
 

 

 

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 

www.ssru.ac.th



91 

 

 

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 

www.ssru.ac.th



96 

 

 

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  
 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



97 

 

 

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  
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



101 

 

 

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 
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 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  
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 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  

www.ssru.ac.th



112 

 

 

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



121 

 

 

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

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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แผนผังแสดงรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ อ้าเภออัมพวา จงัหวัดสมุทรสงคราม 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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แผนผังแสดงรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการน้้า อ้าเภออัมพวา จงัหวัดสมุทรสงคราม 
                                      

 

 

 

                                                                                                                                                                

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

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 

 

www.ssru.ac.th


