
 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

4.1 บริบทของพ้ืนท่ี 
 
 เปนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทหางจากท่ีวาการอําเภอสารภี 4 กิโลเมตร และหางจากศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหมประมาณ 25 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีโดยประมาณ 13.741 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,767 ไร 
ภูมิประเทศสวนใหญเปนพื้นท่ีราบ ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม การคมนาคมในพื้นท่ี
ในตําบลชมพู ใชการคมนาคมทางบก มีถนนสายหลักและมีถนนซอยภายในหมูเปนถนนลาดยาง
และคอนกรีตเสริมเหล็กและยังมีถนนลูกรังบางสวน จํานวนประชากรทั้งส้ิน 6,067 คนแยกเปนชาย 
2,940 คน หญิง 3,127 คน จํานวนครัวเรือน 1,784 ครัวเรือน จํานวนประชากรขนานแนนเฉล่ีย 
441.53 คน / ตารางกิโลเมตร  มีลําน้ําไหลผานสองสายคือ  ลําน้ําแมสะลาบและลําน้ําพญาคํา  ซ่ึงจะ
ไหลไปบรรจบกับแมน้ํากวง 
 
4.2 ขอมูลพื้นฐานของกลุมประชากรตัวอยาง 
 
 การศึกษาขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีเปนครัวเรือนท่ีมีบุตรอยูในวัยเรียน  
บานแมสะลาบ หมูท่ี 7 ตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน 160 คน ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับ เพศ การศึกษา อายุ รายได อาชีพ เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย และ
สถานภาพหรือตําแหนงในชุมชน สรุปไดดังนี้ 
 

 4.2.1 เพศ 
  จากการศึกษา  พบวาเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือ เพศหญิง 89 คน คิดเปน
รอยละ 55.60 เปนเพศชาย 71 คน คิดเปนรอยละ 44.40 ดังตาราง 4.1 ท่ีเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  
เนื่องจากในชวงท่ีทําการเก็บขอมูลแบบสอบถามมีเพศหญิงอยูในพื้นท่ีมากกวาเพศชาย เพราะเพศชาย
จะออกไปทํางานนอกบาน    
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ตาราง  4.1 เพศของประชาชน  
 

 
4.2.2 การศึกษา 

   จากการศึกษา สวนใหญมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จํานวน 53 คน คิดเปน  
รอยละ 33.10 รองลงมาคือมีการศึกษาในปริญญาตรี จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 16.92 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 22  คน  
คิดเปนรอยละ 13.80 ไมไดเรียน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 06.30 ระดับอนุปริญญา จํานวน 6  คน  
คิดเปนรอยละ 05.00 และพบวาไมมีศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ดังตาราง 4.2 แสดงวาประชาชนสวนใหญ
ยังมีการศึกษาไมสูงนัก  แมจะพบวามีประชาชนอีกกลุมหนึ่งท่ีจบปริญญาตรี     

 
ตาราง 4.2  การศึกษาของประชาชน  
 

การศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ไมไดเรียน 10 06.30 
ประถม 53 33.10 
มัธยมตอนตน 
มัธยมตอนปลาย 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 

22 
27 
8 
40 

13.80 
16.90 
05.00 
25.00 

รวม 160 100.00 
 

4.2.3 อายุ 
 จากการศึกษา ผูมีอายุระหวาง 41-50 ป เปนอันดับหนึ่ง คือจํานวน 48 คน คิดเปน
รอยละ 30.00 รองลงมาคืออายุระหวาง 10-20 ป  จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 23.10 คน อายุ
ระหวาง 21-30 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 20.60 อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 21 คน คิดเปน

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 71 44.40 
หญิง 89 55.60 
รวม 160 100.00 



 29 

รอยละ 13.10 อายุระหวาง 51 ปข้ึนไป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 13.10 เชนกัน และไมมีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีอายุตํ่ากวา 10 ป  ดังตาราง 4.3 ซ่ึงเปนชวงอายุท่ีเปนผูใหญมีหนาท่ีการงานม่ันคง  
เปนหัวหนาครอบครัว        
 
ตาราง 4.3  อายุของประชาชน  
 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 
ระหวาง 10 – 20 ป 
ระหวาง 21 – 30 ป 
ระหวาง 31 – 40 ป 
ระหวาง 41 – 50 ป 
51 ป ข้ึนไป 

37 
33 
21 
48 
21 

23.10 
20.60 
13.10 
30.00 
13.10 

รวม 160 100.00 
 

4.2.4 รายได  
  จากการศึกษา พบวาประชานมีรายไดตอเดือน ตํ่ากวา 5,000 บาท จํานวน 59 คน  
คิดเปนรอยละ 36.90  ไมระบุรายได จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 36.00 ผูมีรายไดระหวาง 5,000-
10,000 บาท จํานวน 37 คน  คิดเปนรอยละ 23.10 และผูมีรายได 10,000 บาท จํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 03.80 จะเห็นไดวาผูตอบแบบสอบถามสวนมีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท และมีผูไมระบุ
รายไดมากถึง 58  คน จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากการประกอบ
อาชีพท่ีไมมีรายไดท่ีแนนอนโดยการรับจางทํางานเปนช้ินงาน รับจางท่ัวไป เชน รับเหมากอสราง  
รับเย็บผาจากโรงงานอุตสาหกรรม รับทําเครื่องเงิน ตลอดจนเปนผูไมประกอบอาชีพ ดังตาราง 4.4   
แสดงวาประชาชนมีฐานะความเปนอยูในระดับกลาง เรียกวาเปนชนกลางเปนสวนใหญ และมี
ประชาชนอีกสวนท่ีไมระบุรายไดของตนเอง เนื่องจากไมไววางใจที่จะใหขอมูลทางการเงินกับ
บุคคลอ่ืน 
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ตาราง 4.4  รายไดของประชาชน 
  

รายไดตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 
ตํ่ากวา 5,000 บาท 
ระหวาง 5,000 – 10,000 บาท 
10,000 บาท 
ไมระบุรายได 

59 
37 
6 
58 

36.90 
23.10 
03.80 
36.60 

รวม 160 100.00 
 

4.2.5 อาชีพ 
  จากการศึกษา ดานการประกอบอาชีพ  สวนใหญเปนผูไมประกอบอาชีพซ่ึงมี
จํานวนมากถึง 40 คน จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด อาชีพรับจางท่ัวไป 37 คน คิดเปนรอยละ  
23.10  อาชีพเกษตรกร 29 คน คิดเปนรอยละ 18.10 อาชีพ ลูกจางบริษัทเอกชน 26 คน คิดเปนรอยละ  
16.30 อาชีพคาขายหรืออาชีพธุรกิจสวนตัว 20  คน คิดเปนรอยละ 12.50 ไมระบุอาชีพ 1 คน คิดเปน
รอยละ 00.60 อาชีพอ่ืน ๆ อีกจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 04.40 และไมมีผูตอบแบบสอบถามท่ีเปน
ขาราชการและรัฐวิสาหกิจเลย ดังตาราง 4.5 ซ่ึงสอดคลองกับเพศของประชาชนท่ีแสดงกอนหนานี้  
เนื่องจากประชาชนผูไมประกอบอาชีพ  คือ  แมบาน ผูสูงอายุ  และ นักเรียน นักศึกษา ท่ีอยูในวัยเรียน 
 
ตาราง 4.5  อาชีพของประชากร  
 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 
รับจางท่ัวไป 
เกษตรกร 
ลูกจางบริษัทเอกชน 
ไมประกอบอาชีพ 
คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 
อ่ืน ๆ 
ไมระบุอาชีพ 

37 
29 
26 
40 
20 
7 
1 

23.10 
18.10 
16.30 
25.00 
12.50 
04.40 
00.60 

รวม 160 100.00 
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4.2.6 ท่ีดินมีเอกสารสิทธ์ิ 
 จากการศึกษา ดานท่ีดินมีเอกสารสิทธ์ิ พบวามีท่ีดินเปนของตนเอง จํานวนมากถึง  
128 คน คิดเปนรอยละ 80.00 ไมมีท่ีดินเปนของตนเองจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 18.10 และผูไม
ระบุการมีท่ีดินท่ีมีเอกสิทธ์ิจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 01.90  ดังตาราง 4.6 แสดงวาสวนใหญเปน
ผูท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีเปนระยะเวลานาน 
 
ตาราง 4.6  ท่ีดินเอกสารสิทธ์ิของประชากร  
 

ท่ีดินมีเอกสารสิทธ์ิ จํานวน (คน) รอยละ 
             มี 
            ไมมี 
            ไมระบุ 

128 
29 
3 

80.00 
18.10 
01.90 

รวม 160 100.00 
 

4.2.7 ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย 
 จากการศึกษา ดานระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชนน้ันสวนใหญอาศัยอยูในชุมชน
เปนระยะเวลานานกวา 10  ป  กลาวคืออาศัยอยูในชุมชนระยะเวลานานกวา 41 ป จํานวน 10 คน  
คิกเปนรอยละ 06.30 ระยะเวลาระหวาง 30-40 ป จํานวน 57 ป คิดเปนรอยละ 35.60 ระยะเวลา
ระหวาง 21-30 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 25.60 ระยะเวลาระหวาง 11-20 ป จํานวน 31 ป     
คิดเปนรอยละ 19.40 ระยะเวลาระหวาง  1-10  ป  คิดเปนรอยละ 12.50 ไมระบุระยะเวลาท่ีอาศัยอยู   
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 00.60 และไมมีผูท่ีอาศัยอยูในชุมชนนอยกวา 1 ป รวมระยะเวลาท่ี
ผูตอบสอบถามอาศัยอยูในชุมชนโดยเฉล่ีย คือ 35.60 ป ดังตาราง 4.7 สอดคลองกับการมีเอกสิทธ์ิ
ท่ีดินท่ีไดแสดงกอนหนานี้ 
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ตาราง 4.7  ระยะเวลาที่อยูอาศัยของประชาชน 
 

ระยะเวลา จํานวน (คน) รอยละ 
ต้ังแต  1 – 10 ป  
ต้ังแต  11 – 20 ป   
ต้ังแต  21 – 30 ป 
ต้ังแต  31 – 40 ป  
41  ปข้ึนไป  
ไมระบุระยะเวลา 

20 
31 
41 
57 
10 
1 

12.50 
19.40 
25.60 
35.60 
06.30 
00.60 

รวม 160 100.00 

 
4.2.8 สถานภาพหรือตําแหนง 

  จากการศึกษา ดานสถานภาพหรือตําแหนงในชุมชน สวนใหญมีจํานวน 71 คน  
คิดเปนรอยละ 44.40 ไมไดเปนสมาชิกชมรมหรือกิจกรรมใด ๆ ของชุมชนสองฝงลําน้ําแมสะลาบ  
ขณะท่ีผูเปนสมาชิกชมรมหรือกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน มีจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 39.40 และ
เปนผูนําชุมชน มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 16.3 ดังตาราง 4.8 แสดงใหเห็นวาประชาชนสวนใหญ
ไมมีภาวะผูนํา  เปนเพียงผูยินดีใหความรวมมือหากมีการรองขอ 
 
ตาราง 4.8  สถานภาพหรือตําแหนงของประชากร  
 

สถานภาพหรือตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ 
ไมไดเปนสมาชิกชมรมหรือกิจกรรม 
เปนสมาชิก 
เปนผูนํา 

71 
63 
26 

44.40 
39.40 
16.30 

รวม 160 100.00 
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4.3 การพัฒนาลําน้ําแมสะลาบ 
 
 4.3.1   เหตุผลและความจําเปนของการพัฒนา 
     การพัฒนาลําน้ําแมสะลาบ ริเร่ิมจากโครงการสรางความเขมแข็งส่ิงแวดลอม 
การศึกษาในประเทศไทย หรือ “โครงการ seet” ซ่ึงเปนโครงการภายในความรวมมือของรัฐบาลไทย
กับรัฐบาลประเทศเดนมารก โดยยึดหลักใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม 
โรงเรียนวัดแมสะลาบ  จึงไดนําโครงการเขามาสูชุมชนภายใตความรวมมือของวัดแมสะลาบและ
องคกรบริหารสวนตําบลชมภู ดวยเห็นวาชุมชนบานแมสะลาบมีลําน้ําแมสะลาบไหลผานประกอบกับ
ลําน้ําเร่ิมประสบปญหาต้ืนเขิน และไมสามารถใชอุปโภคบริโภคได โครงการไดรับการตอบรับ  
เปนอยางดีจากประชาชนในชุมชน ทางโรงเรียนและองคการบริหารสวนตําบลชมภู จึงคิดวาควรจัด
ใหมีโครงการเฝาระวังลําน้ําสะลาบเพ่ือเปนการตอยอดจากโครงการแรก และไดมีการพัฒนา
โครงการอยางตอเนื่องมาตลอด 
 
 4.3.2   การตื่นตัวของชมชุนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ 
      จากการศึกษาพบวา สวนใหญไดรับขอมูลจากหอกระจายขาวของชุมชน จํานวน  
106 คน คิดเปนรอยละ 66.3 ไดรับขอมูลจากคณะกรรมการชุมชน มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ  
30.0 ไดรับขอมูลจากสวนราชการ เชน เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล มีจํานวน 39 คน คิดเปน
รอยละ 24.4 ไดรับขอมูลจากเอกสาร ส่ือส่ิงพิมพ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 22.5 ไดรับขอมูล
จากวิทยุ โทรทัศน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 11.3 ไดรับขอมูลจากองคกรเอกชน จํานวน 2 คน  
คิดเปนรอยละ 1.3 ดังตาราง 4.9 ซ่ึงการไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ นี้จะนําไปสูการมีความรูความเขาใจ
เร่ืองส่ิงแวดลอมระบบนิเวศแมน้ํา  
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ตาราง  4.9  การไดรับขอมูลการจัดการส่ิงแวดลอมจากแหลงตาง ๆ     
 

การไดรับขอมูลการจัดการส่ิงแวดลอม จํานวน (คน) รอยละ 
วิทยุ  โทรทัศน 
เอกสาร  ส่ือส่ิงพิมพ 
หอกระจายขาว 
คณะกรรมการชุมชน 
สวนราชการ 
องคกรเอกชน 

18 
36 
106 
48 
39 
2 

11.3 
22.5 
66.3 
30.0 
24.4 
  1.3 

รวม 160 100.00 

 
 4.3.3 การใชประโยชนจากลําน้ําแมสะลาบ 
  จากการศึกษา พบวามีผูใชน้ําสําหรับบริโภค จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 8.1 ใช
น้ําสําหรับอุปโภค เชน ซักผา รดน้ําตนไม ลางรถ จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 23.8 ใชในการ
ประกอบอาชีพ เชน ทําการเกษตร เล้ียงปลาในกระชัง จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 29.4 และไมได
ใชประโยชนจากลําน้ําแมสะลาบมากถึง จํานวน 72  คน คิดเปนรอยละ 45.0 ดังตาราง  4.10    
 
ตาราง  4.10  การใชประโยชนจากลําน้ําแมสะลาบ  
 

การใชประโยชนจากลําน้ํา จํานวน (คน) รอยละ 
ไมไดใชประโยชน 
ใชบริโภค 
ใชอุปโภค 
ใชประกอบอาชีพ 

72 
13 
28 
47 

45.0 
   8.1 
23.8 
29.4 

รวม 160 100.00 
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4.4  ความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินโครงการพัฒนาลําน้ําแมสะลาบ 
 
 4.4.1    การริเร่ิมของชุมชน 
   จากผลการศึกษาพบวาดานการมีผูนําชุมชนในการจัดการส่ิงแวดลอมของผูตอบ
แบบสอบถาม พบวาชุมชนมีผูนําในการจัดการส่ิงแวดลอม จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 96.3  
และไมมีผูนําชุมชนในการจัดการส่ิงแวดลอม จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.8 จะเห็นชัดเจนวา     
ในการทํากิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนน้ัน สวนใหญจะมีผูนํา
ในการทํากิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ  ดานการจัดการส่ิงแวดลอม ดังตาราง  4.11   
 
ตาราง  4.11  การมีผูนําชุมชนในการจัดการส่ิงแวดลอม  
 

ผูนําชุมชน จํานวน (คน) รอยละ 
                   มี 
                  ไมมี 

154 
6 

96.3 
  3.8 

รวม 160 100.00 
 
 4.4.2 ความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินโครงการ 
  จากผลการศึกษาพบวาดานความคิดเห็นในการการดําเนินโครงการนักสืบสายน้ํา
ของโรงเรียนวัดแมสะลาบ ของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญสนับสนุนใหมีการจัดการส่ิงแวดลอม   
ในชุมชนมากถึง จํานวน 159  คน คิดเปนรอยละ 99.4 และมีผูไมสนับสนุนใหมีการจัดการ
ส่ิงแวดลอมในชุมชนเพียง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.6 แสดงใหเห็นวาประชาชนในชุมชนนั้น
ยินดี และตองการใหมีการจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชน โดยเฉพาะการนําโครงการตาง ๆ เขามาใน
ชุมชนเพื่อการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนเอง ดังตาราง 4.12   
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ตาราง  4.12  ความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินโครงการนักสืบสายน้ําของโรงเรียนวัด      
  แมสะลาบ    
 

ความคิดเห็นในการดําเนินโครงการ จํานวน (คน) รอยละ 
สนับสนุน 
ไมสนับสนุน 

159 
1 

99.4 
  0.6 

รวม 160 100.00 
 
 จากผลการศึกษาพบวาในดานการเขารวมโครงการในการจัดการส่ิงแวดลอมของผูตอบ
แบบสอบถาม  สวนใหญเขารวมโครงการในการจัดการส่ิงแวดลอม โดยมีจํานวน 122 คน คิดเปน
รอยละ 76.3 และมีผูไมเขารวมโครงการในการจัดการส่ิงแวดลอม จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ  
23.8 แสดงใหเห็นวาแมประชาชนจะเห็นดวยกับการดําเนินโครงการและก็มีเปนเพียงการแสดง
ความคิดเห็นวาหากเกิดโครงการเก่ียวกับการรักษาส่ิงแวดลอมในชุมชนก็เปนเร่ืองท่ีดี แตก็ไมเขาทํา
กิจกรรมกับโครงการเปนจํานวนถึง รอยละ 23.8 ของประชาชนทั้งหมดท่ีตอบแบบสอบถาม          
ดังตาราง  4.13 
 
ตาราง  4.13  การเขารวมกิจกรรมของโครงการนักสืบสายน้ําของโรงเรียนวัดแมสะลาบ  
 

การเขารวมกิจกรรมของโครงการ จํานวน (คน) รอยละ 
เขารวม 
ไมเขารวม 

122 
38 

76.3 
23.8 

รวม 160 100.00 
 
 จากผลการศึกษาพบวาในดานการมีสวนรวมในโครงการเฝาระวังความสะอาดลําน้ํา    
แมสะลาบของผูตอบแบบสอบถาม  พบวามีผูท่ีมีสวนรวมในโครงการเฝาระวังความสะอาดลําน้ํา
แมสะลาบโดยการทําความสะอาดบริเวณบานของตนเอง จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 66.3 โดยการ
ไมท้ิงส่ิงปฏิกูลลงนํ้า จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 43.1 โดยการกําจัดวัชพืชริมฝงลําน้ําแมสะลาบ  
ในลําน้ําแมสะลาบ จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 35.0 โดยการปลูกตนไม ดอกไม เพื่อความ
สวยงามรมร่ืน จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 33.8 และโดยการวากลาวตักเตือน ผูท่ีท้ิงส่ิงปฏิกูลลงสู
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ลําน้ําแมสะลาบ (พลาสติก กลองโฟม ขวดน้ํา แกวน้ํา กระเปาอลูมิเนียม ขยะตาง ๆ ตลอดจนน้ําเสีย
จากครัวเรือน) จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 9.4  ดังตาราง  4.14   
  
ตาราง  4.14  การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการเฝาระวังความสะอาดลําน้ําแมสะลาบ   
 

กิจกรรมการมีสวนรวม จํานวน (คน) รอยละ 
ปลูกตนไม  ดอกไม   
กําจัดวัชพืชริมฝงลําน้ํา  ในลําน้ํา 
ทําความสะอาดบริเวณเขตบานของตนเอง 
ไมทําความสกปรกใหกับลําน้ําโดยการทิ้งส่ิงปฏิกูล ขยะตาง ๆ 
ลงสูน้ํา 
วากลาว  ตักเตือน  ผูท่ีท้ิงส่ิงปฏิกูลลงสูลําน้ํา   

54 
56 
106 
69 
 

15 

33.8 
35.0 
66.3 
43.1 

   
9.4 

รวม 160 100.00 
 
  ดานการปฏิบัติกิจกรรมในมีการสวนรวมจากโครงการเฝาระวังความสะอาดลําน้ําแมสะลาบ
ของผูตอบแบบสอบถาม  พบวาสวนใหญจะปฏิบัติกิจกรรมในการมีสวนรวมจากโครงการเฝาระวัง
ความสะอาดลําน้ําแมสะลาบในวันปใหม โดยมีจํานวนมากถึง 71 คน คิดเปนรอยละ 44.4 ปฏิบัติ
กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระราชินี (12  สิงหาคม ของทุกปหรือวันแม)  
จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 39.4 ปฏิบัติกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (5 ธันวาคม  ของทุกปหรือวันพอ) จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 37.5  
ปฏิบัติกิจกรรมในทุกวันพระ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 22.5 ปฏิบัติกิจกรรมในวันสงกรานต  
จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 19.4 ปฏิบัติกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา เชน วันมาฆบูชา          
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วันออกพรรษา จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 22.5  
และผูปฏิบัติกิจกรรมในวันอ่ืน ๆ เชน ปฏิบัติทุกวัน จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 10.6 ดังตาราง  4.15   
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ตาราง  4.15 การปฏิบัติในการมีสวนรวมจากโครงการเฝาระวังความสะอาดลําน้ําแมสะลาบ  
 

การปฏิบัติในการมีสวนรวม จํานวน (คน) รอยละ 
- ทุกวันพระ 
- วันสําคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  

วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วันออกพรรษา) 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
 พระเจาอยูหัว (5 ธันวาคม ของทุกป) 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี  
        (12  สิงหาคม ของทุกป) 
- วันสงกรานต 
- วันปใหม 
- วันอ่ืน ๆ 

36 
19 
 

60 
 

63 
 

31 
71 
17 

22.5 
11.9 

 
37.5 

 
39.4 

 
19.4 
44.4 
10.6 

รวม 160 100.00 

 
 ผลการศึกษาพบวา  ดานผูริเร่ิมใหปฏิบัติกิจกรรมการดูแลความสะอาดของสองฝงลําน้ํา
แมสะลาบ  จากการตอบแบบสอบถาม  พบวาสวนใหญยังเกิดจากผูนําชุมชนเปนผูริเร่ิมใหปฏิบัติ
กิจกรรม  จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 56.3 และเกิดจากการรวมกลุมของประชาชนในชุมชนเอง  
จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 43.8 แสดงใหเห็นวากิจกรรมในการจัดการส่ิงแวดลอมตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในชุมชนนั้น สวนใหญยังมาจากการริเร่ิมของผูนําชุมชนในองคกรตาง ๆ และยังเห็นได
ชัดเจนวาการจะใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนตนเองนั้น  
จําเปนตองอาศัยความรวมมือขององคกรภาครัฐ และภาคเอกชนตาง ๆ เปนผูริเ ร่ิมและเปน
ผูสนับสนุน ดังตาราง 4.16   
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ตาราง  4.16 ผูริเร่ิมกิจกรรมการดูแลความสะอาดของสองฝงลําน้ําแมสะลาบ  
 

ผูริเร่ิมกิจกรรม จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

- ผูนําชุมชน  อาทิ  นายก อบต.  ผูใหญบาน  เจาอาวาส  
ผูอํานวยการโรงเรียน 

- กลุมของประชาชนในชุมชนเอง 

90 
 

70 

56.3 
 

43.8 
รวม 160 100.00 

 
 ผลการศึกษาพบวาดานการไดรับประโยชนจากโครงการเฝาระวังความสะอาดลําน้ํา    
แมสะลาบของผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญไดรับประโยชนจากโครงการเฝาระวังความสะอาดลําน้าํ
แมสะลาบในดานการเปนแบบอยางใหชุมชนอ่ืน จํานวน 108 คิดเปนรอยละ 67.5 ไดรับความพึงพอใจ
จากผลงานท่ีสําเร็จ  จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 58.8 ไดรับความมีช่ือเสียงของชุมชน จํานวน 43 คน  
คิดเปนรอยละ 26.9 ไดรับคําชมเชย ช่ืนชม จากหนวยงานของรัฐ เชน อบต. อบจ. อําเภอ จังหวัด  
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 13.8 และมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการทองเท่ียว ศึกษาดูงาน จํานวน 1 คน  
คิดเปนรอยละ 0.6 ดังตาราง 4.17   
 
ตาราง  4.17  การไดรับประโยชนจากโครงการเฝาระวังความสะอาดลําน้ําแมสะลาบ  
 

ประโยชนจากโครงการ จํานวน (คน) รอยละ 
- ไดรับความพึงพอใจจากผลงานท่ีสําเร็จ 
- ชุมชนมีช่ือเสียง 
- ไดรับคําชมเชย  ช่ืนชม  จากหนวยงานของรัฐ 
- เปนแบบอยางใหกับชุมชนอ่ืน 
- มีรายไดเพิ่มข้ึนจากการทองเท่ียว  ศึกษาดูงาน 

94 
43 
22 
108 
1 

58.8 
26.9 
13.8 
67.5 
  0.6 

รวม 160 100.00 
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4.5  ความรูความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับเร่ืองส่ิงแวดลอมของแมน้ํา 
 
 การศึกษาถึงความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับเร่ืองส่ิงแวดลอมของแมน้ํานั้น  
เพื่อใหทราบวาประชาชนในชุมชนสองฝงลําน้ําแมสะลาบ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ือง
ส่ิงแวดลอมของแมน้ํามากนอยเพียงใด  และมีความรูความเขาใจในขอใดมากท่ีสุด เนื่องจากระดับ
การมีความรูความเขาใจในแตละขอจะบงบอกถึงความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองส่ิงแวดลอมของ
แมน้ําของประชาชนในชุมชนท่ีจะนําไปสูการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา   
แมสะลาบ 
 
ตาราง  4.18  ความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับเร่ืองส่ิงแวดลอมของแมน้ํา  
 

ความรูความเขาใจ คาเฉล่ีย S.D. 
1. การรักษาความสะอาดบริเวณริมฝงแมน้ําเปนการอนุรักษทรัพยากรน้ํา 1.04 .191 
2. การตัดไมทําลายปาเปนสาเหตุทําใหเกิดน้ําทวม 1.17 .376 
3. การถายอุจจาระ ปสสาวะ ลงแมน้ําลําคลองไมทําใหน้ําเสีย 1.91 .293 
4.  น้ําท่ีสะอาดคือน้ําท่ีมีฟองอากาศลอยอยูบนผิวน้ํา 1.91 .292 
5. ผงซักฟอกไมมีสารประกอบท่ีเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในน้ํา 1.82 .386 
6. น้ําเสียจากครัวเรือนและชุมชน ทําใหปริมาณของออกซิเจนท่ีละลาย

ในน้ําลดลง 
1.13 .341 

7.  การแกไขปญหาน้ําเสียโดยการสรางโรงบําบัดน้ําเสียเปนการแกไขท่ี
ดีกวาการแกไขดวยการลดสารมลพิษท่ีทําใหน้ําเกดิการปนเปอน 

1.73 .448 

8. การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมท่ีดี คือการมุงใชประโยชนจาก
ดิน น้ํา และปาไม โดยใชความสําคัญดานเศรษฐกิจเปนหลัก 

1.38 .486 

9. การแกปญหาสิ่งแวดลอมท่ีดี ตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินจัดทํา
แผนปฏิบัติการของตนเอง 

1.13 .339 

10. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือ
การใหประชาชนมีสวนรวมในการดแูลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

1.13 .332 

หมายเหตุ   เกณฑการใหคะแนนตอบถูกให 1 คะแนน  ตอบผิดให  0  คะแนน 
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 จากตาราง 4.18  การศึกษาพบวากระบวนการเรียนรูท่ีนําไปสูความรูความเขาใจของ
ประชาชนในชุมชนวัดแมสะลาบนั้นเกิดจากการไดรับขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง จากหอกระจายขาว   
ของชุมชน และจากคณะกรรมการชุมชน  เปนผูถายทอดความรูใหกับประชาชนในชุมชน โดยการ
จัดประชุม  อบรม  สัมมนา  อยูเปนนิจ  ซ่ึงผูท่ีเขารับการอบรมจะไดคาตอบแทนในการรับฟงการ
อบรม จนกลายเปนแรงจูงใจใหประชาชนในชุมชนเขารับการอบรมอยูเสมอ และจากเขารับฟงการ
อบรมความรูความเขาใจเกี่ยวส่ิงแวดลอมอยูเปนประจํานี้เอง จึงทําใหประชาชนเกิดการส่ังสม
ความรู     
 โดยความรูนั้นเปนปจจัยท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรูของคน กลุมคน ชุมชน และสังคมท่ี
ใหญข้ึนตามลําดับ  เปนปจจัยท่ีอาศัยขอมูล  ความคิด  วิจารณญาณท่ีเปนเหตุเปนผลมาประกอบการ
ไตรตรอง เปรียบเทียบ ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ  แลวเกิดเปนความเขาใจ (อนุรักษ ปญญานุวัฒน, 
2548)  และเม่ือประชาชนเกิดความเขาใจในเร่ืองส่ิงแวดลอม พวกเขาเหลานั้นก็จะเปล่ียนความรู
ความเขาใจน้ันเปนความตระหนัก  รับรูสภาพปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนหากไมชวยกันรักษา
สภาพแวดลอม  ท้ังนี้นอกจากประชาชนจะไดรับความรูดานส่ิงแวดลอมจากหอกระจายของชุมชน
และคณะกรรมการแลวนั้น  ประชาชนในชุมชนยังไดรับความรูจากเจาหนาท่ี วิทยากร บุคคลกรครู  
ในชุมชน โดยการนําโครงการสรางความเข็มแข็งส่ิงแวดลอมศึกษาในประเทศไทย ซ่ึงมีช่ือยอวา  
“โครงการ seet” เขามาในชุมชนเพื่อใหประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม
สองฝงลําน้ํา เพื่อประโยชนของลูกหลานและประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชน ซ่ึงเปนอีกหนึ่งท่ีมาของ
การมีความรูความเขาใจเร่ืองส่ิงแวดลอมของประชาชนในชุมชน   
  การมีความรูความเขาใจในเร่ืองส่ิงแวดลอมเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ โดยจากผลการคนควาแบบอิสระ เร่ือง
ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปรับปรุงภูมิทัศนชายกวานพะเยา อธิบายวา  
การรับรูขอมูลขาวสารท่ีตางกันมีผลทําใหการมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับท่ีแตกตางกัน
(ธัญญา  จันทรเกตุ,  2548) จึงเห็นไดวาปจจัยดานความรูความเขาใจนั้นมีผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชน กลาวคือหากประชาชนไมมีความรูความเขาใจเรื่องส่ิงแวดลอมหรือมีความรูความเขา
เร่ืองส่ิงแวดลอมนอย ระดับการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของประชาชนก็จะอยูในระดับตํ่า  
แตหากประชาชนมีความรูความเขาใจเร่ืองส่ิงแวดลอมเปนอยางดี  ประชาชนจะเขามามีสวนรวม  
ในการจัดการส่ิงแวดลอมมากกวา 
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4.6 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ 
 
 การมีสวนรวมของประชาชนจะตองประกอบไปดวยข้ันตอนตาง ๆ โดยประชาชน
จะตองเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนจึงจะเรียกวามีสวนรวมอยางแทจริง ซ่ึงข้ันตอนท่ีประชาชน
ควรเขาไปมีสวนตองประกอบไปดวยการมีสวนรวมในข้ันตอนการรวมคิดถึงสภาพท่ีเปนอยูวา       
มีอะไรเดือดรอนบาง  และมีสาเหตุมาจากอะไร  การมีสวนรวมในข้ันตอนการวางแผน นับต้ังแต
วิเคราะหหาสาเหตุ การจัดลําดับความสําคัญของปญหา พิจารณาทางเลือกและแนวทางแกไขปญหา  
การมีสวนรวมในข้ันตอนการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการท่ีวางไว การมีสวนรวมใน
ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล ความสําเร็จหรือความลมเหลวเปนระยะ ๆ แลวดําเนินการแกไข             
(เจิมศักดิ์  ปนทอง, 2526) ดังนั้นในการศึกษาถึงการมีสวนรวมประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอม
สองฝงลําน้ําแมสะลาบ ในคร้ังนี้  ผูวิจัยไดแบงลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบได 4 สวนดวยกัน คือ 1) การมีสวนรวมรับรูสถานการณและ
สภาพปญหา 2) การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ 3) การมีสวนรวมในการปฏิบัติตาม
โครงการและแผนงาน 4) การมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผล 
 

 4.6.1  การมีสวนรวมรับรูสถานการณและสภาพปญหาส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ 
 

  ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาทุกคนในชุมชนทราบถึงบทบาท
และการดําเนินงานของสวนราชการและองคกรเอกชนเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมบริเวณสองฝง
ลําน้ําแมสะลาบในระดับท่ีมาก โดยมีความคิดเห็นเฉล่ียเทากับ 3.56 และผูตอบแบบสอบทุกคน     
ในชุมชนยังทราบถึงปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนบริเวณสองฝงลําน้ําแมสะลาบในระดับท่ีดีมาก  
โดยมีความคิดเห็นเฉล่ียเทากับ 3.54 ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามรับทราบถึงบทบาทและการ
ดําเนินงานของสวนราชการและองคกรเอกชนเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ  
และมีสวนรวมหรือทราบถึงการจัดสรรงบประมาณของการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ
ในระดับปานกลาง  โดยมีความคิดเห็นเฉล่ียเทากับ  3.33  ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามไดประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบใหผูอ่ืนรับทราบบาง  โดยมีความคิดเห็นเฉล่ีย
เทากับ 3.28  ดังตาราง 4.19  
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ตาราง 4.19   การมีสวนรวมรับรูสถานการณและสภาพปญหาส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ     
 

ระดับความคิดเห็น การมีสวนรวมรับรู
สถานการณและ 
สภาพปญหา 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
Mean 

 
 (S.D.) 

ระดับการ 
มี 

สวนรวม 

1. การประชาสัม พันธ
 เ ก่ี ย ว กั บ ป ญ ห า
 สิ่ งแวดล อมสองฝ ง  
 ลํ า นํ้ า แม สะลาบให
 ผูอื่นรับทราบ 

18 
11.3 

1 
0.6 

22 
13.8 

67 
41.9 

50 
31.3 

 
3.28 

 
(1.218)  

 
ปานกลาง 

2. ท า น ท ร า บ ถึ ง
 บ ท บ า ท แ ล ะ ก า ร
 ดํา เ นินงานของสวน
 ราชการและองคกร
 เอกชนเกี่ ยว กับการ
 จั ดก ารสิ่ ง แ วดล อม
 สองฝงลํานํ้าแมสะลาบ 

1 
.6 

18 
11.3 

36 
22.5 

97 
60.6 

6 
3.8 

 
3.56 

 
 (.769) 

 
มาก 

3. ทานมีสวนรวมหรือ
 ทราบถึงการจัดสรร
 งบประมาณของการ
 จั ดการสิ่ ง แวดล อม
 สองฝงลํานํ้า 
 แมสะลาบ 

5 
3.1 

14 
8.8 

 

77 
48.1 

 

48 
30. 

14 
8.8 

 

 
3.33 

 
 (.877) 

 

 
ปานกลาง 

4. ทุกคนในชุมชนของ
 ทานทราบถึงปญหา
 สิ่งแวดลอมที่ เ กิดขึ้น
 บริ เวณสองฝ ง ลํา นํ้า  
 แมสะลาบ 

0 
0.0 

22 
13.8 

45 
28.1 

74 
46.3 

17 
10.6 

 
3.54 

 
 (.864) 

 
มาก 

คาเฉล่ียรวม  =  3.42    S.D.  =  0.93   
  
 จากผลการศึกษาสะทอนให เห็นถึงระดับการมีสวนรวมรับรูสถานการณและ          
สภาพปญหาส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบในระดับมาก  เนื่องจากประชาชนในชุมชนมีการ
ติดตอส่ือสารกับหนวยงานภาครัฐในทองถ่ินของตนเองอยูเสมอ  เรียกไดวาความสัมพันธระหวาง
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หนวยภาครัฐกับประชาชนในชุมชนอยูในระดับดี  หนวยงานภาครัฐในชุมชน อาทิเชน องคการ
บริหารสวนตําบล  มีการจัดความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมแกประชาชนในชุมชนตลอดเวลา  และมีการ
ประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย  หอกระจายขาวของหมูบาน รวมถึงใหคณะกรรมชุมชนเปนผูให
ขอมูลดานส่ิงแวดลอมแกประชาชนในชุมชน ประชาชนในชุมชนจึงรับรูสถานการณและสภาพปญหา  
ซ่ึงในสวนของรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบท่ีหนึ่ง การรับรูขอมูลสาร (public  
information) อธิบายวาประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการและผูไดรับผลกระทบ จะตองไดรับแจงให
ทราบถึงรายละเอียดของโครงการท่ีจะดําเนินการ  และผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ท้ังนี้การไดรับ
ขาวสารดังกลาวตองไดรับกอนการตัดสินใจในการดําเนินโครงการ (มนัส สุวรรณ, 2549) ท้ังนี้ยังมี
ผลสืบเนื่องมาจากสิทธิของประชาชนในการมีสวนรวมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
ฉบับ พ.ศ. 2540 มาตรา 59 ระบุวาบุคคลมีสิทธิไดรับรูขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหนวยงาน
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสีย
สําคัญอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน  และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเร่ืองดังกลาว  
ท้ังนี้ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีกฎหมายบัญญัติ (อางใน มนัส สุวรรณ,  
2549) ซ่ึงแมจะมียกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไปแลว แตผลสืบเนื่องท่ีใชรัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกลาวนี้  มาเปนเวลายาวนานจึงยังคงทําใหหนวยภาครัฐ องคกรสวนทองถ่ิน ยึดหลักการให
ความรูแกประชาชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของชุมชน เนื่องจากเปนแนวปฏิบัติท่ีทําใหประชาชนและ
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานสวนทองถ่ิน มีความสัมพันธอันดีตอกัน เปนแนวปฏิบัติใหรัฐเขาถึง
ชุมชนได    
 จึงเห็นไดวา จากการรับรูขอมูลขาวสาร รับรูสถานการณและสภาพปญหาดาน
ส่ิงแวดลอมภายในชุมชน จากหนวยงานภาครัฐ องคกรสวนทองถ่ิน อยางตอเนื่องนี้เองสงผลให
ประชาชนในชุมชนมีโอกาสไดมีสวนรวมรับรู รับทราบการดําเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ  
ดานการจัดการส่ิงแวดลอมภายในชุมชนของหนวยงานภาครัฐ องคกรสวนทองถ่ิน ทําใหประชาชน
ในชุมชนมีสวนรวมในการประชาชาสัมพันธกิจกรรม และโครงการตาง ๆ ดานส่ิงแวดลอมรวมกับ
หนวยงานภาครัฐ  และองคกรสวนทองถ่ิน  แมจะไมท้ังหมดของประชาชนในชุมชนแตประชาชน
สวนใหญในชุมชนก็ไดมีสวนรวมในการรับรูสถานการณและสภาพปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชน 
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 4.6.2 การมีสวนรวมในการวางแผนและการตัดสินใจในการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา   
แมสะลาบ 
 ผลการศึกษาพบวาประชาชนบริเวณสองฝงลําน้ําแมสะลาบมีสวนรวมในการ
กําหนดกิจกรรมในดานการบริหารจัดการเก่ียวกับสองฝงลําน้ําแมสะลาบอยูในระดับปานกลาง  
โดยมีความคิดเห็นเฉล่ียเทากับ  3.36  ในขณะท่ีการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดกิจกรรม
ในดานการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ การมีสวนรวมใน
การประสานงานกับคนในชุมชนเพื่อแกปญหาส่ิงแวดลอมของสองฝงลําน้ําแมสะลาบ การมีสวนรวม
ของประชาชนในการตัดสินใจในการดําเนินงานการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ     
การมีสวนรวมในการตัดสินใจดานการจัดสรรงบประมาณของการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา
แมสะลาบอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงมีความคิดเห็นเฉล่ียเทากับ 3.31 3.30 3.25 และ 3.18 ตามลําดับ  
และการมีสวนรวมของประชาชนในการการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดัการ
ส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ  ตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการรักษาสองฝงลําน้ําแมสะลาบอยู
ในระดับปานกลางเชนกัน โดยมีความคิดเห็นเฉล่ียเทากับ 2.91 ดังตาราง 4.20 
 

ตาราง 4.20   การมีสวนรวมในการวางแผนและการตัดสินใจในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา 
  แมสะลาบ     
 

ระดับความคิดเห็น กิจกรรมการมีสวน
รวมในการวางแผน
และการตัดสินใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
Mean 

 
 (S.D.) 

ระดับการ 
มี 

สวนรวม 

1. ทานมีสวนรวม 
 ในการกําหนด 
 กิจกรรมในดาน 
 การประชาสัมพันธ 
 เก่ียวกับการจัดการ 
 สิ่งแวดลอมสองฝง 
 ลํานํ้าแมสะลาบ 

14 
8.8 

20 
12.5 

45 
28.1 

61 
38.1 

18 
11.3 

 
3.31 

 
(1.111)  

 
ปานกลาง 

2. ทานมีสวนรวมใน 
 การกําหนด 
 กิจกรรมในดานการ 
 บริหารจัดการ 
 เก่ียวกับสองฝง 
 ลํานํ้าแมสะลาบ 

9 
5.6 

18 
11.3 

61 
38.1 

47 
29.4 

 

23 
14.4 

 
3.36 

 
(1.048)  

 
ปานกลาง 
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ตาราง 4.20  การมีสวนรวมในการวางแผนและการตัดสินใจในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา 
  แมสะลาบ  (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น กิจกรรมการมีสวน
รวมในการวางแผน
และการตัดสินใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
Mean 

 
 (S.D.) 

 
 

ระดับการ 
มี 

สวนรวม 

3. ทานมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในดาน
ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณของการ
จัดการสิ่งแวดลอมสอง
ฝงลํานํ้าแมสะลาบ 

10 
6.3 

23 
14.4 

67 
41.9 

 

45 
28.1 

 

13 
8.1 

 
3.18 

 
 (.994) 

 
ปานกลาง 

4.  ทานมีสวนรวมใน 
 การประสานงาน 
 กับคนในชุมชน 
 เพ่ือแกปญหา 
 สิ่งแวดลอมของ 
 สองฝงลํานํ้า 
 แมสะลาบ 

4 
2.5 

 

27 
16.9 

52 
32.5 

67 
41.9 

8 
5.0 

 
3.30 

 
 (.901) 

 
ปานกลาง 

5.  ทานเคยแสดงความ 
 คิดเห็นเก่ียวกับการ 
 จัดการสิ่งแวดลอม 
 สองฝงลํานํ้า 
 แมสะลาบตอ 
 หนวยงานที่ 
 เก่ียวของในการ 
 รักษาสองฝงลํานํ้า 
 แมสะลาบ 

26 
16.3 

23 
14.4 

 

70 
43.8 

 

18 
11.3 

21 
13.1 

 
2.91 

 
 (1.204) 

 
ปานกลาง 
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ตาราง 4.20  การมีสวนรวมในการวางแผนและการตัดสินใจในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา 
  แมสะลาบ  (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น กิจกรรมการมีสวน
รวมในการวางแผน
และการตัดสินใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
Mean 

 
 (S.D.) 

 
 

ระดับการ 
มี 

สวนรวม 

6.  ประชาชนบริเวณ 
 สองฝงลํานํ้า 
 แมสะลาบมี 
 สวนรวมในการ 
 ตัดสินใจในการ 
 ดําเนินงานการ 
 จัดการสิ่งแวดลอม 
 สองฝงลํานํ้า 
 แมสะลาบ 

1 
0.6 

28 
17.5 

65 
40.6 

 

58 
36.6 

6 
3.8 

 
3.25 

 
 (.813) 

 
ปานกลาง 

คาเฉล่ียรวม  =  3.21  S.D.  =  0.87 
 
 การตัดสินใจของชุมชนแตเดิม มักเกิดมาจากการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวคือหนวยงาน
ของรัฐเปนผูตัดสินใจให ชุมชนเปนเพียงผูปฏิบัติตามการตัดสินใจน้ันเทานั้น หรือแมกระท่ังใน    
ยุคสมัยตอมาที่ผูนําชุมชน อาทิ กํานัน ผูใหญบาน จะเขามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชน ก็ยังเปน
การรับเอานโยบายของรัฐมาส่ังการในระดับชุมชนเทานั้น  นอยมากท่ีจะเห็นการตัดสินใจท่ีเกิดมา
จากการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนอยางแทจริง   
 ดังนั้นจากผลการศึกษาจึงสะทอนใหเห็นถึงการมีสวนรวมในการวางแผนและการ
ตัดสินใจในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบในระดับปานกลาง เนื่องจากแมประชาชน
จะรวมรับรูสถานการณและสภาพปญหาส่ิงแวดลอมภายในชุมชนเปนอยางดี แตในการรวมวางแผน
และตัดสินใจนั้นกลับมีประชาชนเขารวมในระดับปานกลาง  ท้ังนี้เพราะประชาชนจํานวนหน่ึงยังคิด
วาเปนหนาท่ี ความรับผิดชอบของหนวยภาครัฐในชุมชนตองผูดูแล ประสานงาน วางแผนงาน และ
จัดกิจกรรม ตลอดจนโครงการตาง ๆ ใหประชาชนเปนผูปฏิบัติ   
 และนอกจากน้ี จากรายงานการคนควาแบบอิสระ เร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดการส่ิงแวดลอมตามคลองแมขา ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ในข้ันตอนการการมีสวนรวม
ในการวางแผนและการตัดสินใจในการจัดการส่ิงแวดลอมตามคลองแมขา ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  
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พบวาประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจในการจัดการส่ิงแวดลอมอยูในระดับปานกลาง  
(แสวง  ชัยวรรณเสถียร, 2549)  เชนเดียวกัน    
 สาเหตุท่ีทําใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมในระดับไมมากนัก  คืออยูท่ีระดับปานกลางเทานั้น เปนผลมาจากวัฒนธรรมในการ
บริหารองคกรชุมชน ซ่ึงมีลักษณะแบบแนวราบ (flat orsanization) โดยมีระบบการประสานงาน
คอนขางสูง ไมเนนสายการบังคับบัญชา บางคร้ังใชความผูกพันของคนในชุมชนเปนกลไกในการ
ติดตอประสานงาน จึงขาดผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานท่ีตองการความชัดเจนในการวินิจฉัย
ส่ังการหรือตัดสินใจได  ไมอาจสรางแรงจูงใจใหกับสมาชิกในองคกรชุมชนใหเขามามีสวนรวมใน
การตัดสินใจไดอยางจริงจังภาระดังกลาวนี้จึงมักถูกผลักไปใหผูนําชุมชนท่ีเปนทางการเปน
ผูรับผิดชอบในการตัดสินใจแทนท้ังหมด (กิติชัย  รัตนะ, 2549)     
       

 4.6.3  การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามโครงการและแผนงานการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝง
ลําน้ําแมสะลาบ 
  ผลการศึกษาพบวาประชาชนไดปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนงานและเขารวม
กิจกรรมการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบท่ีถูกจัดข้ึน เชน รวมกันทําความสะอาด    
สองฝงลําน้ําแมสะลาบ รวมปลูกตนไม ดอกไม อยูในระดับท่ีดีมากพอสมควร โดยมีความคิดเห็น
เฉล่ียเทากับ 3.59 และ 3.58 ตามลําดับ แตประชาชนไดมีการสนับสนุนโครงการในดานอ่ืน ๆ เชน 
การบริจาคเงิน หรือส่ิงของเพ่ือสงเสริมการรักษาสองฝงลําน้ําแมสะลาบรวมถึงไดมีการประชาสัมพันธ
ใหผูอ่ืนรับทราบเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมคลองสองฝงลําน้ําแมสะลาบ ตลอดจนการรวมเปน
กรรมการหรือตัวแทนชุมชนในการดํา เนินงานการจัดการส่ิงแวดลอมตามคลองแมขาในระดับปานกลาง 
โดยมีความคิดเห็นเฉล่ียเทากับ 3.23 3.20 และ 3.18ตามลํา ดับ ดังตาราง 4.23  
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ตาราง 4.21  การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามโครงการและแผนงานการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝง 
  ลําน้ําแมสะลาบ    (N=160)   
 

ระดับความคิดเห็น กิจกรรมการมีสวน
รวมในการปฏิบัติตาม

โครงการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
Mean 

 
 (S.D.) 

 

ระดับการ 
มี 

สวนรวม 

1. ทานได 
 ประชาสัมพันธ 
 การจัดการ 
 สิ่งแวดลอม 
 สองฝงลํานํ้า 
 แมสะลาบใหผูอื่น 
 ทราบ 

9 
5.6 

25 
15.6 

 

57 
35.6 

60 
37.5 

7 
4.4 

 
3.20 

 
 (954) 

 
ปานกลาง 

2.  ทานเขารวมเปน 
 กรรมการหรือ 
 ตัวแทนชุมชนใน 
 การดําเนินงาน 
 การจัดการ 
 สิ่งแวดลอม 
 สองฝงลํานํ้า 
 แมสะลาบ 

16 
10.0 

24 
15.0 

44 
27.5 

64 
40.0 

10 
6.3 

 
3.18 

 
 (1.091) 

 
ปานกลาง 

3.  ทานไดปฏิบัติตาม 
 นโยบายหรือ 
 แผนงานเก่ียวกับ 
 การจัดการ 
 สิ่งแวดลอมสอง 
 ฝงลํานํ้า 
 แมสะลาบ 

0 
0.0 

21 
13.1 

41 
25.6 

77 
48.1 

19 
11.9 

 
3.59 

 
 (.867) 

 
มาก 
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ตาราง 4.21  การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามโครงการและแผนงานการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝง 
  ลําน้ําแมสะลาบ (N=160) (ตอ)  
 

ระดับความคิดเห็น กิจกรรมการมีสวน
รวมในการปฏิบัติตาม

โครงการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
Mean 

 
 (S.D.) 

 

ระดับการ 
มี 

สวนรวม 

4.  ทานไดสนับสนุน 
 โครงการดาน 
 อื่น ๆ เชนการ 
 บริจาคเงิน หรือ 
 สิ่งของเพ่ือ 
 สงเสริมการรักษา 
 สองฝงลํานํ้า 
 แมสะลาบ 

12 
7.5 

28 
17.5 

56 
35.0 

35 
21.9 

 

27 
16.9 

 
3.23 

 
 (1.157) 

 
ปานกลาง 

5. ทานไดเขารวม 
 กิจกรรม การ 
 จัดการสิ่งแวดลอม 
 สองฝงลํานํ้า 
 แมสะลาบท่ีถูก 
 จัดขึ้น เชน รวมกัน 
 ทําความสะอาด 
 สองฝงลํานํ้า 
 แมสะลาบ 

4 
2.5 

28 
17.5 

25 
15.6 

 

75 
46.9 

26 
16.3 

 
3.58 

 
 (1.042) 

 
มาก 

คาเฉล่ียรวม  =  3.35  S.D.  =  1.02  
 
 ทฤษฎีปจจัยท่ีกอใหเกิดความพอใจ เต็มใจในการมีสวนรวม ของ Barnard ไดกลาวถึง
ปจจัยท่ีเกี่ยวกับการมีสวนรวม ตองประกอบไปดวยปจจัยเกี่ยวโอกาส เชนโอกาสเก่ียวกับการมี
ช่ือเสียง ความเดน ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท่ีพึงปรารถนา ไดแก สภาพแวดลอมเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมท่ีดี ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถขององคการท่ีจะทําใหเกิดความพึงพอใจแกบุคคล    
โดยเปดโอกาสใหเขาแสดงอุดมคติโดยเสรี  ปจจัยเกี่ยวกับผูรวมงานหรือมีความสัมพันธฉันทมิตร  
กับบุคคลในกลุม ความผูกพันในสถาบันและการมีสวนรวมกับกิจกรรมของสถาบัน และปจจัย
เกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยทางสังคม ความม่ังคงในการงาน และการมีหลักประกันกินดีอยูดี  
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(อางใน  วิชัย  สกุณา, 2541) ดวยเหตุนี้จากผลการศึกษาจึงสะทอนใหเห็นวาการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติตามโครงการและแผนงานการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบอยูในระดับปานกลาง  
เนื่องจากลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชนมีความแตกตางกัน  ประชาชนท่ีไมประกอบอาชีพ
และประกอบอาชีพรับจางท่ัวไปซึ่งมีจํานวนมากในชุมชนจะเปนผูท่ีมีสวนรวมในการปฏิบัติ
กิจกรรมในการจัดการส่ิงแวดลอม  ท้ังนี้เปนเพราะประชาชนกลุมนี้จะมีเวลาเขารวมทํากิจกรรมใน
การจัดการส่ิงแวดลอม  และเปนผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) โดยตรงในขณะท่ีประชาชน      
ผูประกอบอาชีพนอกชุมชนจะไมสามารถใหเวลากับการทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีชุมชนจัดข้ึนได    
 นอกจากนี้การท่ีประชาชนจะมีสวนรวมในการปฏิบัติตามโครงการและแผนงานการ
จัดการส่ิงแวดลอมหรือไม นั้นยังเกี่ยวกับความตระหนักของประชาชนเอง ซ่ึง มนัส สุวรรณ ได
กลาวถึงความตระหนักวา หมายถึง การประจักษ รูชัดเจน เม่ือนํามาใชกับทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
ซ่ึงมองในเร่ืองการรูจริง ความซาบซ้ึง การเขาใจอยางถองแทในเร่ืองท่ีสนใจมีความคิดวาอะไรผิด  
อะไรถูก อะไรเปนผลดี อะไรเปนผลเสีย การมีความรักหวงแหนในส่ิงท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนสวนรวม การมีความวิตก มีความหวงใยในเร่ืองผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของตนเอง
และสังคม การไดกระทําจริง ปฏิบัติจริงในการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ (อางใน จักรกฤช พานิชกุล,  
2547) ซ่ึงความตระหนักนี้จะสงผลโดยตรงใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติตาม
โครงการและแผนงานการจัดการส่ิงแวดลอม   
  

 4.6.4  การมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝง    
ลําน้ําแมสะลาบ 
  ผลการศึกษาพบวาประชาชนมีสวนรวมในการแตงต้ังตัวแทนของชุมชนเขารวม
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝง
ลําน้ําแมสะลาบอยูในระดับท่ีดีมากพอสมควร โดยมีความคิดเห็นเฉล่ียเทากับ 3.35 แตในการเขาไป
ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน การบริหารจัดการดานการจัดสรร
งบประมาณกลับพบวาอยูในระดับปานกลางเทานั้น โดยมีความคิดเห็นเฉล่ียเทากับ 3.23 และไดมี
การแสดงความคิดเห็นหรือแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนการ
สอบถามความคิดเห็นจากหนวยอ่ืนท่ีเกี่ยวของภายหลังจากการดําเนินงานอยูในระดับปานกลางดวย
เชนกัน  โดยมีความคิดเห็นเฉล่ียเทากับ 3.18 และ 2.96 ตามลําดับ  ดังตาราง 4.24 
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ตาราง  4.22  การมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา   
     แมสะลาบ  (N=160) 
 

ระดับความคิดเห็น กิจกรรมการมีสวน
รวมในการตรวจสอบ

และประเมินผล 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
Mean 

 
 (S.D.) 

 

ระดับการ
มี 

สวนรวม 

4.1  ทานสามารถ 
 เขาไปตรวจสอบ
 การ ดํ า เ นินงาน
 ของหนวยงานที่
 เก่ียวของ เชน การ
 บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
 ดานการจัดสรร
 งบประมาณ 

7 
4.4 

 

27 
16.9 

67 
41.9 

36 
22.5 

21 
13.1 

 
3.23 

 
 (1.029) 

 
ปานกลาง 

4.2  ไดมีการแต ง ต้ั ง
 ตั ว แ ท น ข อ ง
 ชุ ม ช น เ ข า ร ว ม
 ตรวจสอบและ
 ประเมินผลการ
 ดําเนินงาน 

7 
4.4 

18 
11.3 

53 
33.1 

 

72 
45.0 

8 
5.0 

 
3.35 

 
 (.910) 

 
ปานกลาง 

4.3  ท า น ไ ด แ ส ด ง
 ความคิดเห็นหรือ
 แนะนํา เ ก่ียวกับ
 การดําเนินงานไป
 ยั งหน ว ย ง านที่
 เก่ียวของ 

4 
2.5 

30 
18.8 

 

69 
43.1 

44 
27.5 

 

11 
6.9 

 
3.18 

 
 (.907) 

 
ปานกลาง 

4.4  ไดมีการสอบถาม
 ความคิดเห็นจาก
 ห น ว ย ง า น ท่ี
 เก่ียวของภายหลัง
 การดําเนินการ 

27 
16.9 

17 
10.6 

57 
35.6 

49 
30.6 

 

8 
5.0 

 
2.96 

 
 (1.145) 

 
ปานกลาง 

 

คาเฉล่ียรวม  = 3.18 S.D.  = 0.79   
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 การตรวจสอบและประเมินผลการจัดการส่ิงแวดลอมแบบนั้น  มักเปนการดําเนินการ  
เชิงกระบวนท่ีจะตองมีการเตรียมการที่ชัดเจน เหตุนี้ท่ีผานมาจึงไมคอยพบวามีการประเมินผล
โครงการท่ีเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมมากนัก   และยังพบวาไมมีการจัดต้ังคณะทํางานติดตาม
และประเมินผลการจัดการส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง  โดยเฉพาะในสวนบทบาทของคณะทํางานยังไม
มีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการจัดการส่ิงแวดลอม  (กิติชัย  รัตนะ, 2549) 
   ดังนั้นจากผลการศึกษาจึงสะทอนใหเห็นถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบในระดับปานกลาง เนื่องจากแมประชาชน
จะมีสวนรวมรับรูในการจัดสรรงบประมาณ การดําเนินงานตาง ๆ และมีสวนรวมวางแผน  
ตัดสินใจในการทํากิจกรรม ตลอดจนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการส่ิงแวดลอม แตมิได
มีการแสดงความคิดเห็นและแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีทําอยู รวมถึงมีการ
สอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมท่ีทํากับหนวยงาน องคกรอ่ืน ๆ นอยมาก ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก
ประชาชนสวนใหญท่ีมีสวนรวมในการกิจกรรมเปนผูไมประกอบอาชีพ และเปนผูประกอบอาชีพ
รับจางท่ัวไปในชุมชน ไมไดมีการปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอกมากนัก นอกจากบุคคล หนวยงาน  
องคกรตาง ๆ จะเปนผูเขาไปในชุมชน ประชาชนเหลานี้จึงจะมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและ
แนะนําการดําเนินกิจกรรมการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีปฏิบัติภายในชุมชนใหผูอ่ืนทราบ   
 
4.7 ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ  
  
 ในการศึกษาถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้าํ
แมสะลาบในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามแบบคําถามปลายปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม
สามารถตอบแบบสอบถามไดงายข้ึน โดยผูวิจัยไดแบงขอคําถามออกเปน 2 ขอใหญดวยกัน 1) ปญหา
ในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบมีสาเหตุมาจากอะไร  2)  มีขอเสนอแนะอยางไรใน
การจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ   
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ตาราง  4.23 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ  
 

ขอ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 
 

1 
 
สาเหตุของปญหา 

- ขาดความรวมมือ 
- ขาดงบประมาณ 
- ขาดผูนําที่เขมแข็ง 
- คนในชุมชนไมเห็นความสําคัญ 
- หนวยงานรัฐไมใหความรวมมือ 
- อื่น ๆ 

 
 

110* 
102 
26 
73 
23 
4 

 
 

68.8 
63.8 
16.3 
45.6 
14.4 
2.50 

 
 
ขอเสนอแนะในการจัดการสิ่งแวดลอม 

  

5 ตองมีผูนําที่เขมเข็ง 42 26.3 
6 ใหความรูดานสิ่งแวดลอม 90 56.3 
7 จัดสรรงบ 105 65.6 
8 ไดรับการสนับสนุนจากรัฐ 116 72.5 

 
2 

9 อื่น ๆ  
 

3  1.9 

หมายเหตุ   * จํานวน  110  จากผูตอบแบบสอบถาม  160  คน 
 

 จากตาราง 4.25 ผลการศึกษาพบวาปญหาและอุปสรรคสําคัญในการจัดการส่ิงแวดลอม
สองฝงลําน้ําแมสะลาบ คือการขาดความรวมมือกันของประชาชนในชุมชนเอง แมวาประชาชน
สวนใหญจะใหความรวมมือในการกระบวนการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําของชุมชน แตก็ยัง
ไมสามารถทําใหประชาชนทั้งหมดภายในชุมชนเขามีสวนรวมได โดยสาเหตุท่ีทําใหประชาชนใน
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมไมท้ังหมดของชุมชนน้ัน มาจากประชาชนทุกคนไมมี
สวนไดสวนเสียในการจัดการส่ิงแวดลอมนั้น ดังนั้นหากจะใหประชาชนทุกคนในชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนไดนั้นจึงจําเปนตองมีการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย  
แยกแยะบุคคลที่เกี่ยวของกับทรัพยากรอยางชัดเจน โดยใหมีความเช่ือมโยงกับการใชทรัพยากรใน
พื้นท่ี  การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย  ควรจําแนกออกเปน 2 ระดับคือ 1) ผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยตรง คือ ผูท่ีเกี่ยวของกับการรับประโยชนหรือผลกระทบตอการจัดการทรัพยากรโดยตรง       
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ในพื้นท่ี  ซ่ึงสวนใหญก็คือชาวบาน ผูนําชุมชนและผูใชทรัพยากรในพ้ืนท่ี 2) ผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย
ทางออม หมายถึง ผูรับประโยชนหรือผลกระทบจากการใชประโยชนทรัพยากรของคนในพื้นท่ี  
กลุมเหลานี้อาจหมายรวมถึงกลุมท่ีเปนผูรับซ้ือผลผลิต  สินคาและบริการที่เกิดจากการใชทรัพยากร
ของคนในพ้ืนท่ีนั้นก็ได (กิติชัย  รัตนะ,  2549)   
 ปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงของการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา    
แมสะลาบนั้น  คือการขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ องคกรสวนทองถ่ิน  
งบประมาณนอกจากจะใชเปนปจจัยในการจัดการในแตละข้ันตอนของการทํางาน ยังเปนแรงจูงใจ
ท่ีสําคัญท่ีทําใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งทําในส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพื่อใหไดมาซ่ึงผลตอบแทนท้ังในรูปแบบ
ของตัวเงิน และคาตอบแทนในลักษณะตาง ๆ โดย Murray ไดอธิบายวา  ความตองการแบงออกเปน  
2 ประเภทใหญ ประเภทแรกคือ ความตองการทางกาย (viscerogenic needs) ไดแก ความตองการ
อาหาร อากาศ ท่ีอยูอาศัย เปนตน ประเภทท่ีสองคือ ความตองการทางจิตใจ (psychogenic needs)  
ซ่ึงโดยรวมความตองการเหลานี้สามารถแบงออกเปน 5 กลุม คือ 1) ความตองการเกี่ยวกับทรัพยสิน  
2) ความตองการท่ีจะแสดงความทะเยอทะยาน มีอํานาจ มีกําลังใจ ปรารถนาท่ีจะสัมฤทธ์ิผลในส่ิง
ตาง ๆ และตองการมีเกียรติ มีช่ือเสียง 3) ความตองการใชอํานาจ การตอตาน การยอมแพ หรือความ
พายแพ 4) ความตองการท่ีจะทําใหผูอ่ืนหรือตนเองบาดเจ็บ 5) ความตองการเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ระหวางบุคคล เชน ตองการมีเพื่อน ตองการปกปองคุมครองและชวยเหลือผูอ่ืน เปนตน (อางใน  
สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน, 2539) มนุษยมีความตองการพ้ืนฐานในเร่ืองความตองการเกี่ยวกับ
ทรัพยสิน ดังนั้นงบประมาณจึงเปนปจจัยท่ีจําเปนอยางยิ่งในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน   
 นอกจากนี้ในดานของขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม พบวาประชาชนตองการ  
การสนับสนุนอยางจริงจังจากหนวยงานภาครัฐ ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ในดาน
ส่ิงแวดลอมภายในชุมชน ท้ังนี้เนื่องจากท่ีผานมาการทํากิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ในดาน
ส่ิงแวดลอมของชุมชนเกิดมาจากการนําขององคกรเอกชน โดยผานทางโรงเรียนในชุมชนเปน        
ผูริเร่ิมกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ แลวนํากิจกรรมหรือโครงการตางๆเขารวมหารือกับหนวยงาน
ภาครัฐ และองคกรสวนทองถ่ินในความรับผิดชอบของชุมชนนั้น จึงเกิดมีกิจกรรมหรือโครงการ
ตาง ๆ ดานส่ิงแวดลอมในชุมชนข้ึน ฉะนั้นประชาชนจึงเห็นวาหากหนวยงานภาครัฐและองคกร
สวนทองถ่ินใหการสนับสนุนอยางจริงจังจะชวยใหกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการส่ิงแวดลอมในชุมชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริง 
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4.8 การทดสอบความสัมพันธ 
 
 การทดสอบความสัมพันธ คือ การหาความสัมพันธของ 1)ปจจัยทางสังคม ไดแก เพศ  
อายุ อาชีพ การศึกษา ตําแหนงในชุมชน ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน 2) ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก  
รายได และการถือครองท่ีดินตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา
แมสะลาบ   
 
 4.6.1 เพศกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา            
แมสะลาบ 
 จากการศึกษาพบวา  ประชาชนท้ังเพศชายและเพศหญิงตองการมีสวนรวมในการ
จัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบไมแตกตางกันทางสถิติ ดังตาราง 4.24 แสดงวาประชาชน
ท้ังเพศชายและเพศหญิง  ตองการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ
ในระดับเดียวกัน 

 
ตาราง 4.24   การวิเคราะหความแตกตางความตองการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบของประชาชนเพศชายและเพศหญิง  
 

เพศ คาเฉล่ีย S.D. t 
ชาย 0.76 .242 -0.516NS 
หญิง 0.80 .256  

หมายเหตุ  :  NS  =  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 

 4.6.2 อายุกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา            
แมสะลาบ 

 1)   การมีสวนรวมของประชาชนจําแนกตามอายุ 
        จากการศึกษาพบวาประชาชนตองการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการ

ส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามกลุมอายุ พบวา  
ประชาชนทุกชวงอายุตองการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ   
ในระดับมาก เรียงลําดับตามกลุมอายุดวยคาเฉล่ียจากมากไปหานอยคือ กลุมอายุระหวาง 10 - 20 ป  
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กลุมอายุระหวาง 21 - 30 ป กลุมอายุระหวาง 31 - 40 ป กลุมอายุระหวาง 41 - 50 ป และ กลุมอายุ
ระหวาง 50 ป ดังตาราง 4.25 
 
ตาราง 4.25 คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลคาความตองการเขาไปมีสวนรวมของ 
 ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบของประชาชน จําแนกตาม 
 อายุ  
 

อายุ จํานวน คาเฉล่ีย S.D. การมีสวนรวม 
ระหวาง 10 – 20 ป 
ระหวาง 21 – 30 ป 
ระหวาง 31 – 40 ป 
ระหวาง 41 – 50 ป 
51 ป ข้ึนไป 

37 
33 
21 
48 
21 

4.09 
3.98 
3.87 
3.84 
3.67 

1.298 
1.668 
1.398 
1.299 
1.289 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 160 3.89 1.399 มาก 
 
 2)   การวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชน  จําแนกตามอายุ 
       จากการศึกษา ประชาชนท่ีมีอายุตางกันจะมีความตองการในการมีสวนรวมใน
การจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .005 ดังตาราง 4.26 
 
ตาราง  4.26  การวิเคราะหความแตกตางความตองการมสีวนรวมของประชาชนในการจัดการ 
 ส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบกับอายขุองประชาชน 
 

แหลงขอมูล df SS MS F 
ระหวางกลุม     1      .133   .133 .068 
ภายในกลุม 158 311.061 1.969  
รวม 159 311.194   
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 4.6.3 อาชีพกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา            
แมสะลาบ 

 1)   การมีสวนรวมของประชาชนจําแนกตามอาชีพ 
 จากการศึกษา ประชาชนตองการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม
สองฝงลําน้ําแมสะลาบอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาตามกลุมอาชีพ พบวาประชาชนอาชีพ
รับจางท่ัวไป อาชีพเกษตรกร และผูไมประกอบอาชีพ อันไดแก แมบาน ผูสูงอายุ นักเรียน  
นักศึกษา  ตองการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบในระดับมาก  
ท้ังนี้ยังพบวา ประชาชนผูประกอบอาชีพลูกจางบริษัทเอกชน อาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว และผูไม
ระบุอาชีพนั้น  ตองการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบเพียง
ระดับปานกลาง  ดังตาราง 4.27 
   
ตาราง 4.27  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลคาความตองการเขาไปมีสวนรวมของ 
 ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ  จําแนกตามอาชีพ  
 

อาชีพ จํานวน คาเฉล่ีย S.D. การมีสวนรวม 
รับจางท่ัวไป 37 3.53 1.499 มาก 
เกษตรกร 29 3.69 1.389 มาก 
ลูกจางบริษัทเอกชน 26 3.30 1.756 ปานกลาง 
ไมประกอบอาชีพ 40 3.95 1.784 มาก 
คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 20 3.16 1.869 ปานกลาง 
อ่ืน ๆ       7 3.24 1.580 ปานกลาง 
ไมระบุอาชีพ 1 3.38 1.388 ปานกลาง 

รวม 160 3.03 1.609 ปานกลาง 
 
 2)  การวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชน  จําแนกตามอาชีพ 
 จากการศึกษา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกันจะมีความตองการในการมีสวนรวม
ในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .005            
ดังตาราง 4.28 
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ตาราง  4.28 การวิเคราะหความแตกตางความตองการมสีวนรวมของประชาชนในการจัดการ 
 ส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบกับอาชีพของประชาชน 
 

แหลงขอมูล df SS MS F 
ระหวางกลุม      1       .798   .798 .307 
ภายในกลุม 157 408.044 2.599  
รวม 158 408.843   
 

 4.6.4  การศึกษากับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา            
แมสะลาบ 

 1)   การมีสวนรวมของประชาชนจําแนกตามการศึกษา 
 จากการศึกษา ประชาชนตองการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม
สองฝงลําน้ําแมสะลาบอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามกลุมการศึกษา พบวาประชาชนที่มี
การศึกษาระดับประถม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาชนผูไมมี
การศึกษา  ตองการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบอยูในระดับมาก  
ในขณะที่ประชาชนผูมีการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี การศึกษา ตองการเขาไปมีสวนรวม
ในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบอยูในระดับปานกลางเทานั้น ดังตาราง  4.29  
 
ตาราง 4.29 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลคาความตองการเขาไปมีสวนรวม 
 ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ จําแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จํานวน คาเฉล่ีย S.D. การมีสวนรวม 
ไมไดเรียน 10 3.78 1.879 มาก 
ประถมศึกษา                 53 3.89 1.679 มาก 
มัธยมศึกษาตอนตน 22 3.62 1.786 มาก 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 27 3.51 1.879 มาก 
อนุปริญญา 8 3.32 1.489 ปานกลาง 
ปริญญาตรี 40 3.28 1.599 ปานกลาง 

รวม 160 3.56 1.703 มาก 
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 2)   การวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชน  จําแนกตาม
การศึกษา 
 จากการศึกษา ประชาชนท่ีมีการศึกษาตางกันจะมีความตองการในการมีสวนรวม
ในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .005            
ดังตาราง 4.30 
    
ตาราง 4.30 การวิเคราะหความแตกตางความตองการมสีวนรวมของประชาชนในการจัดการ 
 ส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบกับการศึกษาของประชาชน 
 

แหลงขอมูล df SS MS F 
ระหวางกลุม     1       .195    .195 .067 
ภายในกลุม 158 461.180 2.919  
รวม 159 461.375   
 

 4.6.5 สถานภาพหรือตําแหนงกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอม
สองฝงลําน้ําแมสะลาบ 

 1) การมีสวนรวมของประชาชนจําแนกตามสถานภาพหรือตําแหนง 
 จากการศึกษา ประชาชนตองการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม 
สองฝงลําน้ําแมสะลาบอยูในระดับนอยท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามกลุมสถานภาพหรือตําแหนงทางสังคม  
พบวาประชาชนท้ังม่ีเปนผูนํา เปนสมาชิก และไมไดเปนสมาชิกชมรมหรือกิจกรรมใด ๆ ของ
ชุมชน  ลวนแลวแตมีตองการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบอยู
ในระดับนอยท่ีสุด  ดังตาราง  4.31 
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ตาราง 4. 31  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลคาความตองการเขาไปมีสวนรวม 
 ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ จําแนกตามสถานภาพ 
 หรือตําแหนง 
 

สถานภาพหรือ ตําแหนง จํานวน คาเฉล่ีย S.D. การมีสวนรวม 
ไมไดเปนสมาชิกชมรมหรือกิจกรรม 71 1.58 1.010 นอยท่ีสุด 
เปนสมาชิก 63 1.88   .012 นอย 
เปนผูนํา 26 1.70 1.102 นอยท่ีสุด 

รวม 160 1.72 .738 นอยท่ีสุด 
 
 2)   การวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชน  จําแนกตาม    
สถานภาพหรือตําแหนง  
     จากการศึกษา ประชาชนท่ีมีสถานภาพหรือตําแหนงทางสังคมตางกันจะมี
ความตองการในการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .005 ดังตาราง 4.32 
 
ตาราง  4.32 การวิเคราะหความแตกตางความตองการมสีวนรวมของประชาชนในการจัดการ 
 ส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบกับสถานภาพหรือตําแหนงของประชาชน 
 

แหลงขอมูล df SS MS F 
ระหวางกลุม 2 13.056 6.528 5.230 
ภายในกลุม 156 194.717 1.248  
รวม 158 207.774   
 

 4.6.6 ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ 

 1) การมีสวนรวมของประชาชนจําแนกตามระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในชุมชน 
 จากการศึกษา  ประชาชนตองการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม 
สองฝงลําน้ําแมสะลาบอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามกลุมระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนของ
ประชาชน พบวาประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนเปนระยะเวลา 41 ปข้ึนไป และประชาชนท่ีอาศัยอยู
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ในชุมชนระยะเวลาตั้งแต 31-40 ป มีความตองการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม      
สองฝงลําน้ําแมสะลาบอยูในระดับมากท่ีสุด สวนประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชนระยะเวลาตั้งแต    
21-30 ป  ประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชนระยะเวลาต้ังแต 11-20 ป  และประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชน
ระยะเวลาต้ังแต 1-10 ป มีความตองการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา     
แมสะลาบอยูในระดับมาก  ตามลําดับ  ดังตาราง  4.33 
 
ตาราง 4. 33  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลคาความตองการเขาไปมีสวนรวม 
 ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ จําแนกตามระยะเวลา 
 ท่ีอยูอาศัย 
 

 
 2)   การวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชน  จําแนกตาม
ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในชุมชน  
     จากการศึกษา ประชาชนที่มีระยะเวลาอาศัยในชุมชนตางกันจะมีความ
ตองการในการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี  .005   ดังตาราง 4.34 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา จํานวน คาเฉล่ีย S.D. การมีสวนรวม 
ต้ังแต 1 – 10 ป 20 3.45 1.117 มาก 
ต้ังแต 11 – 20 ป 31 3.53 1.189 มาก 
ต้ังแต 21 – 30 ป 41 3.70 1.147 มาก 
ต้ังแต 31 – 40 ป 57 4.38 1.158 มากท่ีสุด 
41 ป ข้ึนไป 10 4.35 1.170 มากท่ีสุด 
ไมระบุระยะเวลา 1 4.84 1.078 มากท่ีสุด 

รวม 160 4.04 1.147 มาก 
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ตาราง 4.34 การวิเคราะหความแตกตางความตองการมสีวนรวมของประชาชนในการจัดการ 
 ส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบกับระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในชุมชนของประชาชน 
 

แหลงขอมูล df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 1 .013 .013 .010 .922 
ภายในกลุม 157 207.761 1.323   
รวม 158 207.774    
 

 4.6.7  รายไดกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา        
แมสะลาบ 

 1)  การมีสวนรวมของประชาชนจําแนกตามรายได 
 จากการศึกษา ประชาชนตองการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม 
สองฝงลําน้ําแมสะลาบอยูในระดับนอยท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามกลุมรายไดของประชาชน พบวา
ประชาชนผูมีรายไดตอเดือน 10,000 บาท ประชาชนผูมีรายไดตอเดือนระหวาง 5,000-10,000 บาท  
และประชาชนผูมีรายไดตอเดือนตํากวา 5,000 บาท มีความตองการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบอยูในระดับนอย แตท้ังนี้ประชาชนผูมีรายไดตอเดือนตํ่ากวา  
5,000 บาท จะมีความตองการไปมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม สองฝงลําน้ําแมสะลาบ
มากกวาผูมีรายไดระหวาง 5,000-10,000  บาท และผูมีรายได 10,000 บาท ดังตาราง 4.35 
 
ตาราง 4. 35  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลคาความตองการเขาไปมีสวนรวม 
 ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ จําแนกตามรายไดของ 
 ประชาชน 

 

รายไดตอเดือน จํานวน คาเฉล่ีย S.D. การมีสวนรวม 
ตํ่ากวา 5,000 บาท 59 1.86 .632 นอย 
ระหวาง 5,000 – 10,000 บาท 37 1.65 .579 นอยท่ีสุด 
10,000 บาท 6 1.36 .678 นอยท่ีสุด 
ไมระบุรายได 58 1.08 .540 นอยท่ีสุด 

รวม 160 1.48 .609 นอยท่ีสุด 
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 2)   การวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชน  จําแนกตามรายได  
          จากการศึกษา  ประชาชนท่ีมีรายไดตอเดือนตางกันจะมีความตองการในการมี
สวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝ ง ลําน้ํ าแมสะลาบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ                 
ทางสถิติท่ี  .005   ดังตาราง 4.36 
 
ตาราง  4.36 การวิเคราะหความแตกตางความตองการมสีวนรวมของประชาชนในการจัดการ 
 ส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบกับรายไดประชาชน 
 

แหลงขอมูล df SS MS F 
ระหวางกลุม 1 .013 .013 .010 
ภายในกลุม 157 207.761 1.323  
รวม 158 207.774   
 

 4.6.7 เอกสิทธ์ิท่ีดินกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝง       
ลําน้ําแมสะลาบ 

 1) การมีสวนรวมของประชาชนจําแนกตามการมีเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน 
 จากการศึกษา ประชาชนตองการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม 
สองฝงลําน้ําแมสะลาบอยูในระดับนอยท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามกลุมประชาชนท่ีมีเอกสิทธ์ิท่ีดิน  
พบวา  ประชาชนท้ังท่ีมีเอกสารสิทธ์ิท่ีดินและท่ีไมมีเอกสิทธ์ิท่ีดิน ลวนแลวแตมีความตองการไปมี
สวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม สองฝงลําน้ําแมสะลาบอยูในระดับนอย แตท้ังนี้ผูท่ีมีเอกสาร
สิทธ์ิท่ีดินนั้นจะมีความตองการไปมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม สองฝงลําน้ําแมสะลาบ
มากกวาผูท่ีไมมีเอกสิทธ์ิท่ีดิน ดังตาราง 4.37  
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ตาราง 4. 37  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลคาความตองการเขาไปมีสวนรวม 
 ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ จําแนกตามเอกสารสิทธ์ิ 
 ท่ีดินของประชาชน 

  
 2)   การวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชน จําแนกตามเอกสิทธ์ิ
ท่ีดิน  
 จากการศึกษา ประชาชนท่ีมีเอกสารสิทธ์ิท่ีดินตางกันจะมีความตองการในการ
มีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ                 
ทางสถิติท่ี .005  ดังตาราง 4.38 
 
ตาราง  4.38  การวิเคราะหความแตกตางความตองการมสีวนรวมของประชาชนในการจัดการ 
 ส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบกับเอกสิทธ์ิท่ีดินประชาชน 
 

แหลงขอมูล df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 1 1.126 1.126 7.754 .006 
ภายในกลุม 155 22.517 .145   
รวม 156 23.643    
 
 
 
 

ท่ีดินมีเอกสารสิทธ์ิ จํานวน คาเฉล่ีย S.D. การมีสวนรวม 
มี 128 1.37 .400 นอยท่ีสุด 
ไมมี 29 1.16 .339 นอยท่ีสุด 
ไมระบุ 3 1.02 .399 นอยท่ีสุด 

รวม 160 1.18 .389 นอยท่ีสุด 


