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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของประชาชนในเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อ
เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชน จ�ำแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่มีทะเบียนราษฎร์
อยู่ในเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม จ�ำนวน 392 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .99
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)
และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe’s)
ผลการศึกษา พบว่า 1) สถานภาพบุคคลของประชาชนต่อการมีสว่ นร่วมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.50
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Abstract
This research was aimed to 1) study participation level in environmental
conservation, and 2) compare levels of participation in environment
conservation classified by demographic data. Samples were 392 residents
of Sampran Municipality, Nakhon Pathom. Research tool was questionnaire
with reliability of 0.99. Statistical analysis applied included frequency,
percentage, mean, standard deviation, T-test, One-way ANOVA and
Shceffe’s Test.
Findings were as follows: 1) Demographic data was demonstrated
that most respondents were female (60.50%), aged between 41-50
(29.80%), educational level was lower than bachelor degree (58.70%),
occupation was housewife (31.60%) and income was less than 15,000 Baht
per month (48.20%). 2) Participation in environmental conservation of
residents were moderate. Their highest participation was accepting
operational mutual benefits, problem and cause identification, and
planning for problem resolution respectively. 3) Hypothesis test showed
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มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.80 การศึกษาระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 58.70 มีอาชีพ อืน่ ๆ เช่น แม่บา้ น คิดเป็นร้อยละ 31.60 มีรายได้เฉลีย่
ต่อเดือน ต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.20 2) การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ในภาพรวมการมีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ส่วนรายด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ด้านการร่วมรับประโยชน์จากการ
ด�ำเนินงาน รองลงมา ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา และสุดท้ายคือ ด้าน
การวางแผนด�ำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา และ 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ประชาชนทีม่ เี พศและการศึกษาต่างกัน จะมีสว่ นร่วมต่อการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนประชาชนที่มีอายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน จะมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ : การมีส่วนร่วม; การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม; เทศบาลเมืองสามพราน		
		 จังหวัดนครปฐม
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that residents with different gender and educational level had different
participation level in environmental conservation with significance levels
at 0.05. Residents with different age, occupation, and income had no
differences in levels of environmental conservation participation.
Keywords : Participation; environmental conservation; 			
		
Sampran Municipality, Nakhon Pathom
บทนำ�
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมนับว่าเป็นปัญหาส�ำคัญของประเทศไทย
เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกน�ำไปใช้ในการพัฒนาและเกิดความ
เสือ่ มโทรมลงอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของประเทศมีลกั ษณะรวมศูนย์ขาดการเชือ่ มโยงกับพืน้ ที่ ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่างๆ
ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมท�ำให้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ถูกคุกคาม ระบบนิเวศชายฝัง่ ถูกท�ำลาย และทรัพยากรน�ำ้ ยังมีสว่ นทีไ่ ม่สามารถจัดสรร
ได้ตามความต้องการ ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
และชุมชนเมือง (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2535)
จากรายงานผลการด�ำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ในทีป่ ระชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนากลไกการจัดการสิง่ แวดล้อมเชิงพืน้ ที่ พบว่า ปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น คือปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน�้ำ อาทิเช่น ปัญหาคุณภาพน�้ำ
ในแม่นำ�้ ท่าจีนไม่ได้คณ
ุ ภาพ ปัญหาวัชพืชทางน�ำ้ และผักตบชวาหนาแน่น ปัญหาภัยแล้ง
ส่งผลให้นำ�้ ทะเลหนุนสูง และปัญหาการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ (ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม, 2559) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�ำรงชีวิต
ของประชาชนในเทศบาลเมืองสามพราน ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น�้ำท่าจีน
(นครชัยศรี) เหมาะต่อการเพาะปลูก ประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรมและท�ำการประมง
นอกจากนี้ ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ซึ่งผลิตสินค้า
จ�ำหน่ายทัง้ ในและนอกประเทศ ส่งผลให้มนี ำ�้ เสีย ขยะ รวมถึงมลพิษทางอากาศ เกิดขึน้
ตามชุมชนต่างๆและแม่น�้ำท่าจีน ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ของเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม จึงมุง่ เน้นให้เป็นเทศบาลน่าอยู่ มีดลุ ยภาพ
แห่งการอนุรกั ษ์ควบคูไ่ ปกับการใช้ประโยชน์ มีสงิ่ แวดล้อมทีด่ ี ปราศจากมลภาวะ รวมถึง
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
โกวิทย์ พวงงาม (2553 : 127) อธิบายว่าการมีสว่ นร่วมของประชาชน คือ การที่
ประชาชนมีสว่ นร่วมตัง้ แต่การคิด วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตั งิ าน ประเมินผล และร่วมรับ
ผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ เป็นการพัฒนาชุมชนโดยประชาชนเพือ่ ประชาชน
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การสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกจิต
ส�ำนึกให้เกิดความหวงแหนที่ดิน แม่น�้ำ และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์
ฟืน้ ฟูและช่วยกันรักษาสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ ของตน (เทศบาลเมืองสามพราน, 2559)
ส�ำหรับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม คือการทีป่ ระชาชน
ในชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจกันในการควบคุมการใช้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพือ่ ประโยชน์ทงั้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยมีสว่ นร่วมตัง้ แต่การศึกษา
ประเด็นปัญหาต่างๆทีม่ ใี นชุมชน การหาสาเหตุของปัญหา การก�ำหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหา และแนวทางในการป้องกันปัญหา การตัดสินใจและการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายในการช่วยกันแก้ไข
ปัญหาหากการแก้ไขปัญหาและจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมประสบ
กับความส�ำเร็จ ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และสามารถ
น�ำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต (จ�ำลอง โพธิ์บุญ, 2550)
ดังนัน้ การวิจยั ในครัง้ นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อทราบ
ถึงระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาล
เมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม และน�ำผลการวิจัยไปวางแผนการปฏิบัติงานอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้พื้นที่เขตเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม มีสิ่งแวดล้อมที่ดีสืบต่อไป
นอกจากนี้ยังท�ำให้เจ้าหน้าที่รัฐเกิดความใกล้ชิดและเข้าใจปัญหาของประชาชน
ท�ำให้ทั้งสองฝ่ายมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเกิดความง่ายต่อการน�ำไปปฏิบัติ ช่วยให้ประชาชน
สนใจประเด็นปัญหาของส่วนร่วมซึง่ เป็นการเพิม่ ทุนทางสังคม และเพือ่ เป็นแนวทางให้
ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่างๆ
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คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎร (2553 : 10) กล่าวว่า
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับชั้นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของคนในชุมชนและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
มธุรดา ศรีรัตน์ (2554) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่
ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมปฏิบตั ใิ นการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจวางแผน ปฏิบตั งิ าน
และการประเมินผล โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ประสบ
ผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
สรุป การมีสว่ นร่วมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท
ในการด�ำเนินงานตัง้ แต่เริม่ จนสิน้ สุดการด�ำเนินงาน ไม่วา่ จะเป็นการร่วมก�ำหนดปัญหา
วางแผนตัดสินใจ ระดมทรัพยากรบริหารจัดการ ติดตามประเมินผล และร่วมรับ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของคนใน
ชุมชน
ขั้นตอนการมีส่วนร่วม
กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 116) ได้จำ� แนกขัน้ ตอนการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ไว้ 5 ขึน้ ตอน ดังนี้
1. ขัน้ ตอนการมีสว่ นร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา โดยประชาชน
จะมีส่วนร่วมในการก�ำหนดปัญหาและจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน
2. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนจะมีส่วนร่วมใน
การก�ำหนดวัตถุประสงค์ วิธกี ารด�ำเนินการ แนวทางการด�ำเนินการ รวมถึงการก�ำหนด
แหล่งทรัพยากร
3. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน เป็นขั้นที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอปุ กรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหารงานและประสานงาน
4. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เป็นการรับผลประโยชน์ที่
พึงจะได้รับ ผลประโยชน์อันเกิดจากการด�ำเนินงานด้านวัตถุและจิตใจ
5. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นการประเมินว่าการด�ำเนินงาน
นั้นกระท�ำไปส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดมากน้อยเพียงใด
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แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม (2545) ได้ให้แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ว่า เป็นการศึกษาเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์คือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาต้อง
รู้จักสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างแท้จริง เพื่อให้คนในสังคมตระหนักถึงบทบาท
ของตนเองและหน้าที่ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
สลักจิต พุกจรูญ (2551) ได้เสนอแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ทั้งสิ้น 6
แนวทาง คือ
1. ต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับประโยชน์และโทษของการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และต้องให้ความส�ำคัญกับการน�ำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้แบบสูญเปล่า
2. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติทจี่ ำ� เป็นและหายากอย่างระวัง โดยให้พงึ ระวังไว้วา่ การ
ใช้ทรัพยากรมากเกินไปจะท�ำให้สภาพแวดล้อมเสียสมดุล
3. รักษาทรัพยากรทีท่ ดแทนได้ให้มมี ากกว่า หรือเท่ากับทีต่ อ้ งการใช้เป็นอย่างน้อย
4. สามารถประมาณอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรได้ โดยพิจารณาจาก
ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส�ำคัญ
5. พยายามค้นคว้าหาวิธีใหม่ๆในการผลิตและใช้ทรัพยากรธรรมชาติจาก
แหล่งธรรมชาติให้พอเพียงต่อความต้องการใช้ของประชากร
6. ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการรักษาสมดุลของธรรมชาติ เพื่อให้เข้าใจ
ถึงหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ได้มนี กั วิชาการกล่าวถึงปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานภาพส่วนบุคคลกับการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนทัง้ ในด้านเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ตอ่ เดือน ดังนี้
โกวิทย์ พวงงาม (2533 : 74) กล่าวว่า เพศและวัยที่ต่างกันท�ำให้บทบาทหน้าที่
และความสามารถในการด�ำเนินการใดๆ ต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับอารดา พุม่ หิรญั (2551)
ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในชุมชนอิสลามคลองกุ่ม
และชุมชนสมหวัง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศและวัยต่างกัน จะมีส่วนร่วมในชุมชน
แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากกิจกรรมในชุมชนส่วนใหญ่เป็นการมีส่วนร่วมที่ต้องใช้
แรงงาน เช่น การตัดต้นไม้ ขุดลอกคูคลอง จึงต้องใช้แรงงานจากเพศชายเป็นส�ำคัญ
ซึ่งต่างจากชุมชนสมหวังพบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
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วันวิสา เยือกเย็น (2555) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
เนื่อ งจากในกลุ ่ มที่ มีอายุมากเป็นหัวหน้าครอบครั วจะมี ประสบการณ์ ด ้ า นการ
ประกอบอาชีพและการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นสูง และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับ
จากการเข้ามามีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมต่างๆ
สุขเกชา พูลผล (2559) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
พื้นที่ต้นน�้ำทะเลน้อยกรณีศึกษาต�ำบลเกาะเต่า อ�ำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พบว่า
อาชีพมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน�้ำทะเลน้อย
เนื่องจากกลุ่มที่ไม่ได้ประกอบอาชีพจะมีเวลาเข้าร่วมในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน�้ำมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
ปาริชาต วลัยเสถียร และคณะ (2546 : 238) กล่าวว่า การขาดการศึกษา ขาด
ความรูด้ า้ นต่างๆ เป็นอุปสรรคต่อการมีสว่ นร่วม ซึง่ สอดคล้องกับการวิจยั ของพันธุพ์ งษ์
คงเดชอดิศักดิ์ (2557) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้าง จังหวัดตราด พบว่า ระดับ
การศึกษาต่างกันจะท�ำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของมณฑล เอกอดุลย์พันธ์
(2553) ได้ศกึ ษาการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม : กรณีศกึ ษา
ตลาดน�ำ้ ตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน จะท�ำให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างกัน โดยประชาชนที่มีการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษา
ต�่ำกว่าปริญญาตรี แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยะ ประทีปรักมณี (2546) ที่
ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชายทะเล
บางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีช่ ายทะเลบางขุนเทียน
พันธุ์พงษ์ คงเดชอดิศักดิ์ (2557) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
จังหวัดตราด พบว่า รายได้ของประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา เชื้อโชติ (2551) ได้ศึกษาการมี
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ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรกั ษ์ปา่ ชุมชน กรณีศกึ ษาป่าชุมชนดอนชีบา้ นปะอาว
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พบว่า รายได้ของประชาชนที่ต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคลมีผล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

วิธีการวิจัย
การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาล
เมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้กำ� หนดขอบเขตด้านเนือ้ หา โดยมุง่ เน้นศึกษา การมี
ส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของประชาชนในเทศบาลเมืองสามพราน ใช้ระยะเวลา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 เดือน (เดือนมีนาคม - เมษายน 2560)
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ประชาชนทีม่ ที ะเบียนราษฎร์อยูใ่ นเทศบาล
เมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม จ�ำนวน 15 ชุมชน รวมทัง้ สิน้ 17,663 คน (ส�ำนักงาน
ทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม, 2559)
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างค�ำนวณจากสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับนัยส�ำคัญ
.05 ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ท�ำการวิจัย จ�ำนวน 392 คน
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส่วนตัวแปรตาม คือ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
1. ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาล
เมืองสามพราน จังหวัดนครปฐมต่างกัน
2. ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาล
เมืองสามพราน จังหวัดนครปฐมต่างกัน
3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของเทศบาลเมือง สามพราน จังหวัดนครปฐมต่างกัน
4. ประชาชนทีม่ อี าชีพต่างกันมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของเทศบาล
เมืองสามพราน จังหวัดนครปฐมต่างกัน
5. ประชาชนทีม่ รี ายได้ตอ่ เดือนต่างกันมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของ
เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐมต่างกัน

บทที่ 4

90

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลจ�ำนวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองสามพราน
จังหวัดนครปฐม จ�ำนวน 24 ข้อ โดยก�ำหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้
มีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด		
ก�ำหนดคะแนนเท่ากับ 1
มีส่วนร่วมในระดับน้อย		
ก�ำหนดคะแนนเท่ากับ 2
มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง		
ก�ำหนดคะแนนเท่ากับ 3
มีส่วนร่วมในระดับมาก		
ก�ำหนดคะแนนเท่ากับ 4
มีส่วนร่วมในระดับมากที่สุด		
ก�ำหนดคะแนนเท่ากับ 5
ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ใช้การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยการทดสอบ Content Validity จากผู้เชี่ยวชาญแล้วน�ำไปทดลองใช้ (Try out)
กับประชาชน จ�ำนวน 40 คน และค�ำนวณค่าความเชือ่ มัน่ ด้วยวิธี สัมประสิทธิแ์ อลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’Alpha Confficient) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ .99 ซึง่ หมายความว่า
เครื่องมือมีระดับความเชื่อมั่นสูง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way
ANOVA) และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe’s) โดยก�ำหนด
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยแบบทุกช่วงชั้นเท่ากัน ส�ำหรับการแบ่งระดับการ
มีส่วนร่วม สามารถค�ำนวณได้จากสูตรการหาอันตรภาคชั้น ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด-คะแนนต�่ำสุด
				
จ�ำนวนชั้น
		
= 5-1
			 5
		
= 0.8
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สามารถแบ่งระดับการมีส่วนร่วมชองประชาชนต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยมีช่วงคะแนน ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับมากที่สุด

การมีส่วนร่วมด้านต่างๆ
1. ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
2. ด้านการวางแผนดำ�เนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา
3. ด้านการปฏิบัติตามแผนการดำ�เนินงาน
4. ด้านการร่วมรับประโยชน์จากการดำ�เนินงาน
5. ด้านการติดตามประเมินผลการดำ�เนินงาน
รวม

3.08
2.97
3.07
3.12
3.07
3.06

S.D. ระดับการมีสว่ นร่วม ลำ�ดับ
0.74
ปานกลาง
2
0.77
ปานกลาง
5
0.73
ปานกลาง
3
0.78
ปานกลาง
1
0.78
ปานกลาง
4
0.67
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 ผลการวิจัย พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดับ

บทที่ 4

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของประชาชน
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ�ำนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ�ำนวน 117 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.80 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ
36.20 มีอาชีพ อื่นๆ เช่น แม่บ้าน จ�ำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.60 มีรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน ต�ำ่ กว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จ�ำนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 48.20
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาล
เมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาล
เมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม
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บทที่ 4

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.06 โดยด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ด้านการร่วม
รับผลประโยชน์จากการด�ำเนินงาน มีค่าเฉลี่ย 3.12 รองลงมาคือ ด้านการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา มีค่าเฉลี่ย 3.08 ส่วนด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย
ที่สุด คือ ด้านการวางแผนด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ย 2.97
3. การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบ
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน

ตัวแปรอิสระ
เป็นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ü
ü
ü
ü
ü

จากตารางที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนทีม่ เี พศ และระดับการศึกษาต่างกัน
จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05 และประชาชนที่มีอายุ อาชีพ และรายได้
ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองสามพราน
จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมือง
สามพราน จังหวัดนครปฐมในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ในด้านที่มีระดับการมี
ส่วนร่วมมากที่สุดคือ ด้านการร่วมรับประโยชน์จากการด�ำเนินงาน รองลงมา คือด้าน
การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการปฏิบัติตามแผนการด�ำเนินงาน ด้าน
การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน และด้านการวางแผนด�ำเนินงานเพือ่ แก้ไขปัญหา
ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่เริม่ ตระหนักถึงประโยชน์ของ
การมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในพืน้ ที่ จึงให้ความร่วมมือในการร่วมกันค้นหา
สาเหตุของปัญหา การวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา การปฏิบัติตามแผนงาน การติดตาม
ผลการด�ำเนินงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตนนั้นมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษ
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ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขขี ค�ำนวณศิลป์ (2550)
ได้ศกึ ษาเรือ่ งการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมอุทยานแห่งชาติ
ใต้ร่มเย็น อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษา พบว่าประชาชนมี
ส่วนร่วมในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนระดับการมีสว่ นร่วมทุกด้านอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
เพือ่ ให้ระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชนอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ขี นึ้ ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้กับประชาชน เพื่อให้กระตุ้นให้ประชาชนค�ำนึงความส�ำคัญของการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่รวมถึงเพื่อเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาลทีร่ ณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ต�่ำ จึงสนใจที่จะท�ำมา
หากินมากกว่าสนใจสภาพแวดล้อมทีอ่ ยูร่ อบๆ ตัว หรือบางส่วนอาจจะมองว่าเป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีต่ อ้ งจัดสภาพแวดล้อมในชุมชนให้นา่ อยูด่ งั นัน้ เทศบาลควรลงพืน้ ที่
ท�ำกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และพยายามโน้มน้าวจิตใจ
ประชาชนในพื้นที่ให้มองเห็นถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
		 1.1 ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยประชาชนส่วนใหญ่เคยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมกับคนในชุมชนมากที่สุด รองลงมา คือ เคย
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมือง
สามพราน และอันดับสุดท้าย คือ เคยมีสว่ นร่วมในการส�ำรวจสภาพปัญหาสิง่ แวดล้อม
ของเทศบาลเมืองสามพราน
		 1.2 ด้านการวางแผนด�ำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยประชาชนส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธี
แก้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อมในเทศบาลเมืองสามพรานมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ เคยมีสว่ นร่วม
ในการก�ำหนดปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมในเทศบาลเมืองสามพราน และอันดับสุดท้าย คือ
เคยมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการในการดูแลรักษา/อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในเทศบาลเมืองสามพราน
		 1.3 ด้านการปฏิบตั ติ ามแผนการด�ำเนินงาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยประชาชนส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในการสละแรงกาย เพื่อด�ำเนินกิจกรรมทางด้าน
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองสามพรานมากที่สุด รองลงมา คือ เคยมีส่วนร่วมใน
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การดูแลสภาพแวดล้อมให้งดงาม สะอาด เป็นระเบียบ และอันดับสุดท้าย คือ เคยมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
เมืองสามพราน
		 1.4 ด้านการร่วมรับประโยชน์จากการด�ำเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ประชาชนส่วนใหญ่พบว่า ตนมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจาก
มลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นผลจากการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองสามพรานมากที่สุด รองลงมา คือ ประชาชนสามารถ
น�ำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรมาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เทศบาลเมืองสามพรานได้จริง และอันดับสุดท้าย คือ เคยได้รับการฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรตัวแทนหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อน�ำมาปรับปรุงและ
แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
		 1.5 ด้านการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ประชาชนส่วนใหญ่เคยมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์และติดตามผลการ
ด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองสามพราน รองลงมา คือ เคยมีส่วนร่วม
รับทราบผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองสามพราน และอันดับ
สุดท้าย คือ เคยมีสว่ นร่วมในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้านสิง่ แวดล้อมของเทศบาล
เมืองสามพราน
2. การทดสอบสมมติฐาน
		 2.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน จะมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน เช่นเดียวกับที่ โกวิทย์ พวงงาม
(2553) กล่าวไว้ว่าเพศและวัยที่ต่างกัน ท�ำให้บทบาทหน้าที่และความสามารถใน
การด�ำเนินการใดๆ ต่างกัน และสอดคล้องกับอารดา พุ่มหิรัญ (2551) ได้ศึกษาการ
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในชุมชนอิสลามคลองกุม่ และชุมชนสมหวัง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศและวัยต่างกัน จะมีส่วนร่วมในชุมชนแตกต่างกัน ทั้งนี้เป็น
ผลมากจากกิจกรรมในชุมชนส่วนใหญ่เป็นการมีส่วนร่วมที่ต้องใช้แรงงาน เช่น
การตัดต้นไม้ ขุดลอกคูคลอง จึงต้องใช้แรงงานจากเพศชายเป็นส�ำคัญ
		 2.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน จะมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พันธุพ์ งษ์ คงเดชอดิศกั ดิ์ (2557) ได้ศกึ ษาการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการอนุรกั ษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
เนื่องจากไม่ว่าประชาชนจะมีอายุอยู่ในช่วงไหน ก็สามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างเท่าเทียมกัน
		 2.3 ประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน จะมีสว่ นร่วมต่อการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ของเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกันเช่นเดียวกับที่ ปาริชาต
วลัยเสถียร และคณะ (2546) กล่าวว่าการขาดการศึกษา ขาดความรู้ด้านต่างๆ เป็น
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พันธุ์พงษ์ คงเดชอดิศักดิ์
(2557) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด พบว่าระดับการศึกษา
ต่างกัน จะท�ำให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แตกต่างกัน เนื่องจากประชาชนที่ได้รับความรู้มากกว่า จะมีความรู้ความเข้าใจและ
เห็นถึงความส�ำคัญของการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์
และมีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิต ตลอดชั่วอายุขัยของสิ่งมีชีวิต (Enger and Smith,1998)
		 2.4 ประชาชนทีม่ อี าชีพต่างกัน จะมีสว่ นร่วมต่อการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของ
เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปรียาพร โคตรมงคล (2552) การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กรณีศกึ ษาเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ พนมดงรัก เนือ่ งจากประชาชนทีป่ ระกอบอาชีพต่าง ๆ
ให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ต่างกัน อาชีพไม่เป็นอุปสรรคต่อการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลเมืองสามพราน
		 2.5 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน จะมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับพันธุ์พงษ์ คงเดชอดิศักดิ์ (2557) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
จังหวัดตราด พบว่ารายได้ของประชาชนไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระดับการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของนิตยา เชือ้ โชติ (2551) ได้ศกึ ษาการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการอนุรกั ษ์ปา่ ชุมชน กรณีศกึ ษาป่าชุมชนดอนชี บ้านปะอาว อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี พบว่ารายได้ของประชาชนที่ต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่าระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ทัง้ ภาพรวม และรายด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง เพือ่ เป็นการพัฒนาให้การมีสว่ นร่วม
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากหรือมากที่สุด ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางทั้งนี้
		 1.1 ให้เทศบาลเมืองสามพรานจัดอบรม จัดประชุมสัมมนา และการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่เทศบาลเมืองสามพรานมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นกับการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน หากสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสียสมดุล หรือสูญ
เสียสิ่งแวดล้อมที่ดีไป
		 1.2 จัดกิจกรรมหรือมีการจัดประกวดชุมชนน่าอยู่ เพือ่ ให้ประชาชนทีอ่ าศัย
อยูใ่ นชุมชนมีความกระตือรือร้นในการจัดระเบียบสิง่ แวดล้อมในชุมชนให้เป็นระเบียบ
สวยงาม และน่าอยู่มากขึ้น รวมถึงท�ำให้ประชาชนเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
		 1.3 ส่งเสริมให้โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลเมืองสามพรานจัดกิจกรรมร่วมกับ
เทศบาลเมืองสามพราน เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการร่วมกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและได้ท�ำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนที่ตน
อาศัยอยู่ เพือ่ ให้เยาวชนเกิดจิตส�ำนึกรักและหวงแหนสิง่ แวดล้อมในชุมชนทีต่ นอาศัยอยู่
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1. การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
พืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึง่ ควรมีขอ้ ค�ำถามเกีย่ วกับระยะเวลาในการอาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ เนือ่ งจาก
คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นานๆ จะมีความรักและหวงแหน รวมถึงให้ความส�ำคัญการสิ่ง
แวดล้อมมากกว่าคนที่เพิ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่
		 2.3 เนือ่ งจากในพืน้ ทีม่ โี รงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก ซึง่ เป็นสาเหตุหนึง่
ทีท่ ำ� ให้เกิดปัญหาสิง่ แวดล้อม จึงควรมีการศึกษาการจัดการของเสียทีอ่ อกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ
		 2.2 ควรท�ำการศึกษาการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของบุคลากร
และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนในพื้นที่
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