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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาเร่ือง  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา         
แมสะลาบ  ตําบลชมพู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  มีวัตถุประสงค  3  ประการ  (1)  เพื่อศึกษา
ความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมระบบนิเวศแมน้ํา  (2)  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผล
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ  ตําบลชมพู  
อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  (3)  เพื่อศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ  ตําบลชมพู  อําเภอสารภี  จังหวัด
เชียงใหม 
 การศึกษาเปนการศึกษาเชิงปริมาณ  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  ใช เทคนิคการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง  (purposive  sampling)  โดยวิธีการสุมจากจํานวนครัวเรือนท้ังหมดได
จํานวนครัวเรือนท้ังส้ิน  160  ครัวเรือน   จากจํานวนครัว เร ือนทั ้งหมด   271  ครัว เร ือน   
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม  
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองส่ิงแวดลอมของแมน้ํา   และการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา  (descriptive  statistics)  
ในการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  ไดแก   คาความถี่   คารอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
อธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา     และใชสถิติการทดสอบคาเฉลี่ยสําหรับหลาย
กลุมตัวอยางใชวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (analysis  of  variance : ANOVA) 
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อธิบายความสัมพันธของปจจัยทางสังคมและปจจัยทางเศรษฐกิจของกลุมตัวอยางกับการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ   

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  1)  ประชาชนสองฝ งลําน้ําแมสะลาบมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมแมน้ําอยูในระดับปานกลาง  2)  ปจจัยทางสังคมไดแก  เพศ  อายุ  อาชีพ  
การศึกษา   สถานภาพหรือตําแหนง   และระยะเวลาที ่อาศัยในชุมชน   ตลอดจนปจจัยทาง
เศรษฐกิจ  ไดแก  รายไดและการมีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  ของประชาชนมีความสัมพันธกับการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ  3)   การมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบในขั้นตอนการรับรูสถานการณ
และสภาพปญหาสิ่งแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบอยูในระดับมาก  ในขั้นตอนการวางแผน
และการตัดสินใจในการจัดการสิ่งแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบอยูในระดับปานกลาง  ใน
ขั้นตอนการรวมปฏิบัติตามโครงการและแผนงานการจัดการสิ่งแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ
อยู ในระดับปานกลาง  และในขั้นตอนการมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบก็อยูในระดับปานกลางเชนกัน 
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ABSTRACT 
 
 The  objectives  of  independent  study  titled  people’s  participating  in  environmental  
management  at  Mae  Salap  River  Banks,  Chomphu  Sub-district,  Saraphi  District,        
Chiang  Mai  Province  were  to  (1)  study  people  understanding  toward  water  shep  ecology  
(2)  study  the  factors  affecting  people  participating  in  environmental  management  at  this  
water  shed  and  (3)  study  the  problems  found  in  people’s  participating  in  environmental  
management  at  this  water  shed.   
 The  study  employed  quantitation  methodology  and  collected  the  data  from  160  
purposive  samples  in  total  271  households  by  using  the  basic  data  of  the  samples,  the  
level  of  water  shed  ecology  knowledges  and  people  participating  in  water  shed  
management  level,  after  that  descriptive  statistics,  frequency,  percentage, mean,  standard  
deviation  and  ANOVA  (analysis  of  variance)  were  used  to  analyze   the  data  to  explain  
the  relationship  factors  in  socio-economic  area  involves  people  participation. 
 From  the  study, it  can  concluded  as  follow,  1)  People  living  a  long                 
Mae  Salap  River  have  shown  their  understanding  about  water  shed  ecology  at  the  
moderate  level.  2)  The  ecology  of  sex,  age,  occupation,  education,  status,  living  term  
including  economical  factors  of  income  and  land  holding  were  related  to  people  
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participating  in  this  environmental  management.  3)  People  participating  in  environmental  
management  at  this  water  shed  was  at  the  high  level  from  situation  input  and  problems  
process  people  participating  in  environmental  management  at  planning  and  decision  
process  were  at  the  moderate  level.  In  addition,  people  participating  at  acting  and  
checking  this  environmental  management  were  at  the  moderate  level.         
 
 


