
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคภนวก ก 

                                              - ตัวอย่างแบบสอบถาม 
-  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 

 

 

www.ssru.ac.th



223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ssru.ac.th



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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