
 

บทที่  5  
 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัย  เร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา

แมสะลาบ ตําบลชมพู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมระบบนิเวศแมน้ํา 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ 3) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการ
มีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ   
 พื้นที่ที่ใชในการศึกษาคือพื้นที่บริเวณหมูที่ 7 ของตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม โดยประชากรที่ใชในการศึกษา ใช เทคนิคการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive  
sampling) โดยวิธีการสุมจากจํานวนครัวเรือนท้ังหมดไดจํานวนครัวเรือนท้ังส้ิน 160 ครัวเรือน   
จากจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 271 ครัวเรือน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก  แบบสอบถาม
ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  อายุ  อาชีพ  การศึกษา รายได ระยะเวลาท่ีอาศัย
อยูในชุมชน ตําแหนงในชุมชน การถือครองท่ีดิน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองส่ิงแวดลอมระบบ
นิเวศแมน้ํา และการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอม สองฝงลําน้ํา ไดแก มีสวนรวม
รับรูสถานการณและสภาพปญหา มีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ มีสวนรวมในการปฏิบัติ
ตามโครงการและแผนงาน และมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผล   
  เทคนิคท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากแบบสอบถามของงานวิจัยนี้ ใช
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ในการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ไดแก คาความถ่ี คารอยละ  
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา ไดแก เพศ อายุ  
อาชีพ การศึกษา รายได ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน ตําแหนงในชุมชน การถือครองท่ีดิน  
ปรับปรุงภูมิทัศน  การจัดสภาพแวดลอม   ความรูความเขาใจเร่ืองส่ิงแวดลอมระบบนิเวศแมน้ํา  
การมีสวนรวมรับรูสถานการณและสภาพปญหา  การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ  การมี
สวนรวมในการปฏิบัติตามโครงการและแผนงาน และการมีสวนรวมในการตรวจสอบและ
ประเมินผล และใชสถิติการทดสอบคาเฉล่ียสําหรับหลายกลุมตัวอยางและเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางปจจัยทางสังคม ดานเพศ กับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม  
สองฝงลําน้ําแมสะลาบ วิเคราะหโดยคาที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  
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(Analysis  of  Variance : ANOVA) สําหรับการหาความแตกตางของอายุ อาชีพ การศึกษา รายได   
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน ตําแหนงในชุมชน การถือครองท่ีดิน ปรับปรุงภูมิทัศน การจัด
สภาพแวดลอม กับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ 
ท้ังในข้ันตอนของการรวมรับรูสถานการณและสภาพปญหา การมีสวนรวมในการวางแผนและ
ตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามโครงการและแผนงาน และการมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและประเมิน 
 
5. 1 สรุปผลการศึกษา 
 
 ความรูความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับส่ิงแวดลอมแมน้ํา 
 ความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมแมน้ําของประชาชนสองฝงลําน้ํา
แมสะลาบ ตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จากผลการศึกษาพบวาประชาชนสวนใหญ     
มีความรูความเขาใจเร่ืองส่ิงแวดลอมของแมน้ําพอสมควร โดยประชาชนไดรับความรูจาก              
หอกระจายขาวชุมชน จากคณะกรรมการชุมชน เปนผูถายทอดความรูแกประชาชนในชุมชน       
จากการจัดอบรม ประชุม สัมมนา นอกจากน้ีประชาชนในชุมชนยังไดรับความรูจากเจาหนาท่ี  
วิทยากร บุคคลกรครู จากภายนอกท่ีเขามาชวยใหความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับแมน้ํา 
 
   ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมสองฝงลําน้ํา
แมสะลาบ 
    ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ  
ตําบลชมภู อํา เภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โดยปจจัยท่ีศึกษาในคร้ังนี้ คือ ปจจัยทางสังคม             
อัน ประกอบไปดวย เพศ  อายุ อาชีพ การศึกษา ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน และตําแหนงในชุมชน   
และปจจัยทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดวย รายไดของประชาชนในชุมชน และ สิทธ์ิในการถือครอง
ท่ีดินของประชาชนในชุมชน เพื่อดูวาปจจัยใดท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํ าแมสะลาบ  และจากการศึกษาพบวาปจจัยทุกปจจัยมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ   
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  สภาพปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม
สองฝงลําน้ําแมสะลาบ    
  สภาพปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม
สองฝงลําน้ําแมสะลาบ ตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จากผลการศึกษาทําใหพบวา
ปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญในมีการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบท่ีสงผลกระทบกับ
การมีสวนรวมของประชาชนนั้น มีสาเหตุมาจากการขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม
หรือโครงการตาง ๆ ดานส่ิงแวดลอมภายในชุมชน ทําใหการดําเนินกิจกรรมขาดความตอเนื่อง
เมื่อขาดงบประมาณ เนื่องจากในทุกขั้นตอนในการทํากิจกรรมจําเปนตองอาศัยงบประมาณใน
การจัดการท้ังส้ิน 
  นอกจากนี ้ป ญหาและอุปสรรคอีกประการหนึ ่งซึ ่งมีความเกี ่ยวเนื ่องกับการ        
ขาดแคลนงบประมาณนั้นคือ การไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและองคกร  
สวนทองถ่ินในชุมชนอยางจริงจัง กลาวคือหากหนวยงานภาครัฐและองคกรสวนทองถ่ินในชุมชน
ใหการสนับสนุนก็จะทําใหชุมชนไดรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมทาง
ส่ิงแวดลอมของชุมชนดวย แตท่ีผานมากลับพบวาการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ดาน
ส่ิงแวดลอมของชุมชนสวนใหญไดรับการสนับสนุนจากองคกรเอกชน โดยผานทางโรงเรียนของ
ชุมชนเปนผูริเร่ิมแลวจึงมีการทําเร่ืองเขาปรึกษาหารือกับหนวยงานภาครัฐและองคกรสวนทองถ่ิน
ในชุมชน  จึงไดมีกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ดานส่ิงแวดลอมของชุมชนเกิดข้ึน อีกสาเหตุหนึ่งคือ
การที่หนวยงานภาครัฐและองคกรสวนทองถ่ินจะจัดกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมนั้นหากมิไดเกิดจาก
นโยบายจากสวนกลาง หรือจากรัฐบาล ก็ยากยิ่งท่ีจะเกิดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ดาน
ส่ิงแวดลอมภายในชุมชน เหตุนี้จึงทําใหการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนขาดความตอเนื่อง สงผลใหกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนไม
สมบูรณ และอยูในระดับปานกลางเทานั้น 
 
5.2 ขอคนพบจากการศึกษา 
  จากการศึกษาพบวา 

 1)   ประชาชนมีความรูความเขาใจเร่ืองส่ิงแวดลอมแมน้ําในระดับนอย 
   2)   งบประมาณมีผลตอการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน 
   3)   การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐและองคกรสวนทองถ่ินมีผลตอการมีสวนรวม
ของประชาชน  
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  4)   ความแตกตางของการประกอบอาชีพมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการส่ิงแวดลอม 
  
5.3 อภิปรายผล 
 
 การวิจัยแบบมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอม เพื่ออธิบายพฤติกรรม
ชุมชน พรอมวิธีการปรับปรุงเพื่อแกไขปญหาโดยศึกษาถึงบริบทหรือสภาพแวดลอมของชุมชน  
โดยภาพรวมของผลการศึกษาการมีสวนรวมประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ  
ตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม พบวาประชาชนมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝง
ลําน้ําแมสะลาบอยูในระดับปานกลางเปนสวนใหญในทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนไดแก 1) การมีสวนรวม
รับรูสถานการณและสภาพปญหา การประชาสัมพันธเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมใหผูอ่ืนทราบ       
2) การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอมตอหนวยท่ีเกี่ยวของ 3) การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามโครงการและแผนงาน  
โดยเฉพาะการเขารวมกิจกรรมหรือเปนตัวแทนชุมชนในการดําเนินงานการจัดการส่ิงแวดลอม  
และ 4) การมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผล โดยเฉพาะการสอบถามความคิดเห็นจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของหลังการดําเนินการ 
 จากภาพรวมดังกลาว ผลการศึกษาไดแสดงถึงการประสบความสําเร็จในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําในระดับหนึ่งเทานั้น สาเหตุท่ีทําใหการมีสวนรวมของประชาชน            
ไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร คืออยูในระดับปานกลางนั้น แมวาประชาชนสวนใหญจะมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของแมน้ําในระดับดีพอควร และแมวาประชาชนสวนใหญจะเขาถึง
บทบาทและการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และองคกรเอกชนในการจัดการส่ิงแวดลอม  
ตลอดจนทราบถึงการจัดสรรงบประมาณของการจัดการส่ิงแวดลอม แตในการวางแผนและ
ตัดสินใจในกระบวนการมีสวนรวมนั้น ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอมตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของนอย แมจะมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมท้ังดานการ
ประชาสัมพันธ การบริการจัดการ การประสานงานกับคนในชุมชน รวมถึงการจัดสรรดาน
งบประมาณในการจัดการส่ิงแวดลอม  อยางไรก็ตามในสวนของการปฏิบัติตามโครงการ  
ประชาชนสามารถปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนงานในการจัดการส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี  
ตลอดจนใหการสนับสนุนโครงการดานอ่ืน ๆ เชนการบริจาคเงิน บริจาคส่ิงอุปโภค บริโภคท่ีจําเปน  
เพื่อสงเสริมการรักษาส่ิงแวดลอม แตเม่ือมองถึงข้ันตอนในการตรวจสอบและประเมินผลก็กลับ
พบวา  ประชาชนไมสนใจท่ีจะตรวจสอบและติดตามผลงานในการตรวจสอบและติดตามผลงาน
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ของโครงการอยางจริงจัง  โดยเฉพาะการสอบถามความคิดเห็นจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายหลัง
การดําเนินโครงการและยังพบวาไดมีการเขาไปรวมตรวจสอบการดําเนินงาน การบริหารงาน     
การจัดการงบประมาณในระดับท่ีตํ่า  จึงเปนผลใหการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบอยูในระดับปานกลางเทานั้น 
 
5.4 ขอเสนอแนะ 
  หนวยงานภาครัฐ องคกรสวนทองทุกระดับ เปนแรงขับเคล่ือนท่ีสําคัญท่ีทําใหประชาชน
มีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม แตท้ังนี้การมีสวนรวมของประชาชนตองเกิดจากความ
ตระหนัก รักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประชาชนเอง โดยอาศัย  
ความรวมมือจาก 3 สวน รวมกัน คือ บาน วัด และโรงเรียน ซ่ึงเปน 3 สวนท่ีสําคัญยิ่งของชุมชน  
การใหความรูดานส่ิงแวดลอมและประชาชนในชุมชนนั้น จะนําไปสูกระบวนการรับรู และ
เปล่ียนเปนกระบวนเรียนรู แลวจึงเกิดความตระหนัก และพัฒนาไปสูการมีจิตสํานึก รักและหวงแหน
ในท่ีสุด  ซ่ึงกระบวนการเหลานี้ตองมีการย้ําคิดย้ําทําอยูเสมอ โดยเฉพาะกับเยาวชนท่ีจะเติบโต    
ไปเปนอนาคตของประเทศชาติตอไป จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีหนวยภาครัฐ องคกรสวนทองถ่ินทุกระดับ  
จะตองใหความรูดานส่ิงแวดลอมแกประชาชนผูเปนเยาวชนเหลานี้อยางตอเนื่อง เพื่อสรางความ
ตระหนักใหเกิดในจิตใจ  ดังนั้นในการริเร่ิมโครงการหรือกกิจกรรมตาง ๆ ดานส่ิงแวดลอมภายใน
ชุมชนนั้น  เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมนั้น  หนวยงานภาครัฐและองคการสวนทองถ่ินควร
รวมมือกับโรงเรียน  เพื่อผลักดันใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดการส่ิงแวดลอม
ของชุมชน 
 
5.5 ประโยชนจากการศึกษา 

 1)  ทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอม 
 2)   สามารถนําขอมูลจากการศึกษา  ไปใชประกอบในการวางแผนการการดําเนินงานดาน 

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอม 
 3)   เปนขอมูลในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดลอม 
  

 
 
 


