
บทคัดย่อ
	 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัย 

ที่ มีผลต่อการมีส ่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม	 ชุมชนเพชรปทุม	 อ.เมือง	 จ.ปทุมธานี	 กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้	 คือ	 ประชาชนในชุมชมเพชรปทุม	

จ�านวน	 300	 คน	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

คือ	 แบบสอบถาม	 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ค่าความถี่	

ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 การทดสอบ	

สมมติฐานใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 โดยมี

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่	.05

 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า

	 1.	 ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ 

สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพชรปทุม	อ.เมือง	จ.ปทุมธานี	ทั้งการ

วางแผน	การตัดสินใจ	การด�าเนินงาน	การได้รบัผลประโยชน์	

การติดตามและการประเมิน	พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง

	 2.	 ปัจจยัทีมี่ผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจดัการสิง่แวดล้อมในชมุชนเพชรปทมุ	อ.เมอืง	จ.ปทมุธานี	

มีป ัจจัยดังต ่อไปนี้ 	 ป ัจจัยส ่วนบุคคล	 ประกอบด้วย	

สถานภาพสมรส	 ระดับการศึกษา	 อาชีพและระดับรายได ้

มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

เพชรปทุม	โดยปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ	และอายุ	ไม่มีผล

ต่อการมส่ีวนร่วมในการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชนเพชรปทมุ	

ส�าหรบัปัจจยัด้านการสนบัสนนุ	ประกอบด้วย	ความร่วมมอื

ภาคประชาชน	ความร่วมมือภาครัฐบาล	และความร่วมมือ

ภาคเอกชนมผีลต่อการมส่ีวนร่วมในการจดัการสิง่แวดล้อม

ชุมชนเพชรปทุม

	 3.	 การก�าหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดถูกก�าหนดจากชนช้ันน�าในองค์การบริหารส่วน

จังหวัด	 กล่าวคือ	 ฝ่ายบริหาร	 และฝ่ายนิติบัญญัติของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

	 4.	 การก�าหนดนโยบายขององค ์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด	 คือ	 การก�าหนดนโยบายเพื่อการกระจาย	 

และจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดอย่างลงตัวจนเป็นที่พอใจกับทุกกลุ่ม

	 5.	 นักการเมืองระดับชาติได ้เข ้ามามีบทบาท 

ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนื่องจากฐานคะแนนเสียง	

และผลประโยชน ์ต ่างๆ	 ของนักการเมืองระดับชาติ	 

และนักการเมืองท้องถิ่นมีความทับซ้อนและเกื้อหนุนกัน

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมใน ชุมชน เพชรปทุม อ.เมือง จ.ปทุมธานี

Factors Affecting the Participation in Environment Management  
in Community, Petchpathum Community, Pathumthani Province.

นันท์นภัส	วงษ์พาณิทอักษร*
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ค�าส�าคัญ :	 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม/การจัดการ 

สิ่งแวดล้อม/ชุมชน	เพชรปทุม

Abstract
	 The	research	aims	to	study	factors	affecting	

people	participation	in	environment	management,	

Petchpathum	community,	 Pathumthani	province.	

The	 sample	 of	 this	 study	 was	 300	 people	 in	 

Petchpathum	community.	The	data	were	collected	

by	questionnaires	and	analysis	by	SPSS.	The	data	

analyzed	were	presented	in	frequency,	percentage,	

mean,	 standard	 deviation	 and	 f-test	 [one	way	

ANOVA]	with	the	statistically	significant	difference	

at	.05.

	 The	study	results	showed	that:

	 1.		People	participation	level	in	environment	

management	in	Petchpathum	community,	Muang	

district	 in	 Pathumthani	 provinces,	 including	 

planning,	decision	making,	management,	benefits,	

monitoring	assessment	were	in	the	moderate	level.

	 2.	 Factors	 affecting	people	 participation	

level	in	environment	management	in	Petchpathum	

community,	 Muang	 district	 in	 Pathumthani	 

province	found	that	personal	factors	were	consist	 

of	marital	status,	education	 level,	occupation	and	

income	 level	 affecting	people	 participation	 level	 

in	 environment	management	 in	 Petchpathum	 

community.	 By	 personal	 factors	 in	 gender	 and	 

age	were	 not	 affected	 to	 participation	 level	 in	 

environment	 management	 in	 Petchpathum	 

community.	 By	 support	 factors	was	 consist	 of	 

people	 cooperation,	 government	 cooperation	 and	

public	 cooperation	have	 affected	 in	 environment	

management	in	Petchpathum	community.

	 3.		Policy	 determination	 of	 provincial	 

administration	 organization	 was	 determined	 

from	the	high	society	in	provincial	administration	

organization	 that	 administration	 section	 and	 

legislation	 section	 of	 provincial	 administration	 

organization.	

	 4.	 Policy	 determination	 of	 provincial	 

administration	 organization	was	decentralization	

and	 benefit	 allocation	 to	members	 of	 provincial	

administration	organization	council	when	all	was	

done	with	every	group.

	 5.	 National	Politician	has	the	role	towards	

provincial	administration	organization	due	to	vote	

of	confidence	and	the	other	benefits	of	national	and	

local	politicians	have	overlapping	and	supporting	

each	others.

Keyword:	 Factors	 Affecting	 the	 Participation/ 

Environment	Management/ Community,	 Petch-

pathum

บทน�า
	 ปัจจบุนัในกระแสโลก	มกีารปฏวิตัทิางด้านความรู	้

และประสบการณ์มากมายในการจัดการสิ่งแวดล้อมความรู้

และประสบการณ์เหล่านี้	 จะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์

อย ่างยิ่ งในการร ่วมมือกันสร ้างกระบวนการพัฒนา 

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 โดยประชาชนและชุมชนร่วมกับ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐั	เอกชน	ตลอดจนกลุม่องค์กร

ต่างๆ	 กลุ ่มเอ็นจีโอ	 เป็นต้น	 โดยมีการปรับปรุงสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพและสังคมอย่างต่อเนื่อง	มีการขยาย

แหล่งทรพัยากรของชมุชน	ซึง่จะต้องมคีวามมัน่คงปลอดภยั	

ในชีวิตและทรัพย์สิน	 ดังนั้นการจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 
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ในทุกๆด้านนั้นจ�าเป็นจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย	 

ซึ่งจะท�าให้สมาชิกชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	อันจะน�าไปสู่

ชุมชนที่เข็มแข็งและย่ังยืนต่อไป	 ซึ่งกระแสโลกน้ีก็ส่งผล 

กระทบและมีอิทธิพลอย่างยิ่งกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ในชุมชน

	 กระแสโลกหรือโลกาภิวัตน์เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง

ปรากฏการณ์ของสังคมโลกที่เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ

การเมืองส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่ง 

ของโลก	 ส่งผลกระทบอันรวดเร็วต่อส่วนอื่นๆ	 ของโลก	 

โลกาภวิตัน์เกดิจากสีร่ปูแบบพืน้ฐานของการเคลือ่นย้ายทนุ 

ในเศรษฐกิจโลก	คือ

	 -	 ทุนมนุษย์	 (เช่นการอพยพเข้าเมือง การย้ายถิ่น  

การอพยพจากถิ่นฐาน การเนรเทศ	ฯลฯ)

	 -	 ทุนการเงิน(เช่นเงินช่วยเหลือ สินเชื่อและการ 

กู้ยืม	ฯลฯ)

	 -	 ทุนทรัพยากร	(เช่นพลังงาน โลหะสินแร	่ฯลฯ)

	 -	 ทนุอ�านาจ	(เช่น	กองก�าลงัความม่ันคง	กองก�าลงั

ติดอาวุธ	ฯลฯ)

	 นอกจากนีโ้ลกาภวัิตน์ยงัสมัพนัธ์กบัระดบัท้องถิน่

เช่นเดียวกัน	 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน	 

ทั้งระบบนิเวศน์	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 วิถีชีวิต	 วัฒนธรรมและ 

การศึกษาล้วนได้รับอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน์ท้ังสิ้น	

โดยมุ่งเน้นการท�าให้ชุมชนน่าอยู ่และยั่งยืน	 โดยให้คน 

ในชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	

ชุมชนเพชรปทุม	อ.เมือง	จ.ปทุมธาน	ีถือเป็นพื้นทีห่นึ่งที่เปน็

พืน้ทีต่วัอย่างในการวจิยัและมีการประสบปัญหาบางประการ

ดังกล่าวจากทั้งหมด	 เราจึงต้องสร้างกระบวนการกลุ่ม 

เพื่อระดมปัญหาและหาทางออกร่วมกัน	พลิกชุมชนให้ร่วม

คิด	 ร่วมตัดสินใจ	 ร่วมท�าและร่วมกันรับประโยชน์กัน 

ในระหว่างชาวบ้านในชุมชน	 ทั้งจากเครือข ่ายชุมชน	 

และสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชนต่างๆ	ตลอดจนส่วนราชการ

ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาส่งเสริมร่วมวางแผน	คิด	และท�าให้เกิด

เป ็นรูปธรรม	 เพื่อสามารถขยายผลไปสู ่ชุมชนอื่นได	้ 

และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทัง้เขต	ในระยะยาว	เป็นการท�าให้

ชุมชนอยู่ได้ด้วยจิตส�านึกที่จะต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เ พื่อศึกษาระดับของการมีส ่วนร ่วมของ

ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพชรปทุม	 

อ.เมือง	จ.ปทุมธานี

	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ชุมชนเพชรปทุม	 

อ.เมือง	จ.ปทุมธานี

ขอบเขตของการวิจัย
		 ในการศึกษาวจิยัครัง้นี	้ซึง่ผูว้จิยัศกึษาในเรือ่งการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

	 1.	 ด้านพื้นที่การศึกษา	 ศึกษาเฉพาะชุมชนเพชร

ปทุม	อ.เมือง	จ.ปทุมธานี

	 2.	 ด้านเนือ้หา	เน้นการมส่ีวนร่วมของคนในชมุชน

ในเรื่องการเข้าร่วมวางแผนประชุม	 การร่วมตัดสินใจ	 

การร่วมด�าเนนิการ	การร่วมได้รบัผลประโยชน์	และการร่วม

ประเมินผลต่อโครงการและกิจกรรมด้านการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมในชุมชน

	 3.	 กลุ ่มตัวอย ่างที่ศึกษาซึ่ งการศึกษาครั้ งนี้	

เนื่องจากประชากรชุมชนเพชรปทุมมีเป ็นจ�านวนมาก	 

จึงจะมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง	 เน่ืองจากความสัมพันธ์

ของคนในชมุชนอยู่กนัในกลุม่เครอืญาต	ิซึง่จะแบ่งออกเป็น	

7	 โซน	 ซ่ึง	 7	 โซนนั้นจะมีผู้น�าโซนละ	1	คนซ่ึงสามารถแจก

แบบสอบถามได้สะดวกในการศกึษาคร้ังนีไ้ด้ก�าหนดตวัแปร

ไว้ดังนี้

  ตัวแปรต้น	(Independent	Variables)	คือปัจจัย

ส่วนบคุคลได้แก่เพศ/อายุ	สถานภาพ/ระดบัการศกึษา/อาชีพ

และระดับรายได้เป็นต้น	ส่วนปัจจัยด้านการสนับสนุนแบ่ง

ได้ทั้ง	 3	 ส่วนคือความร่วมมือภาคประชาชน	ความร่วมมือ

ภาครัฐบาลและความร่วมมือภาคเอกชน
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 ตวัแปรตาม(Dependent	Variables)คือการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพชรปทุมแบ่งได้

ทั้ง	 5	 ด้านคือการวางแผน	 การตัดสินใจ	 การด�าเนินการ	 

การได้รับผลประโยชน์	การติดตามและการประเมินผล

สมมติฐานของการวิจัย
		 1.ป ัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย	 เพศ	 อาย	ุ

สถานภาพระดับการศึกษาอาชีพ	 และระดับรายได้มีผล 

ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของชุมชนเพชรปทุม	อ.เมือง	จ.ปทุมธานี

	 2.ปัจจัยด้านการสนับสนุน	ประกอบด้วยความร่วม

มือภาคประชาชน	ความร่วมมือภาครัฐบาล	และความร่วม

มือภาคเอกชนมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพชรปทุม	อ.เมืองปทุมธานี

กรอบความคิด
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรจะต้องมอีสิระใน

การด�าเนินการบริหารองค์กรโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่อง 

การตัดสินใจ	การบริหารงบประมาณ	บุคลากรและการจัด

บริการสาธารณะต่างๆ	 ฐานคิดในประการน้ีมีความเชื่อว่า

สมาชิกสภาท้องถิ่นรวมทั้งผู้บริหารท้องถ่ินน้ันมาจากการ

เลือกตั้งโดยประชาชน	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะ

ลดลกัษณะของความเป็นราชการและลดการรวมศูนย์อ�านาจ

จากส่วนกลางให้น้อยลง	

ระเบียบวิธีวิจัย
		 การกระจายอ�านาจด้านการคลัง	 มีวิธีการด�าเนิน

การอย่างเป็นขั้นตอนดังนี้

  1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร	 (Documentary	

study)	 เป็นการศึกษาผ่านการรวบรวมเอกสารและข้อมูล

ต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินการกระจายอ�านาจด้าน 

การคลัง	 ซ่ึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของงานวิจัย	

เอกสารทางวิชาการฯลฯ

  2. การศึกษาข้อมูลภาคสนาม(Field	 study)

ด�าเนินการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

พื้นที่โดยวิธีการต่างๆเช่นการสัมภาษณ์ข้าราชการท้องถิ่น

รวมถึงประชาชนและภาคสังคมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

 

สรุปผลการศึกษา
	 มี	3	ส่วนดังนี้

	 ส่วนที่	 1.	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จ�านวน	300	คน	พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	ร้อยละ	56.3	

ระดบัรายได้	7,001-10,000	บาท	คดิเป็นร้อยละ	34.0	มอีาชพี

รับจ้าง	 คิดเป็นร้อยละ	 32.0	 มีสถานภาพสมรส	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 52.3	 ช่วงอายุ	 20-30	ปี	 ร้อยละ	 35.7	มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา	 และประกาศนียบัตรช้ันต้น	 คิดเป็น 

ร้อยละ	42.3	

	 ส่วนที	่2.	ระดบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนชมุชน

เพชรปทมุ	อ.เมอืง	จ.ปทมุธาน	ีโดยภาพรวมพบว่า	การมส่ีวน

ร่วมของประชาชนในการจดัการสิง่แวดล้อมชุมชนเพชรปทมุ

อยู่ในระดับปานกลาง	 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.58	 และ 

การจ�าแนกเป็นรายระดบัพบว่า	การมส่ีวนร่วมในการติดตาม

ประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง	ค่าเฉลี่ย	 3.50	ด้านการมี

ส่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์อยูใ่นระดับสงู	ค่าเฉลีย่	3.68	

ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง	

ค่าเฉลี่ย	 3.6	ด้านการวางแผนของประชาชนของประชาชน 

ในการจัดการอยู่ในระดับปานกลาง	 ค่าเฉลี่ย	 3.56	 และ 

ด้านการตัดสินใจของประชาชนในการจัดการชุมชนอยู ่ 

ทีค่่าเฉลีย่	3.54	และทางด้านปัจจยัสนบัสนนุทีม่ผีลต่อระดบั

การมส่ีวนร่วมภาคประชาชนในการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชน

เพชรปทมุ	อ.เมือง	จ.ปทมุธาน	ีอยูใ่นระดบัปานกลาง	เช่นกนั	

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.63	 :ซึ่งประกอบด้วย	ด้านความร่วมมือ 

ภาคเอกชน	NGOs	 อยู่ในระดับปานกลาง	ค่าเฉลี่ย	 3.61	 

และด้านความร่วมมือภาคประชาชนอยู่ในระดับสูง	 เท่ากับ	

3.79	 ส่วนทางด้านความร่วมมือภาครัฐบาลอยู่ในระดับ 

ปานกลาง	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	3.5



JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE                    Vol.9  No.2  July – December  2015 133

	 ส่วนท่ี	 3.การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ปัจจัยด้านภูมิหลังกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพชรปทุม	 อ.เมือง	 จ.ปทุมธานี	 

มีดังนี้

	 1.1	 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

สถานภาพกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมชุมชนเพชรปทุม	พบว่า	 สถานภาพมีผลต่อการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

เพชรปทุม 	 อย ่ างมี นัยส� าคัญทางสถิติที่ ระดับ 	 .05 

(	Sig.=.050*)

	 1.2	 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับ

การศึกษากับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ 

สิง่แวดล้อมชมุชนเพชรปทมุ	พบว่า	ระดบัการศกึษามผีลต่อ

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชน

เพชรปทมุ	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	(	Sig.=.043*)

	 1.3		การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับ

รายได้กับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพชรปทุม	พบว่า	ระดับราย

ได้มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่ง

แวดล้อมชุมชนเพชรปทมุ	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	

.05	

(	Sig.=.004*)

	 1.4	 การเปรียบเทียบความแตกต่างเพศกับการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

เพชรปทมุ	พบว่า	เพศไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจดัการสิง่แวดล้อมชุมชนเพชรปทมุ	อย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.05	(	Sig.=.210)

	 1.5	 การเปรียบเทียบความแตกต่างอายุกับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดล้อมชมุชนเพชร

ปทุม	พบว่า	 อายุไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการจดัการสิง่แวดล้อมชุมชนเพชรปทมุ	อย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.05	(	Sig.=.250)

	 1.6	 การเปรียบเทียบความแตกต่างอายุกับการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

เพชรปทมุ	พบว่า	อาชพีมผีลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชน

ในการจดัการสิง่แวดล้อมชุมชนเพชรปทมุ	อย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.05	(	Sig.=.004*)

	 สมมตฐิานที	่2	ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ปัจจัยด้านการสนับสนุนกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพชรปทุม	 อ.เมือง	

จ.ปทุมธานีมีดังนี้

	 2.1	 การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความร่วมมือ

ภาครัฐบาลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ 

สิง่แวดล้อมชุมชนเพชรปทมุ	พบว่า	ความร่วมมอืภาครฐับาล

มีผลต ่อการมีส ่วนร ่วมของประชาชนในการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมชุมชนเพชรปทุม	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05	(Sig.=.000*)

	 2.2	 การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความร่วมมือ

ภาคเอกชนกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ 

สิง่แวดล้อมชมุชนเพชรปทมุ	พบว่าความร่วมมอืภาคเอกชน	

(	NGOs	)มผีลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนเพชรปทุม	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	.05	(	Sig.=.000*)

	 2.3	 การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความร่วมมือ

ภาคประชาชนกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ

สิ่ งแวดล ้อมชุมชนเพชรปทุม	 พบว ่า 	 ความร ่วมมือ 

ภาคประชาชนมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพชรปทุม	 อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	.05	(	Sig.=.000*)

อภิปรายผลการวิจัย
		 จากผลการศกึษาสามารถน�ามาอภปิรายผลได้	ดงันี้

	 1.	 ประชาชนที่อาศัยอยู ่ ในชุมชนเพชรปทุม	 

อ.เมือง	 จ.ปทุมธานี	 มีปัจจัยส่วนบุคคลอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	 0.05:อันได้แก่เพศ	 ระดับการศึกษา	

สถานภาพทางสังคม	 ระยะทางจากที่พักอาศัยถึงแหล่ง 
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ท ่องเที่ยว	 อาชีพและรายได้ซึ่งก็สอดคล้องว ่าป ัจจัย 

ส่วนบุคคลมีผลต่อการมีส่วนร่วมในชุมชน	

	 2.	 ประชาชนที่อาศัยอยู ่ ในชุมชนเพชรปทุม	 

อ.เมือง	 จ.ปทุมธานี	 มีป ัจจัยด้านการสนับสนุนอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ซึ่งก็เล็งเห็นว่าปัจจัย 

ด้านการสนับสนุนมีผลต่อการมีส่วนร่วมในชุมชมที่ระดับ

ปานกลาง	 ขึ้นอยู ่กับปัจจัยในการสนับสนุน	 นอกจากนี ้

ยังพบว่าผู้น�าชุมชนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนา

ชุมชน	 โดยเห็นว่าการพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เป็นหน้าที่มิใช่การเสียเวลาเพราะกิจกรรมพัฒนาก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ชุมชน	

		 3.	 ประชาชนที่อาศัยอยู ่ ในชุมชนเพชรปทุม	 

อ.เมือง	 จ.ปทุมธานี	 มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพชรปทุม	 ทั้งโดยภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง	 จากการศึกษาพบว่าประชาชนโดยรวม

และจ�าแนกตามเพศ	มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจดัการสิง่แวดล้อมโดยรวมและรายด้าน	

3	ด้าน	ได้แก่	ด้านการปฏิบัติงาน	ด้านการ	รับผลประโยชน์

และด้านการประเมินผลไม่แตกต่างกัน	 ยกเว้นด้านการ

ตัดสินใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

 ข้อเสนอแนะ

	 ผลการศึกษาครั้งนี้	ผู้ศึกษามีข้อเสนอบางประการ	

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ	

ของเ ร่ืองการมีส ่วนร ่วมของประชาชนในการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมชุมชนเพชรปทุม	ดังนี้	ทั้งกรรมการหมู่บ้านและ

เครือข่ายควรเร่งท�าความเข้าใจกับประชาชน	 และชุมชน 

ในพืน้ทีใ่ห้เกดิความเข้าใจในรูปแบบและแนวทางการพัฒนา

ให้ตรงกัน	 ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้

ประชาชนในท้องถิ่นเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการเข้ามา 

มส่ีวนร่วม	โดยใช้แรงจงูใจทางด้านสขุอนามยัและเศรษฐกจิ	

เพราะประชาชนและชุมชนเป็นผูไ้ดร้บัผลประโยชน์โดยตรง	

โดยกระท�าการรณรงค์ปลกูจติสานกึให้ประชาชนมส่ีวนร่วม

ในการจดัการสิง่แวดล้อมในชมุชนมากขึน้	ควรเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาชุมชนด้าน

สิ่งแวดล้อมและควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาปฏิบัติ

งานในกิจกรรมที่ด�าเนินงานในชุมชน	 สามารถน�าไปเป็น

แนวทางในการปรบัปรงุและส่งเสรมิให้ประชาชนเข้ามามส่ีวน

ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ประการแรก	 ควรศึกษาบทบาทของผู้น�าชุมชน 

เพชรปทุม

  ประการทีส่อง	ควรศกึษาพฤตกิรรมของประชาชน

ที่มีผลต่อการมีส ่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมชุมชนเพชรปทุม

  ประการที่สาม	 ควรศึกษากระบวนการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพชรปทุมต่อไป
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