่างประชาชนในบทบาทที่แตกต่างกัน จะท้าให้เกิดผลดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ
เพราะความผูกพันกันย่อมก่อให้เกิดความคิดร่วมกันเข้าใจกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดและความรู้ น้าไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 
                ตอนท่ี 2 ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและก้าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ในตอนที่ 1 น้ามาสรุปและเสนอ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจความเหมาะสม น้าข้อเสนอแนะและท้าการสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องน้ามา
สร้างเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะโดยมีประเด็นการ
สัมภาษณ์ในด้านการวางแผน/ตัดสินใจ  ด้านการปฏิบัติการ  ด้านการได้รับประโยชน์และด้านการ
ประเมินผลดังแผนภาพที่ 1- 6 ซึ่งผลการสัมภาษณ์จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัยในเชิง
ปริมาณกล่าวคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะในภาพรวมทุก
พื้นที่ที่ได้ไปสัมภาษณ์จะแสดงการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติและการได้รับประโยชน์เป็นหลัก  
รองลงมาเป็นด้านการวางแผนและการติดตามประเมินผลตามล้าดับ 

ตอนที่ 3 การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการมีส่วนร่วมโดยการสนทนากลุ่มแต่ละ
ด้านสรุปได้ ดังนี้ 
            การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะเป็น
การศึกษาเฉพาะกรณีในพื้นที่ที่ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง ในการแสดงรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน  
พื้นที่ที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือต้าบลบางนางลี่ ต้าบลสวนหลวง ต้าบลท่าคา  ต้าบลบางแค  ต้าบลแคว
อ้อม และต้าบลเหมืองใหม่โดยมีประเด็นที่ส้าคัญได้แก่ 
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             1. บริบทของต้าบล บริบทของต้าบลที่เอื้ออ้านวยต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านน้้าและขยะ ที่เลือกศึกษาในพื้นที่ 6 ต้าบล เนื่องมาจากมีพื้นที่ที่คล้ายคลึงกันทางด้านโครงสร้าง
ทางสังคมของชุมชนที่สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงสร้างเป็น
สังคมและเศรษฐกิจแบบสังคมเกษตรกรรมรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ได้มาจากการท้าสวนและ
รับจ้างโดยทั่วไปประชาชนสวนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ลักษณะของสภาพชุมชนในชนบท มีการ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันภายในชุมชน  เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีความรักสามัคคี และมีผู้น้า
ชุมชนที่เป็นที่ศรัทธาของคนในชุมชน การด้าเนินกิจกรรรมต่างๆจึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
คนในชุมชน 
               2. ปัญหาท่ีพบในแต่ละชุมชน ได้แก่ พื้นที่ อบต.สวนหลวง ประเด็นปัญหา  

- มีขยะโดยเฉพาะถุงพลาสติก  ค่อนข้างมากในล้าคลอง ไม่สามารถก้าจัดได้หมด 
ท้าให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบ  

- บ้านพักรีสอร์ทส่วนใหญ่ไม่มีบ่อดักไข้มันและปล่อยทิ้งลงแหล่งน้้าท้าให้เกิดน้้าเน่าเสีย 
- มีบ้านพักรีสอร์ทสร้างพื้นที่รุกล้้าล้าคลองที่เป็นสาธารณะประโยชน์ 
- ประชาชนขาดจิตส้านึกในการมีส่วนร่วมในชุมชน  มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน 
- ไม่มีพื้นที่ในการก้าจัดขยะ 
- ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีการคัดแยกขยะ 
- มีสวะในล้าคลองค่อนข้างมาก 
- น้้าใช้เป็นน้้ากร่อย ขุดน้้าบาดาลแล้วไม่เจอน้้า 
- ชาวบ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
- อบต.ขาดงบประมาณส้าหรับการหาสถานที่ทิ้งขยะเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน 

          3.  ประเด็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชน 
- ทุกวันที่  9 ของทุกเดือนบริษัทวงค์พาณิชจะมารับชื้อขยะในชุนโดยชาวบ้านจะน้าขยะ

ที่คัดแยกแล้วมาขายเพื่อสร้างรายได ้
- มีการขุดลอกคลองล้าประโดงเพื่อให้น้้าถ่ายเทได้ดี 
- มีการตัดหญ้าและเก็บขยะข้างคลอง 
- มีการฝากเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน 

         4,  แนวทางในการพัฒนาชุมชนในอนาคต 
- อบต.สวนหลวงมีโครงการจะท้าคลองล้าประโดงให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์โดย

สมบูรณ ์
- สร้างกิจกรรมให้ชาวบ้านมีจิตส้านึกท้างานร่วมกัน 
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- ให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้มีการรองรับพื้นที่การก้าจัดขยะ 
- ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- ท้าเตาเผาขยะโดยใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- มีรถช่วยเก็บขยะในชุมชน 
- ให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
-ให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านเกี่ยวกับจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะให้มากขึ้น 
- ให้ผู้น้าชุมชนเป็นแกนน้าให้กับชุมชนในการรณรงค์ให้ชาวบ้านออกเก็บขยะข้างทาง 1  

ครั้งต่อสัปดาห์โดยขยายความคิดไปในโรงเรียน  วัด  ตลอดจนชุมชน 
- ให้ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้แทนพลาสติก 
- จัดโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดบ้านน่ามอง 
- จัดประชุมแสดงความคิดเห็นเรื่องการก้าจัดขยะที่เหลือทิ้งทางการเกษตรในกลุ่ม 

ชาวบ้านเกษตรกรรมซึ่งมีความรู้เรื่องวัสดุทางการเกษตรมากกว่า เพื่อหาแนวทางในที่ดีที่สุด  และเป็น
การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน 

2. พื้นที่อบต.บางแค  มีประเด็นปัญหา ดังนี้ 
- ชาวบ้านไม่มีความรู้เรื่องการก้าจัดขยะ  ส่วนใหญ่จะเผา และ ทิ้งลงคลอง 
- น้้าทิ้งไม่มีบ่อบ้าบัดน้้าเสีย  ชาวบ้านปล่อยลงแหล่งน้้าโดยตรง 
- ถังขยะมีจ้านวนไม่เพียงพอส่งผลให้นักท่องเที่ยวทิ้งขยะไม่เป็นท่ี 
- ต้าบลอื่นน้าขยะมาทิ้งที่อบต.บางแค 
1)  ประเด็นการมีส่วนร่วม 
- หน่วยงานที่ดูแลด้านน้้าและขยะ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  อบจ . เทศบาล 
- มีกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน เช่นการเก็บและก้าจัดขยะ การเก็บผักตบชวา/ขยะใน

คลอง มีการจัดภูมิทัศน์ข้างทาง  
- การคัดแยกขยะ การสร้างบ่อดักไขมัน 
2) แนวทางในการพัฒนาชุมชน 

                  -  วัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร เช่น กิ่งไม้เอาไปเผาถ่าน  มะพร้าวท้าเชื้อเพลิง สุมกัน 
ยุง ท้าขนม เปลือกส้ม เชื่อม ท้าหมี่ ต้นลิ้นจี่ เผาถ่าน       

- ขยะเหลือทิ้งในชุมชน น้าไปถุงใส่ของ พลาสติก ขวด น้าไปขาย น้ามันที่เหลือจาก 
การทอดอาหารน้าไปขายเพื่อผลิตไบโอดีเซล 

- น้าขยะมาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน    
- จัดต้ังธนาคารขยะ 
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- ปลูกจิตส้านึกไม่ให้ชุมชนทิ้งขยะลงแหล่งน้้า   
 3.  พื้นที่อบต. ท่าคา ประเด็นปัญหา ดังนี้ 

  -  คลองถูกปล่อยปะละเลยเกิดจากมีน้้าประปาบางบ้านไม่เคยมองดูล้าคลองเลยว่าเป็น 
อย่างไรและมีการปล่อยน้้าที่ใช้แล้วลงล้าคลอง 

   -  มีการดักน้้าไม่สามารถระบายน้้าลงสู่ทะเลได้ 
   -  ส่วนเรื่องของน้้า จะเป็นเรื่องของสาหร่ายเยอะ เนื่องจากไม่มีเรือวิ่งท้าให้น้้านิ่งไม่มีการ 

ถ่ายเทของน้้า และปัญหาหลักก็คือ ผักตบชวา จัดการยากมากถ้าจะให้ดีเราต้องมี                                                                                       
   -  โรงงานที่ปล่อยน้้าเสียลงแม่น้้าเรา พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นใครถ้าเราพิสูจน์ได้เขาจะจ่าย 

ค่าเสียหาย  คนสมัยนี้ไม่มีการดูแลคลองเนื่องจากมีน้้าประปาใช้เลยไม่มีใครสนใจคลองเมื่อมีการ
อาบน้้าก็จะมีน้้าสบู่ลงสู่แหล่งน้้า สาเหตุหลักเกิดจากการความเจริญอยากทราบว่าแนวความคิดทาง
สิ่งแวดล้อมของน้้ามีความส้าคัญอย่างไร 

- ถ้าเรามีจัดการคลอง มีการจัดการวัชพืชในน้้า น้้าก็จะสะอาดน้้า น้้าเราก็จะสามารถใช้ได้ 
- น้้าเป็นส่วนส้าคัญของคนท่าคามีชีวิตผูกพันล้าคลองใช้ในชีวิตประจ้าวัน ใช้ซักผ้า ใช้อาบ  

ใช้หุงต้ม ในช่วงนั้นความเจริญยังไม่เข้าน้้ามีคุณภาพดี แต่ตอนนี้มีความเจริญเข้ามา มีปัญหามาก
เกี่ยวกับขยะ เดิมในชุมชนของเราไม่มีการปลูกจิตส้านึก ในการใช้ชีวิตแบบบ้านๆ ก็จะมีการโยนขยะลง
คลองแต่เราก็มีการจัดถังขยะให้ แต่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะบางคนก็ยังโยนลงไป 
           2. ประเด็นการมีส่วนร่วม 

 - ในการมีส่วนร่วมไม่ใช่ว่าชาวบ้านไม่มีส่วนร่วม เนื่องจากชาวบ้านไม่มีเวลาเพราะชาวบ้าน 
ส่วนใหญ่ท้าการเกษตร ต้องขึ้นตาลแต่เช้า 
 - วันหยุดเรามีการนัดหมายกันก้าจัดวัชพืชข้างทางและในล้าคลอง เราจะมีตัวแทนชาวบ้าน 
หมู่ละ 7 คน จากการประเมินมี่ผู้เข้าร่วมท้ากิจกรรมประมาณ 100 คน 
 -  เรื่องของบ่อดักไขมัน ทางนายก ให้ทุนสนับสนุนในการท้าบ่อดักไขมันช่วยท้าให้น้้า 
สะอาดเราจะท้าบ่อดักไขมันทุกๆร้านที่ขายอาหาร  เรามีการให้ความรู้จากอนามัย อสม . มีการอธิบาย
ทุกๆบ้านจากการให้ความรู้ท้าให้น้้าสะอาดกว่าเดิมมาก คลองใหญ่มีความสะอาดมากขึ้น  ส่วนล้าประ-
โดงก็จะมีวัชพืชเยอะและชาวบ้านมีการเทน้้าซักผ้าลงในคลองท้าให้สาหร่ายเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น 
เมื่อก่อนที่น้้าเสียเกิดจากปัจจัย คือ คนในชุมชนมี การเค่ียวน้้าตาล และร้านค้า 

-อบต. มีโครงการคือท้าคลองให้ลึกจะท้าให้น้้าถ่ายเทและท้าให้น้้าใสขึ้น บ้านที่มีครัว 
ติดคลองมีการเทน้้าลงและท้าให้น้้าเน่า มีการขุดคลองท่าคาและคลองเลน เพื่อให้น้้าถ่ายเท 
 ผู้ที่น้านโยบายเข้าสู่ชุมชน  ได้แก่  เจ้าหน้าที่อนามัย อสม. น้านโยบายเข้าสู่หมู่บ้านแต่ล่ะหมู่บ้านมี
ตัวแทนจัดการประชุม จะมีการนัดประชุมน้าความรู้ไปเผยแผ่ให้ชาวบ้าน  ท่านนายกมีการจัดโครงการ
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เข้าโรงเรียนเรื่องการมีส่วนร่วม คือ อบต. เข้าโรงเรียนจะมี  การให้ความรู้ การมีส่วนร่วมมีการปลูกฝัง
ต้ังแต่เด็กๆ เพื่อให้เด็กน้าความรู้ไปบอกผู้ปกคลอง มีการนัดผู้น้าชุมชนมาประชุมและน้าความรู้ไป
กระจายต่อหมู่บ้านส่วนเรื่องของคนไม่มีเวลาเรามีการนัดคนที่มีเวลามารับความรู้เพื่อไปชักชวนคนที่ไม่
มีเวลา เมื่อล่าสุดเรามีการนัดหมาย ในการมีส่วนร่วมในการเก็บข้างทาง และถางหญ้า เป็นต้น 

-  กิจกรรมในการสร้างจิตส้านึก ประกอบด้วย   มีการให้ความรู้ขั้นพื้นฐาน เช่น  
นักเรียนและชาวบ้านและน้าไปสู่การปฏิบัติโดยแกน  น้า ของชุมชนมีจิตอาสาเมื่อเด็กเห็นผู้น้าท้าเขาก็
จะท้าตามและผู้ใหญ่ต้องมีการชักน้าเด็กในการมีส่วนร่วม ก็จะเกิดการปลูกฝัง  พื้นที่ตามชายคลองมี
วัชพืชเยอะ เรามีการท้าให้ดูก่อนสองสามครั้งแล้วเราจะรอดูว่าเขาจะท้าตามหรือเปล่าพอเขาเห็นเราท้า
บ่อยๆช่วงหลังๆเขาก็ท้าตามเรา  เราท้ากันแล้ว การท้าซ้้าเป็นสิ่งที่ดี ในฐานะที่เป็นครูเราต้องท้าเป็น
ตัวอย่างก่อนท้าให้  ดูไปเรื่อยๆจนเกิดความระอายใจก็จะมีการท้าตาม และมีการต้ังชุมนุมสิ่งแวดล้อม
และรักษ์เทพสุวรรณ ท้าแล้วได้ผลดีมาก เรามีการสร้างนิสัยให้เด็ก เพราะฉะนั้นการเป็นผู้น้าเราต้องน้า
และท้าให้ดูก่อน  อยากให้เด็กรับผิดชอบหน้าบ้านตัวเองแต่ล่ะบ้านเมื่อพ่อแม่เห็นก็ต้องท้าตามก็จะท้า
ให้หน้าบ้านสะอาด เมื่อเห็นบ้านหนึ่งท้าแล้วต้องมีบ้านหนึ่งท้าตาม  การเป็นผู้น้าเป็นวิธีที่ดี ถ้าเขาท้ิง
เราก็เก็บเราท้าไปเรื่อยๆก็จะมีผู้ท้าตามผมเชื่อว่าการเป็นผู้น้าท้าให้ผู้ท้าตามได้ 

- การท้าให้ล้าคลองสะอาดเราท้ากันมาตลอด ตอนเด็กๆสมัยก่อนการท้าความสะอาด 
ของคลองหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันมีผักตบชวาลอยมาเรามีการเก็บเราเห็นบ้านนั้นท้าเราไม่ท้าเราเกิด
ความระอายใจเราต้องท้า สมัยนี้คนไม่มีเวลาต้องขึ้นตาลแต่เช้าถ้าสมัยนี้เหมือนสมัยก่อนก็จะสะอาด
และปัจจุบันเรือไม่ค่อยวิ่งท้าให้ผักตบชวาเยอะและแต่ละบ้านไม่มีใครเก็บต่อไปเราจะมีการท้าโครงการ 

- การปลูกจิตส้านึกเป็นสิ่งที่ยากเราจะเริ่มปลูกฝังที่เด็กก่อนส่วนกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่เราจะ 
เลือกผู้น้าชุมชนไปท้าให้ชาวบ้านดูก่อนมีการท้าให้เห็นเป็นประจ้า 

แนวทางการพัฒนาด้านน้ า โดยน้้ามีความสะอาดมีบางส่วนน้้าไม่ดีเวลาฝนตกเช่น  
จังหวัดราชบุรี ด้าเนินพอฝนตกมีการปล่อยน้้าเสียลงมาเราต้องแก้ไขที่ต้นเหตุคือที่ จังหวัดราชบุรีอาจมี
การจัดแบบการมีส่วนร่วมไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งต้องร่วมมือกันท้ังจังหวัด  

- มีการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ เช่น คลองตื้นเขินมีการขุดคลอง ปัญหาน้้าเสียจากท่ีอ่ืนเรา 
ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุต้องมีการร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ปัญหาเกิดตรงไหนเราก็แก้ตรงนั้น 

- มีการท้าบ่อดักไขมันและข้อบัญญัติในชุมชน 
การบริหารจัดการน้ า โดยการปลูกจิตส้านึก มีการณรงค์ มีการต้ังโครงการ 

 แนวทางการพัฒนาขยะ การจัดการขยะมีการด้าเนินการมีการน้าขยะไปท้าปุ๋ย มีการคัดแยก
ขยะและมีการน้าไปขาย มีการให้ความรู้และประชุมสัมมนามีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวมี
การ รณรงค์ มีการน้าเด็กไปเข้าค่าย พาเด็กพายเรือเก็บขยะในล้าคลอง ถ้ามีกีฬาภายในชุมชนเราจะมี
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การแทรกในเรื่องของการรณรงค์ขยะเข้าไปด้วย มีเกษตรน้าขยะที่มีการคัดแยกแล้วน้าไปท้าปุ๋ย เช่น 
เศษอาหาร ผักตบชวามีการจัดการยากเราไม่รู้จะก้าจัดยังไงเราจะมีการขอเครื่องมือบดและเราจะรับ
ผักตบชวาแห้งมาท้าปุ๋ยและน้าไปขายให้ชาวสวนมีการซื้อเรือไปเก็บผักตบชวาและมีการปลูกจิตส้านึก
ให้แก่ชุมชนชาวบ้าน อบต.  มีการรณรงค์ไม่ใช้โฟมในตลาดเราใช้ใบตองแทน  ทางสาธารณสุขให้ อสม. 
ลดการใช้ถุงพลาสติก 

        ข้อเสนอแนะ รณรงค์ให้คนในชุมชนร่วมกันรักษาแหล่งน้้า  โดยต้องเริ่มจากครัวเรือน 
ของตนเองก่อน แยกขยะก่อนทิ้ง ควรรณรงค์หาวิธีการหรือมาตรการให้ประชาชนในชุมชนมีการจัดการ
ที่ดี หาวิธีการก้าจัดขยะที่สามารถดัดแปลงให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน  เช่นท้าปุ๋ยหมัก  ชีวภาพ  หรือ
น้ามาสร้างรายได้  ไม่ทิ้งขยะลงในคลอง  ดูแลวัชพืชบริเวณหน้าบ้าน  ไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้้า  ไม่ใช้
สารพิษที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้้า  ช่วยกันก้าจัดผักตบชวา  การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  ทิ้งขยะให้
ถูกที่ สร้างนิสัยการรักษาความสะอาด  ต้องมีการปลูกจิตส้านึก  มีเครื่องมือก้าจัดผักตบ  มีการคัดแยก
และท้าเป็นปุ๋ย  ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบบ่อยๆสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในเรื่องการก้าจัด
ขยะของชุมชนแก่ประชาชนทั่วไป อนุรักษ์น้้าให้มีใช้ตลอดไป ไม่ทิ้งขยะ ใช้น้้าอย่างประหยัด 
 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในต าบลด าเนินการ  แยกขยะก่อนทิ้ง  น้าขยะมารีไซเคิล
เพื่อลดภาระขยะให้น้อยลงในแต่ละบ้าน  –หน่วยงาน อบต. เข้าถึงทุกบ้านและเชิญหน่วยงานภายนอก
มาให้ความรู้ไม่ทิ้งขยะลงในคลอง  ชาวบ้าน อบต. ทุกหน่วยงานราชการต้องร่วมมือกัน  ควรให้เกษตร
ต้าบล  มาแนะน้าเรื่องการใช้ปุ๋ยจากขยะให้ทุกคนรับทราบ  และอบต . ควรมีวัสดุในการท้าปุ๋ย  ให้
ชาวบ้านน้าไปใช้ฟรีหรือขายในราคาถูก 
 
 4. พื้นที่อบต. แควอ้อม   มีประเด็นปัญหาดังนี้  น้้าในคลองไม่ใช้อุปโภคและบริโภค  และ
มีปัญหาเรื่องน้้าในบางจุด  น้้าเสียเกิดจากอ้าเภอปากท่อ มีการประสานงานกับอบต. อัมพวา  อ้าเภอ
ปากท่อ   มีปัญหาเรื่องน้้าแต่แก้ไม่ได้  มีชมรมรักษ์น้้าของสมุทรสงครามประสานงานกับจังหวัดราชบุรี
แต่จัดการไม่ได้ มีประปาผิวดิน  แต่ก่อนใช้น้้าบาดาล แต่มีปัญหาเรื่องน้้าน้อย   น้้าไหลไม่แรง  มีการดึง
น้้าจากแม่น้้า เข้าเครื่องกรอง  แจกจ่ายกับชุมชน   ชุมชนมีความพอใจกว่าที่เคยใช้น้้าบาดาลเมื่อน้ามา
ท้าน้้าประปา มีการเปลี่ยนจากน้้าบาดาลเป็นน้้าประปา ชาวบ้านหมู่ 7 มีความพึงพอใจและหมู่อื่นๆพึง
พอใจใช้ประปา  ผิวดินมักมีเฉพาะหมู่บ้านใกล้น้้า  เช่นหมู่ 3, 6และหมู่ 7 และประปาใต้ดินใน หมู่ 1 ,2, 
4 และหมู่ 5  
 การตรวจคุณภาพน้ าโดย  มีส่วนราชการเข้ามาวัดค่าของน้้า  เช่น ความกระด้าง  ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายน้้า  น้้าในคลองแควอ้อมสามารถด่ืมได้  แต่ขยะมูลฝอยมีการปะปนมาพร้อมกับ 
ผักตบชวา แต่ไหลมา  จากที่อ่ืนโดยเฉพาะในฤดูฝนมีการ  รายงานให้ผู้ใหญ่ทราบแต่กว่าจะด้าเนินการ

www.ssru.ac.th



141 

 

 

ปัญหาก็ผ่านไปแล้ว  เพราะเป็นเมืองน้้าไหล  น้้าทิ้งจากส้วมปล่อยท่อลงในคลองการพัฒนาท้าให้พันธ์
ไม้หายไป มีหินเข้ามาแทรกในริมตลิ่งพันธุ์ไม้ชายคลองที่เหลืออยู่  เช่น ต้นจาก ล้าพู  มีการปลูกป่าชาย
เลน มีหิ่งห้อยจ้านวนลดลง เนื่องจากการท้าสวนฉีดยาฆ่าแมลง และการเปลี่ยนแปลงของสวน มีผลต่อ
หิ่งห้อยหรือเช่นน้้าขึ้นน้้าลง  จะพบหิ่งห้อยยักษ์อยู่ในสวน  ขยะในชีวิตประจ้าวันมีปัญหามากที่สุดขยะ
ในแต่ละวันประมาณ 10 กก. ต่อครอบครัว ที่ทิ้งขยะไม่มีที่ทิ้ง  บางแคก็มาฝากท่ีแควอ้อม  มีการห้ามทิ้ง
ขยะข้ามจังหวัด 
 แนวทางการพัฒนา  โดย  อบต.  แควอ้อม  มีจ้านวนคลอง 14 คลอง  แต่ละหมู่บ้านมีการ
จัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์น้้าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น้้า  ผู้น้าต้องปฏิบัติก่อน ในด้านการปลูก
จิตส้านึกโรงเรียนเป็นผู้เริ่มต้นในการปลูกจิตส้านึก ก่อนแล้วค่อยขยายมาที่ชุมชน มีข้อบัญญัติเรื่องการ
บ้าบัดน้้าเสีย แต่ยังท้าไม่ได้แต่เริ่มท้าในร้านอาหารมีบ่อดักไขมันใช้ แต่ในบ้านยังไม่มี  มีปัญหาเรื่อง
งบประมาณ พร้อมเรื่องขยะด้วยคนแควอ้อมมี 2 พวก คือ คนริมน้้ากับคนในสวน   คนในสวน ไม่ปล่อย
น้้าลงคลอง แต่คนริมน้้ามีพื้นที่ที่จะใช้เก็บของเสียไม่มีหรือมีน้อย  เมื่อ 2- 3 วันมีการปล่อยน้้าเสียมา
จากราชบุรี แก้ปัญหาไม่ได้ ควรปลูกจิตส้านึก อบต. ควรมีมาตรการจับปรับคนที่ทิ้งของเสียลงในแหล่ง
น้้าเช่นน้้าเสียมีคนมาเก็บขยะ เช่น แก้ว  ขวด ไปขาย  ขยะในหมู่บ้าน จากต้นลิ้นจี่ บางคนท้าปุ๋ยหรือ
น้าไปเผาถ่าน อบต. จัดการขยะโดยส่วนไหนขายได้ก็น้าไปขายก่อน  ท้าน้้าชีวภาพ คนไม่ชอบใช้   ขยะ
ก็ยังมีปัญหา  เคยอยากมีเตาเผา  แต่พื้นที่ไม่มีที่ตั้ง  ค่าขนเก็บขยะเดือนละ  30,000 บาทต่อเดือน    
อ้าเภออัมพวาขาดการมีส่วนร่วม  แม่ค้าไม่ค่อยให้ความร่วมมือ   ใช้เด็กเป็นผู้กระตุ้นเตือนผู้ใหญ่  อบต. 
ท้าคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  เมื่อมีปัญหาสิ่งแวดล้อม
ต้องตั้งองค์กร เช่น NGO เก็บเงินจากโฮมสเตย์เพื่อน้าเงินมาพัฒนา โดยมีเจ้าภาพดูแล  องค์ที่ท้าหน้าที่
ดูแลนักท่องเที่ยวคือ อบต. โดยมีการให้ความรู้ ความร่วมมือ  การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  เช่น   
อาศัยความร่วมมือจากชุมชน มีเจ้าภาพและงบประมาณ ต้องใช้มาตรการใครเป็นผู้ก่อผู้นั้นเป็นผู้จ่าย 
 

5. อบต. เหมืองใหม่ มีประเด็นแนวคิดในด้านการจัดการน้้า มีการจัดการนโยบาย 
โดย  รวมพลังกับชาวบ้านและมีการเก็บขยะและผักตบชวา  ตามแม่น้้าล้าคลองเดือน/ครั้ง และ
การเกษตรจะมีการใช้น้้าในแม่น้้าล้าคลอง  ท้าการเกษตร  ต้องดูแลแหล่งน้้า  ในสมัยก่อนมีการใช้เรือใน
การติดต่อ  ใช้การมีส่วนร่วมในการช่วยเก็บวัชพืช  ในวันที่ 12 ส.ค.53 มีการเข้าร่วมกิจกรรมเก็บวัชพืช
ผักตบชวา  มีการรณรงค์และอนุรักษ์ในพื้นที่ที่จัดก้าจัดขยะและวัชพืชในแม่น้้าล้าคลอง  อยากให้  
เยาวชน  นักศึกษาสถานศึกษามารณรงค์การปลูกจิตส้านึกในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อ
สร้างรายได้และเป็นธุรกิจ  ให้ อบต . มาด้าเนินการอาทิตย์ละครั้ง  มีการด้าเนินการต้ังธนาคารขยะ     
ด้าเนินการต้ังผังเมือง  มีการอนุรักษ์วิธีดั้งเดิมต่อต้านวิธีใหม่  การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยน้าผักตบชวา
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มาท้าปุ๋ยอินทรีย์  แต่ปัญหามีความรู้เรื่องคุณภาพปุ๋ยจัดออกมาได้ด้วยดีการขุดลอกคลองมีแต่การขุด
เอาของแข็งแนะแนววิธีการจัดการกับขยะและการอนุรักษ์รักษาแหล่งน้้าสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับน้้า 
อย่างไรให้เหมาะสมและมีประโยชน์มากที่สุด 
         ประเด็นการมสีว่นร่วม มีแนวคิดทางด้านการจัดการเรื่องน้้าในด้านนโยบาย ได้ด้าเนินการคือ
รวมประชาชนเก็บวัชพืชขยะในคลอง  ในเวลาต่อ  1 หมู่ต่อเดือนเก็บขยะโดยการศึกษาในเรื่อง
งบประมาณและศึกษาจากข้อร้องเรียนปัญหาจากชาวบ้านที่อาศัยที่ริมคลองเพื่อทราบปัญหาท่ีต้อง
แก้ไข  กลุ่มอนุรักษ์ภาค  7 ได้เข้ามาช่วยด้าเนินการในเก็บขยะและมาฟื้นฟูแหล่งน้้ามีการด้าเนินการ
ขยะมายาวนานแต่แก้ปัญหาไม่ส้าเร็จ  อยากให้ยาวชนเข้ามาดูแลและปลูกจิตส้านึก  การดูแลอย่างมี
ส่วนร่วม  ให้มีการจัดการท่ีดี  เน้นการต้ังผังเมืองมีวิธีการอนุรักษ์  น้าผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์  ต้องหา
ความรู้ที่ดีในการจัดการเรื่องปุ๋ย 

       แนวทางการมีส่วนร่วม ขยะลดลงน้้าในคลองถ่ายเทได้สะดวก ท้ากิจกรรมโดยประชาชนมี 
ส่วนร่วมทั้ง 10 หมู่ มีการเก็บขยะในล้าคลอง ท้าให้น้้ามีการถ่ายเทได้สะดวกในการเก็บขยะอบต.
เหมืองใหม่ จะมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ท้าให้ขยะไม่เกิดปัญหารุนแรงมากนัก ในสวนผลไม้จะมี
การเผาของเหลือทิ้ง ปริมาณขยะในหมู่บ้านไม่สามารถระบุได้ แต่มีการท้ารีไซเคิลผู้น้าชุมชนเป็น
แบบอย่างที่ดีในไม่ทิ้งขยะ 
              ในการสร้างการมีส่วนร่วมได้ต้องสร้างจิตส านึกส าคัญ  ในประเด็นนี้มีความส้าคัญกับ
การสร้างจิตส้านึก ในโรงเรียนอบรมนักเรียนเรื่องการสร้างจิตส้านึกเช่นการจัดการเก็บขยะในพื้นที่ไม่มี
งบประมาณในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์จากการมีส่วนร่วม   มีการด้าเนินงานมานานมีความส้าเร็จบ้างไม
ส้าเร็จบ้างปัจจุบัน  คลองสกปรก เนื่องจากคลองไม่สามารถถ่ายเทได้  ผู้ใหญ่กล่าว  มีการด้าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการจัดการขยะมีการด้างานอย่างสม่้าเสมอ  ช่วยกันทั้ง 10 หมู่บ้าน สิ่งที่ได้รับ
ขยะในคลองลดลง แต่ไม่เกิน 100% ทางเดินน้้าดีและสะดวกกว่าเดิม ดังนั้นการมีส่วนร่วมในอบต. 
เหมืองใหม่ค้อนข้างมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เทศบาลจะมาเก็บขยะและต้ังถังไว้ให้  
แต่ อบต. เหมืองใหม่จะเก็บกันเองในครัวเรือนส่วนใหญ่  ฝังกลบในสวนผลไม้หรือเผา  ปัญหาระยะหลัง
มีนักท่องเที่ยวโฮมสเตย์มากขึ้น  ก็จะมีปัญหาขยะเพิ่มขึ้นก็ต้องด้าเนินการหาวิธีแก้ไขต่อไป มีการก้าจัด
กันเอง  รีไซเคิล  ท้าปุ๋ย  ก้าลังหาวิธีการก้าจัดที่ดีและพัฒนาเพิ่มขึ้น  รณรงค์การท้ิงขยะเมื่อเทียบกับ
นักท่องเที่ยวที่น้าขยะเข้ามาในพื้นที่  จิตส้านึกมีความส้าคัญอย่างไร ? “การปลูกจิตส้านึกต้องใช้เวลา
พอสมควร  พยายามท้าเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านค่อยๆ  ปลูกจิตส้านึกให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี     
ในเขต อบต.ไม่มีโรงเรียน  ในโรงเรียนอัมพวันสังเกตจากลูกสาวก้านันน้าขวดไปโรงเรียน  เทศบาลนคร
ภูเก็ต ดูงานมามีการศึกษาการก้าจัดขยะอย่างครบวงจร แต่ไม่ทราบการปรับใช้กับชุมชนเป็นอย่างไร” 
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6. พื้นที ่อบต. บางนางลี่  มีประเด็นปัญหาดังนี้ ทิ้งขยะลงล้าคลอง ไม่มีที่ทิ้งขยะ มีบางกลุ่ม 
ท้าการคัดค้านกัน ขยะไหลมาตามน้้าขึ้นน้้าลงแล้วไหลมารวมกันที่ อบต.บางนางลี่  มีน้้าเค็ม น้้าในสวน
มะพร้าวเวลาฝนตกจะท้าให้น้้าเป็นสีแดงแล้วไหลลงสู่คลองใหญ่ มีการใช้สารเคมีในการเกษตร 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชน  โรงเรียนมีกิจกรรมและโครงการปลูกจิตส้านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์น้้า  ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมขุด
ลอกคลองแต่ละครั้งและติดตามการด้าเนินงานตลอด มีการตัดหญ้าข้างทางและน้าหญ้ามาท้าปุ๋ย     มี
การประชาคมในหมู่บ้านเพื่อน้าไปขาย  อบต.จัดการประชุมชี้แจงจัดกองทุนรับซื้อขยะ  มีตัวแทนกลุ่ม
องค์กรไปประชุมนอกพื้นที่แล้วน้าความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ทางสื่อ  ทุกวันที่ 15 ของเดือนจะมีการเก็บขยะ
ในหมู่บ้าน 

 แนวทางในการพัฒนาในอนาคต  สร้างจิตส้านึกโดยเน้นให้กับเด็กเยาวชน  ให้มีการสร้าง
บ่อดักไขมันในหมู่บ้าน ให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน  ให้ลงพื้นที่เกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะท้าให้น้้าถ่ายเทสะดวก  อยากให้มีเครื่องบดผักตับชวาเพื่อท้าปุ๋ย  ให้ลดการใช้สารเคมีโดยมี
โครงการผักปลอดสารพิษ อยากให้มีการจัดการเรื่องมะพร้าวตามร่องสวน   

3.  รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ าและขยะ  
ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน/ตัดสินใจ  โดยร่วมกิจกรรมด้านน้้าและขยะท้าให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในความรู้สึกผูกพันและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  และสามารถปรับเป็นแนวคิด เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมให้ยืดหยุ่นขึ้น  มีการเสริมแรงเพื่อ
กระตุ้นการมีส่วนร่วม  มีการสร้างความรู้  ความเข้าใจในการมีส่วนร่วม ดังจะเห็นได้จากการสนทนา
กลุ่มตอนหนึ่งว่า  “จัดประชุมแสดงความคิดเห็นเรื่องการก้าจัดขยะที่เหลือทิ้งทางการเกษตรแก่ชุมชน  
ให้ความรู้เรื่องวัสดุทางการเกษตรกรรรมและหาแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ” ผู้น้า
ชุมชนเป็นแกนน้าให้กับชุมชนในการรณรงค์ให้ชาวบ้านเก็บขยะข้างทาง 1 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยขยาย
ความคิดไปสู่โรงเรียนและวัด ในชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน/การตัดสินใจ 
          1. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน  เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลในแต่ละพื้นที่
ร่วมกับประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยภาพรวมคือ  มีการขุดลอกคลองล้าปะโดงเพื่อให้น้้าถ่ายเทได้ดี  ใน
พื้นที่อบต.สวนหลวงมีโครงการจะท้าคลองล้าปะโดงให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์โดยสมบูรณ์   โดย
ให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุน และ ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
อ บ ต มีโครงการคือท้าคลองให้ลึกจะท้าให้น้้าถ่ายเทและท้าให้น้้าใสขึ้น บ้านที่มีครัว  ติดคลองมีการเท
น้้าลงและท้าให้น้้าเน่า มีการขุดคลองท่าคาและคลองเลน เพื่อให้น้้าถ่ายเทจะท้าให้น้้าใส  ผู้ที่น้า
นโยบายเข้าสู่ชุมชน  คือเจ้าหน้าที่อนามัย อ ส ม น้านโยบายเข้าสู่หมู่บ้านแต่ล่ะหมู่บ้านมีตัวแทน
จัดการประชุม จะมีการนัดประชุมน้าความรู้ไปเผยแผ่ให้ชาวบ้าน  ท่านนายก  อบต. มีการจัดโครงการ
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เข้าโรงเรียนเรื่องการมีส่วนร่วม  คือ อบต.  เข้าโรงเรียนจะมีการให้ความรู้การมีส่วนร่วมมีการปลูกฝัง
ต้ังแต่เด็กๆ เพื่อให้เด็กน้าความรู้ไปบอกผู้ปกคลอง มีการนัดผู้น้าชุมชนมาประชุมและน้าความรู้ไป
กระจายต่อหมู่บ้านส่วนเรื่องของคนไม่มีเวลาเรามีการนัดคนที่มีเวลามารับความรู้เพื่อไปชักชวนคนที่ไม่
มีเวลา เมื่อล่าสุดเรามีการนัดหมาย ในการมีส่วนร่วมในการเก็บข้างทาง และถางหญ้า เป็นต้น 
  การใช้กฎระเบียบข้อบังคับคงไม่ได้  คลองถูกปล่อยปะละเลยเกิดจากมีน้้าประปาบางบ้าน
ไม่เคยมองดูล้าคลองเลยว่าเป็นอย่างไรและมีการปล่อยน้้าที่ใช้แล้วลงล้าคลอง  มีการดักน้้าไม่สามารถ
ไม่ระบายน้้าลงสู่ทะเลได้  อบต. ควรมีมาตรการจับปรับ  คนที่ทิ้งของเสียลงในแหล่งน้้าเช่นน้้าเสียเก็บ
ขยะโดยการศึกษาในเรื่องงบประมาณและศึกษา จากข้อร้องเรียนปัญหาจากชาวบ้าน  ที่อาศัยอยู่ริม
คลองเพื่อทราบปัญหาท่ีต้องแก้ไข  มีการจัดการตลาดน้้า เรื่องงบประมาณจาก  อบต.  เสนอซื้อเรือมา
เก็บผักตบชวา  จัดระบบนิเวศและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยผู้ว่าปล่อยปล่อยกุ้งปลูกป่า  1 ปีต่อครั้งขุด
ลอกคลอง  3ครั้งต่อปี  คลองกว้างขึ้น  น้้าไหลแรงสวะหมดไป  หิ่งห้อยจะหยุดชะงัก  ไม่มีเรือยนต์มีแต่
เรือพาย พันธุ์ไม้ชายคลองมี เหงือกปลาหมอ โพธิ์ทะเล (ฝ้ายผี)  ต้นไม้พื้นบ้านมีจ้านวนมากขึ้น  พันธุ์ไม้
ลดลงเพราะมีน้้าเค็มประมาณ 4- 5 เดือน โฮมสเตร์ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมน้อยต้องแก้ไขมีการเก็บรายได้
จากการบริการมีคณะกรรรมการดูแล และคณะกรรมการวิสาหกิจดูเรือและหิ่งห้อย  อบต. แจ้งโครงการ
อบรมทางสาธารณสุข  อบต. สนับสนุนงบประมาณ  นโยบายให้ความรู้แก่ ประชาชนในพื้นที่   
สาธารณสุข ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.   
                 2. แนวคิดทางสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านน้้าและขยะโดยมี
แนวคิดทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะดังนี้  ท้าเตาเผาขยะโดยใช้ แก๊สเป็น
เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีรถช่วยเก็บขยะในชุมชน ให้ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้แทนพลาสติก 
อบต. จัดการขยะโดยส่วนไหนขายได้ก็น้าไปขายก่อน  ท้าน้้าชีวภาพ คนไม่ชอบใช้ ขยะก็ยังมีปัญหา 
เคยอยากมีเตาเผา  แต่พื้นที่ไม่มีที่ตั้ง  ค่าขนเก็บขยะเดือนละ  30,000  บาทต่อเดือน  อัมพวาขาดการมี
ส่วนร่วม  แม่ค้าไม่ค่อยให้ความร่วมมือใช้เด็กเป็นผู้กระตุ้นเตือนผู้ใหญ่  อบต.  ท้าคนเดียวไม่ได้ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกคน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อยากให้มีเครื่องบดผักตับชวาเพื่อท้าปุ๋ย 

ส าหรับด้านน้ ามีแนวคิดในการจัดการ  ดังนี้ ถ้าเรามีจัดการคลอง  มีการจัดการวัชพืชในน้้า 
น้้าก็จะสะอาดน้้า  น้้าเราก็จะสามารถใช้ได้  น้้าเป็นส่วนส้าคัญของคนท่าคามีชีวิตผูกพันล้าคลองใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน ใช้ซักผ้า ใช้อาบ ใช้หุงต้ม  ในช่วงนั้นความเจริญยังไม่เข้าน้้ามีคุณภาพดี แต่ตอนนี้มี
ความเจริญเข้ามา มีปัญหามากเกี่ยวกับขยะ เดิมในชุมชนของเราไม่มีการปลูกจิตส้านึก ในการใช้ชีวิต
แบบเดิมในอดีตก็จะมีการโยนขยะลงคลองแต่เราก็มีการจัดถังขยะให้ แต่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะบางคน
ก็ยังโยนลงไป ส่วนเรื่องของน้้า จะเป็นเรื่องของสาหร่ายจ้านวนมากเนื่องจากไม่มีเรือว่ิงท้าให้น้้านิ่งไม่มี
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การถ่ายเทของน้้า และปัญหาหลักก็คือ ผักตบชวา จัดการยากมากถ้าจะให้ดีเราต้องมี  ต้องมีการปลูก
จิตส้านึก มีเครื่องมือก้าจัดผักตบ มีการคัดแยกและท้าเป็นปุ๋ย 

ในการมีส่วนร่วมไม่ใช่ว่าชาวบ้านไม่มีส่วนร่วม เนื่องจากชาวบ้านไม่มีเวลาเพราะชาวบ้านส่วน
ใหญ่ท้าการเกษตร ต้องขึ้นตาลแต่เช้า  น้้าเสียเกิดจากอ้าเภอปากท่อ  –มีการประสานงานกับ  อบต. 
อัมพวา  อ้าเภอปากท่อ มีปัญหาเรื่องน้้าแต่แก้ไม่ได้  มีชมรมรักษ์น้้าของสมุทรสงครามประสานงานกับ
ราชบุรีแต่จัดการไม่ได้ มีการประปาผิวดิน แต่ก่อนใช้น้้าบาดาล  แต่มีปัญหาเรื่อน้้าน้อย   น้้าไหลไม่แรง  
มีการดึงน้้าจากแม่น้้า เข้าเครื่องกรอง แจกจ่ายกับชุมชน ชุมชนมีความพอใจกว่าที่เคยใช้น้้าบาดาลเมื่อ
น้ามาท้าน้้าประปา มีการเปลี่ยนจากเป็นน้้าประปา หมู่ 7 มีความพึงพอใจและหมู่อื่นๆประปาผิวดินมัก
มีเฉพาะหมู่บ้านใกล้น้้า ม. 3 6 7 ประปาใต้ดิน  ม. 1 2 4 5  

3. ความรู้ทางสิ่งแวดล้อมมีส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านน้้าและขยะได้โดย  อบต.
จัดให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านมากขึ้น จัดประชุมแสดงความคิดเห็นเรื่องการก้าจัดขยะที่เหลือทิ้ง
ทางการเกษตรในกลุ่มชาวบ้านเกษตรกรรมซึ่งมีความรู้เรื่องวัสดุทางการเกษตรมากกว่า เพื่อหา
แนวทางในที่ดีที่สุด และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน อบต.จัดการประชุมชี้แจงจัดกองทุนรับซื้อ
ขยะให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน  เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจะด้าเนินการโดยมีการ
ให้ความรู้ ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมแก่บุคคลในชุมชน-สาธารณสุขอบรมการใช้ถุงผ้าแทนพลาสติก 
 มีการตรวจคุณภาพน้ าหรือไม่  มีส่วนราชการเข้ามาวัดค่าของน้้า  เช่น  ความกระด้าง  
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า  น้้าในคลองแควอ้อมสามารถด่ืมได้  ขยะมูลฝอยมีการปะปนมา 
ผักตบชวา แต่ไหมาจากที่อ่ืนโดยเฉพาะในฤดูฝน  มีการรายงานให้ผู้ใหญ่ทราบแต่กว่าจะด้าเนินการ
ปัญหาก็ผ่านไปแล้ว เพราะเป็นเมืองน้้าไหล แควอ้อมมีจ้านวนคลอง 14 คลอง  

         4. กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ 
ประกอบด้วย -ให้ผู้น้าชุมชนเป็นแกนน้าให้กับชุมชนในการรณรงค์ให้ชาวบ้านออกเก็บขยะข้างทาง 1            
ครั้งต่อสัปดาห์โดยขยายความคิดเข้าในโรงเรียนและวัดในชุมชน   จัดโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด
บ้านน่ามอง  โรงเรียนมีกิจกรรมและโครงการปลูกจิตส้านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยก
ขยะ  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์น้้า ทุกวันที่ 15 ของเดือนจะมีการเก็บขยะในหมู่บ้านให้ลงพื้นที่
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ  ท้าให้น้้าถ่ายเทสะดวกวันหยุดเรามีการนัดหมายกันก้าจัดวัชพืชข้างทางและ
ในล้าคลอง เราจะมีตัวแทนชาวบ้านหมู่ล่ะ 7 คน จากการประเมินมี่ผู้เข้าร่วมท้ากิจกรรมประมาณ 100 
คน เนื่องจากการท้าสวนฉีดยาฆ่าแมลงมีหิ่งห้อยยักษ์อยู่ในสวนในวันที่ 12 ส.ค.53 มีการเข้าร่วม
กิจกรรมเก็บวัชพืชผักตบชวา  มีการรณรงค์และอนุรักษ์ในพื้นที่ที่จัดก้าจัดขยะและวัชพืชในแม่น้้าล้า
คลอง มีการด้าเนินการต้ังธนาคารขยะ ด้าเนินการต้ังผังเมือง มีการอนุรักษ์วิธีดั้งเดิมต่อต้านวิธีใหม่ 
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การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยน้าผักตบชวามาท้าปุ๋ยอินทรีย์    แต่ปัญหามีความรู้เริองคุณภาพปุ๋ยจัด
ออกมาได้ด้วยดี       การขุดลอกคลองมีแต่การขุดเอาของแข็งแนะแนววิธีการจัดการกับขยะและการ
อนุรักษ์รักษาแหล่งสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับน้้า อย่างไรให้เหมาะสมและมีประโยชน์มากที่สุด  
แนวคิดทางด้านการจัดการเรื่อน้้าในด้านนโยบาย     ได้ด้าเนินการคือรวมประชาชนเก็บวัชพืชขยะใน
คลอง  ในเวลาต่อ  1 หมู่ ต่อเดือน        เก็บขยะโดยการศึกษาในเรื่องงบประมาณและศึกษาจากข้อ
ร้องเรียนปัญหาจากชาวบ้านที่อาศัยที่ริมคลองเพื่อทราบปัญหาท่ีต้องแก้ไข   กลุ่มอนุรักษ์ภาค  7  ได้
เข้ามาช่วยด้าเนินการในเก็บขยะและมาฟื้นฟูแหล่งน้้า   อบต.เหมื่องใหม่ท้ากิจกรรมโดยประชาชนมี
ส่วนร่วมทั้ง  10  หมู่บ้าน  ในการเก็บขยะในน้้าล้าคลอง  ท้าให้น้้ามีการถ่ายทได้สะดวก   ในการเก็บ
ขยะเหมืองใหม่  จะมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี  ท้าให้ขยะไม่เกิดปัญหารุนแรงมากรนัก  ในสวนผลไม้
จะมีการเผาของเหลือทิ้ง  ปริมาณขยะในหมู่บ้านไม่สามารถระบุได้  แต่มีการท้ารีไซเคิล  

5.ท้าอย่างไรที่จะท้าให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อม    โดย       อบตสวนหลวง 
จัดกิจกรรมให้ชาวบ้านมีจิตส้านึก       ทางหมู่บ้านมีการจัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์น้้าให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์น้้า  ผู้น้าต้องปฏิบัติก่อน ในด้านการปลูกจิตส้านึก       โรงเรียนเป็นผู้เริ่มต้นในการปลูก
จิตส้านึก  ก่อนแล้วค่อยขยายมาที่ชุมชน      รวมพลังกับชาวบ้านและมีการเก็บขยะและผักตบชวาตาม
แม่น้้าล้าคลองเดือน/ครั้ง และการเกษตรจะมีการใช้น้้าในแม่น้้าล้าคลอง   ท้าการเกษตร  ต้องดูแล
แหล่งน้้า  ในสมัยก่อนมีการใช้เรือในการติดต่อ  ใช้การมีส่วนร่วมในการช่วยเก็บวัชพืช     ท้ากิจกรรม
โดยประชาชนมีส่วนร่วมทั้ง  10  หมู่   ในการเก็บขยะในน้้าล้าคลอง  ท้าให้น้้ามีการถ่ายทได้สะดวก    
ผู้ประกอบการเรือเก็บขยะทุกวันศุกร์  และท้ากิจกรรมร่วมกันระหว่างอบต.กับชุมชน    นโยบายน้าการ
มีส่วนร่วมโดยจัดให้อบต  .เข้าโรงเรียนแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมประชุมผู้น้าชุมชนทุกสิ้นเดือนน้าความรู้
ไปกระจายในหมู่บ้านแก้ปัญหาชาวบ้านไม่มีเวลาคัดเลือกบุคคลและเรื่องเวลา  กิจกรรมชักชวนกันร่วม
ท้าความสะอาดสภาพแวดล้อม   
               6.  ท่านมีทัศนคติทางสิ่งแวดล้อมที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ  ผู้น้าชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่ทิ้งขยะ  ผู้น้าเป็นแบบอย่างในการ
ดูแลปัญหาน้้าเสียในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีคนมาเก็บขยะขายก็มี  เช่น แก้ว ขวด  ขยะในหมู่บ้าน จาก
ต้นลิ้นจี่บางคนท้าปุ๋ยหรือน้าไปเผาถ่าน  มี มากในอบต .แควอ้อม  ขยะในชีวิตประจ้าวันมีปัญหามาก
ที่สุด 

        7. ในฐานะที่ท่านอยู่ในชุมชนจะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะโดยไม่ก่อให้เกิด 
ความเสื่อมโทรมในพื้นที่  กระท้าโดยมีการตัดหญ้าและเก็บขยะข้างคลอง  ให้มีการรองรับพื้นที่การ
ก้าจัดขยะ  ท้าเตาเผาขยะโดยใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม
ขุดลอกคลองแต่ละครั้งและติดตามการด้าเนินงานตลอด  ให้ลดการใช้สารเคมีโดยมีโครงการผักปลอด
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สารพิษ อยากให้มีการจัดการเรื่องมะพร้าวตามร่องสวน  มีการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ เช่นคลองตื้นเขินมี
การขุดคลอง ปัญหาน้้าเสียจากท่ีอ่ืนเราต้องแก้ไขที่ต้นเหตุต้องมีการร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆปัญหา
เกิดตรงไหนเราก็แก้ตรงนั้น มีการท้าบ่อดักไขมันข้อความร่วมมือและข้อบัญญัติในชุมชน  ขยะในแต่ละ
วันประมาณ 10 กก.ต่อครอบครัวที่ทิ้งขยะไม่มีที่ทิ้ง  บางแคก็มาฝากท่ีแควอ้อมมีการห้ามทิ้งขยะข้าม
จังหวัด  อบต. จัดการขยะโดยส่วนไหนขายได้ก็น้าไปขายก่อน  มีการด้าเนินการต้ังธนาคารขยะ    
ด้าเนินการต้ังผังเมือง  มีการอนุรักษ์วิธีดั้งเดิมต่อต้านวิธีใหม่  การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยน้าผักตบชวา
มาท้าปุ๋ยอินทรีย ์ติดต้ังบ่อดักไขมัน  ท้าภาชนะรองรับขยะที่ย่อยสลายได้ให้เกษตรต้าบลอ้าเภอคัดแยก
ขยะ  ประโยชน์ การคัดแยก ท้าปุ๋ยชีวภาพ มีเครื่องบดผักตบ เรื่องน้้าไม่ระบายลงท้านบ  มีเรือขุดเข้ามา  
เรือขุดเข้ามาตกแต่งรีสอร์ท  โครงการปลูกพืชชายทะเล  ต้นล้าพูแตกยอดเร็ว  ให้มีการสร้างบ่อดักไขมัน
ในหมู่บ้าน 

          8. การสร้างจิตส้านึกทางสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนของท่านโดยวิธีและสอดคล้องกับการมีส่วน 
ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ สร้างจิตส้านึกโดยเน้นให้กับเด็กเยาวชน  เรื่องของบ่อดัก
ไขมัน ทางนายก ให้ทุนสนับสนุนในการท้าบ่อดักไขมันช่วยท้าให้น้้า  สะอาดเราจะท้าบ่อดักไขมันทุกๆ
ร้านที่ขายอาหาร  เรามีการให้ความรู้จากอนามัย อ สม. มีการอธิบายทุกๆ  บ้านจากการให้ความรู้ท้าให้
น้้าสะอาดกว่าเดิมมาก คลองใหญ่มีความสะอาดมากขึ้น ส่วนล้าประโดงก็จะมีวัชพืชเยอะและชาวบ้าน
มีการเทน้้าซักผ้าลงในคลองท้าให้สาหร่ายเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น เมื่อก่อนที่น้้าเสียเกิดจากปัจจัย คือ 
คนในชุมชน การเค่ียวน้้าตาล และร้านค้า  มีการให้ความรู้ขั้นพื้นฐาน เช่น นักเรียนและชาวบ้านและ
น้าไปสู่การปฏิบัติโดยแกน   น้าของชุมชนมีจิตอาสาเมื่อเด็กเห็นผู้น้าท้าเขาก็จะท้าตามและผู้ใหญ่ต้อง
มีการชักน้าเด็กในการมีส่วนร่วม ก็จะเกิดการปลูกฝัง  พื้นที่ตามชายคลองมีวัชพืชเยอะ เรามีการท้าให้
ดูก่อนสองสามครั้งแล้วเราจะรอดูว่า  เขาจะท้าตามหรือเปล่าพอเขาเห็นเราท้าบ่อยๆช่วงหลังๆเขาก็ท้า
ตามเรา  เราท้ากันแล้ว การท้าซ้้าเป็นสิ่งที่ดี ในฐานะที่เป็นครูเราต้องท้าเป็นตัวอย่างก่อนท้าให้ดูไป
เรื่อยๆจนเกิดความระอายใจก็จะมีการท้าตาม  และมีการต้ังชุมนุมสิ่งแวดล้อมและรักษ์เทพสุวรรณ ท้า
แล้วได้ผลดีมาก เรามีการสร้างนิสัยให้เด็ก เพราะฉะนั้นการเป็นผู้น้าเราต้องน้าและท้าให้ดูก่อนอยาก
ให้เด็กรับผิดชอบหน้าบ้านตัวเองแต่ล่ะบ้านเมื่อพ่อแม่เห็นก็ต้องท้าตามก็จะท้าให้หน้าบ้านสะอาด เมื่อ
เห็นบ้านหนึ่งท้าแล้วต้องมีบ้านหนึ่งท้าตาม   การเป็นผู้น้าเป็นวิธีที่ดี ถ้าเขาท้ิงเราก็เก็บเราท้าไปเรื่อยๆก็
จะมีผู้ท้าตามผมเชื่อว่าการเป็นผู้น้าท้าให้ผู้ท้าตามได้  การท้าให้ล้าคลองสะอาดเราท้ากันมาตลอด 
ตอนเด็กๆสมัยก่อนการท้าความสะอาดของคลองหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันมีผักตบชวาลอยมาเรามี
การเก็บเราเห็นบ้านนั้นท้าเราไม่ท้าเราเกิดความระอายใจเราต้องท้า สมัยนี้คนไม่มีเวลาต้องขึ้นตาลแต่
เช้าถ้าสมัยนี้เหมือนสมัยก่อนก็จะสะอาดและปัจจุบันเรือไม่ค่อยวิ่งท้าให้ผักตบชวาเยอะและแต่ล่ะบ้าน
ไม่มีใครเก็บต่อไปเราจะมีการท้าโครงการ  การปลูกจิตส้านึกเป็นสิ่งที่ยากเราจะเริ่มปลูกฝังที่เด็กก่อน
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ส่วนกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่เราจะเลือกผู้น้าชุมชนไปท้าให้ชาวบ้านดูก่อนมีการท้าให้เห็นเป็นประจ้า  มี
ข้อบัญญัติเรื่องการบ้าบัดน้้าเสีย แต่ยังท้าไม่ได้  แต่เริ่มท้าในร้านอาหารมีบ่อดักไขมันใช้ แต่ในบ้านยัง
ไม่มี  อยากให้  เยาวชน  นักศึกษาสถานศึกษามารณรงค์การปลูกจิตส้านึกในการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะเพื่อสร้างรายได้และเป็นธุรกิจ  -การปลูกจิตส้านึกต้องใช้เวลาพอสมควร  พยายามท้าเป็น
ตัวอย่างให้กับชาวบ้านค่อยๆปลูกจิตส้านึกให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี  ในเขต อบต. ไม่มีโรงเรียน   ใน
โรงเรียนอัมพวันสังเกตจากลูกสาวก้านันน้าขวดไปโรงเรียน  เทศบาลนครภูเก็ต  ดูงานมามีการศึกษา
การก้าจัดขยะอย่างครบวงจร แต่ไม่ทราบการปรับใช้กับชุมชนเป็นอย่างไร  ปลูกจิตส้านึก โดยสร้าง
คุณประโยชน์ เช่น น้้าดี น้้าเสีย ผู้ใหญ่รณรงค์การท้ิงขยะให้เป็นที่ ปลูกจิตส้านึกให้ทิ้งขยะให้ถูกท่ีแยก
ขยะ  ก้าจัดขยะให้น้อยลงรณรงค์ไม่ใช้โฟมอบรม  อบต.โดยมีโครงการ  อบต. เข้าโรงเรียน   เด็กทราบ
ขยะมีประโยชน์แยกออก  ผญ.สมชาย  บอกสร้างจิตส้านึก  ให้อ้านาจการท้าซ้้าต้ังชุมชนสิ่งแวดล้อม   
โรงเรียนวัดเทพสุวรรณ สร้างนิสัยรักความสะอาด  ผู้ใหญ่สร้างแบบอย่าง  ในท่าคามีผักกะฉูดมาก ผู้น้า
ต้องเก็บให้เป็นแบบอย่าง  นายก อบต. แจ้งว่า ชาวบานท้ามาหากินไม่มีเวลาเรื่องสิ่งแวดล้อม  อยู่หน้า
บ้านใครบ้านตนเอง ขาดการชักจูง เกิดการละอายใจ นิติกรกล่าวว่าควร ปลูกจิตส้านึก  เลือกผู้น้าชุมชน  
เกิดการมีส่วนร่วมสร้างจิตส้านึกขั้นพื้นฐาน ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปน้าไปสู่การปฏิบัติโดยแกนน้า
ชุมชน  ผู้ใหญ่ชักจูงการมีส่วนร่วม  ชักชวนเยาวชนเข้ามาร่วมกันผู้ใหญ่  ปลูกจิตส้านึก  ท้าให้  ท้าเอง  
ร่วมกันท้าพื้นที่ไม่สนใจวัชพืชมาท้าให้ดู 2- 3ครั้ง ท้าให้ผู้ใหญ่เกิดความละอายจะท้าตาม 
                   9. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะของแต่ละชุมชนมี
วิธีการ การบริหารจัดการน้้าโดย การปลูกจิตส้านึก มีการณรงค์  มีการต้ังโครงการการจัดการขยะมีการ
ด้าเนินการ โดย  มีการน้าขยะไปท้าปุ๋ย มีการคัดแยกขยะและมีการน้าไปขายมีการให้ความรู้และ
ประชุมสัมนามีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวมีการรณรงค์  มีการน้าเด็กไปเข้าค่าย พาเด็ก
พายเรือเก็บขยะในล้าคลอง ถ้ามีกีฬาภายในชุมชนเราจะมีการแทรกในเรื่องของการรณรงค์ขยะเข้าไป
ด้วย มีเกษตรน้าขยะที่มีการคัดแยกแล้วน้าไปท้าปุ๋ย เช่น เศษอาหาร ผักตบชวามีการจัดการยากเราไม่
รู้จะก้าจัดยังไงเราจะมีการขอเครื่องมือบดและเราจะรับผักตบชวาแห้งมาท้าปุ๋ยและน้าไปขายให้
ชาวสวนมีการซื้อเรือไปเก็บผักตบชวาและมีการปลูกจิตส้านึกให้แก่ชุมชนชาวบ้าน  อบต. มีการรณรงค์
ไม่ใช้โฟมในตลาดเราใช้ใบตองแทน ทางสาธารณสุขให้ อสม. ลดการใช้ถุงพลาสติก 

สรุปประเด็นเรื่องน้้า น้้ามีความสะอาดมีบางส่วนน้้าไม่ดีเวลาฝนตกเช่น จังหวัดราชบุรี ด้าเนิน
พอฝนตกมีการปล่อยน้้าเสียลงมา   การแก้ไข เราต้องแก้ไขที่ต้นเหตุคือที่ จังหวัดราชบุรีอาจมีการจัด
แบบการมีส่วนร่วมไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งต้องร่วมมือกันท้ังจังหวัดประสานงาน 

เรามีการจัดการรูปแบบใด มีการแก้ไขปัญหาทางด้านน้้า   โดยมีการแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุ เช่น
คลองตื้นเขินมีการขุดคลอง ปัญหาน้้าเสียจากท่ีอ่ืนเราต้องแก้ไข  ที่ต้นเหตุต้องมีการร่วมมือจาก
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หน่วยงานต่างๆปัญหาเกิดตรงไหนเราก็แก้ตรงนั้น  มีการท้าบ่อดักไขมันข้อความร่วมมือและข้อบัญญัติ
ในชุมชน  -  ผู้ใหญ่กล่าว  มีการด้าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการจัดการขยะมีการด้างานอย่าง
สม่้าเสมอ ช่วยกันทั้ง 10  หมู่บ้าน  สิ่งที่ได้รับขยะในคลองลดลง  แต่ไม่เกิน 100% ทางเดินน้้าดีและ
สะดวกกว่าเดิม ดังนั้นการมีส่วนร่วมใน  อบต. เหมืองใหม่ค้อนข้างมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  เทศบาลจะมาเก็บขยะและต้ังถังไว้ให้ แต่อบต.เหมืองใหม่จะเก็บกันเองในครัวเรือนส่วน
ใหญ่ฝังกลบในสวนผลไม้หรือเผา ปัญหาระยะหลังมีนักท่องเที่ยวโฮมสเตรย์มากขึ้น ก็จะมีปัญหาขยะ
เพิ่มขึ้นก็ต้องด้าเนินการหาวิธีแก้ไขต่อไป  รูปแบบการมีส่วนร่วม  2 แบบ 1. ฝนตกน้้าเสีย ปี  2539  น้้า
ท่วม แก้ปัญหาขุดลอกคลอง  ปลูกจิตส้านึก  ผู้น้าเป็นแบบอย่าง  -เทศบาลจะมาเก็บขยะและต้ังถังไว้ให้  
แต่ อบต. เหมืองใหม่ จะเก็บกันเองในครัวเรือนส่วนใหญ่ฝังกลบในสวนผลไม้หรือเผา  ปัญหาระยะหลัง
มีนักท่องเที่ยวโฮมสเต รย์มากขึ้น  ก็จะมีปัญหาขยะเพิ่มขึ้นก็ต้องด้าเนินการหาวิธีแก้ไขต่อไป  มีการ
ก้าจัดกันเอง  รีไซเคิล ท้าปุ๋ย ก้าลังหาวิธีการก้าจัดที่ดีและพัฒนาเพิ่มขึ้น  –รณรงค์การท้ิงขยะเมื่อเทียบ
กับนักท่องเที่ยวที่น้าขยะเข้ามาในพื้นที่  การจัดการแบบมีส่วนร่วม  –ออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมในต้าบลมาสู่ชุมชน  ปัญหาเป็นเวลา  10 ปี ออกข้อบังคับที่วัดประดู่จัดการได้ผลน้้านิ่งเกิด
จากการพัฒนาบ้านเมือง  มีการสร้างเขื่อนปากลัดที่เข้ามาบริเวณท่าคา  พื้นที่ท่าคามีน้้านิ่งตะกอนดิน
วัชพืชไหลช้าลง  -มีการบริหารจัดการหลายวิธี  ได้แก่  รัฐบาลสนับสนุนให้เรือ 2 ล้า กฎระเบียบ  
ประชาชนต้องร่วมมือกัน  โดยรูปแบบ  1. ให้ความรู้ประชุม สัมมนา หอกระจายข่าว  รณรงค์สิ่งแวดล้อม     
ชุมชนรักษ์คนรักแม่กลองน้าเด็กเข้ามาเข้าค่าย     

      แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้้า 1. ต้ังคณะกรรมการท้างาน 2. ส้ารวจ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้้า 3. วิเคราะห์สภาพปัญหา 4. ระบุสาเหตุที่ที่ส้าคัญของปัญหา  5. วาง
แผนการแก้ปัญหาและติดตามประเมินผล 6. แยกแยะน้้าทิ้งไม่ทิ้งลงคลอง 

      ข้อเสนอแนะ 1. รณรงค์ให้คนในชุมชนร่วมกันรักษาแหล่งน้้า โดยต้องเริ่มจากครัวเรือน 
ของตนเองก่อน  2.แยกขยะก่อนทิ้ง  3.  ควรรณรงค์หาวิธีการหรือมาตรการให้ประชาชนในชุมชนมีการ
จัดการที่ดี  4. หาวิธีการก้าจัดขยะที่สามารถดัดแปลงให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน  เช่นท้าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ หรือน้ามาสร้างรายได้  5. ไม่ทิ้งขยะลงในคลอง  6. ดูแลวัชพืชบริเวณหน้าบ้าน  7. ไม่ทิ้งขยะลง
ในแหล่งน้้า  8.ไม่ใช้สารพิษที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้้า  9. ช่วยกันก้าจัดผักตบชวา  10. การ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  ที่รับผิดชอบ 11. ทิ้งขยะให้ถูกที่ 12.  สร้างนิสัยการรักษความสะอาด   

ข้อเสนอแนะด้านขยะ ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบบ่อยๆสร้างลักษณะนิสัยที่  
ดีในเรื่องการก้าจัดขยะของชุมชนแก่ประชาชนทั่วไป  ชุมชน  แยกขยะก่อนทิ้ง  น้าขยะมารีไซเคิล  ลด
ภาระขยะให้น้อยลงในแต่ละบ้าน  

www.ssru.ac.th



150 

 

 

          ซึ่งผลการสนทนากลุ่มในแต่ละพื้นที่ ปรากฏว่าจะเน้นการมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติ  การได้รับ
ประโยชน์  การวางแผนและการติดตามประเมินผล  ตามล้าดับโดยท้าให้ทราบรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของชุมชุนในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาแนวคิดสอดคล้องกันโดยรูปแบบการมีส่วนร่วมเป็น
ลักษณะ การท้ากิจกรรมร่วมกัน  การประชุมแสดงความคิดเห็น  การมีบาทบาทในสังคม  การด้ารงต้า
แน่งทางสังคม  การระดมความคิดร่วมกัน  การบ้าเพ็ญประโยชน์ร่วมกันนับว่าล้วนเป็นการแสดงการมี
ส่วนร่วมที่สอดกัน 
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ด้านการวางแผน 

ด้านการได้รับประโยชน์ 

ด้านการประเมินผล/ติดตาม 

ด้านการปฏิบัติ - แก้น้้าเสียโดยใช้ EM 

- เก็บขยะในแหล่งน้้า 

- รักษาการป้องการถมที่ดินในล้าประโดง 

- ขุดลอกคลองเพื่อไม่ให้แหล่งน้้าตื้นเขิน 

- ไม่ทิ้งขิงเน่าเสีย / สารเคมีลงในแหล่งน้้า 

- รณรงค์ให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาแหล่งน้้า 

-ลอกคลองก้าจัดวัชพืช 

-ร่วมการอนุรักษ์คลอง 

-ประปาผิวดินท้ามาจากน้้าคลอง 

-ปลูกจิตส้านึกถึงคุณค่าของน้้า 

-  น้าล้างจาน/ซักผ้าโดยปล่อยลงคลองโดยตรงและล้าประโดง 

-  น้้าทิ้งปล่อยลงบ่อเกรอะ/บ่อดักไขมัน/เทลงพ้ืน/ทิ้งลงในสวน/ทิ้ง

ลงแม่น้้า 

-  เฝ้าระวังแหล่งน้้า 

-หาแหล่งน้้าเพ่ือน้ามาใช้สอยจากแหล่งน้้าผิวดิน / น้้าบาดาล

ท้องร่องสวน 

-ผู้น้าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการแจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องน้้า 

-รณรงค์การใช้สารเคมีลงในแหล่งน้้า 

-ทุกหมู่บ้านมีน้้าประปาใช้ 

-น้าหน่วยงานภายนอกมาดูแลเร่ืองน้้าในชุมชนเช่นกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณะสุข 

-ประชาสัมพันธ์และสร้างเขื่อนกั้นน้้าจืดกับน้้าเค็ม 

-สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน 

-ขุดลอกคลองให้น้้าถ่ายเทได้สะดวก 

-ร่วมตัดสินใจระหว่างชาวบ้านกับ อบต ในการลงทุนสร้างบ่อดัก

ไขมัน 

-การแจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องน้้า 

-เทน้้าเสียลงบนบ่อพักก่อนทิ้งลงตามแหล่งน้้า 

-น้าน้้าทิ้งไปรดต้นไม่ 

-น้้ามันที่เหลือจากการทอดอาหารน้าไปขายผลิตไบโอดีเซล 

-แนะน้าชาวบ้านให้สร้างบ่อดักไขมันในบ้านตนเอง 

-น้้าประน้ามาใช้อุปโภค บริโภค 

-น้้าฝนน้ามาท้าอาหาร 

-น้้าคลองใช้อาบ 

-น้้าบาดาลใช้อุปโภคจึงไม่มีผลต่อสุขภาพ 

 

-  ปลูกจิตส้านึกให้อนุรักษ์แหล่งน้้า 
-  มีหลายหน่วยงานประสานการท้างานเพ่ือช่วยในเรื่องงบประมาณและบุคลากร 
-  เกิดความร่วมมือรู้สาเหตุปัญหาและทราบความต้องการของคนในชุมชน 
-  บ้าบัดน้้าบาดาลให้มีคุณภาพด ี
-  ดูแลคุณภาพน้้าในคลองโดยปลูกต้นไม้ปลูกป่าชายคลองจัดโครงการคลองสวย
น้้าใส 
-  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแล 
 -   หน่วยงานภายนอกมาประเมินคุณภาพน้้าประปาภูมิภาค  กรมทรัพยากรน้้า 
-  คุณภาพน้้าในคลองมีสีเหลืองไม่สะอาด 
-  น้้าเสียไหลมาจาก จ .ราชบุรี มีกลิ่นมูลสัตว์มีขยะในน้้า 
-  คุณภาพน้้าลดลง 
-  น้้ามีกลิ่นเหม็นมีสี 
-  น้้าในคลองจะเน่าเสียมีผลต่อคนและสัตว ์
-  น้้าบาดาลมีความกระด้างเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

การมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านน้้า 
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การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 
ด้านการได้รับประโยชน ์

-น้าขยะไปฝังกลบ/ถมที่ 

-น้ากลิ่งไม่เปลือกมะพร้าวท้าเช้ือเพลิง/เผา

ถ่าน 

-เปลือกส้มโอท้ายากันยุงน้าไปเช่ือม 

-เปลือกมะพร้าวน้าไปปลูกต้นไม้ 

-ขยะในชุมชนคัดแยกถุงพลาสติก ขวด 

กระดาษ ไปขาย 

-มีคนมารับซื้อขยะทุกวันที่9ของทุกเดือน 

-น้าขยะมาผลิตเป็นพลังงาน 

-น้าขยะที่เป็นเศษอาหาร ผักและผลไม้น้ามา

ท้าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 

-คัดแยกไปรีไซเคิลเช่นกล่องนมแปรรูปเป็น

วัสดุเครื่องเล่นของเด็ก 

-กะลามะพร้าวเป็นเครื่องประดับ 

-แปรรูปกะลามะพร้าวเป็นสิ่งตกแต่งในบ้าน 

-น้าผักตบชวาไปท้าปุ๋ยอินทรีย์ 

ด้านการปฏิบัติการ 

-เพ่ิมถังในการเก็บขยะ    

-รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง 

-เพ่ิมถังขยะ 

-ขยะที่เก็บได้น้าไปทิ้งที่ จ.ราชบุรี 

-ประชาชนที่ร่วมรับฟังการจัดการขยะ 

-ภาชนะรองรับขยะไม่พอเพียงนักท่องเที่ยว 

-น้าขยะมาทิ้งบริเวณข้างทาง 

-ท้าการเผาขยะร่วมกัน2ต้าบล 

-ถุงพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ 

-คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

-เก็บผักตบชวา/เก็บผักตบในคลอง 

-ไม่ทิ้งขยะลงคลอง 

-คนในชุมชนช่วยกันเก็บขยะในครัวเรื่อนข

องตนเอง 

-การจัดขยะโดยการเผาทิ้ง/ฝังกลบ 

ด้านการติดตามประเมินผล 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแล 

-สร้างจิตส้านึกโดยการเก็บขยะและให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน 

-คณะกรรมการแม่บ้านอบรมชาวบ้านโดยให้ความรู้ให้ประชาชนทิ้งขยะให้เป็นที่ 

-การติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

-ร่วมตัดหญ้ารอมคลองตัดไม้ริมคลอง 

-ประสานงานด้านบุคลากรและงบประมาณ 

-อบต. หาที่ทิ้งขยะเป็นของต้าบล 

-หาเครื่องขุดวัชพืชเช่นผักตบชวา เพื่อท้าปุ๋ย 

-อบต. เก็บขยะในแต่ละบ้าน 

-จัดท้าโครงการรีไซเคิล 

-ประชุมแผนยุทศาสตร์ 

-ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความส้าคัญของสิ่งแวดล้อม 

-ผู้น้าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งข่าวสาร 

-ตั้งธนาคารขยะ 

-อบต. หาที่ทิ้งขยะ 

-ปลูกจิตส้านึกโดยทุกภาคส่วน 

-จัดการขยะถูกสุขลักษณะ 

ด้านการวางแผน 
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ปล่อยลงบ่อเกรอะ 

ด้านการวางแผน 

ด้านการปฏิบัติการ 

ทิ้งลงแม่น้้า 

ด้านการได้รับประโยชน์ 

เทน้้ามันลงคลอง 
ด้านการประเมินผล 

เททิ้งลงในสวน 

นโยบาย 

น้้าทิ้งจากการท้าอาหาร 
รักษาป้องกันการ

ถมดินในล้าประโดง 

ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้้า 

ปล่อยลงบ่อดัดไขมัน 

เทลงพ้ืนดิน 

คุณภาพน้้าในคลองผ่านการกรองบางครั้งใสสะอาดบางครั้งมีขยะ 

กรองน้้าในคลองผลิต

น้้าประปา 

แม่น้้าแม่กลอง 

น้้าใต้ดิน 

น้้าผิวดิน 

น้้าบาดาล น้้าจากร่องสวน 

หาแหล่งน้้ามาใช้

สอย 

น้้าล้างจานปล่อยลงคลอง ล้าธาร 

ล้าประโดง 

น้าน้้ามันที่เหลือจากการทอดอาหารไปผลิตไบโอดีเซล 

 

การจัดกาน้้าโดย อบต. ดูแลเร่ืองน้้า

ในชุมชน น้าหน่วยงานภายนอกมา

ดูแล เช่นกระทรวงทรัพยากร การ

ทรวงสาธารณสุข 

ทุกหมู่บ้านมีน้้าประปาใช ้

ไม่ทิ้งขยะลงคลอง 

 
อบต. ร่วมกับประชาชน

ในพื้นที่ดูแลแหล่งน้้า 

จัดการน้้าชุมชน 

การจัดการด้านน้้า 

น้้าคลองจะสะอาดกว่าน้้าบาดาล 

หน่วยงานภายนอกมาวัดคุณภาพน้้า 

ขุดลอกคูคลองให้น้้าไหลได้สะดวก 
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แผนผังแสดงรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านน้้าของ อ้าเภออัมพวา จงัหวัดสมุทรสงคราม 
         

 

 

 

               

               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

-อบรมชาวบ้านให้มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม 

-น้าขยะที่เป็นเศษอาหาร ผักผลไม้ มาท้าปุ๋ยหมัก น้้าหมักชีวภาพ 

-น้าขยะมาผลิตเป็นพลังงาน 

-คัดแยกขยะจ้าพวกพลาสติก ขวด กระดาษไปขาย 

-สร้างจิตส้านึกในการเก็บขยะแก้เยาวชน 

-ไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้้า 

-อบต ท้าหน้าที่ดูแลการเก็บขยะ 
 

 

 

-ร่วมเก็บขยะเช่นผักตบชวาในคลอง 

-เปลือกส้มโอไปท้ายากันยุง 

-หาเครื่องบดผักตบชวา 

-อบรมความรู้ให้ชุมชนในการทิ้งขยะให้ถูกที่ 

-คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

-ตั้งธนาคารขยะ 

-คัดแยกขยะไปรีไซเคิล 

 

 

-จัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 

-น้าผักตบชวาไปท้าปุ๋ยอินทรีย์ 

-ตั้งถังขยะตามหมู่บ้าน 

-ให้ชุมชนคัดแยกขยะในครัวเรือน 

-แปลรูปกากมะพร้าวเป็นสิ่งตกแต่งภายในบ้าน 

-ร่วมเก็บขยะในวันส้าคัญ 

-ร่วมเก็บขยะเดือนละ1ครั้ง 

-ร่วมกันปลูกต้นไม้ริมทาง 

 

 

-ร่วมลงทุน/ร่วมตัดสินใจ 

-น้าขยะไปฝังกลบ, เผา 

-ร่วมกันเก็บขยะในชุมชน/ท้องถนน/พายเรือเก็บขยะ 

-น้ากล่องนมไปแปรรูปท้าวัสดุเครื่องเล่น ของเด็ก 

-ขยะจากเศษผัก/ผลไม/้มาท้าปุ๋ย 

-ท้าการหุงต้มจากเศษอาหาร 

-ในการจัดหาที่ทิ้งขยะและที่เผาขยะในชุมชน 

-ขยะที่เก็บน้าไปทิ้งที่จังหวัดราชบุรี 

-สร้างความตระหนักจิตส้านึกในการอนุรักษ์ 

 

 

การมีส่วนร่วมในการจัดการ 

แนวทางการจัดการด้านขยะ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
             การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา  รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้าน น้้า และขยะ  องค์การบริหารส่วนต้าบลบางนางลี่  อ้าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็น
การวิจัยเชิงส้ารวจในพื้นที่ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ การส้ารวจเชิงปริมาณ และการส้ารวจเชิง
คุณภาพ โดยมีขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้ 
            3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

3.2   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบข้อมูล  
3.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.4  ขั้นตอนและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง              
 3.1.1 ประชากร   
 ประชากรที่ท้าการศึกษา คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในต้าบลสวนหลวง  ต้าบลบาง
นางลี่  ต้าบลบางแค ต้าบลแควอ้อม  ต้าบลเหมืองใหม่ ต้าบลท่าคา และ เทศบาลต้าบลอัมพวา 
จ้านวน 1,364 คน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
 การวิจัยนี้ ผู้วิจัยท้าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างโดยก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
การค้านวณตามสูตรของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ซึ่งต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง
จ้านวน 397 คนจากนั้นจะท้าการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) เพื่อให้ได้ตัวแทนของประชากรท่ีจะท้าการศึกษา โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง
ดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1  ก้าหนดประชากรที่ท้าการศึกษา คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในต้าบลต่างๆ
จ้านวน 7  ต้าบลในอ้าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้แก่ เทศบาล ต้าบล อัมพวา  ต้าบล
เหมืองใหม่ ต้าบล สวนหลวง ต้าบลแควอ้อม ต้าบลบางแค ต้าบลบางนางลี่ และต้าบลท่าคา 
 ข้ันท่ี 2 ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากค้านวณตามสูตรของ Yamane (1967) ท่ี
ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้จ้านวน 397 คน   
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 ข้ันท่ี 3 สุ่มตัวอย่างจากประชาชนจ้านวน  6 ต้าบล เพื่อหาจ้านวนกลุ่มตัวอย่างแยก
ตามต้าบลดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจ้านวน 1,364  คน โดยมีรายละ เอียดดัง
ตารางที่ 3.1  
 
ตารางที่ 3.1 จ้านวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามต้าบล 

ล้าดับที่ ต้าบล จ้านวน (คน) ร้อยละ 
1 เทศบาลต้าบลอัมพวา                      338 24.8 
2 ต้าบลสวนหลวง 76 5.6 
3 ต้าบลบางแค 127 9.3 
4 ต้าบลแควอ้อม 166 12.2 
5 ต้าบลบางนางลี่ 420 30.8 
6 ต้าบลท่าคา 237 17.4 

รวม 1,364 100 
 
           3.1.2 กลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและ
การสนทนากลุ่มซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกประชาชนแบบเจาะจง  โดยท้าการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ท้าการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้ง 4  ด้าน ได้แก่ 
ด้านการวางแผน/ตัดสินใจ  ด้านการปฏิบัติการ  ด้านการรับผลประโยชน์  และด้านการประเมินผล  
ทั้งนี้ได้คัดเลือกประชาชนทั้ง 7 ต้าบล  โดยการสัมภาษณ์ประชาชน 5 ต้าบล จ้านวน 50 คน และ
สนทนากลุ่มคัดเลือกต้าบลจ้านวน 5 ต้าบล จ้านวนประชากรกลุ่มละ 10 คน โดยมีกรอบเนื้อหาที่
ใช้ในการสร้างเครื่องมือการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมมีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่    

1) ด้านการวางแผน/ตัดสินใจ 
2) ด้านการปฏบัติการ 
3) ด้านการรับประโยชน์ 
4) ด้านการประเมินผล 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณและเครื่องมือเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 เครื่องมือเชิงปริมาณ 
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                    เครื่องมือเชิงปริมาณเป็นการวัดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านน้้าและขยะ  อ้าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ทั้งหมด 4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน  2) 
ด้านการปฏิบัติการ 3) ด้านการรับประโยชน์  4) ด้านการประเมินผล  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  
4 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ อายุ   
ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส  รายได้ต่อเดือน  อาชีพ  ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน  การเป็น
สมาชิกกลุ่ม ชมรม สมาคม เป็นแบบตรวจสอบรายการเช็คลิสต์ 
 ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน
น้้าและขยะ เป็นแบบตรวจสอบรายการเช็คลิสต์และแบบสอบถามเป็นมาตราประมาณค่า  (Rating 
Scale)   
 ตอนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะซึ่งประกอบด้วยการมีส่วนร่วม 4 ด้าน คือการวางแผน/ตัดสินใจ  การ
ปฏิบัติการ การรับผลประโยชน์และการติดตามประเมินผล จ้านวน 22 ข้อ  โดยแบบสอบถามเป็น
มาตราประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ ต (Likerts Scale) แบ่งออกเป็น 5  ระดับคือมากที่สุด  มาก 
ปานกลาง น้อย    
น้อยที่สุดผู้วิจัยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อดังนี้ 
 5 คะแนน หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด 
 4 คะแนน หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อย 
 1 คะแนน หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

การแปลความหมายของข้อมูล ผู้วิจัยได้ก้าหนดเกณฑ์โดยใช้คะแนนเฉลี่ยตามแนวทาง
ดังต่อไปนี(้ดวงเดือน จุลกรานต์, 2548, อ้างในธีระดา ภิญโญ, 2550) 
 ระดับคะแนนตั้งแต่ 4.21-5.00 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด                
 ระดับคะแนนตั้งแต่ 3.41-4.20 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมาก 
 ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.61-3.40 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 
 ระดับคะแนนตั้งแต่ 1.81-2.60 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อย 
 ระดับคะแนนตั้งแต่ 1.00-1.81 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
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                   ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ซึ่งเป็นค้าถามเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในอนาคต   
 วิธีการสร้างเครื่องมือ 

ในการสร้างแบบสอบถาม  ผู้วิจัยด้าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังนี้  
 1. ก้าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวัดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   
 2. ศึกษานิยาม ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน้ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบวัดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้้าและขยะ  อ้าเภออัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม   
 3. เขียนนิยามการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้้าและขยะ   
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้ง 4 ด้านดังนี้ 
 3.1 ด้านการวางแผน  หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วม  ในการวางแผน  การเข้าร่วม
ประชุม หรือจัดท้าโครงการ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม  และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ  หมายถึง  การเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่างๆ และร่วมตัดสินใจในขั้นตอนของกระบวนการวางแผน  และ
การจัดการผ่านที่ประชุมหรือคณะท้างาน  เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา ด้านน้้าและ
ขยะ ได้แก ่การเสนอ ความคิดเห็นต่อที่ประชุมในการอนุรักษ์ และพัฒนาชุมชน เป็นต้น  
 3.2 ด้านการปฏิบัติการหมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วม  ในการจัดการ  สิ่งแวดล้อม  ได้แก่ 
การร่วมลงมือปฏิบัติ  หรือสละทรัพย์และแรงงานในการจัดการ  สิ่งแวดล้อม  กรณีศึกษา ด้านน้้า
และขยะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่  
 3.3 ด้านการรับประโยชน์ หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม   
 3.4 ด้านการประเมินผล  หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตาม  และประเมินผล
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ ร่วมตรวจสอบเอกสาร  พบข้อบกพร่องของ  โครงการและเสนอต่อ
คณะกรรมการ การร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น การเข้าร่วมติดตามการด้าเนินงานของโครงการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าแลขยะต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ เป็นต้น 

และสื่อที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 4. สร้างแบบวัดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านน้้าและขยะ อ้าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้ง 4 ด้าน และสื่อที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
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 5. น้าแบบสอบถามที่ท้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่านท้าการตรวจสอบความถูกต้อง
จากนั้นน้ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง  (Validity) โดยค้านวณค่า IOC (Index of 
Objective Congruence) ได้ที่ 0.50 ขึ้นไป 
 6. น้าแบบสอบถามที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขและน้าไปใช้กับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มประชากร 
(Try Out) จ้านวน 40 คน แล้วน้าผลจากการตอบแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 

    ระดับการมีส่วนร่วม                                       เกณฑ์การให้คะแนน 
         มากที่สุด                                                  ให้   5   คะแนน 
         มาก                                                         ให ้  4   คะแนน 
         ปานกลาง                                                 ให้    3   คะแนน 
         น้อย                                                         ให ้   2  คะแนน 
         น้อยที่สุด                                                  ให้    1  คะแนน 

จากนั้นน้าผลที่ได้มาหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน้ามา
เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยถือเกณฑ์ดังนี้ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.67 – 5.00  หมายถึงระดับการมีส่วนร่วมมาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34- 3.66  หมายถึงระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00- 2.33  หมายถึงระดับการมีส่วนร่วมน้อย 

 7.น้าผลที่ได้มาหาความเที่ยง  (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา  (Alpha coefficient ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.819 
 8.จัดพิมพ์แบบสอบถามเพื่อน้าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่ก้าหนด 

3.2.2 เครื่องมือเชิงคุณภาพท่ีใช้ในการวิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ 
จัดการสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา น้้า และขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แบ่งออกเป็น 2 
ฉบับดังนี้ 
 3.2.2.1 แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ก้าหนดวิธีการได้มาของข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์  แล้วน้าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสังเคราะห์ปรากฏการณ์เพื่อ
สร้างเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา น้้า และขยะ อ้าเภอ
อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม ก้าหนดกรอบในการสัมภาษณ์ความรู้ทางสิ่งแวดล้อม  นโยบายทาง
สิ่งแวดล้อม แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  บทบาท
ของผู้น้าท้องถิ่น   ประชาชน  กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษา น้้า และขยะ และผลของการเข้ามามีส่วนร่วม น้าข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์  
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และสังเคราะห์เพื่อร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา น้้า  
และขยะ   
 3.2.2.2 แนวค้าถามในการสนทนากลุ่มเป็นค้าถามที่พัฒนาขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นค้าถามปลายเปิด  ถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย   
 1. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย  โดยผู้วิจัยจะด้าเนินการสนทนากลุ่มและผู้ช่วยวิจัยท้า
หน้าที่เป็นผู้จดบันทึกการสนทนาและบริการทั่วไป 
 2. เครื่องบันทึกเทป อัดเสียงระหว่างการสนทนา เพื่อเก็บรวบรวมโดยละเอียด 
 3.  กล้องถ่ายภาพดิจิ ตอล  เก็บข้อมูลภาพในบรรยากาศขั้นตอนและ
กระบวนการที่มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา น้้า และขยะ   
 4. สมุดบันทึกภาคสนาม 
 5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน้าไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 3  ท่าน 
จากนั้นน้าเครื่องมือไปทดสอบกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  เพื่อดูข้อชัดเจนของข้อค้าถาม
ปฏิกิริยาของผู้ตอบ  และความต่อเนื่องของเนื้อหา  โดยการสนทนากลุ่มจะมีการบันทึกเสียงเพื่อ
น้ามาวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง 
 
3.3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท คือ 

3.3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้าเนินการดังนี้ 
                          3.3.1.1 ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 1. ผู้วิจัยท้าการศึกษาภาคสนาม ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ประชาชนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2553 โดยท้าการแจกแบบสอบถาม  ให้แก่ประชากรท้ัง 6 ต้าบล
จึงได้กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 1,364 คน   
 2. ก่อนลงมือตอบแบบสอบถาม  ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยและ
ขั้นตอนการตอบแบบสอบถามให้ประชาชนเข้าใจ หลังจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างลงมือตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจริง 
 3. น้าผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาลงรหัส  และวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป 
 3.3.1.2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้าเนินการดังนี้ 
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 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยวิธีการ ดังนี้ 
 1.1 ศึกษา วิเคราะห์  และการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ การวางแผน  การปฏิบัติการ  การได้รับประโยชน์  และการประเมินผลจากหลักการ  แนวคิด  
ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องที่จะส่งผลต่อส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้าน น้้า  
และขยะ   
 1. 2 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้วิจัยด้าเนินการสัมภาษณ์ด้วย
ตนเอง และผู้ช่วยนักวิจัยร่วมสัมภาษณ์ด้วย  โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ใช้การสัมภาษณ์
โดยตรง  แบบมีเอกสารประกอบ  จดบันทึกและการบันทึกเทป  มีแนวค้าถามเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถูก
สัมภาษณ์ 
 1. 3 การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา น้้า  และขยะ  โดยการจัดสนทนากลุ่มและน้าผลการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์ เพื่อเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษา น้้า และขยะ 
 1. 4 การสนทนากลุ่ม  เนื่องจากการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา  น้้า และขยะ นอกจากจะเป็นศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับฐาน
ความคิดการเข้าใจความหมายของการมีส่วนร่วม  และบทบาทของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วม หลักในการมีส่วนร่วมและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  ในฐานะ
ที่การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สังคมอย่าง
หน่ึง  จ้าเป็นที่ผู้วิจัยจะต้องศึกษาความคิด  ความเชื่อและทัศนคติร่วมกัน  ได้แก่ นโยบายทาง
สิ่งแวดล้อม  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  แนวคิดทางสิ่งแวดล้อม  ทัศนคติทาง
สิ่งแวดล้อม  จิตส้านึกทางแวดล้อม  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกลุ่มนี้มีคุณสมบัติพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน ส่วน
ประเด็นการสนทนาผู้ด้าเนินการสนทนาจะเป็นผู้จุดประเด็นการสนทนาและกระตุ้นให้ผู้ร่วม
สนทนาพูดคุยกันในหัวข้อที่ผู้วิจัยก้าหนดไว้  ล่วงหน้า  โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้สร้างแนวค้าถามถึง
ความรู้สึกฐานความคิด  การตัดสินใจ  การใช้เหตุผล  แรงจูงใจหรือสถานการณ์ต่างๆ หรือความ
ประทับใจในขณะที่สนทนากัน โดยความคิดของคนๆคนหนึ่งในกลุ่ม  อาจกระตุ้นให้คนอ่ืนๆใน
กลุ่มพูดและแสดงความคิดเห็นของตนออกมา   เพราะการจัดสนทนากลุ่มเป็นการใช้หลักการ
ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม เป็นเครื่องมือที่ได้มาซึ่งข้อมูลและค้าตอบซึ่งไม่อาจหาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
โดยกลุ่มที่ผู้วิจัยเจาะจงในการสนทนากลุ่มคือ  นายกองค์การส่วนท้องถิ่น   รองนายกองค์การส่วน
ท้องถิ่น  สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  อาจารย์  คณะกรรมการหมู่บ้าน  ก้านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  

www.ssru.ac.th



  

64 

 

สมาชิก  อสม.  กลุ่มประชาชนในชุมชน  ในการจัดกลุ่มสนทนาในการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้
ด้าเนินการตามล้าดับขั้นตอน ดังนี้ 
                             1.4.1 เลือกพื้นที่ที่ศึกษา การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ศึกษารูปแบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา น้้า และขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม      เป็นการศึกษาเฉพาะรายกรณีในพื้นที่ที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาด้วยวิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง  โดยมีหลักเกณฑ์ที่ส้าคัญคือเป็นพื้นที่ที่สอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างทาง
สังคมของสังคมที่จะสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์กรที่เก่ียวข้องด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะน้้าและขยะ  จ้านวน  5 แห่ง ได้แก่ ต้าบลบางนางลี่ ต้าบลแควอ้อม ต้าบล
เหมืองใหม่ ต้าบลสวนหลวง ต้าบลท่าคา 
 1.4.2 เตรียมการก่อนการจัดกลุ่มสนทนา            
 1.4.3 การก้าหนดหัวข้อประเด็นและแนวค้าถามที่จะใช้ในการจัดกลุ่มสนทนา 
ผู้วิจัยได้ก้าหนดหัวข้อ  ประเด็น แนวค้าถามจากวัตถุประสงค์ในการวิจัย  และปัญหาในการวิจัย
ออกมาร่างเป็นแนวค้าถามย่อย  แล้วน้ามาเรียบเรียงเป็นข้อค้าถาม  จัดล้าดับและผูกเรื่องราว  เพื่อ
การสนทนาใหเ้ป็นขั้นตอนและจัดล้าดับความคิดเห็นให้เป็นหมวดหมู่หรือหัวข้อใหญ่ 
 1.4.4 การเตรียมบุคคลในการสนทนาในการจัดกลุ่มสนทนา ประกอบด้วย 
 1.4.4.1  ผู้ด้าเนินการสนทนา คือผู้ถามค้าถาม  และก้ากับการสนทนาให้
เป็นไปในแนวทางของข้อที่จะศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงประเด็นที่ศึกษาและละเอียดที่สุดในเวลาที่
ก้าหนด 
 1.4.4.2 ผู้จดบันทึกค้าสนทนา คือ ผู้ที่ท้าหน้าที่จดค้าพูดทุกค้าพูดใน
การสนทนากลุ่มให้ได้มากที่สุด  รวมทั้งจดกิริยาท่าทางของสมาชิกผู้เข้ากลุ่มร่วมสนทนา  เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ผู้วิจัยในอันที่จะน้ามาใช้ในประกอบการศึกษาถึงบรรยากาศของการจัดกลุ่มสนทนา   
 1.4.4.3 เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป จะเป็นผู้กันผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดกลุ่ม
สนทนาให้ออกไปจากพื้นที่ที่ใช้ในการจัดกลุ่มสนทนา   และท้าหน้าที่บริการน้้าด่ืม  กาแฟ  บันทึก
เทป  เปลี่ยนเทป 
 1.4.4.4 การเตรียมอุปกรณ์ในการสนทนา คือ การเตรียมเทป
บันทึกเสียง 
 1.4.4.5 สถานที่จัดกลุ่มสนทนาผู้วิจัยเลือกสถานที่สะดวกส้าหรับ
สมาชิกทุกคนมากที่สุดและเป็นท่ีสมาชิกคุ้นเคยบรรยากาศเงียบสงบ  อากาศถ่ายเทได้สะดวก  ไม่มี
เสียงรบกวน  แดดไม่ร้อน ในการจัดกลุ่มสนทนาในครั้งนี้เลือก  สถานที่ จัดกลุ่มสนทนา 5แห่ง  คือ 
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ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าคา  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลสวนหลวง  ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบางนางลี่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลแควอ้อม  ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลเหมืองใหม่ 
 1.4.4.6 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกลุ่มสนทนา  ผู้วิจัยใช้เวลาในการจัด
กลุ่มสนทนาประมาณ 2 ชั่วโมง  ในช่วงเวลาประมาณ 9.00 -11.00 น . ส้าหรับต้าบลบางนางลี่  
ต้าบลเหมืองใหม่ ต้าบลสวนหลวง ส้าหรับต้าบลแควอ้อม และต้าบลท่าคา จัดในช่วงเวลา  13.30 – 
15.30 น  เนื่องจากแต่ละชุมชนต้องมีภารกิจในการประกอบอาชีพท้าให้ไม่สามารถจัดในช่วงเวลา
เดียวกันได้ 
 1.4.4.7 การก้าหนดกลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมการสนทนาในการวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
  1. กลุ่มผู้น้าท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิก อบต.  นายก อบต. ก้านัน
ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน    
  2. กลุ่มประชาชน 
  3. บุคลากรทางการศึกษา 
 ในการเลือกผู้เข้าสนทนากลุ่มโดยพิจารณาว่าใครจะเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักได้ดีที่สุดเช่นเป็นผู้
ที่มีความกระตือรือร้นที่จะมาร่วมกลุ่มสนทนา  กล้าแสดงความคิดเห็นในการวิจัยในครั้งนี้ได้จัด
กลุ่มสนทนา 5 ครั้ง ครั้งแรกมีผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนา 8  คน ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนา  10 คน  
ครั้งที่ 3 มีผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนา 15 คน ครั้งที่ 4 มีผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนา 15 คน ครั้งที่ 5 มีผู้เข้าร่วม
กลุ่มสนทนา    15 คน รวมผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาในห้าครั้งจ้านวน 63 คน 
 ขั้นตอนการด้าเนินการจัดกลุ่มสนทนา  ในการจัดกลุ่มสนทนาในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะ
ด้าเนินการตามรายละเอียดดังนี้ 
 1.การนัดหมายสมาชิกกลุ่มสนทนา 
 2. การเตรียมสถานที่จัดกลุ่มสนทนา 
 3. การด้าเนินการจัดกลุ่มสนทนา  เมื่อสมาชิกที่มาร่วมกลุ่มสนทนาเข้าห้องประชุม
เรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจัยจะด้าเนินการแนะน้าตนเองในฐานะผู้ด้าเนินการสนทนากลุ่มและแนะน้า
ผู้ช่วยนักวิจัยแก่สมาชิก จากนั้นจะอธิบายจุดมุ่งหมายของการจัดกลุ่มสนทนา และบอกให้ทราบว่า
จะมีการบันทึกเสียงการสนทนาและจดค้าสนทนาตลอดการจัดกลุ่มสนทนา  เพื่อให้สามารถน้า
ข้อมูลไปวิเคราะห์โดยไม่บอกชื่อที่อยู่ของผู้แสดงความคิดเห็น และเกริ่นน้าค้าถามเพื่อสร้างเป็น
กันเองและความคุ้นเคย  ผู้ร่วมวิจัยจึงเริ่มน้าการสนทนากลุ่มให้เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนแสดง

www.ssru.ac.th



  

66 

 

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  โดยซักถามไม่ให้การสนทนาหยุดนิ่ง  และสรุปค้าตอบของสมาชิกบาง
คน  เพื่อเปลี่ยนให้สมาชิกคนอ่ืนได้พูดบ้าง รวมทั้งสร้างประเด็นค้าถามให้กลุ่มได้ถกประเด็น
ความเห็นซึ่งกันและกัน  โดยหลีกเลี่ยงการซักถามเป็นรายบุคคล นอกจากจะต้องการค้าตอบที่
ต่อเนื่องกัน  เพื่อให้ได้รายละเอียดเชิงเหตุผลออกมาโดยผู้วิจัยได้พยายามสร้างบรรยากาศการ
สนทนาให้เป็นไปตามธรรมชาติ เว้นจังหวะการถามและการเปิดประเด็นค้าถามให้เหมาะสม  และ
สามารถถามค้าถามตามแนวค้าถามที่ต้องการ สิ่งส้าคัญผู้วิจัยจะต้องพยายามท้าให้ผู้เข้าร่วมกลุ่ม
สนทนาเต็มใจร่วมกลุ่มสนทนาตลอดเวลาตามแนวในการสนทนากลุ่ม  เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุม
มากที่สุด  และสอดแทรกการสนทนาด้วยการซักถามเรื่องที่น่าสนใจเพื่อสร้างบรรยากาศในการ
สนทนาตามความเหมาะสม โดยใช้เวลาในการสนทนาประมาณ  2  ชั่วโมง  เมื่อสิ้นสุดการสนทนา
ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยได้แสดงความขอบคุณผู้ร่วมกลุ่มสนทนา  และสรุปผลการจัดกลุ่มสนทนา
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาทราบ 
 4. การตรวจสอบคุณภาพความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล  โดยท้าการถามซ้้าจากผู้ให้
ข้อมูล  เมื่อได้ข้อมูลแต่ละครั้งได้ท้าการสังเคราะห์  เพื่อตรวจสอบยืนยันข้อสรุปที่ได้จากการสังเกต
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสถานที่ศึกษา 
 
3.4 ขั้นตอนและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยท้าการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามแล้วน้ามา
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป เพื่อค้านวณหาค่าสถิติ ดังนี้ 
 1.การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ/สังคมของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้วยการแจกแจงความถี่และร้อยละ 
 2. การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม   
 เป็นการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมจ้าแนกเป็นรายด้าน และโดยรวม 
 3. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา  น้้า และขยะ 
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมและ
เศรษฐกิจ โดย  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( one–way ANOVA) ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
โดยใช้สถิติส้าหรับตัวแปรที่มี 2 กลุ่มใช้ t-test และตัวแปรต้ังแต่ 3 กลุ่มใช้ F-test เมื่อพบความ
แตกต่าง จะทดสอบความแตกต่างโดยใช้ LSD 
 4. การวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้การ 
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พรรณนาความเรียง เป็นค้าถามปลายเปิด 
5. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้าเนินการดังนี้ 

5.1 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล   
 5.1.1  การวิเคราะห์ข้อมูลด้าเนินการทันที  ภายหลังที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
การจัดท้าสนทนากลุ่มและการจดบันทึก  แล้วจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่  เพื่อให้ทราบว่าได้ข้อมูลอะไร
มาที่ครบถ้วนแล้วและจะต้องเก็บข้อมูลอะไรเพิ่มเติม 
 5.1.2 การวิเคราะห์ภาพรวม เพื่อหาข้อสรุปตีความหมายของผลหรือข้อค้นพบที่
ได้จากการแสดงข้อมูล  ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล  ผู้วิจัยได้
กระท้าร่วมกันตลอดกระบวนการวิจัย 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ 
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจโดยผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปราย
ผลและข้อเสนอแนะต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
             
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ 
อ้าเภอ 
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีต่อระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้า
และ 
ขยะจ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ   

3. เพื่อหารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ท้าการศึกษา  คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ้าเภออัมพวาประกอบด้วยเทศบาล    
ต้าบลอัมพวา  ต้าบลบางนางลี่  ต้าบลท่าคา ต้าบลสวนหวง ต้าบลแควอ้อม ต้าบลบางแค  และ
ต้าบลเหมืองใหม่ 
 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
              ผู้วิจัยท้าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างโดยก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค้านวณของ
...... ซึ่งต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจ้านวน  397 คน จากนั้นจะท้าการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้ได้ตัวแทนของประชาชนที่จะท้าการศึกษา   

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากประชากร ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น  กลุ่มประชาชน 
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ้านวน 1,364 
ชุด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือแบบสอบถาม ( Questionnaires) และน้าข้อมูลที่ได้ไปท้า
การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป ส้าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจง
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ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ค่า 
one-way ANOVA ค่า t – test ส้าหรับตัวแปรจ้านวน 2 กลุ่ม ส่วนตัวแปรที่มีจ้านวนต้ังแต่ 2 กลุ่ม
ขึ้นไปใช้ค่า F- test และเมื่อพบความแตกต่างจะท้าการทดสอบรายคู่หาค่า LSD โดยก้าหนดค่า
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปเป็น 4 ตอนได้ดังนี้ 
5.1.1 ตอนที1่ การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัว 
         5.1.1.1 พื้นที่ชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น  6 ต้าบล ดังนี้ 
                    1) พื้นที่เทศบาลต้าบลอัมพวา จ้านวน    363   คน 
                    2) พื้นที่ต้าบลสวนหลวง  จ้านวน     76     คน  
                    3) พื้นที่ต้าบลท่าคา   จ้านวน   166     คน  
                    4) พื้นที่ต้าบลบางนางลี่  จ้านวน   420     คน  
                    5) พื้นที่ต้าบลแควอ้อม  จ้านวน   237    คน 
                    6) พื้นที่ต้าบลบางแค  จ้านวน   127    คน 
จ้าแนกตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.3 และเพศชาย     คิด

เป็นร้อยละ 45.7   
จ้าแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง  41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.3 

รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.5 และช่วงอายุระหว่าง 6 1 ปีขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 12.2 

จ้าแนกตามสถานภาพการสมรส พบว่าส่วนใหญ่มีสถานภาพการสมรสคิดเป็นร้อยละ 
54.9รองลงมา คือ สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 37.5 และแยกกันอยู่คิดเป็นร้อยละ 2.2 

จ้าแนกตามการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ  
32.3 รองลงมาคือ ระดับมัธยมต้น คิดเป็นร้อยละ 27. 6 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็น
ร้อยละ 1.3    

จ้าแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมาคือ 
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 23.7และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 7.3   
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จ้าแนกตามรายได้ 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   

จ้าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน  พบว่า ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็น
ระยะเวลามากกว่า 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 68.8 รองลงมาคือ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.2 

จ้าแนกตามการเป็นสมาชิก พบว่า  ส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิก  คิดเป็นร้อยละ 73.5  และเป็น
สมาชิก คิดเป็นร้อยละ 26.5   

จ้าแนกตามต้าแหน่งสมาชิก พบว่า  ส่วนใหญ่ด้ารงต้าแหน่ง อื่นๆ  คิดเป็นร้อยละ 73.2 
รองลงมาคือ เป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 17.0 

ความถี่ในการรับรู้ข่าวสารพบว่า  ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับข่าวสารในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะจากโทรทัศน์  จ้านวน 561 คน โดยความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร 1-2 ครั้ง
ต่อสัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ 41.1  การได้รับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ จ้านวน 625 คนโดย
ความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร  1-2 ครั้งต่อสัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ  45.8 วารสาร/แผ่นพับจ้านวน  576  
คน โดยความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 42.2 หอกระจายข่าว  จ้านวน 
466 คน โดยความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ  34.2 เพื่อนบ้าน/ญาติพี่
น้องจ้านวน 709 คน โดยความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 52 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน จ้านวน 682  คน โดยความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร1-2ครั้งต่อสัปดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 50    วิทยุกระจายเสียงจ้านวน  564 คน โดยความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร 1-2 ครั้งต่อ
สัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ  41.3 และการประชุมในที่ชุมชนจ้านวน755  คน ความถี่ในการรับรู้
ข่าวสาร 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ 55.4 ดังนั้นการได้รับสื่อในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน
น้้าและขยะในความถี่ 1-2  ครั้งต่อสัปดาห์ เรียงล้าดับดังนี้  1. การประชุมในที่ชุมชน 2.  เพื่อนบ้าน/
ญาติพี่น้อง  และหนังสือพิมพ์ตามล้าดับ 
 

5.1.2 ตอนที2่ การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน
น้้าและขยะ  โดยภาพรวมและรายด้านสรุปผลได้ดังนี้ 
                     5.1.2.1 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและ
ขยะโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 3  
ด้าน และระดับน้อย 1 ด้าน 

www.ssru.ac.th



 
158 

 

 

                    5.1.2.2 วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ
เป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ระดับปานกลาง  3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ ด้านการประเมินและติดตาม และ ระดับน้อย 1 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการได้รับประโยชน์ 
 5.1.3 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและ
ขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางและรายด้านจ้านวน 3  
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง และระดับน้อย 1 ด้าน เรียงล้าดับดังนี้ 
                     1. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ เทศบาล
ต้าบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน และระดับน้อย 3 ด้าน 
                     2. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบล
สวนหลวงอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน และระดับน้อย 2 ด้าน 
                     3. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบล
บางนางลี่อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน   
                     4. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบล
แควอ้อม อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน และระดับน้อย 1 ด้าน  
                      5. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบล
ท่าคา อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน และระดับน้อย 1 ด้าน  
                      6. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบล
บางแค อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน และระดับน้อย 1 ด้าน  

           7. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ เทศบาลต้าบลอัมพวา อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน
การวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง  โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
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จัดท้าโครงการสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่องการการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
น้้า 

            8.ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ เทศบาลต้าบลอัมพวา  อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน
การปฏิบัติการ อยู่ในระดับน้อย โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่องการการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และ
การมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่องมีส่วนร่วมจัดการน้้าโดยสร้างบ่อดักไขมัน 

9. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ เทศบาลต้าบลอัมพวา อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ใน
ด้านการได้รับประโยชน์ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่องการใข้
ประโยชน์จากคลองที่สะอาดเพื่อท้าสวน และการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่องใช้ประโยชน์จากน้้า
คลองเพื่อเลี้ยงปลา 
                        10. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ เทศบาลต้าบลอัมพวา อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ใน
ด้านการติดตามและประเมินผล ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่องการ
มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านน้้า และการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่องการมีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 

 11. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบลสวนหลวง อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน
การวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดท้าโครงการสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่องการการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
น้้า 

 12. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบลสวนหลวง อ้าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้าน
การปฏิบัติการ อยู่ในระดับน้อย โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่องการการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และ
การมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่องมีส่วนร่วมจัดการน้้าโดยสร้างบ่อดักไขมัน 
 13. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบลสวนหลวง  อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน
การได้รับประโยชน์ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่องการใข้ประโยชน์
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จากคลองที่สะอาดเพื่อท้าสวน และการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่องใช้ประโยชน์จากน้้าคลองเพื่อ
เลี้ยงปลา 
                       14. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบลสวนหลวง อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน
การติดตามและประเมินผล ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่อง
การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านน้้า และการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่องการมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการด้าเนินโครงการเริ่มต้นจนสิ้นสุด  

            15. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน
การวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่องเข้าร่วมตัดสินใจในการจัดการ
ขยะ และการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่องการการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์น้้า 

            16. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน
การปฏิบัติการ อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่องท้าการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
และการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่องมีส่วนร่วมจัดการน้้าโดยสร้างบ่อดักไขมัน 
                        17. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบลสวนหลวง  อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน
การได้รับประโยชน์ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่องการใข้
ประโยชน์จากคลองที่สะอาดเพื่อท้าสวน และการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่องน้าน้้ามันที่ใช้แล้วและ
วัสดุทางการเกษตรผลิตพลังงานทดแทน 
                      18. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน
การติดตามและประเมินผล ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่อง
การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านขยะ และการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่องการมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการด้าเนินโครงการเริ่มต้นจนสิ้นสุด  

           19. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบลแควอ้อม อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน
การวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
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จัดท้าโครงการสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่องการการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
น้้า 

           20. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ  ต้าบลแควอ้อม  อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน
การปฏิบัติการ อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่องเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ
น้้า และการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่องมีส่วนร่วมจัดการน้้าโดยสร้างบ่อดักไขมัน 
                       21. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบลแควอ้อม  อ้าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน
การได้รับประโยชน์ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่องการใข้
ประโยชน์จากคลองที่สะอาดเพื่อท้าสวน และการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่องน้าน้้ามันที่ใช้แล้วและ
วัสดุทางการเกษตรผลิตพลังงานทดแทน 
 22. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบลแควอ้อม อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้าน
การติดตามและประเมินผล ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่อง
การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านขยะการมีส่วนร่วม  ในการตรวจสอบการด้าเนิน
โครงการเริ่มต้นจนสิ้นสุดและการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่องมีส่วนร่วมในการประเมินในชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน 

             23. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบลบางแค อ้าเภออัมพวา     จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้าน
การวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดท้าโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่องการการมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์น้้า 

            24. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบลบางแค อ้าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านการ
ปฏิบัติการ อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่องแก้ไขปัญหาด้านน้้า และการมี
ส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่องมีส่วนร่วมจัดการน้้าโดยสร้างบ่อดักไขมัน 
 25. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบลบางแค อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านการ
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ได้รับประโยชน์ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่องการใข้ประโยชน์
จากคลองที่สะอาดเพื่อท้าสวน และการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่องน้าน้้ามันที่ใช้แล้วและวัสดุ
ทางการเกษตรผลิตพลังงานทดแทน 
 26.  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้าน
การติดตามและประเมินผล ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่อง
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด้าเนินโครงการเริ่มต้นจนสิ้นสุด และการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดใน
เรื่อง การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

 27. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบลท่าคา อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการ
วางแผน อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท้า
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่องการการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
น้้า 

 28.ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบลท่าคา อ้าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการ
ปฏิบัติการ  อยู่ในระดับปานกลาง  โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่องเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการน้้า 
และการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่องมีส่วนร่วมจัดการน้้าโดยสร้างบ่อดักไขมัน 
 29. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ  ต้าบลท่าคา อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการ
ได้รับประโยชน์ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่องการใข้ประโยชน์
จากคลองที่สะอาดเพื่อท้าสวน และการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่องน้าน้้ามันที่ใช้แล้วและวัสดุ
ทางการเกษตรผลิตพลังงานทดแทน 
 30. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ ต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้าน
การติดตามและประเมินผล ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดเรื่องมี
ส่วนร่วมในการประเมินขยะ  และการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเรื่อง  การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
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5.1.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อระดับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคม
และเศรษฐกิจ  ด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ผลการเปรียบเทียบสรุปได้
ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน
น้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามพื้นที่ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน
ที่มีพื้นที่ต่างกัน ย่อมมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ โดยภาพรวม
และรายด้านการวางแผน/ตัดสินใจ  ด้านการปฏิบัติการ  ด้านการได้รับประโยชน์  และด้านการ
ติดตามประเมินผลมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05  
                   1.1) ด้านการวางแผน  พบว่าการมีส่วนร่วมในด้านการวางแผนของต้าบลท่าคา
สูงกว่าต้าบลบางนางลี่ ต้าบลแควอ้อม ต้าบลบางแค ต้าบลสวนหลวงและเทศบาลต้าบลอัมพวา 
 1.2) ด้านการปฏิบัติการ พบว่าการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการของต้าบลบาง
นางลี่ในภาพรวมสูงกว่าต้าบลบางแค  ต้าบลแควอ้อม  ต้าบลท่าคา  ต้าบลสวนหลวงและเทศบาล
ต้าบล 
อัมพวา 
 1. 3) ด้านการได้รับประโยชน์ พบว่าการมีส่วนร่วมในด้านการได้รับประโยชน์
ของต้าบลท่าคาในภาพรวมสูงกว่าต้าบลแควอ้อม  ต้าบลบางแค ต้าบลบางนางลี่  ต้าบลสวนหลวง
และเทศบาลต้าบลอัมพวา       
 1.4) ด้านการติดตามประเมินผล  พบว่าการมีส่วนร่วมในด้านการติดตาม
ประเมินผลของต้าบลสวนหลวงในภาพรวมสูงกว่าต้าบลท่าคา ต้าบลแควอ้อม  ต้าบลบางแค  
ต้าบลบางนางลี่และเทศบาลต้าบลอัมพวา       

 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน
น้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามเพศ พบว่า เมื่อท้าการเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการ t-test ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 
เพศชายกับเพศหญิงมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกันและเมื่อแยกพิจารณาใน
รายด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่า เพศชายกับเพศหญิงมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน
เช่นเดียวกัน 

 3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน
น้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามอายุ พบว่า ประชาชน อ้าเภออัมพวา 
ที่มีอายุแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการปฏิบัติ ด้านการรับผลประโยชน์ 
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ด้านการติดตามและประเมินผลแตกต่างกันที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ  0.05 ส่วนด้านการวางแผน
ไม่แตกต่างกัน  

 4. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน
น้้าและขยะ  โดยภาพรวม พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีอายุ 51-60 ปี มีส่วนร่วมในภาพรวม
สูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีอายุ 10-20 ปี 31-40 ปี   41-50 ปี และ 61 ปีขึ้นไป 

 ด้านการปฏิบัติ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีอายุ 51-60 ปี มีส่วนร่วมด้าน
การปฏิบัติสูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีอายุ 10-20 ปี 41-50 ปี 31-40 ปี 51-60 ปี และ61 ปี
ขึ้นไป 

 ด้านการรับผลประโยชน์ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีอายุ 51-60 ปี มีส่วน
ร่วมด้านการรับผลประโยชน์สูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีอายุ 10-20 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 
51-60 ปี และ 61 ปีขึ้นไป  

 ด้านการติดตามและประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีอายุ 51-60 
ปี มีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผลประโยชน์สูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีอายุ 10-
20 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี และ61 ปีขึ้นไป จะเห็นว่าประชาชนที่มีอายุ 51- 60 ปีจะมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะสูงเนื่องจากเป็นวัยที่มีประสบการณ์และประสบความส้าเร็จใน
การท้างาน 
                    2.3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามสถานภาพ พบว่า การมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่มีสถานภาพต่างกัน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ 
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการรับผลประโยชน์ ด้านปฏิบัติการ  
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีสถานภาพหม้าย  มีส่วนร่วมสูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มี
สถานภาพสมรสและโสด 
                   2.4. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน
น้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันในด้านการวางแผน และการประเมินผลส่วนรายด้านการได้รับประโยชน์ การ
ปฏิบัติการแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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            ด้านการปฏบัิติการ พบว่า การมสีว่นร่วมของชมุชนท่ีมรีะดับการศึกษาสงูกว่า
ปริญาตร ีมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการสูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีระดับการศึกษาปริญาต
รี มัธยมปลาย/ปวช.  อนุปริญา/ปวส  ประถมศึกษาและม.ต้น 
    ด้านการได้รับประโยชน์ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.  มีส่วนร่วมด้านการได้รับประโยชน์สูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษา มัธยมปลาย/ปวช.  มัธยมต้น ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี  
       2.5. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน
น้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมและรายด้าน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ในด้านปฏิบัติการ ด้านการได้รับประโยชน์ 
   ภาพรวม พบว่า  การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีอาชีพอื่นๆ  มีส่วนร่วมในภาพรวมสูง
กว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีอาชีพ เกษตรกรรม รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย  รับจ้างทั่วไป  
และอื่นๆ 
             ด้านการปฏบัิติ พบว่า การมสีว่นร่วมของชมุชนท่ีมอีาชพีรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  มี
ส่วนร่วมด้านการปฏิบัติสูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีอาชีพ  เกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง
ทั่วไปและอื่นๆ 
  ด้านการรับผลประโยชน์ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีเกษตรกรรม  มีส่วน
ร่วมด้านการรับผลประโยชน์สูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีอาชีพอาชีพอื่นๆ ค้าขาย   รับจ้าง
ทั่วไป 
และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ         
  2. 6. ผลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้า
และขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามรายได้ โดยภาพรวมและรายด้าน การ
วางแผน   ด้านการได้รับประโยชน์และด้านการประเมินผลไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านปฏิบัติการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
       ภาพรวม พบว่า การมสีว่นร่วมของชมุชนท่ีมรีายได้ 5,001-10,000 บาท มี
ส่วนร่วมในภาพรวมสูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีรายได้ 5,000 บาท 10 ,001-15,000 บาท 
และมากกว่า20, 000 บาท 
     ด้านการปฏิบัติ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีรายได้ 15,001-20,000 บาท 
มีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติสูงกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีรายได้ 5 ,001-10,000 บาท 10 ,001-
15,000 บาท และมากกว่า20, 000 บาท 
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           2. 7. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามระยะเวลา พบว่า การมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่มีระยะเวลาต่างกัน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ 
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการรับผลประโยชน์ โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 20 ปี มีส่วนร่วมสูงกว่าการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่มีระยะเวลาต้่ากว่า 6 ปี 16-20 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 

2.8. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามการเป็นสมาชิก พบว่า การมี
ส่วนร่วมของชุมชนที่มีการเป็นสมาชิกต่างกัน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านน้้าและขยะ    อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมและรายด้านการประเมินผล
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน  มี 3 ด้าน คือ 
ด้านการวางแผน  ด้านการปฏิบัติ และด้านการได้รับประโยชน์   การมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน โดย
ด้านการประเมินผลการเป็นสมาชิกจะมีส่วนร่วม สูงกว่า การไม่เป็นสมาชิก  
                     2.9. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามต้าแหน่ง โดยภาพรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจในการน้ามา
อภิปรายผล ดังนี้ 

5.2.1 ระดับการมีส่วนร่วมและปัจจัยของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ 
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบัน
ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล ทั้งนี้เพื่อต้องการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาอีกทั้งสถานการณ์ใน
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้าน เทคโนโลยีและการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น ประชาชนในชุมชนจึงจ้าเป็นต้องสร้างความสามัคคี และความเข้มแข็งให้เกิดกับ
ชุมชนของตนให้มีศักยภาพเกิดขึ้น เมื่อพิจารณาระดับการมีส่วนร่วมและปัจจัยของชุมชนในการ
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จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ  อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นรายข้อในแต่ละด้าน  
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ 
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการวางแผน/ตัดสินใจ ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือร่วมวางแผน/
ตัดสินใจในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เป็นผลท้าให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การ ตัดสินใจ ด้านน้้าและขยะน้อย การด้าเนินโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงน้อยตามไปด้วย
สอดคล้องกับแนวความคิดของ... 

2. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ 
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการปฏิบัติ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ประชาชนในชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะแต่ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ 
และยังคัดแยกขยะไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลต่อการจัดเก็บขยะ แต่มีปัญหาเกี่ยวกับน้้าทิ้งจากการ
ประกอบอาหารซึ่งเทลงแหล่งน้้า โดยในทุกพื้นที่มีการทิ้งลงในบ่อดักไขมันน้อยเนื่องมาจากไม่มีบ่อ
ดักไขมัน 

 3. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ  
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการรับผลประโยชน์ ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่อยู่ใกล้แหล่งน้้า น้้าที่ใช้ในกิจวัตรประจ้าวันก็มาจากคลอง จึง
เห็นได้ว่า การใช้ประโยชน์จากน้้าคลองที่สะอาดเพื่อท้าสวนเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุด 
ดังนั้นประชาชนจึงดูแลแหล่งน้้าโดยการร่วมกันเฝ้าระวัง  แต่มีการสร้างรายได้จากการแปรรูปขยะ  
การคัดแยกขยะไปขายเพื่อสร้างรายได้แต่มีการด้าเนินการยังไม่กว้างขวางนัก  เนื่องมาจากยังขาด
ความรู้ในการคัดแยกอย่างถูกสุขลักษณะ 

 4. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ 
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านการติดตามและประเมินผล ในภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่อยู่ใกล้แหล่งน้้า การมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลด้านน้้าจึงสังเกตได้ง่ายมากที่สุด แต่ก็ยังมีส่วนร่วมน้อยและการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดก็
เห็นจะเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมในการประเมินผลในชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภายนอก  เพราะส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแล 
 จากการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและปัจจัยของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านน้้าและขยะ  อ้าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  การระดมการมีส่วนร่วมนั้นจ้าเป็นต้องให้
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ประชาชนทุกคนในสังคมโดยยึดหลักการพัฒนาโดยใช้คนเป็นศูนย์กลางการมีส่วนร่วมนั้น
จ้าเป็นต้องให้ประชาชนเกิดความต่ืนตัวกระตือรือร้นอย่างสูงที่  จะร่วมคิด  ร่วมท้า  ร่วมให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นโดยประชาชนต้องกล้าแสดงออก
ถึงสิ่งที่ตนต้องการ 

 5.2.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อระดับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคม
และเศรษฐกิจ ด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อภิปราย ได้ดังนี้ 

1. ประชาชนในพื้นที่ที่มีเพศต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้า
และขยะต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ กล่าวคือ เพศที่
ต่างกันไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเมื่อพิจารณาจาก
ประชาชนที่เป็นเพศหญิง ปรากฏว่ามีจ้านวนใกล้เคียงกับเพศชาย จึงเป็นการบ่งบอกว่าเพศหญิงมี
ส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกับเพศชาย ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและ
เพศหญิงได้กระจายตัวออกไปในวงกว้างของสังคมในรูปของสื่อชนิดต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ จึงส่งผลให้ การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ของชุมชน เพศชายและเพศ
หญิงไม่แตกต่างกัน  

2. ประชาชนในพื้นที่ที่มีอายุต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้า
และขยะต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  กล่าวคือ  อายุ
ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนที่มีอายุ 51-
60 ปี อยู่ในช่วงของผู้ที่มีความต้ังใจที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เป็นวัยท่ีมี
ประสบการณ์พร้อมจะท้างานและพร้อมที่จะร่วมแสดงความคิดต่างๆ และน้าไปสู่ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในอนาคต  

3. ประชาชนในชุมชนที่มีสถานภาพต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านน้้าและขยะต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ กล่าวคือ 
สถานภาพที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ประชาชน
ที่มีสถานภาพหม้ายมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านปฏิบัติการ ด้านการได้รับประโยชน์ 
มากกว่า ผู้ที่มีสถานภาพโสด สถานภาพสมรสและสถานภาพอื่นๆเป็นเพราะอาจผ่านสิ่งส้าคัญใน
การแสดงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน และในแต่ละสถานภาพต่างก็มีประสบการณ์มามากกว่า 
หรืออาจมีการพาครอบครัวไปท้ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมกันทั้งในครอบครัวและ
ชุมชน 
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4. ประชาชนในชุมชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
กล่าวคือ  ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะประชาชนที่มีระดับสูงกว่าปริญญาตรี  มีวุฒิภาวะที่อยู่ในระดับการศึกษาที่เป็นแกนน้าให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

5. ประชาชนในชุมชนที่มีอาชีพต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน
น้้าและขยะต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ กล่าวคือ 
อาชีพที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาชีพที่ให้ความ
สนใจและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากที่สุดคืออาชีพอ่ืนๆอาจได้แก่ นักเรียน งาน
เอกชน หรืออาชีพส่วนตัว ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน ซึ่งนักเรียนเป็นกลุ่มที่สามารถให้ความรู้และ
ฝึกสอนได้ง่ายที่สุดและสามารถน้าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้อย่างมีประโยชน์ ดังนั้นการมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าจึงเหมาะกับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เนื่องมาจากในพื้นที่ที่
ศึกษาสวนใหญ่ท้าสวนมะพร้าว ลิ้นจี่ ส้มโอ เป็นส่วนมาก  จึงเป็นไปตามแนวทางของสอดคล้องกุล
วุฒิ ปลื้มศร ี(2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม  ประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนรอบ  ๆ กรมการขนส่งทหารเรือ  กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนผู้ที่มีอายุต้ังแต่  18 ปี
ขึ้นไป 392 คน และกรรมการชุมชน 100 คน ส่วนประชาชนทั่วไป พบว่าลักษณะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทั่วไป  เป็นเพศหญิงระดับการศึกษากรรมการชุมชน  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นประชาชน  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า 
อาชีพมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
ต้าแหน่งในชุมชน  มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 6. ประชาชนในชุมชนที่มีรายได้ต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านน้้าและขยะต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ กล่าวคือ 
รายได้ที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการปฏิบัติเท่านั้นทั้งนี้อาจเป็น
เพราะรายได้ท่ีค่อนข้างมากของประชาชนในชุมชน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและด้าเนินการต่างๆ
ได้ โดยที่ไม่มีผลต่อสภาพการเงินของตนเอง จึงท้าให้ประชาชนในช่วงรายได้ 15,001-20,000 บาท 
มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด 

7. ประชาชนในชุมชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกันจะมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เป็นไปตาม
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สมมติฐานที่ต้ังไว้ กล่าวคือ  ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระยะเวลาของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนหลายปีส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้ที่เป็นพื้นที่ตั้งแต่เกิดอาจมีส่วนร่วมมากกว่าผู้ที่มาอาศัยอยู่ในชุมชนในช่วงระยะเวลาสั้น 
เนื่องจากขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่นได้สร้างความผูกพันของคนใน
ชุมชน ให้มีความรักความผูกพันต่อถิ่นที่อาศัยมากกว่าผู้ที่อยู่อาศัยในช่วงสั้น   
                      8. ประชาชนในชุมชนที่มีการเป็นสมาชิกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
กล่าวคือ การเป็นสมาชิกที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่อาจเป็นสมาชิกโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ จึงมีโอกาสได้มีส่วน
ร่วมกับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกใดๆเลย ดังนั้นการเป็นสมาชิกจึงเป็น
ปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม   สอดคล้องกับ ธนาวิทย์ 
กางการ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาล  ต้าบลส้าโรงใต้  อ้าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มตัวอย่างเป็นกรรมการ
ชุมชน 204 คน พบว่า ระดับการศึกษา  และการเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคม  มีความสัมพันธ์กับการ
มีส่วนร่วม  ส่วน เพศ อายุ การได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  และความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม 

 9. ประชาชนในชุมชนที่มีต้าแหน่งต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านน้้าและขยะต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ กล่าวคือ 
ต้าแหน่งที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพสังคม
ของ ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นเวลานาน ความผูกพันและความ
สนิทสนมกลมเกลียวของกรรมการชุมชนจึงมีอยู่มาก จ้าเป็นต้องอาศัย ความร่วมมือ ร่วมใจ ของ
ประชาชนในชุมชนต้าแหน่งอื่นๆ คือ การไม่มีต้าแหน่ง หรืออยู่ในต้าแหน่งอื่นๆ นั่นก็หมายถึง
ประชาชนทั่วไปที่ไม่มีต้าแหน่งมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากที่สุดจ้าแนกตามต้าแหน่ง
สมาชิก ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่า ต้าแหน่งที่แตกต่างกัน
จะมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05  โดยต้าแหน่ง
สมาชิกที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุดคือ ต้าแหน่งประธาน ซึ่ง
สอดคล้องกับ ทัดดาว  บุญปาล  (2530) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน บุคคลมีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องคือ สถานภาพทางสังคม  สถานภาพทางเศรษฐกิจ  สถานภาพทางอาชีพโดยบุคคล  ผู้มี
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สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจต้่า  จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ของชุมชนน้อยกว่า
บุคคลผู้มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง 

ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ  
อ้าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  จ้าแนกตามตัวแปรประกอบด้วย  อายุ  สถานภาพ ระดับ
การศึกษา  อาชีพ  รายได้  ระยะเวลาที่อยู่อาศัย  การเป็นสมาชิก  และการด้ารงต้าแหน่ง  ซึ่งจะมี
ส่วนร่วมที่เหมือนกันมากที่สุดคือ การมีส่วนร่วมด้านปฏิบัติการและด้านการได้รับประโยชน์  แต่การ
มีส่วนร่วมด้านการวางแผน/ตัดสินใจ และการติดตามประเมินผล โดยส่วนใหญ่ทุกพื้นที่ต้องค้นหา
รายละเอียดถึงสาเหตุที่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะต่อไป 
  
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม  
ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกประชาชนแบบเจาะจง ใน 6 ต้าบล โดยท้าการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านการวางแผน  ด้านการปฏิบัติการ  
ด้านการได้รับประโยชน์และด้านการติดตามและประเมินผล  ซึ่งน้าผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้มา
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาน้ามาสร้างเป็นค้าถาม  ทั้งนี้ได้คัดเลือกประชาชนทั้ง  4 ต้าบลมาท้าการ
สัมภาษณ์  โดยเลือกต้าบลท่าคา  ต้าบลบางนางลี่  ต้าบลบางแค  ต้าบลสวนหลวง รวมเป็นจ้านวน   
60 คน  หลังจากนั้นได้น้าข้อมูลที่ได้มาท้าการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับ  แนวความคิด
ทางสิ่งแวดล้อม  นโยบายทางสิ่งแวดล้อม  ความรู้ทางสิ่งแวดล้อม  ทัศนคติทางสิ่งแวดล้อม  
จิตส้านึกทางสิ่งแวดล้อม  มาสร้างเป็นค้าถามเพื่อท้าการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง  ทั้งนี้ได้คัดเลือก
ประชาชนได้แก ่1) ผู้น้าท้องถิ่น ได้แก่  ก้านัน  ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล  สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต้าบล นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  2) กลุ่ม
ประชาชน  ได้แก่  เกษตรกร  ผู้ประกอบการ   แม่ค้า/พ่อค้า  ผู้อยู่อาศัย  3) บุคลากรทางการศึกษา  
โดยเลือกตัวแทนต้าบลละ 10  คน ได้แก่ ต้าบลท่าคา ต้าบลสวนหลวง ต้าบลบางนางลี่ ต้าบล
เหมืองใหม่ และต้าบลแควอ้อม จัดการสนทนากลุ่มจ้านวน 5 ครั้ง รวมเป็นจ้านวน 50 คน    
  

 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
จากการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ

อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยน้าข้อมูลที่ได้มาศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์  ผลจาก
การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อเสนอรูปแบบการมีส่วนพบว่าได้รูปแบบที่เชื่อมโยงและมี
ความสัมพันธ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะใน 4 ด้าน ดังนี้  1) การมีส่วนร่วมในการ
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วางแผน/ตัดสินใจ  เกิดจากกระบวนการระดมความคิดอย่างมีขั้นตอนแล้วน้ามาก้าหนดการ
วางแผนร่วมกันด้วยการก้าหนดยุทธศาสตร์ ก้าหนดเป้าหมาย  การตัดสินใจ  และมีแนวความคิดใน
การสร้างผู้น้ารุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นต่อไป  2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  เป็นขั้นตอน
การปฏิบัติกิจกรรม  และหาแนวทางส่งเสริมให้กิจกรรมส้าเร็จตามแผน  3) การมีส่วนร่วมในการรับ
ประโยชน์  เป็นการร่วมรับประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ที่ได้รับโดยทางตรงและทางอ้อม  4) การ
มีส่วนร่วมติดตามประเมินผลและตรวจสอบ  เป็นการตรวจสอบผลการด้าเนินการและสอบถาม 
ความคิดเห็น  เพื่อให้ทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้นและน้าไปปรับปรุงแก้ไข  ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน
น้้าและขยะต่อไป  
 
อภิปรายผล 
          จากข้อมูลที่ได้ศึกษาแนวคิดทางสิ่งแวดล้อม  ทฤษฏีการมีส่วนร่วมและงานวิจัย  ได้ข้อ
ค้นพบจากการศึกษาเป็นผลของงานวิจัยเชิงปริมาณ  ซึ่งสรุปและน้าเสนอเพื่ออธิบายรูปแบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะดังนี้    

 จากแนวคิดทางสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550 โดยมีแนวคิดก้าหนดนโยบาย  และการน้านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรม โดยมอบหมายอ้านาจให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีบทบาทอย่างชัดเจน ในการท้า
แผนปฏิบัติการในจังหวัด   อ้าเภอ  และการด้าเนินการติดตามตรวจสอบ  การด้าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ  การก้าหนดสิทธิและหน้าที่ตาม กฎหมาย ของประชาชนและองค์กรเอกชนที่จะมี
ส่วนร่วมในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง  จากการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะพบว่า  การมีส่วนร่วม  คือการท่ีองค์ประกอบต่างๆทั้งองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ประชาชน  คณะกรรมการ    องค์กรเอกขน  หน่วยงานทางราชการ มาร่วมกัน
ด้าเนินการในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการรวมตัวกันของประชาชนมีพลังในการด้าเนินงาน
ต่างๆ  ด้วยการรวมตัวกันนั้นหมายถึงผู้ที่อุดมการณ์เดียวกันในการท้ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  ให้สิทธิและเสรีภาพหน้าที่แก่ประชาชน
ในการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นการยืนยันถึงบทบาทของแต่ละองค์กรในการด้าเนินการให้เกิด
ประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับ เอกณรงค ์ขวดแก้ว, (2550)ได้ ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม  บ้านสันทรายพัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของหมู่บ้านสันทรายพัฒนาได้แก่ ปัญหาขยะที่เกิดจากการอุปโภค  บริโภค และการประกอบอาชีพ  
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ปัญหาน้้าท่วมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน  ดังนั้นชาวบ้านพร้อมด้วยแกนน้าคนส้าคัญ
ของหมู่บ้านก็พยายามที่จะร่วมแรงร่วมใจกันช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน  โดยมีขั้นตอน
ของการมีส่วนร่วมที่ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมปฏิบัติ  และการมีส่วนร่วม
ประเมินผล ซึ่งในทุกขั้นตอนนั้นเป็นการประสานงานระหว่างชาวบ้าน  แกนน้า และกลุ่มทางสังคม
ในหมู่บ้าน ส่วนลักษณะการเข้าร่วมนั้นพบว่า  กิจกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการท้ากันใน
ระดับหมู่บ้าน  เพราะต้องการท้าให้หมู่บ้านดูสะอาด  ร่มรื่น เรียบร้อย มีความเป็นอยู่ดีขึ้น  และมี
ความสามัคคีปรองดองกันในหมู่บ้าน  ส้าหรับปัจจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพบว่า  เพศ อายุ การ
เป็นสมาชิกกลุ่ม แกนน้าที่เข้มแข็งมีความสามารถ  และความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอกล้วนมี
บทบาทส้าคัญที่ท้าให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน  และเป็นไป
ตามแนวทางของ  สุชาติ พึ่งสาย (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจ  และเจตคติต่อ
สิทธิหน้าที่ในการบริหารจัดการท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชน  ต้าบลบ้าน
คลองสวน อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  พบว่า มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่
ในการบริหารจัดการท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก  เจตคติต่อสิทธิหน้าที่ในการบริหารจัดการท้องถิ่นอยู่
ในระดับดี การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย  ระดับความรู้ความเข้าใจกับระดับ
เจตคติต่อสิทธิหน้าที่ในการบริหารจัดการท้องถิ่นของประชาชนมีความสัมพันธ์กันในทางบวก  
ระดับความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่กับระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
ไม่มีความสัมพันธ์กัน  และระดับเจตคติต่อสิทธิหน้าที่กับระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ของประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กันปัญหาต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่  ไม่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่มีเวลาและผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นให้
ความส้าคัญกับความคิดเห็นของประชาชนน้อย  ข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมได้แก่  ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาและการท้างานในส่วนต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  ควรดูแลรักษา  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้อยู่ในสภาพดี
และการบริการที่มีคุณภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรริเริ่มกิจกรรมต่างๆ  ในท้องถิ่น  เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นจะต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่างประชาชน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้น้าท้องถิ่น  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน  ผลประโยชน์  ในขั้นตอนการค้นหาปัญหา  
การตัดสินใจ  การด้าเนินการ  การประเมินผล  และการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยมุ่งพัฒนาและ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  วิถีชีวิต การสร้างจิตส้านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันใน
ชุมชน มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  การจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์และการออกกฎข้อบังคับของ
ท้องถิ่น  ซึ่งโครงการและกิจกรรมต้องมาจากความต้องการของชุมชนแนวทางการส่งเสริมการ
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ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  ต้องมุ่งเน้นการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรให้คงไว้นานที่สุด  ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดร่วมมือกันเป็นภาคีเครือข่ายและรัฐให้การสนับสนุน  เน้นการพัฒนาที่ต่อเนื่อง  และมีการ
วิจัยติดตามประเมินผล 
                    จากการศึกษารปูแบบการมสีว่นร่วมของชมุชนในการจดัการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและ
ขยะลักษณะการมีส่วนร่วมจากรูปแบบกับแนวการปฏิบัติของแต่ละพื้นที่มีส่วนที่สอดคล้องกันและ
แตกต่างกันดังนี้ 

        1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน/การตัดสินใจจากรูปแบบมีความสอดคล้องกับแ บบ 
ปฏิบัติของชุมชนในประเด็น การก้าหนดยุทธ์ศาสตร์ การก้าหนดเป้าหมาย การตัดสินใ จ การ
สร้างผู้น้ารุ่นใหม่ โดยการปลูกฝังให้เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมและหวงแหนสิ่งแวดล้อมที่ตน
อาศัยอยู่ในชุมชน มีการต้ังชมรมอนุรักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนในชุมชนเป็นผู้ดูแล
สิ่งแวดล้อมร่วมกันต้ังคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลและจัดการ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง สร้างผู้น้ารุ่นใหม่เพื่อปลูกจิตส้านึกให้เกิดกับเด็กในชุมชน
เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดด้านน้้าและขยะ  ด้วยการก้าหนดความส้าคัญ
เป็นไปตามแนวทางของ William W.Reeder (1974 อ้างถึงใน อ้าไพ เส็มเสน, 2539 : 5) ได้ให้
ความหมายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การมีส่วนร่วมในการปะทะสังสรรค์ทางสังคม 
ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม  ดังจะเห็นได้ว่าการมี
ส่วนร่วมในการวางแผน/ตัดสินใจสอดคล้องกับข้อค้นพบของไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ 
(2542: 13) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึง ความร่วมมือของประชาชน ไม่
ว่าของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกันร่วมรับผิดชอบ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการโดย
การท้างานของกลุ่มหรือแนวทางขององค์กร สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2541 : 48) ที่กล่าวว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เป็นเป้าหมายของการพัฒนา
เข้าร่วมโครงการต้ังแต่เริ่มด้าเนินโครงการ การประเมินโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ทั้งเรื่องที่ท้าและการท้างานร่วมกันในฐานะเป็นผู้จัดการ
พัฒนาเอง ไม่ใช่เป็นผู้รับการพัฒนาหรือผู้ถูกกระท้าอีกต่อไป  และสอดคล้องกับ  เพิ่มศักด์ิ 
มกราภิรมย์ (2543 : 11)  ที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนซึ่งประกอบด้วย
บุคคล กลุ่ม และองค์กร  มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร การแสดง
ความคิดเห็นชี้ประเด็นปัญหา การตัดสินใจ ก้าหนดนโยบาย การวางแผน การได้รับประโยชน์ 
การตรวจสอบการให้อ้านาจรัฐทุกระดับ การติดตาม การติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา

www.ssru.ac.th



 
175 

 

 

อุปสรรค ดังนั้นการท้างานแบบทีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับบุคคล และองค์กรหลายประเภทเพื่อให้
เกิดความสมานไมตรี 

 2.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  จากรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของชุมชนคือการปฏิบัติกิจกรรม  การ
ส่งเสริมช่วยเหลือให้การปฏิบัติกิจกรรมส้าเร็จตามเป้าหมาย  เนื่องจากกิจกรรมที่จัดระหว่าง
ประชาชนกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือ  ความสามัคคี  ให้ทุก
คนมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน ในการจัดกิจกรรมมีการแบ่งบทบาทกันตามหน้าที่ของแต่ละบุคคล  
เพื่อให้ชุมชนรักและรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะการปฏิบัติ
กิจกรรมเป็นไปตามแนวทางของจิณณวัตร ปะโคทัง (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดีเด่นโดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ศึกษาจากบุคคลหลักจ้านวน 44 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการศึกษา
เอกสารการสัมภาษณ์ระดับลึก  การสนทนากลุ่ม  และการสังเกตและจดบันทึก  พบว่า การมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดีเด่นมีอยู่  5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมกับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการ
มีส่วนร่วมแบบเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  การมีส่วนร่วมในการระดมทุน  และการมีส่วนร่วมใน
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยทั้ง 5 กลุ่มมีความเกี่ยวข้องและมีปฎิสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง
กัน รูปแบบที่เป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ดีเด่น 5 ประการ  คือ การระดมความคิด  การร่วมวางแผน  การร่วมลงมือท้าการร่วมติดตาม
ประเมินผล  และการรับประโยชน์ร่วมกัน  และ  การส่งเสริมช่วยเหลือท่ีเป็นไปตามแนวทางของ สม
พันธ์ เตชะอธิก และคณะ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการเรียนรู้  และการจัดการความรู้
ของชุมชนด้านการจัดการองค์กรชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง  โดยการสังเคราะห์การวิจัย  6 กรณีศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบว่า กระบวนการเรียนรู้มีการถ่ายทอดโดยวิธีบอกเล่าภูมิ
ปัญญา อุดมการณ์ของผู้น้าชุมชน  โดยเริ่มจากการศึกษาประวัติท้องถิ่น  การศึกษาดูงาน  และการ
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม  กระตุ้นความคิดเชิงสังคมและเศรษฐกิจรอบตัว  ส่วนปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้  มีปัจจัยภายใน  ได้แก่ ผู้น้า สมาชิกและนักพัฒนาในพื้นที่  ปัจจัยภายนอก  
ได้แก ่แหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณ แผนกิจกรรมโครงการต่างๆ  นักวิชาการภายนอกชุมชน  และ
เอกสาร  ให้การปฏิบัติกิจกรรมส้าเร็จตามเป้าหมายเป็นไปตามตามแนวทางของ  มุทิตา แพทย์ประ
ทุม (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกับ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ด้วยการสัมภาษณ์ทรงคุณวุฒิ  15 คน และเลือก
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กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มด้วยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง  ผู้ให้ข้อมูลหลัก  ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชน  กรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ครูและผู้บริหารสถานศึกษา  พบว่า ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่มีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กันในการ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของการมีส่วนร่วมที่ส้าคัญ  6 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
ระดมความคิด  เป็นการร่วมคิดค้นและการวิเคราะห์ปัญหา  และสร้างความสัมพันธ์กับผู้น้าชุมชน  
การมีส่วนร่วมในวางแผน  ก้าหนดการวางแผนงานร่วมกันด้วยการก้าหนดความส้าคัญ  ก้าหนด
เป้าหมาย การตัดสินใจ  และสร้างผู้น้ารุ่นใหม่การมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ  เป็นขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรม  และการส่งเสริมช่วยเหลือให้การปฏิบัติกิจกรรมส้าเร็จตามแผน  การมีส่วนร่วมในการ
ลงทุน เป็นทุนท่ีอยู่ในรูปของงบประมาณทุนทางปัญญา  การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลและ
ตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบผลการด้าเนินงานและสอบถามความคิดเห็น เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นและน้าไปปรับปรุงแก้ไข  เพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีย่ิงขึ้นไป  และการมีส่วน
ร่วมรับประโยชน์  เป็นการร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น  ทั้งผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์
ทางอ้อม   และกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการพัฒนาพบว่าชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาสอดคล้องกับ  มุฑิตา  แพทย์ประทุม  (2549 )อ้างถึงนิธิ  เอี่ยวศรีวงค์ 
(2539) ที่เห็นว่า     การท่ีคนมีประสบการณ์มารวมกันแก้ปัญหา  ทั้งยังมีกลุ่มปฏิบัติงานร่วมกัน  
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามสิทธิและความเสมอภาค  ชุมชนนั้นก็จะเข้มแข็ง  มีพลังในตนเอง 
สามารถเรียกได้ว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  เพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้รู้จักรักษาผลประโยชน์ของ
ชุมชนของตนเองทั้งในเรื่องการมีส่วนร่วมและการที่ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนที่มีเป้าหมาย คือร่วมคิด   ร่วมตัดสินใจ  และร่วมด้าเนินกิจกรรม  ซึ่งเกิดจากการ
ปฏิบัติ 

3. การมีส่วนร่วมในด้านการได้รับประโยชน์ จากรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะมีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของพื้นที่ คือการได้รับประโยชน์
ทางตรงที่เกิดจาการปฏิบัติอาทิการน้าน้้ามาท้าสวน  เลี้ยงปลา  ใช้อุปโภคบริโภค  การแปรรูปวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ การน้าน้้ามันที่เหลือจาการทอดอาหารแล้วมา
ผลิตไบโอ -ดีเซล  การน้าขยะมาท้าปุ๋ยอินทรีย์  หรือการน้ากลับมาใช้ใหม่เช่นเศษเหล็ก  กระดาษ  
ขวด พลาสติก  ฯลฯ  เป็นประโยชน์ที่เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน  ก่อให้เกิดรายได้ต่อคน
ในชุมชนส่งผลท้าให้ชุมชนเกิดการพัฒนามีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเกิดอาชีพแก่ชุมชนในการคัดแยก
ขยะเพื่อสร้างรายได้ สามารถเป็นอาชีพที่ตกทอดสู่ครอบครัวและลูกหลานได้  ผลประโยชน์ทางตรง
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เป็นไปตามแนวทาง  ของปาริชาติ  วลัยเสถียร  (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการเรียนรู้และ
จัดการความรู้ของชุมชน  ในช่วงปี 2546-2548 จ้านวน 19 โครงการ 13 จังหวัด ประกอบด้วย  กลุ่ม
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน  การจัดการศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาและองค์กรชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง  พบว่า การเรียนรู้ของชุมชนเป็นการเรียนรู้เพื่อ
แก้ทุกข์และเพิ่มอ้านาจในการจัดการตนเอง  นวัตกรรมการเรียนรู้คือ  การเรียนรู้แบบบูรณาการ  
ตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่เชื่อมโยงตนเอง  ครอบครัว ชุมชนและสังคม  เปรียบเทียบ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของอดีต  ปัจจุบัน และอนาคต  เริ่มจากการเรียนรู้เชิงประเด็นเรื่อง  และ
ขยายไปสู่การเรียนรู้เชิงบูรณาการในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต  ประสานการเรียนรู้ทั้งมิติด้านนอก
และมีบริบทภายในชุมชนทั้งด้านธรรมชาติ  การต้ังถิ่นฐาน  ด้านสังคมวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ด้าน
ประสบการณ์  แนวคิดและฐานคิดของคนในชุมชน  และกระบวนการปฏิสัมพันธ์จากภายนอกและ
กลไกการจัดการเรียนรู้  นอกจากน้ันยังสรุปได้ว่า  ชุมชนน้าความรู้ไปปฏิบัติและสร้างความรู้จาก
การปฏิบัติด้วย  ซึ่งความสุขตามนิยามของคนในชุมชนอยู่ในแนวความสุขแบบพอเพียงตัวชี้วัดที่
ส้าคัญคือ  มีความมั่นคงทางการภาพ  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ทางสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต มีความเสมอภาคและเป็นธรรมจากข้อมูลเชิงประจักษ์สะท้อนให้เห็นว่า เงื่อนไขส้าคัญ
ของการมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์คือการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนโดยเฉพาะผู้น้าชุมชนมี
บทบาทส้าคัญในการท้าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้น้าต้องมีคุณสมบัติ 
เข้มแข็ง  อดทน  หนักแน่น  มีความเสียสละ มีความเชื่อมั่น  มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ 
เป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจ ซึ่งสอดคล้องกับดุษฎี  อายุวัฒน์  (2550: บทคัดย่อ ) ได้ศึกษา
กระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม พบว่า มีการใช้การประชุมประชาคมหมู่บ้านเป็น
กลไก  มีการเตรียมชุมชนในบางพื้นที่ในเรื่องความคิดเกี่ยวกับความส้าคัญของกระบวนการ
วางแผนพัฒนาชุมชนก่อนการประชุมจัดท้าแผนพัฒนาชุมชนโดยมีคณะท้างานของชุมชนเป็น 
ผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพของชุมชนท้าให้สมาชิกชุมชนตระหนักถึง
ความส้าคัญของแผนพัฒนาชุมชนซึ่งส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างชัดเจน  บทบาท
ของพหุภาคีที่เป็นที่ปรึกษาชุมชน  และเป็นผู้ที่ร่วมเรียนรู้กับชุมชนอย่างใกล้ชิดได้แก่  ครู นักพัฒนา
ขององค์กรแพลน ซึ่งเป็นผู้ที่ท้างาน   ร่วมขับเคลื่อนความคิดเรื่องท้องถิ่นนิยมด้วย  ส้าหรับเด็กและ
เยาชนมีเพียงส่วนน้อยที่ต่ืนตัวเข้าร่วม  กิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้วางแผนพัฒนาชุมชนแต่
ส่วนมากมีส่วนช่วยในการเตรียมเอกสาร  กิจกรรมแผนงานโรงการที่เป็นผลมาจากการประชุมของ
หมู่บ้านเมื่อกล่าวโดยสรุป การเรียนรู้และการมีส่วนร่วม  ส่วนใหญ่มีกระบวนการเรียนรู้โดยวิธีบอก
เล่าภูมิปัญญา  อุดมการณ์ของผู้น้าชุมชน  โดยเริ่มจากการศึกษาประวัติท้องถิ่นการศึกษาดูงาน  
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และการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม  กระตุ้นความคิดเชิงสังคม  และเศรษฐกิจรอบตัว  ส่วน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้  มีปัจจัยภายใน  ได้แก่ ผู้น้า สมาชิก และนักพัฒนาในพื้นที่  ปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ แหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณ  แผนกิจกรรมโครงการต่างๆนักวิชาการภายนอก
ชุมชน และเอกสาร  ส่วนการมีส่วนร่วมมีหลายปัจจัยเช่นกัน  ได้แก่ตามภูมิล้าเนา  เพศ ศาสนา 
ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้ ต้าแหน่งทางสังคม  อายุ และสถานภาพสมรส  ส้าหรับปัจจัยที่มีผล
ต่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ได้แก่ บริบทภายในชุมชนทั้งด้านธรรมชาติการต้ังถิ่นฐาน  ด้านสังคม
วัฒนธรรมของชาติพันธุ์  ด้านประสบการณ์  แนวคิดและฐานคิดของคนในชุมชน  และกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์จากภายนอก  รวมทั้งแรงจูงใจ  ได้แก่ การมีโอกาสเข้าร่วมประมูลงานของชุมชน  ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการของชุมชน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างและงาน
ก่อสร้างของชุมชน  หน้าที่ของทุกคนตามกฎหมายที่ต้องพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  มีโอกาสเป็นที่
ยอมรับของประชาชนในชุมชน  มีโอกาสก้าวหน้าทางการเมือง  ได้รับความสะดวกในการ
ประสานงานกับหน่วยงานทางราชการมักจะได้รับเชิญเป็นตัวแทนของประชาชนไปร่วมงาน  และมี
โอกาสได้รับเชิญเป็นประธานท้างานในชุมชน 
 4. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและตรวจสอบ จากรูปแบบการมีส่วนร่วมใน
การจัดการ   สิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะมีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของพื้นที่ คือ  การ
ตรวจสอบผลการด้าเนินงานและสอบถามความคิดเห็น ทั้งนี้ชุมชนกับองค์การบริหารส่วนต้าบลจะ
ร่วมกันจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรค
ความก้าวหน้าของกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ การตรวจสอบผลการ
ด้าเนินงานเป็นไปตามแนวทางการประเมินผลการด้าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันองค์กร
ต่างๆได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินในทิศทางเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการท้าโครงการใดๆ
จะค้านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และจะน้าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลมาตรวจสอบ  และ
น้ามาใช้ประโยชน์แก่องค์กรได้  ท้าให้องค์กรสามารถปรับปรุงการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้
อย่างต่อเนื่อง สามารถใช้ประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง  ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ต้ังไว้ใช้ในการป้องกันการเกิดมลพิษ  เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กรช่วยท้าให้องค์ทาง
สิ่งแวดล้อมหาปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการต้ังข้อก้าหนดในการประเมินผล
การจัดการกับปัจจัยสอบถามความคิดเห็นเป็นไปตามแนวทางของ วรรณา  ถิ่นหัวเสือ  (2546: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชนของผู้น้าชุมชน  ต้าบลบ้านระกาศ  
อ้าเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ  ขั้นตอนของการวิจัยประกอบด้วย  การศึกษาปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้น้าชุมชน เพื่อน้ามาก้าหนดเป็นปัญหาเชิงพัฒนา  การร่วมกัน
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ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา  การน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก้าหนดขึ้นไป
ทดลองใช้  และการประเมินประสิทธิผลของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่น้าไปปฏิบัติ  กลุ่มเป้าหมาย
ของการพัฒนา  ได้แก่ ผู้น้าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนา  จ้านวน 30 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์  การสังเกต  การสนทนากลุ่มการประชุมระดมความคิด  พบว่า ผู้น้าชุมชน
กลุ่มเป้าหมายมีปัญหาด้านการขาดความรู้และทักษะในการเขียนโครงการ  การพูดถ่ายทอด
ความรู้ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนยังท้าได้ไม่ดี  และการบริหารจัดการกลุ่มองค์กรชุมชนยังไม่มี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นผู้น้าชุมชนกลุ่มเป้าหมายจึงต้องการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถทั้ง  3 
ด้านให้สูงขึ้น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ผู้วิจัยและกลุ่มเป้าหมายร่วมกันก้าหนดขึ้น  เพื่อน้าไปใช้
แก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้น้าชุมชน ได้แก่ การอบรมการศึกษาดูงาน  การฝึกปฏิบัติ  
และการกระตุ้นเสริมแรงจากผู้วิจัยเป็นระยะๆ  และผลการประเมินประสิทธิผลของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่น้ามาใช้  พบว่าผู้น้าชุมชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในการเขียน
โครงการ  การถ่ายทอดความรู้และข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนและการบริหารจัดการองค์กรชุมชน
สูงขึ้น เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในชุมชน  ได้แก่ ชุมชนได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆ  มากขึ้น
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของทางราชการท่ัวถึงมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น  และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนมากขึ้น   และแนวคิดของ      มงคล หนองแพ (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเสริมสร้าง
ความรู ้การมีส่วนร่วมและการพัฒนารูปแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชน  : กรณีศึกษา 
บ้านระกาศหมู่ที่  4 ต้าบลบ้านระกาศ  อ้าเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ  กลุ่มเป้าหมาย  47 คน
โดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสังเกต ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
แล้วน้าข้อมูลมาจัดระบบและจ้าแนกหมวดหมู่ ท้าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าแล้วสังเคราะห์
เชื่อมโยงกันโดยระบบเหตุผลและตามล้าดับเวลาเพื่อตอบค้าถามการวิจัย  จากนั้นน้าข้อสรุปที่ได้
กลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง  พบว่า 1) ปัญหาสิ่งแวดล้อม  คือ ปัญหา
ขยะมูลฝอย และปัญหาน้้าในคูคลองเน่าเสีย กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาจึงต้องการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการ  ขาดความร่วมมือและรูปแบบที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา  คือ การอบรมความรู้  การศึกษาดูงาน  การสาธิต
การปฏิบัติกิจกรรม และการติดตามช่วยเหลือและเสริมแรงเป็นระยะๆ  ผลการประเมินประสิทธิผล
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  พบว่า  กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น  กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน
มากขึ้น  และรูปแบบของกิจกรรมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผู้วิจัยและกลุ่มเป้าหมายของการ
พัฒนาร่วมกันก้าหนดขึ้น  เกิดผลลัพธ์ที่ดีในชุมชน  ได้แก่ เกิดกองทุนจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน
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หนึ่งกองทุนประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักและตื่นตัวในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน
มากขึ้น 
 การวิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะใน
ครั้งนี้ท้าให้ทราบระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ  ในแต่ละพื้นที่มี
ความแตกต่างกัน  นอกจากน้ียังสามารถหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม  โดยการเก็บข้อมูลทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปรากฏผลการวิจัยเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือการมีส่วนร่วมด้าน
การปฏิบัติ และด้านการได้รับประโยชน์  อยู่ในระดับปานกลาง  และค่อนข้างไปในทางมากในเรื่อง
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าและการจัดการขยะ อาท ิการแปรรูปขยะ การคัดแยกขยะ เป็นต้น 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
       ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้า
และขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับปานกลางซึ่งสามารถสะท้อนภาพ การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การรับประโยชน์ และการติดตามประเมินผล ของ
ประชาชน นักเรียนและผู้บริหารของอบต อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

     1. ด้านการตัดสินใจ ให้ประชาชนในชุมชนได้มีการปรึกษาหารือหรือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับเพื่อนในชุมชนในการจัดการคุณภาพด้านน้้าและขยะในพื้นที่และโครงการต่าง ๆ 

     2. ด้านการปฏิบัติการ ควรติดต่อวิทยากรเพื่อให้การอบรมเสริมความรู้ด้าน การ
พัฒนาแก่คนในชุมชนให้มากขึ้น 

     3. ด้านการรับผลประโยชน์ ให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดการ
น้้าและการน้าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

    4. ด้านการติดตามและประเมินผล ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบประเมินผลความก้าวหน้าการด้าเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนให้ได้มากที่สุด 
 การวิจัยครั้งนี้  พบว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  แนวคิดทางด้าน
สิ่งแวดล้อมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เกิดมาจากการวิจัย
ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย 
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               1.1 ผลการวิจัยพบว่า  ชุมชนในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้า
และขยะแต่ขาดภาคเอกชนและภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น
รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ควรเข้ามาวางระบบกลไก  รวมทั้งด้าน
งบประมาณ 
               1.2 ควรมีคณะกรรมการหรือองค์กรระดับประเทศ  ที่เป็นกลไกกลางในการรับผิดชอบ
การส่งเสริม  สนับสนุน รวมถึงติดตามผลและสังเคราะห์องค์ความรู้การมีส่วนร่วม เพื่อท้าให้การมี
ส่วนร่วมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการดังกล่าว
ควรมีตัวแทนจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

2. ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ    
 2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการระดมการมีส่วนร่วมจากชุมชนในพื้นที่จัดท้า
เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งในบางอบต.ได้จัดท้าแล้ว    
 2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมกับหน่วยงานในทุกภาคส่วนของพื้นที่  ควรให้
ความส้าคัญและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน ให้เข้ามามีบทบาทจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบต่างๆ  การคิดค้นแผนการร่วมมือ  โครงการน้าร่องและเป็นพี่เลี้ยงหรือกลไกประสานงาน
ชุมชนและขยายผลไปยังพื้นที่ของ อบต. อ่ืนๆ 
 2.3  การระดมทุนจากภาคสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาทิ  องค์กร   มูลนิธิที่จัดการดูแล
ด้านสิ่งแวดล้อมในทุกด้านอย่างครอบคลุมและทุกพื้นที่   จักก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ตลอดไป 
 3. ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัย 
 3.1 ควรศึกษาถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและ
ขยะในประเด็นปัญหาการวิจัยที่ว่า ท้าอย่างไรชุมชนจึงจะได้รับประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม และเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนให้มากขึ้น 
 3.2  ควรศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในทุกด้านและขยายพื้นที่ศึกษาเป็นระดับอ้าเภอและระดับจังหวัด  เพื่อพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อไป 
 3.3 ควรสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อมพร้อมกับสร้างจิตส้านึกให้แก่เยาวชน 
เป็นอันดับแรกและขยายผลไปสู่ โรงเรียน    วัด  และบ้าน   เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็น
รูปธรรมและเกิดการย่ังยืนในอนาคต   

www.ssru.ac.th



 
182 

 

 

               3.4 ควรขยายขอบเขตการศึกษาวิจัย ระดับการมีส่วนร่วมและปัจจัยของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ให้มีเนื้อหาครอบคลุมใน
หลายๆ เรื่องเพื่อน้ามาเป็นแนวทางในจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น 
 3.5 ควรขยายประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยให้มีขนาดที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น  รวมไปถึง 
ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อน้าไปสู่การ
สร้างตัวแบบหรือแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาชุมชน
ได้อย่างสอดคล้องและ ลงตัว 
 3.6 ควรศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อระดับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย
ทางสังคมและเศรษฐกิจ  ด้านน้้าและขยะ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และประชาชน
จังหวัดอ่ืน เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา ทางแก้ไข และการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในทุกด้านให้
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชาชนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับปรุงวิธีการ
บริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วมตัดสินใจโครงการ
ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อชุมชนของเขาด้วยตนเอง และมอบงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนมี
หน้าที่ให้ค้าปรึกษาและหาวิธีด้าเนินการ สนับสนุนงบประมาณเสริมสร้างกิจกรรมและการ
ด้าเนินงานของประชาชนในชุมชน เช่น เงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้า
หน้าที่เป็นเพียงผู้ให้ค้าปรึกษา แนะน้า หรือสนับสนุนในบางประการเท่านั้น ควรส่งเสริมให้
ประชาชนทุกกลุ่มอายุและอาชีพ ได้เรียนรู้และรู้จักจัดการสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร 
และประชาชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดในการก้าหนดทิศทางการพัฒนา และเป็นผู้รับรู้
ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้โดยตรง เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดและทันเวลา อีก
ทั้งเป็นการสร้างทัศนคติของประชาชนให้มองสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัว 
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-  วิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบสอบถาม
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน ้าและขยะ                

เทศบาลต้าบลอัมพวา อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ค้าชี แจง 
 1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับนี้ มุ่งศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
 2. ข้อมูลและค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย เนื่องจากสามารถน าไปเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไป  
 3. ค าตอบของท่านหรือข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับและน าไปใช้ใน
การวิจัยเท่านั้น ดังนั้นขอให้ท่านผู้ตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง  

4. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  

ผู้วิจัยขอให้ท่านท าเครื่องหมาย และตอบค าถามลงในช่องที่ตรงกับการมีส่วนร่วมของท่าน 
ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ  
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
       ผู้วิจยั 
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แบบสอบถามวิจัย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค้าชี แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  และตอบค าถามตามความเป็นจริง 
1. เพศ  

         1.  ชาย                          2. หญิง  
2. อายุ  

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

 4.  41 – 50 ปี       5. 51-60 ปี       6. 60 ปีขี้นไป 
3. สถานภาพสมรส  

     1. โสด                2.  สมรส          3. หม้าย            4. แยกกันอยู่  
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. รับจ้างทั่วไป       5.  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ        6.  อ่ืนๆ 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 บาทขึ้นไป  
7. ระยะเวลาที่ท่านอยู่ในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้  

        1. ต่ ากว่า 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 ระบุ........................ ..................................  
9. ถ้าท่านเป็นสมาชิกท่านมีต าแหน่งใดในชมรม/ กลุ่ม / สมาคมดังกล่าว  

 1.   สมาชิก             2.  กรรมการ          3.  ประธาน      4.  อ่ืนๆระบ.ุ.................. 
10.  ชุมชนหรือหมู่บ้านที่ท่านอยู่คือ.......................................................................... .................... 
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ตอนที่  2   ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม     
          มากท่ีสดุ   หมายถึง ท่านได้มีส่วนร่วมตามข้อความนั้นมากที่สุด  
           มาก    หมายถึง  ท่านได้มีส่วนร่วมตามข้อความนั้นมาก  
          ปานกลาง   หมายถึง  ท่านได้มีส่วนร่วมตามข้อความนั้นปานกลาง  
          น้อย                  หมายถึง  ท่านได้มีส่วนร่วมตามข้อความนั้นน้อย  
            น้อยท่ีสดุ           หมายถึง ท่านได้มีส่วนร่วมตามข้อความนั้นน้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย   

ข้อความ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ/การวางแผน      
1.ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์น้ า และการจัดการคุณภาพ
น้ า ของชุมชน 

     

2.ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ขยะ และการจัดการขยะของ
ชุมชน 

     

3.ท่านมีส่วนร่วมในเรื่องการวางแผนการจัดการน้ าและ
คุณภาพน้ า ของชุมชน  

     

4.ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องการจัดการน้ า      
5.ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องการจัดการขยะ      
6.ท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการระดับต าบลในการจัดท า
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมของอบต.ทุกแห่งในอ าเภออัมพวา 

     

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
7.ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการน้ า   

     

8. ท่านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการน้ า      
9. ท่านท าการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง      
10.ท่านก าจัดและบ าบัดน้ าเสียก่อนทิ้งสู่แหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ 

     

11.ท่านแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะปัญหาเก่ียวกับการ
จัดการน้ าและขยะของชุมชน 

     

12.ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดการน้ าเสียของชุมชน โดยการ
สร้างบ่อดักไขมันก่อนที่จะน าน้ าที่ใช้ในบ้านเรือนทิ้งลงสู่คลอง 
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             การมสีว่นร่วมในการรับผลประโยชน์      
13.ท่านได้ใช้ประโยชน์จากการใช้น้ าในคลองที่ใสสะอาดเพื่อ
การท าสวนผักและผลไม้ 

     

14. ท่านได้ใช้ประโยชน์จากน้ าในคลองเพื่อการเลี้ยงปลาใน
กระชัง 

     

15. ท่านได้น าวัสดุเหลือทิ้งเช่นน้ ามันพืชที่ใช้แล้วและวัสดุ
เหลือทิ้งจากการเกษตรมาท าประโยชน์ในการผลิตพลังงาน
ทดแทน 

     

16. ท่านมีรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะแล้วน าไปขาย      
17. ชุมชนของท่านร่วมกันแปรรูปขยะท าเป็นผลิตภัณฑ์
จ าหน่าย 

     

                การมสีว่นร่วมในการประเมินผล      
18. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการจัดการ
น้ าในชุมชน 

     

19. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการจัดการ
ขยะในชุมชน 

     

20. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชนร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

     

21. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

     

22. ท่านเข้าร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการ 
จัดการสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านต้ังแต่     เริ่มต้นจนสิ้นสุด
โครงการ 

     

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  

1. แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ า 
1......................................................................................................................  
2.. ...................................................................................................................  
3......................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะ.....................................................................................................  
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2. แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ 
1......................................................................................................................  
2. ....................................................................................................................  
3......................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะ.................................................................................................. ... 
 
 

บนัทึกข้อความบนัทึกข้อความ   
  
ส่วนราชการ    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โทร. 1210 
ท่ี ..............................................................................วันที่  26   เมษายน   2553  

เรื่อง  ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
เรียน   ผศ.ดร.อาณัติ    ต๊ะปินตา 

สิ่งที่แนบมาด้วย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 1 ฉบับ 

               ด้วยข้าพเจา้ผศ.ศรีสุวรรณ   เกษมสวัสดิ์ได้ท าวิจัยเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา  น้ า   และขยะ  ตลาดน้ าอัมพวา   อ าเภออัมพวา   จังหวัด
สมุทรสงคราม  โดยการเก็บข้อมูลจะต้องใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามคนในชุมชนต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย  
              จงึเรยีนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิเพื่อประโยชน์ในทาง
วิชาการต่อไป 
 

 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ    เกษมสวัสด์ิ) 
     อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
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บนัทึกข้อความบนัทึกข้อความ   

  
ส่วนราชการ    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โทร. 1210 
ท่ี ..............................................................................วันที่  26   เมษายน   2553  

เรื่อง  ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
เรียน   ผศ.อดิศัย   โทวิชา 

สิ่งที่แนบมาด้วย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 1 ฉบับ 

               ด้วยข้าพเจา้ผศ.ศรีสุวรรณ   เกษมสวัสดิ์ได้ท าวิจัยเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา  น้ า   และขยะ  ตลาดน้ าอัมพวา   อ าเภออัมพวา   จังหวัด
สมุทรสงคราม  โดยการเก็บข้อมูลจะต้องใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามคนในชุมชนต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย  
              จงึเรยีนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิเพื่อประโยชน์ในทาง
วิชาการต่อไป 
 

 
                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ    เกษมสวัสด์ิ) 
       อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
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บนัทึกข้อความบนัทึกข้อความ   
  
ส่วนราชการ   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โทร. 1210 
ท่ี ..............................................................................วันที่  26   เมษายน   2553  

เรื่อง  ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
เรียน   ผศ.ชัยศรี     ธาราสวัสด์ิพิพัฒน์ 
สิ่งที่แนบมาด้วย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 1 ฉบับ 

               ด้วยข้าพเจา้ผศ.ศรีสุวรรณ   เกษมสวัสดิ์ได้ท าวิจัยเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา  น้ า   และขยะ  ตลาดน้ าอัมพวา   อ าเภออัมพวา   จังหวัด
สมุทรสงคราม  โดยการเก็บข้อมูลจะต้องใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามคนในชุมชนต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย  
              จงึเรยีนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิเพื่อประโยชน์ในทาง
วิชาการต่อไป 
 

 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ    เกษมสวัสด์ิ) 
                อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
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การวิเคราะห์ความสอดคล้องข้อค้าถาม 
 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล คนที่
1 

คนที่
2 

คนที่ 
3 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ/การวางแผน 
1.ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์น้ า และการจัดการ
คุณภาพน้ า ของชุมชน 

0 1 +1 0.6 สอดคล้อง 

2.ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ขยะ และการจัดการขยะ
ของชุมชน 

0 1 +1 0.6 สอดคล้อง 

3.ท่านมีส่วนร่วมในเรื่องการวางแผนการจัดการน้ าและ
คุณภาพน้ า ของชุมชน 

+0 +1 +1 0.6 สอดคล้อง 

4.ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องการจัดการน้ า +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
5.ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องการจัดการขยะ +1 0 +1 0.6 สอดคล้อง 
6.ท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการระดับต าบลในการ
จัดท าโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมของอบต.ทุกแห่งใน
อ าเภออัมพวา 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ      
7.ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการน้ า   +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

8. ท่านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการน้ า 0 +1 +1 0.6 สอดคล้อง 

9. ท่านท าการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
10.ท่านก าจัดและบ าบัดน้ าเสียก่อนทิ้งสู่แหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

11.ท่านแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะปัญหาเก่ียวกับ
การจัดการน้ าและขยะของชุมชน  

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

12.ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดการน้ าเสียของชุมชน โดย
การสร้างบ่อดักไขมันก่อนที่จะน าน้ าที่ใช้ในบ้านเรือนทิ้ง
ลงสู่คลอง 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

             การมสีว่นร่วมในการรับผลประโยชน์      
13.ท่านได้ใช้ประโยชน์จากการใช้น้ าในคลองที่ใสสะอาด +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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รายการ 

 
ผู้เชี่ยวชาญ  

ค่าเฉลี่ย 
 

แปลผล คนที่
1 

คนที่

2 
คนที่ 

3 
เพื่อการท าสวนผักและผลไม้      

14. ท่านได้ใช้ประโยชน์จากน้ าในคลองเพื่อการเลี้ยงปลา
ในกระชัง 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

15. ท่านได้น าวัสดุเหลือทิ้งเช่นน้ ามันพืชที่ใช้แล้วและ
วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรมาท าประโยชน์ในการผลิต
พลังงานทดแทน 

0 +1 +1 1 สอดคล้อง 

16. ท่านมีรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะแล้วน าไปขาย 0 +1 +1 0.6 สอดคล้อง 

17. ชุมชนของท่านร่วมกันแปรรูปขยะท าเป็นผลิตภัณฑ์
จ าหน่าย 

0 0 +1 1 สอดคล้อง 

                การมสีว่นร่วมในการประเมินผล      
18. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการ
จัดการน้ าในชุมชน 

0 +1 +1 0.6 สอดคล้อง 

19. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการ
จัดการขยะในชุมชน 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

20. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

21. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

+1 
+1 +1 1 สอดคล้อง 

22. ท่านเข้าร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านต้ังแต่   เริ่มต้นจนสิ้นสุด
โครงการ 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสัมภาษณ์ 
                            -แนวค าถามในการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม 

-รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์เรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วม 
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แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ําและขยะ  

คําชี้แจง 

1. การสัมภาษณเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ําและ  

ขยะ  ประกอบด้วย   

- กฏหมายและนโยบายของรัฐด้านสิ่งแวดล้อม 

- แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

- แนวคิดและทฤษฏีด้านสิ่งแวดล้อม 

- บทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบล  

- การมีส่วนร่วมในการระดมความคิด 

- การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ 

- การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 

- การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ 

- การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

2.วิธีดําเนินการสัมภาษณ์  ผู้วิจัยจะนัดหมายผู้ถูกสัมภาษณ์โดยใช้ข้อคําถามอย่างมีโครงสร้าง  

3. คําตอบของผู้ให้สัมภาษณ์จะนํามาวิเคราะห์เนื้อหาในภาพรวม  และเป็นข้อมูลเฉพาะที่จะไม่

มีผลเสียใดๆต่อผู้ให้สัมภาษณ์  แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ําและขยะ 

4. คําถามเป็นแบบปลายเปิด  โปรดตอบแบบสอบถามอย่างอิสระและใช้วิจารณญาณของท่าน

ให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
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ข้อมูลเฉพาะ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์……………………………………………………………………. 

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

วัน  เวลา   สถานที่ที่สัมภาษณ์………………………………………………………. 

คําถามในการสัมภาษณ์ 

         1.นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนท่านคิดว่ามีความสําคัญ

อย่างไรและควรมีหรือไม่  และมีวิธีการอย่างไร   ข้อเสนอแนะ 

         2. แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  ท่านคิด

ว่ามีความสําคัญอย่างไร  และควรมีหรือไม่  และมีวิธีการอย่างไร  

         3. แนวคิดในการจัดการด้านน้ําและขยะมีวิธีการอย่างไรจึงจะประสบผลสําเร็จ  

          4.บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ําและขยะมี

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. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของอบต.มีบทบาทอย่างไรต่อชุมชน  

2. แนวคิดทางสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านน้ําและขยะได้อย่างไร  

3. ความรู้ทางสิ่งแวดล้อมมีส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านน้ําและขยะได้อย่างไร  

4. กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านนํ้าและขยะประกอบด้วย  

5. ทําอย่างไรที่จะทําให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อม 

6. ท่านมีทัศนคติทางสิ่งแวดล้อมที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกการสิ่งแวดล้อมด้าน

น้ําและขยะอย่างไร 

7. ในฐานะที่ท่านอยู่ในชุมชนจะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้านน้ําและขยะอย่างไรที่จะไม่ก่อให้เกิด

ความเสื่อมโทรมในพื้นที่ 

8. ท่านจะสร้างจิตสํานึกทางสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนของท่านโดยวิธีใดบ้าง  และสอดคล้องกับการมีส่วน

ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ําและขยะ 

9. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ําและขยะของแต่ละชุมชนมีวิธีการอย่างไร

บ้าง 
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แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน  าและขยะ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์เรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของอบต. สวนหลวง 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น. 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งในหมู่บ้าน บ้านเลขที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1. นายสํารวย กลิ่นอภัย ประธานสภาสวนหลวง 64/1 ม. 10 สวนหลวง บ้านท้องคุ้ง 

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

ส. หมู่ 

3. นายสุริยงค์  รักจรรยา ราษฎร 42 ม. 1 ต. สวนหลวง บ้านแหวนสวนหลวง 
4. น.ส.วาณิชา โกวิทานนท์ ประชาชน 25 ม. 8 ต. สวนหลวง บ้านท้องคุ้ง 
5. นายชัยพันธุ์ อัครวิสุทรัติ สมาชิกอบต. ม. 12 17/1 ม. 12 บ้านสวนหลวง 
6. นายประสิทธิ์ เผยพจน์ สมาชิก อบต. ม. 12 9/1 ม. 12 คลองประชาชมชื่น 
7.  นายจุมพต  บุญรอด สมาชิก อบต. ม. 10 48 ม. 10 บ้านทุ้งคุ้ง 
8.  นายธงชัย  ปานดํา สมาชก อบต. ม. 13 14 ม. 13 คุ้งจําปา 
9. น.ส.สารภี  เปล่งผึ่ง สมาชิก อบต. ม. 9 43 ม. 9 บ้านคลองชมพู่ 
10. นางเสาวลักษณ์   สมาชิก อบต. ม. 8 15/1 ม. 8  บ้านท้องคุ้ง 
11. น.ส.พิดามณี  นุตตะโร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 15 58/1 ม. 15 สายแยกคลองบางนางลี่ 
12. นายสมยศ  นิลพงษ์ สมาชิก 47 ม. 7 โครงโพงพางล่าง 
13. นายทนงศักด์ิ ตันบริกัณฑ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม. 5 18 ม. 5  ปากคลองชุมปุก 
14.  นายสุชาติ บุญ ผู้ใหญ่บ้าน ม. 9 32 ม. 9  คลองชมพู่ 

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  กลิ่นหวล 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   คลองประชาชมชื่น 
23.  นายนริส  เล็กสราวุธ ผู้ใหญ่บ้าน ม. 3 32 ม. 5   บ้านโรงหม้อ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์เรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของอบต. สวนหลวง 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น. 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งในหมู่บ้าน บ้านเลขที่ ชื่อหมู่บ้าน 
24.  นายแมน  ขวัญโต ผู้ช่วย ม. 10 81  หมู่บ้านท้องคุ้ง 
25.  นายสมคิด  ตันสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 23/1 ม. 1 แหลมสวนหลวง 
26.  นายรุ่งศักด์ิ  มูลละออ สมาชิกอบต. ม. 5 11 ม. 5  คลองชมปุก 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์เรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของอบต. บางนางลี่ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น.  
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งในหมู่บ้าน บ้านเลขที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1. ส.อ.ภาณุพล  เตชะกุลัง เจ้าพนักงานป้องกันฯ 34 ม. 5  ต. เบิกไพร บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 

2. นายสัญญา  ชังวิที  3/1 ม. 2 บางนางลี่ 
3. นางทวี  นครอินทร์  77 ม. 2 บางนางลี่ 
4. นายวินัย  คันตุง  ม. 2 คลองเป็ง 
5. นายทองเอียน  หาดสมบัติ  ม. 2  
6. นายพิเศก บันตฤทธิ์  ม.3 คลองบางแค 
7.  นางสมปอง  สุวรรณปรัติ  ม.2 คลองเป็ง 
8.  นางจํารัส  กลั่นกลิ่นหอม  ม.2  
9. นายทรัพย์  คันตูม  44/1 ม.2  
10. นางวรรณ  แป้งกาล  ม.2 คลองเป็ง 
11. นายส้อม  วงษ์ติง  ม.2  
12. นายสมศักด์ิ  ม.2 คลองเป็ง 
13. นายทวี  ม.2  
14.  นายวิโรจน์  สุวรรณปรีชา  ม.2  

15. นายนพดล  ม.4  
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รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์เรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของอบต. บางแค 

วันที่ 16 สิงหาคม 2553 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น.  
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งในหมู่บ้าน บ้านเลขที่ ชื่อหมู่บ้าน 

1. นางสร้อย  แก้วสกุล  281 ม.6 วัดปรก 

2. นางอารีวรรณ  พันธเสน  18/2 ม.4 บ้านคลองบุญนาค 
3. นางบุหงา  แย้มโกมล  16/1 ม.4 บ้านคลองบุญนาค 
4. นางวันเพ็ญ  คูณสวัสดิ์  68/2 ม.4 บ้านคลองบุญนาค 
5. นางสุคนธ์  รัตน์สังข์  9 ม.6 บ้านวัดปรก 
6. น.ส.พิศมัย  พันธ์ฉาว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 59/1 ม. 2 บ้านบางแคกลาง 
7.  นางช้วง  ทับทิมทอง ประธานกลุ่มจักสาน 18 ม.5 ปลายคลองอ้อม 
8.  นางลออ  นาถะมะนัง  35 ม.5  
9. นางวราภรณ์  หมิ่มงกต  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  ปลั่งเจริญ สมาชิกอบต. 60 ม.5 ต.บางแค 
16.  นายสมศักด์ิ  แย้มปิ๋ว นายกอบต. บางแค 67 ม.3 ต.บางแค 
17. นางนาฎสุดา น้อยกาญจนะ ผู้ใหญ่บ้าน ม. 7 49/2 ม.7 ปลายคลองบางแค 
18.  นายอุทัย  รัตนสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน ม. 6 9 ม.6 วัดปรก 
19.  นายประวิทย์  ใจเดช ผู้ใหญ่บ้าน ม. 1 14 ม.1 คลองตาต๋ัน 
20.  นายมนตรี อ่ิมอาดูร สมาชิกอบต. 10/1 ม.1 คลองตาต๋ัน 
21. นางรุ่งรัตน์  พูนผล สมาชิกอบต. 99 ม.4 ปลายคลองอ้อม 
22.  น.ส.ดาวเรือง  ระย้าย้อย สมาชิกอบต. 28 ม.5 คลองบุญนาค 
23. นางเนาวรัตน์  นาคสมบัติ สมาชิกอบต. 34/1 ม.3 ปากคลองวัว หมู่ 3 
24.  นางอรทัย  แย้มปิ๋ว 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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รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์เรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของอบต. บางแค 

วันที่ 16 สิงหาคม 2553 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น.  
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งในหมู่บ้าน บ้านเลขที่ ชื่อหมู่บ้าน 
27. นายประสิทธิ์  แย้มป๋ิว นายกอบต. 50/2 ม.3 ปากคลองวัว 
28. นายวันชัย  เวทการ กํานัน 28/1 ม.6 ปลายคลองอ้อม 
29. นายชานนท์  ในทิน อบต. 67 ม.6 คลองตาต๋ัน 
30. นายเกรียงไกร น้อยกาญจ

นะ 
อบต. 49/2 ม.2 ปลายคลองบางแค 

31. นายเอนก  น่วมสกุล อบต. 51 ม.6 วัดปรก 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์เรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของอบต. ท่าคา 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น.  

 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งในหมู่บ้าน บ้านเลขที่ ชื่อหมู่บ้าน 

1. นางสมรวย  รัตนเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน ม. 5 63/1 บ้านคลองท่าคา 
2. นางพิมพ์พจี  หนวิชิต ผู้ใหญ่บ้าน ม. 9 1/3 ม. 9 ต. ท่าคา ปลายคลองตรง 
3. นางวรชพร  ประเสริฐจิต สมาชิกอบต. ม. 8 79/1 ต. ท่าคา บ้านคลองตรง 
4. นายสถาพร  สวัสดี สมาชิกอบต. ม. 3 39 ม.3 ต. ท่าคา คลองบ้านใต้ 
5. นางธนาภร  กึ่งวงษ์ ประชาชน 48 ม.2 ต. ท่าคา คลองศาลา 
6. นางจรินทร์  แผนคู้ ผู้ใหญ่บ้าน ม. 3 14 ม.3 ต. ท่าคา คลองบ้านใต้ 
7.  นายนิยม  ลิ้มกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 23/5 ต. ท่าคา มณีสวัสดิ์ 
8.  นายถนอม  แตงพวง สมาชิกอบต. ม. 11 26/1 ม.11 ต. ท่าคา  คลองสวนทุ่ง 
9. นายสมเกียรติ  เนียนรัต ผู้ใหญ่บ้าน ม. 4 ม.4 วัดมณีสรรค์ 
10. นายสมศักด์ิ  เธียรประเสริฐ รองประธาน 31/5 ม.6 คลองบ้านผู้ใหญ่ป๋อ 
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 คลองบ้าผู้ใหญ่ป๋อ 
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 วัดมณีสรรค์ 

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

18. นายพิเชษ  เกิดแก้ว สมาชิกอบต. ม. 6 43/1 ม.6 ต.ท่าคา คลองบ้านผู้ใหญ่ป๋อ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์เรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของอบต. บางนางลี่ 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น. 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งในหมู่บ้าน บ้านเลขที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1. นางสุนีย์  อ่อนทับ กรรมการหมู่บ้าน 49 ม.2 คลองเป้ง 
2. นางนันทา  กันตูม  51 คลองเป้ง 
3. นางจํารัช  กลั่นกลิ่นหอม  62 คลองเป้ง 
4. นายประสิทธิ์  ช่องแย้ม  1/2 บางนางลี่ ม. 2 
5. นายบุญส่ง  เด่ียวรัตนวรา  80 ม. 2 บ้านคลองเป้ง 
6. นายสุรชาติ  สกุลสมบัติ สมาชิก อบต.  13 ม. 2 บ้านคลองเป้ง 
7.  นายประเสริฐ  ช่วงแย้ม  1/1 บางนางลี่ ม.2 
8.  นายอดิศักด์ิ  ช่วงแย้ม กรรมการหมู่บ้าน 16/1 ม. คลองเป้ง 
9. นายนิเวศ  แดงอุไร สมาชิกเกษตรกร 15 ม. 2 คลองเป้ง 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของอบต. แควอ้อม 
วันที่  16 สิงหาคม  2553 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น. 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ต าแหน่ง ชื่อหมู่บ้าน 
1. นายหิรัญ  เกิดปัญญา 50 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบางแคใหญ่ 

2. นายจีระพันธ์  พรหมมานิตุย์ 51 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านบางแคใหญ่ 
3. นายมณฑล  ชื่นชม 64 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปลายคลองอ้อม 
4. นายวิรัช  ศรีอัมพร 50 เลขานายกอบต. บ้านบางเกาะ 
5. นายธีระพงษ์  ฐิติธนากุล 38 นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญ

การ 
รพ.อัมพวา 

6. นายทิติ  จูสกุล 76  แควอ้อม 
7.  นางสีนวล  ขําทาคุ 66 อสม. บางเกาะ 
8.  นายพรชัย  ใจพิม 45 ปลัด บางเกาะ 
9. นายโฆสิต  รัตนโสภณ 57 ครู วัดปากน้ํา 
10. นายชัยวัฒน์  จีนบุญมี 50 อบต. คลองบางเชิงกราน 
11. นายสายัญห์  เมืองอินต์ 55 ผู้ใหญ่บ้าน คลองบางเชิงกราน 
12. นายอําพล  แก้วทับทิม 59 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปากน้ํา 
13. นางพรทิพย์  จันทร์เกษม 55  ม.1 
14.  นาวสุรีย์พร  เรืองดะขา 58 กลุ่มสามัคคี ม.4 

15. นายวิทยา  กลิ่นบุญมี 45 รองนายก ม.1 
16.  นางกัญญา  พร้อมมูล 64  61 
17. นายวิชัย    ป้านแก้ว 65 อสม. ม.4 
18.  นางอรพินท์  กลิ่นบุญมี 46 อสม. ม.1 
19.  น.ส.จิราพรรณ  เรืองเดช 39 อสม. ม.8 
20.  นางน้อย  พรหมดํารงค์ 54 อสม. ม.6 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของอบต. เหมืองใหม่ 
วันที่  16 สิงหาคม  2553 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ต าแหน่ง ชื่อหมู่บ้าน 
1. นายสุเทพ  เพ็งอุดม 44 กํานัน คลองวัว 

2. นายศราวุธ  วงศาโรจน์  38 สมาชิกอบต. คลองขนาง 
3. นายจรูญ  ขําสุนทร 65 สมาชิกอบต. คลองวัว 
4. นายสมศักด์ิ  รัตนกรณ์ 51 นายกอบต. ปลายคลองเหมืองใหม่ 
5. นายถนอม  วิจิตรโชติ 60 สมาชิกอบต. คลองดอน 
6. นางศิริวรรณ  มีสกุล 51 ประธานอสม. ปลายคลองเหมืองใหม่ 
7.  นางนิยดา  พงษ์อัคคศิรา 34 สมาชิกอบต. คลองบางวันทอง 
8.  นางเบญจรัตน์  กลิ่นสักโก 41 สมาชิกอบต. คลองวัว 
9. พจอ.นิทัศน์  รอดคล้าย 48 ปลัดอบต. คลองวัว 
10. น.ส.ประภัสนุช  แล่งวิสุทธิ์ 46 สมาชิกอบต. ปลายคลองอ้อม 
11. นายชวน  มีสกุล 55 ประธานสภาอบต. เหมืองใหม่ 
12. นายโอกาส  นิมีสุนทร 39 รองปลัดอบต. เหมืองใหม่ 
13. นายมนู  เพิ่มทวีทรัพย์ 47 ผู้ใหญ่ บางวันทองใน 
14.  นายสุรเจตน์  วัฒนา 48  อบต.เหมืองใหม่ 

15. นายมานพ  เดชตุ้ม 35 สมาชิกอบต. ปลายคลองเหมืองใหม่ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของสวนหลวง 
วันที่  2 สิงหาคม  2553 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ ต าแหน่ง 
1. นายกิตติศักด์ิ  โคตรทอง 37 ชาย นิติกร 

2. นางปทิดา  ปานเนตรแก้ว 43 หญิง ปลัดอบต. 
3. นายธนกร  ทองคําเปลว 40 ชาย  
4. นายประสิทธิ์  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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รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของอบต. บางนางลี่ 
วันที่  2 สิงหาคม  2553 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ ต าแหน่ง 
1. นายอนันต์  บุญสังข์ 31 ชาย นักวิชาการ

สาธารณสุข 
2. นายสํารวย  คล่ําเจ็บ 47 ชาย ผู้อํานวยการโรงเรียน 
3. นายบุญส่ง  เด่ียวรัตนวรา 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 ผู้ใหญ่บ้าน 
8.  น.ส.สมปอง  สุวรรณบัติ 40 หญิง ผู้ใหญ่บ้าน 
9. นางสมรักษ์  พัสดมเจริญ 46 หญิง แพทย์ประจําตําบล 
10. นายวันเพ็ญ  อําสกุล 42 ชาย สมาชิกอบต. 
11. นายนิเวช นตรัตน์ 56 ชาย  
12. นายพิเศก  ขันทภูมิ 43 ชาย  
13. นายนภดล  ยังยิ้ม 49 ชาย สารวัตรกํานัน 
14.  นายสุรชาติ  สกุลสมบัติ 48 ชาย สมาชิกอบต. 

15. นายธํารง  น้อยกาญจนะ 52 ชาย สมาชิกอบต. 
16.  นายจรูญ  ตาลเต่ง 44 ชาย ผู้ใหญ่บ้าน 
17. น.ส.ภาณี  วัชโรทัย 47 หญิง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของอบต. ท่าคา 
วันที่  14 สิงหาคม  2553 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น. 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ ต าแหน่ง 
1. น.ท.อุดม  ประเสริฐจิต 69 ชาย รองนายกอบต. 

2. นางสมรวย  รัตนเจริญ 49 หญิง ผู้ใหญ่บ้าน 
3. นายสมชาย  ประชานิยม 47 ชาย ผู้ใหญ่บ้าน 
4. นางจําปา  คุ้มศิริ 68 หญิง อ.ส.ม. 
5. นายแสวง  นุ่มสําลี 59 ชาย อาจารย์ 
6. นายวินัย  นุชอุดม 65 ชาย นายกอบต. ท่าคา 
7.  นายสัญชัย   ยมะคุมต์ 68 ชาย หัวหน้าอาสาพัฒนา

ชุมชน 
8.  นายบุญธรรม  บุญชัย 30 ชาย นิติกร อบต. ท่าคา 
9. นายอํานาจ  แม้นจํารัส 49 ชาย ผู้ใหญ่บ้าน ม. ต. ท่า

คา 
10. นายวิเชียร  เจริญรัตน์ 52 ชาย ประธานสภาท่าคา 
11. นางกาหลง  แม้นจํารัส 45 หญิง ผู้ดูแลเด็ก 
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ภาคผนวก ค 

ภาพประกอบการวิจัย 
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ภาพท่ี 1 สภาพแหล่งน้้าโดยรอบเทศบาลต้าบลอัมพวา 

 

 

 

ภาพท่ี 2 สภาพแหล่งน้้าบริเวณคลองอัมพวา 
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ภาพท่ี 3 ท้าการแจกแบบสอบถามให้กับนักเรียนชั้นมัธยม 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ท้าการแจกแบบสอบถามให้กับนักเรียนชั้นมัธยม 
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ภาพท่ี 5 นักเรียนก้าลังตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

ภาพท่ี 6 นักเรียนก้าลังตอบแบบสอบถาม 
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ภาพท่ี 7 เตรียมแบบสอบถามเข้าห้องประชุมของต้าบลสวนหลวง 

 

 

 
ภาพท่ี 8 การสนทนากลุ่มภายในห้องประชุมต้าบลสวนหลวง 
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ภาพที9่   ภาพการสอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน 

 

            ภาพท่ี 10   ภาพการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้าน 
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       ภาพท่ี11 ภาพบรรยากาศการเก็บข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ภาพท่ี12 ภาพการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
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           ภาพท่ี 13 ภาพการพูดคุยกับชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ภาพท่ี 14 ภาพการท้าแบบสอบถาม 
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ภาพที่  15  การสอบถามและสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก  ง 
สรุปผลการประเมินระดมความคิดเห็น 
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ผลการประเมิน 

การสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการวิจัยและระดมความคิดเห็นชุมชน 
ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ณ องค์กรบริหารส่วนต าบลบางนางลี่ 
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2553 

 
ผลการสอบถามระดับความรู้/ ประโยชน์ที่ได้รับ ในงานวิจัยปี 2553 
 
ตารางท่ี 1 ผู้ตอบประเมินความพึงพอใจในแต่ละงานวิจัย 
 

รายการประเมิน 
ระดับความรู/้ ประโยชน์ที่ได้รับ 

(จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม : คน) 
ไม่ม ี เล็กน้อย กลาง สูง 

1. แนวทางการจัดการคุณภาพน้ าในคลองอัมพวา   14 8 
2. การสร้างแนวทางผลิตพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะ
ภายในชุมชน 

2 6 9 7 

3. การจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณ
ตลาดน้ าอัมพวา 

1 6 1 5 

4. แนวทางการจัดการป่าชายคลองเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพ 

 2 16 6 

5. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านน้ าเสียและขยะ 

 2 20 8 

6. การศึกษาคุถณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเป็นถิ่
อาศัยของหิ่งห้อยของล าคลองที่อยู่ในพื้นที่สวนผลไม้ 

4 5 11 5 

7. แนวทางการจัดการอนุรักษ์หิ่งห้อยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  1 7 10 7 
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ตารางท่ี 2 ร้อยละระดับความพึงพอใจ ความรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

รายการประเมิน 
ร้อยละระดับความพึง
พอใจ ความรู้ ประโยชน์

ที่ได้รับ 
1. แนวทางการจัดการคุณภาพน้ าในคลองอัมพวา 84 
2. การสร้างแนวทางผลิตพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะภายในชุมชน  72 
3. การจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณตลาดน้ าอัมพ
วา 72 
4. แนวทางการจัดการป่าชายคลองเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ  79 
5. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ าเสียและ
ขยะ 80 
6. การศึกษาคุถณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเป็นถิ่อาศัยของหิ่งห้อย
ของล าคลองที่อยู่ในพื้นที่สวนผลไม้ 67 
7. แนวทางการจัดการอนุรักษ์หิ่งห้อยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  73 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับผลงานวิจัยปี 2553 

1. ดีครับ 
2. อยากให้ติดตามผลในการปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่น าเสนอ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
3. ควรมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ปลูกจิตส านึกให้แก่ชุมชน จ. สมุทรสงคราม  
4. ให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
5. ขอให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม 
6. ควรเผยแพร่หน่วยงานต่าง ๆ ในอ าเภออัมพวาอย่างหลากหลายโดยพาะหน่วยงานทาง

การศึกษา 
7.  ขอให้ต่อยอดทุกโครงการที่วิจัย 
8. การจัดการน้ าในล าคลอง การจัดการคุณภาพน้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค ในการจัดการน้ า

เพื่อลดการใช้ในประปาภูมิภาคในการจัดการน้ าในอนาคต  
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9. งานวิจัยดีทุกเรื่อง แต่ขอเสนอแนะ ท าแล้วก็ให้ได้ผลตอบรับและประชาชนท าตามได้และ
ได้ผล 

10. โดยภาพรวมผลการวิจัยดี มีประโยชน์ต่อชุมชนพอสมควร 
11.  วิจัย --> ท า --> น าไปใช้ และทุกส่วนต้องมีส่วนร่วม 
12. ควรแนะน านักท่องเที่ยวจากนอกพื้นที่ให้ทิ้งขยะในถังรองรับ ไม่ควรท้ิงขยะตามคลอง  
13. งานวิจัยบางเรื่องอาจต้องเพิ่มเติมต่อยอดต่อ 
14. ขอให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม มีการประชุมมาแล้ว ยังไม่เป็นรูปธรรม  
15. ดีมาก ที่อาจารย์ได้มาท าวิจัย 
16. สิ่งส าคัญคือการสร้างจิตส านึกให้กับผู้ให้และผู้รับไม่ให้เกิดผลกระทบและโทษกับ

สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
17. ขอให้ท าต่อในปี 2554 ให้ดีขึ้น 
18. อยากให้ท าเรื่องน้ าและล าคลองของจังหวัดสมุทรสงครามทั้งหมด ท าแห่งเดียวคงไม่ส าเร็จ 

ก าจัดผักตบชวาให้หมดหรือเหลือน้อยก็ยังดี น้ าจะได้ไหลไปมาสะดวกขึ้น  
 
ขอเสนอแนะส าหรับงานวิจัยปี 2554 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอย่างย่ังยืน จังหวัดสมุทรสงคราม 
1.1 ควรได้รับประโยชน์จากงานวิจัยดังนี้ 

(1) สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้จริง โดยใช้รูปแบบการจัดการไม่
ยุ่งยากส าหรับชุมชน 

(2) ปลูกจิตส านึก/ ความส าคัญของการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
1.2 ปลูกจิตส านึกและร่วมกิจกรรม ให้มีส่วนร่วมรักษ์ธรรมชาติ 
1.3 ควรให้ประชาชน และผู้น าทุก ๆ หมู่บ้าน ประกอบด้วยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย 

ช่วยกันท าความสะอาดคลองเป็นประจ าทุก ๆ เดือน  
1.4 มาจากการปลูฝังตัวบุคคล ไม่ท าร้ายธรรมชาติ ปลูกจิตส านึก  
1.5 เห็นด้วยกับงานวิจัยนี้ 
1.6 อยากให้เน้นการวิจัยที่เกี่ยวกับอาชีพเกษตร เพราะผมเชื่อว่า หากอาชีพนี้ลดลง 

ทรัพยากรเหล่านี้ก็ย่อมเสื่อมลงตามจ านวนอาชีพอย่างแน่นอน (ล าประโดงหรือล า
ลางเล็ก ๆ ในพื้นที่ มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อคุณภาพของทรัพยากร เพราะฉะนั้นต้อง
ดูแลรักษาล าประโดงหรือล าลางเหล่านี้เอาไว้ให้ได้) 

1.7 ทุกคนรู้สึกในการเป็นเจ้าของการจัดการน้ าร่วมกัน อนุรักษ์ร่วมกัน  
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 การวิจัยต่อท าต่อเนื่อง (ชุมชนต้องร่วมวิจัย และช่วยจัดเก็บผลการวิจัยสู่สาธารณะ) 
1.8 อยากให้ท าอย่างต่อเนื่อง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ าให้ยั่งยืนต่อไป  
1.9 มีการประชุมอยู่บ่อยครั้งในเรื่องของการก าจัดวัชพืช คือ ผักตบชวา แต่ยังไม่เห็นเป็น

รูปธรรม ผู้เกี่ยวข้องควรจริงจังมากกว่านี้ 
1.10 ชี้แจงหรือเสนอแนะให้ความส าคัญหรือผลดีและผลเสียกับการใช้น้ าในแต่ละประเภท 

โดยเล็งถึงผลกระทบในอนาคตด้วย 
1.11 มาจากการปลูกฝังมาจากตัวบุคคล คือตัวเราเองจากธรรมชาติที่ดี ๆ ให้ประโยชน์ต่อ

คนแต่เรามาท าร้านธรรมชาติเอง เราต้องแก้เอง มาปลูกจิตส านึก ช่วยท าสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นไปเหมือนสมัยบรรพบุรุษ 

1.12 ประชาชนได้ประโยชน์มาก 
1.13 การจัดการทรัพยากรน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของประชาชนและ

ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ 
1.14 ขอให้ศึกษาให้จริงจัง กาสารประกอบ ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การป้องกัน แก้ไข  
1.15 เรื่องน้ า ล าคลอง ล าประโดง  
1.16 อยากให้วิจัยเรื่องการสุบน้ าจากล าประโดงมาใช้ประโยชน์ การกรอง การฆ่าเชื้อ เพื่อ

น าไปอุปโภค บริโภค โดยมีราคาถูกที่สุด เพื่อประหยัดงบประมาณ  
 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการขยะและน้ าเสียใน

ครัวเรือน ในต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
2.1  เสนอ/ วิจัยรูปแบบการจัดการขยะ ดังนี้ 

 (1) วิจัยให้สามารถลดขยะ/ ของเสีย และน าไปใช้ให้เกิดมูลค่าสูงสุด  
 (2) ปลูกจิตส านึก/ วิธีการจัดการขยะให้ถูกต้องแก่ชุมชน 

2.2  ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ก าจัดขยะและน ามาใช้ประโยชน์ ในการท าปุ๋ย  
2.3 ควรให้ชาวบ้านคัดแยกขยะไว้ อบต.ควรรับซื้อขยะของชาวบ้าน เป็นการช่วยให้น้ าใน

คลองสะอาดไปด้วย 
2.4  มีการคัดแยกขยะ เปียก – แห้ง 
2.5  เห็นด้วยกับงานวิจัย 
2.6  ต้องการเน้นวิจัยกับความมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและทุกภาคส่วนเพื่อหาแนว

ทางแก้ไขร่วมกัน 
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2.7  การแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร (ผู้บริโภคปลอดภัย) 

2.8  ต้องการให้ผู้วิจัยจัดการเรื่องขยะเปียก เช่น น้ ามันพืชที่ใช้แล้ว ซึ่งตามครัวเรือนจะมี
เก็บไว้เยอะ แต่ไม่มีผู้รับซื้อหรือน ามาใช้ประโยชนื เช่น ท าน้ ามันดีเซล  

2.9  ก าลังด าเนินการใช้บ่อดักไขมันเป็นการน าร่องของต าบล ส่วนเรื่องขยะส่วนมากให้
แต่ละบ้านด าเนินการก าจัดเอง 80% ที่คนในต าบลรู้จักการคัดแยกขยะ และที่เหลือ
จากการคัดแยกก็น ามาท าปุ๋ยชีวภาพ 

2.10  หาก อบต.บางนางลี่จะท าแผนจบในพื้นที่ โดยไม่ต้องไปรบกวนพื้นที่อ่ืนในการทิ้ง
ขยะที่จัหวัดอ่ืน อยากให้มองในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม ตลอดจน
ระเบียบข้อบังคับในการก าจัดขยะในพื้นที่ชุมชนด้วย แต่ถ้าใช้วิธีการจัดการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน โดยการท าอย่างไรให้ออกมาจากครัวเรือนให้น้อยที่สุด  

2.11  มีการคัดแยกขยะเปียก – แห้ง ไม่ล้างสิ่งปฏิกูลลงล าคลอง เช่น ล าประโดง ให้น้ าเน่า
เสียในชุมชนและเป็นเชื้อโรค 

2.12  เป็นสิ่งที่ดีมาก 
2.13  จัดเก็บข้อมูล ปริมาณขยะทั้งต าบล สุดท้ายไปที่ไหน มีการจัดการอย่างไร การไม่มี

ถังขยะ 
 

3. โครงการวิจัยที่ท่านคิดว่าควรท า 
3.1 สมควรด าเนินงานวิจัยเพราะจะได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ า/ ขยะจากครัวเรือนก่อนลงสู่แหล่งน้ า

ธรรมชาติ 
3.3 โครงการจัดท าคุณภาพน้ า 
3.4 ควรท ากันอย่างจริงจังให้ติดต่อกันทุก ๆ เดือน ไม่ท าแบบผักชีโรยหน้า  
3.5 มีการประเมินผล ท าต่อ 
3.6 ต่อยอดงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
3.7 ทุกโครงการที่น าเสนอ เพราะเป้นสิ่งที่ดี และพร้อมที่ต้องการการแก้ไข  
3.8 การจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน (การคัดแยก) 
3.9 ควรท าโครงการขยะ เพราะเรื่องขยะเป็นเรื่องใหญ่มากในจังหวัดสมุทรสงคราม  
3.10 การจัดการขยะในชุมชน 
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3.11 จะรักษาแม่น้ าแม่กลองให้มีประสิทธิภาพ สะอาด ให้อยู่ถึงลูกหลานได้อย่างไร ต้อง
ท าอย่างไรบ้าง ภาครัฐควรเข้ามาหลาย ๆ ส่วน หรือทุกส่วนร่วมมือกันแก้ไขก่อนจะ
เสียแม่น้ าแม่กลองไป 

3.12 ควรท าต่อเนื่องเพื่อปลูกจิตส านึกให้เป็นนิสัย 
3.13 มีการประเมินต่อเนื่อง ติดตามปฏิบัติจริง ท างานแบบสนุกไม่ผักชีโรยหน้า  
3.14 การจัดการน้ าให้สะอาดและการจัดการเรื่องของขยะ  
3.15 วิจัยคุณภาพน้ า 
3.16 เรื่องน้ า ล าคลอง ล าประโดง  
3.17 เปลือกมะพร้าว (เปลือกอ่อน) 

 
ความต้องการมีส่วนร่วมในงานวิจัย 

1. ท่านต้องการเข้าร่วมงานวิจัยเรื่องใด 
1.1 การมีส่วนร่วม/ รูปแบบการจัดการน้ า/ ขยะชุมชน  
1.2 การจัดการคุณภาพน้ า 
1.3 เข้าร่วมทุกเรื่อง 
1.4 ท าสิ่งแวดล้อมให้ดี ปลูกต้นไม้ 
1.5 ทุก ๆ เรื่อง 
1.6 รูปแบบการจัดการขยะและน้ าเสียในครัวเรือน  
1.7 ท าอย่างไรถึงจะท าให้แม่น้ าแม่กลองไม่เสียหรือเสื่อมสภาพไปมากกว่านี้ 
1.8 ลักษณะความร่วมมือการก าจัดขยะ 
1.9 วัสดุที่เหลือใช้เพื่อดูแลเรื่องพลังงาน 
1.10 สิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานราชการและชุมชน 
1.11 เรื่องการก าจัดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม 

2. ท่านสามารถเข้าร่วมท าวิจัยในลักษณะใด 
2.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
2.2 การก าจัดขยะ 
2.3 การรักษ์ป่าชายคลอง 
2.4 เชิญชวนประชาคมให้ประชาชนเข้าร่วม 
2.5 ให้ข้อมูลและพฤติกรรมของคนในชุมชน 
2.6 ทุกรูปแบบ 
2.7 ตอบค าถาม 
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2.8 ทุกลักษณะ 
2.9 ร่วมมือท า 
2.10 การท าน้ ามันที่เหลือใช้จากการค้าขาย ดดยร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน  
2.11 ภาคปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลการท างาน 
2.12 ส ารวจข้อมูลความต้องการของประชาชน 

 
 
3. ไม่ต้องการเข้าร่วมวิจัย เพราะเหตุใด 

3.1 เพราะประชาชนมีส่วนร่วมน้อย 
3.2 มีภารกิจส่วนตัว 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการวิจัยและระดมความคิดเห็นชุมชน 
ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ณ องค์กรบริหารส่วนต าบลบางนางลี่ 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 

1. นายทองดี  หาดสมบัติ 
2. นายสุชิน   รอดคลองตัน  
3. นางสุกัญญา  ท้วมศิริ  
4. นางทองเยี่ยม  หาดสมบัติ  
5. นางสาวพเยาว์ หาดสมบัติ  
6. นายธนชัย   เกิดประกอบ  
7. นางสุรีย์  จันสุมาณี  
8. นายอ าพล  แก้วทับทิม  
9. นายสมพร  อ่ิมอุทร  
10. นายสาโรช  ควรศิริ  
11. นายส าเริง  คล้ าจัน  
12. นางอารีย์  กุศลสนอง  
13. นางจิตราภรณ์    กลิ่นจงกล  
14. นายประพัฒน์    กลิ่นจงกล  
15. นางสาวโสพิศ กลั่นกลิ่นหอม  
16. นายธ ารงค์  น้อยกาญจนะ  
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17. นางสาวสมปอง สุวรรณยศ  
18. นายอดิศักด์ิ  ช่วงแย้ม  
19. นายกิตติศักด์ิ           โคตรทอง 
20. นายโอภาส  ชัชสุวรรณ  
21. ว่าที่ รต.ประสาน กิตพงษ์  
22. นายทวน   ลัดดาวัลย์  
23. นายสมศักด์ิ  ขันธะฤทธิ์  
23. นายสงวน  เทพโกษา  
24. นายบุญส่ง   เด่ียวรัตนวรา  
25. นายจีระ  น้อยกาญจนะ  
26. นางสาวมัธณา วงศ์อารีย์  
27. นางศรีประภาส ศรีธวัช  
28. สอ.หญิงวรัญญา ตะนุเรือง  
29. นายปรุง  สังขะกุล  
30. นายสมฤทธิ์  วงษ์ศรีสุติ  
31. นายสุรชาติ  สกุลสมบัติ  
32. สอ.ภานุพล  เตชะกลัง  
33. นายนพดล  วงษ์สวัสดิ์ 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา  
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์  
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรี  ธาราสวัสด์ิพิพัฒน์  
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  เจริญโภคราช  
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ  เกษมสวัสดิ์  
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวพันธุ์  ชูอินทร์ 
40. อาจารย์ ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล  
41. อาจารย์จันทร์เพ็ญ   มีนคร  
42. อาจารย์ฒาลิศา   เนียมมณี  
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ผลงานอื่นๆ  
               เอกสารประกอบการสอนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
               หนังสือทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 
               เอกสารประกอบการสอนสิ่งแวดล้อมกับการพฒันาท่ีย่ังยืน  
               หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
         งานประจา้  เป็นอาจารย์ สอนนกัศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  
                             สอนนักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับชั้นป.5 และสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
          ภาระอ่ืนๆ    เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
7. ประสบการณ์ด้านงานวิจัย 
     7.1 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว  
          งานวิจัยที่ท้าเสร็จแล้ว  (วิจัยร่วม )ปี2551  เรื่อง  บุคลิกภาพความเป็นคนเมืองและการ
รับรู้ข่าวสารทางสังคมต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม  (Personal Modernity and Social In formation 
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