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การวิจัยพร้อมให้ค้าแนะน้าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครื่องมือและสนับสนุนให้งานวิจัย
นี้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี   
 ขอขอบพระคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าคา   คุณวินัย นุชอุดม คุณบุญธรรม 
บุญชัย นิติกรองค์การ บริหารส่วนต้าบลท่าคา           นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางนางลี่          
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ของชุมชน อ าเภออัมพวา เป็นรายคู่ จ าแนกตามอายุ 

109 

4.45 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
อ าเภออัมพวา จ าแนกตามสถานภาพ 

110 

4.46 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจักการสิ่งแวดล้อมอ าเภอ
อัมพวา จ าแนกตามสถานภาพ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

111 

4.47 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์
ของชุมชน อ าเภออัมพวา เป็นรายคู่จ าแนกตามสถานภาพ 

112 

4.48 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย  การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการของ
ชุมชน อ าเภออัมพวา เป็นรายคู่จ าแนกตามสถานภาพ 

112 

4.49 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  113 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี  หน้า 

 
4.50 

อ าเภออัมพวา จ าแนกตามระดับการศึกษา 
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
อ าเภออัมพวา จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว 

 
114 

4.51 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยต่อ การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการ
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม อ าเภออัมพวา  เป็นรายคู่ จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 

115 

4.52 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมด้านการได้รับ
ประโยชน์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นรายคู่ จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

116 

4.53 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
อ าเภอ  อัมพวา จ าแนกตามอาชีพ 

117 

4.54 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
อ าเภออัมพวา จ าแนกตามอาชีพ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว 

118 

4.55 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติของ
ชุมชน อ าเภออัมพวา เป็นรายคู่ จ าแนกตามอาชีพ 

119 

4.56 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมด้านการรับ
ผลประโยชน์ของชุมชนเทศบาลต าบลอัมพวา เป็นรายคู่ จ าแนกตาม
อาชีพ 

120 

4.57 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนอ าเภออัมพวา  จ าแนกตาม
รายได้ 

121 

4.58 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชน อ าเภออัมพวา จ าแนกตาม
รายได้  โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

122 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี  หน้า 

4.59 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการ
ของชุมชนในการจัดการอ าเภออัมพวา เป็นรายคู่ จ าแนกตาม รายได้ 

123 

4.60 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้ออ าเภอ                      
อัมพวา จ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 

124 

4.61 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมอ าเภอ
อัมพวา  จ าแนกตามระยะเวลา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

125 

4.62 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์
ของชุมชนอ าเภออัมพวา เป็นรายคู่ จ าแนกตามระยะเวลา 

126 

4.63 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมด้านปฏิบัติการของ
ชุมชนอ าเภออัมพวา เป็นรายคู่ จ าแนกตาม ระยะเวลา 

126 

4.64 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ของชุมชนอ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรายคู่ จ าแนกตามระยะเวลา 

127 

4.65 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม              
อ าเภออัมพวา จ าแนกตามการเป็นสมาชิก 

128 

4.66 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอ าเภออัมพวา 
จ าแนกตามต าแหน่งสมาชิก 

129 

4.67 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอ าเภออัมพวา
จ าแนกตามต าแหน่งสมาชิก โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

130 

4.68 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอ าเภออัมพวา  เป็นรายคู่  จ าแนกตามต าแหน่ง 

131 

4.69 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอ าเภออัมพวา เป็นรายคู่ จ าแนกตามต าแหน่ง 

131 

4.70 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ า 132 
4.71 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะ 133 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี  หน้า 

2.1 การใช้น้ าของประชาชนชุมชนอัมพวา 38 
2.2 กรอบแนวคิดงานวิจัย 56 
4.1 แผนผังการมีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ า 151 
4.2 แผนผังการมีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะ 152 
4.3 แผนผังรูปแบบการมีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อม 4ด้าน ด้านน้ า 153 
4.4 แผนผังรูปแบบการมีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อม 4ด้าน ด้านขยะ 154 
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