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 สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จ้าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของกรรมการชุมชน ในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นกรรมการชุมชน ซึ่งมีชุมชนตั้งอยู่ริม
คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จ้านวน 146 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี ่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบ
ค่า T-test และ F-test การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ถ้าพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD. (Least 
Significant Difference) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน ในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวม ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านโดยเรียงล้าดับจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการร่วมคิด 
รองลงมาได้แก่ ด้านการร่วมด้าเนินการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการร่วมประเมินผล 
ตามล้าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน ในการจัดการปัญหาน้้าเสียใน
คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จ้าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลา
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ พบว่ากรรมการชุมชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้้าเสียใน
คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กรรมการชุมชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
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 3. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม ของกรรมการชุมชน ในการจัดการ
ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  1) ด้านการร่วมคิด ส้านักงานเขต
จอมทองควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือให้มากกว่าที่เป็นอยู่ และควรรณรงค์เรื่องการไม่
ทิ้งขยะลงในแม่น้้าล้าคลอง 2) ด้านการร่วมด้าเนินการ ส้านักงานเขตจอมทอง ควรให้กรรมการชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการปัญหาน้้าเสีย อย่างเป็นรูปธรรม และควร
ด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง 3) ด้านการร่วมประเมินผล เขตจอมทองควรเปิดโอกาสให้กรรมการชุมชน
หรือประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองสนามชัย และใกล้เคียงได้ร่วมตรวจสอบประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมที่จัดขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย ให้เป็นรูปธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่ 
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 The objectives of this thematic paper were as follows; 1) to study community 

committee’s participation in wastewater management in Khlong Sanamchai in 

Chomthong District, Bangkok,2)to compare community committee’s participation 

in wastewater management in Khlong Sanamchai in Chomthong District, Bangkok,  

classified by gender, age, level of education and duration of living in the area, and 3) 

to study suggestions  and a development guideline in community committee’s 

participation in wastewater management in Khlong Sanamchai in Chomthong District, 

Bangkok. The data were collected through questionnaires from 146 samples in 

community located near Khlong Sanamchai in Chomthong District, Bangkok and then 

analyzed by frequency, percentile, mean, standard deviation, t-test, F-test or 

One-way ANOVA and LSD. (Least Significant Difference test). 

 The results of research were found that: 

 1. The participation of community committee in waste water management in 

Khlong Sanamchai in Chomthong district of Bangkok was at a moderate level in 

three aspects. In details, the highest level was on co-thinking, followed by co-

operation and co-evaluation respectively. 

 2. Results of comparison, the community committee with different genders 

had different levels of precipitation in waste water management with statistically 
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significant figure at 0.05.  But the community committee with different ages, levels of 

education and durations of living in the area had levels of precipitation in waste 

water management indifferently. 

 3. Suggestions and recommendations,  1) In Co-thinking: Chomthong district 

office should publicize for cooperation from people in the area and  make a 

campaign for not disposing the waste into canal and river, 2) In Co-operation: the 

community committee should have a role in waste water management substantially 

and continuously, and 3) In Co-evaluation: the community committee and people 

living near Khlong Sanamchai should have an opportunity to evaluate and 

implement projects or activities helping to reduce and solve waste water in Khlong 

Sanamchai.   

KEYWORDS : The community committee’s participation in waste water management 

     in Khlong Sanamchai, Chomthong district, Bangkok 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 กรุงเทพมหานครมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้เกิดชุมชนที่พักอาศัย อาคารสถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งจ านวนประชากร
ที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ าล าคลองหลายสายอยู่ในสภาพเน่าเสีย เนื่องมาจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวันที่มีการปล่อยน้ าเสียลงสู่ท่อระบายน้ า คูคลองสาธารณะ น้ าเสียเหล่านี้ส่งผล
กระทบต่อความเน่าเสียของน้ าในคูคลองของกรุงเทพมหานคร จากการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์
คุณภาพน้ าในคูคลอง ของส านักการระบายน้ า กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
พบว่าในคูคลองจ านวนมากมีค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO : Dissolved Oxygen) ต่ ากว่า 1 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD : Biochemical Oxygen Demand) 
สูงถึง 30-50 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ( ประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน)  
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าคุณภาพน้ าคลองส่วนใหญ่ประสบกับปัญหามลภาวะทางน้ าอยู่มาก  

ส านักงานเขตจอมทอง เป็นหนึ่งใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่ม
เขตกรุงธนเหนือ เป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง และเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการทาง
ทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ี 26.254 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 152,966 คน 
(ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนเขตจอมทอง เมื่อ 31 กรกฎาคม 25560)  แบ่งการปกครองออกเป็น 4 แขวง คือ แขวง
บางมด แขวงจอมทอง แขวงบางขุนเทียน และแขวงบางค้อ มีชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 50 ชุมชน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เคยเป็นแหล่งเกษตรกรรม มีคลองด่าน
หรือคลองสนามชัยเป็นสายน้ าหล่อเลี้ยงชีวิต กล่าวคือประชาชนเคยใช้น้ าในคลองดังกล่าวในการอุปโภคบริโภค 
เป็นคลองสายประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ าที่ส าคัญ สามารถใช้สัญจรไปถึงจังหวัด
สมุทรสาครออกสู่ทะเลอ่าวไทยได้ ปัจจุบันพ้ืนที่ส่วนใหญ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอาคารที่พักอาศัย 
อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ แหล่งเกษตรกรรม จากสถิติเรื่อง
ร้องเรียนที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม พบมีการร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากน้ าเน่าเสีย การทิ้งขยะลง
ในคลอง และปลาตายในคลองสนามชัยอยู่บ่อยครั้ง และจากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าคลองสนามชัย 
(บริเวณวัดสิงห์) ในปี 2559 มีค่า DO เฉลี่ย 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่า BOD เฉลี่ย 17.4 มิลลิกรัม
ต่อลิตร (ส านักงานจัดการคุณภาพน้ า ส านักการระบายน้ า กรุงเทพมหานคร) จะเห็นว่าคุณภาพน้ า
คลองดังกล่าวมีคุณภาพเกินค่ามาตรฐานน้ าผิวดิน เป็นผลให้น้ าในคลองมีคุณภาพต่ า ซึ่งผลกระทบ
ของน้ าเสียที่เกิดขึ้นคือ  น้ าจะมีสีและกลิ่นที่น่ารังเกียจ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า เกิดมลพิษต่อ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งของเชื้อโรคต่าง ๆ สู่มนุษย์ สัตว์ และพืช อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้ง
มลพิษทางน้ าจะส่งผลให้มีการท าลายทัศนียภาพในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของทุกภาคส่วน ถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้
ความส าคัญและเป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยควรให้ความสนใจ เพื่อการพัฒนาในทุกๆด้าน ภาครัฐ
จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมตรวจสอบและร่วมรับผิดชอบ เพ่ือสร้างความร่วมมือร่วมใจและเป็นที่
ยอมรับร่วมกันของทุก ๆ ฝ่าย การสร้างการมีส่วนร่วม อาจท าได้หลายระดับและหลายวิธี ซึ่งบางวิธี
สามารถท าได้อย่างง่าย ๆ แต่บางวิธีก็ต้องใช้เวลา ขึ้นอยู่กับความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ค่าใช้จ่ายและความจ าเป็นในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถกูต้องแก่ประชาชน กรรมการชุมชน การรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วน
ร่วม รวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพของข้าราชการทุกระดับควบคู่กันไปด้วย 

ปัจจุบันกรรมการชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วนร่วม และไม่เห็นถึงความส าคัญในการจัดการ
ปัญหาน้ าเสียในคลองสนามชัย หรือประชาชนจากทุกภาคส่วนในฐานะที่มีส่วนในการเป็นผู้ก่อให้เกิด
ปัญหาน้ าเสีย จึงควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้ าเสียตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มผู้น าชุมชน ซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับประชาชนในชุมชน เพ่ือช่วยแก้ไขหรือเสนอแนะวิธี
แก้ปัญหาน้ าเสียบริเวณคลองสนามชัย ให้สามารถกลับฟ้ืนฟูมาสู่สภาพเดิมได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
สนใจท าการศึกษา การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้ าเสียในคลองสนามชัย 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมให้
ประชาชนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ าเสีย 
และสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการ
ปัญหาน้ าเสียให้มีคุณภาพก่อนปล่อยลงสู่ล าคลอง เพ่ือให้คลองสนามชัยคงอยู่เป็นสายน้ าหล่อเลี้ยงชีวิต
ประชาชน ให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้ าเสียในคลอง
สนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน ในการจัดการปัญหาน้ าเสียในคลองสนาม
ชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่  
 1.2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน 
การจัดการปัญหาน้ าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
 

1.3 สมมติฐานของการวจัิย 
 
 1.3.1 กรรมการชุมชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้ าเสียแตกต่างกัน 
 1.3.2 กรรมการชุมชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการปญัหาน้ าเสียแตกต่างกัน 
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 1.3.3 กรรมการชุมชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้ าเสีย
แตกต่างกัน 
 1.3.4 กรรมการชุมชนที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่างกัน  มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา
น้ าเสียแตกต่างกัน 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย  
 
การศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้ าเสียในคลอง

สนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาดังต่อไปนี้ 
1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  คือกรรมการชุมชนที่มีท าเลที่ตั้งชุมชนอยู่

ตามแนวสองฝั่งคลองสนามชัย ในพื้นที่เขตจอมทอง  เขตจอมทองมีชุมชนจัดตั้งทั้งสิ้น 50 ชุมชน และ
มีชุมชนที่มีท าเลที่ตั้งอยู่ตามแนวสองฝั่งคลองสนามชัยจ านวน 25 ชุมชน ทั้ง 25 ชุมชนมีกรรมการ
ชุมชนรวมกันจ านวน 230 คน  

1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน ในการจัดการปัญหาน้ าเสียในคลองสนามชัย

ในพื้นที่เขตจอมทอง 3 ด้าน คือ 1) ด้านการร่วมคิดและตัดสินใจ  2) ด้านการร่วมด าเนินการ 
3) ด้านการร่วมประเมินผล      

1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่    
การศึกษาครั้งนี้พ้ืนที่ที่ศึกษา คือพ้ืนที่ชุมชนที่ตั้งอยู่ตามแนวสองฝั่งคลองสนามชัย ตั้งแต่

คลองด่านถึงบริเวณคลองวัดสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความยาวประมาณ 2.6 กิโลเมตร 
1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ท าการเก็บข้อมูลภาคสนามและท าการวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน 

พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 4 เดือน 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 
 1.5.1 ท าให้ทราบระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้ าเสียใน
คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
 1.5.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม  ของกรรมการชุมชนในการ
จัดการปัญหาน้ าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  
  1.5.3 ท าให้ทราบข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน
ในการจัดการปัญหาน้ าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
  1.5.4 น าผลการวิจัยที่ ได้ ไปเสนอเป็นข้อมูล  ในการพัฒนาการมีส่ วนร่ วมของ
คณะกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้ าเสียคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  
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1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนในชุมชน มีการกระท าในลักษณะการ
ท างานร่วมกัน มีความต้องการร่วมกันและด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ในการร่วมคิด การร่วมด าเนิน
กิจกรรม และการประเมินผลในการจัดการปัญหาน้ าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
การศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมในครั้งนี้หมายถึงการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านการมีส่วนร่วมในการคิด หมายถึง การที่คณะกรรมการชุมชนมีส่วนร่วมใน
การคิดที่จะแก้ปัญหาน้ าเสียที่เกิดขึ้นในคลองสนามชัย กล่าวคือ เข้ามาร่วมในการศึกษาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาน้ าเสียที่เกิดขึ้นในคลองสนามชัย ร่วมแสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย  ร่วมตัดสินใจ
ในการเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา และร่วมวางแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าเสียใน
คลองสนามชัย 

2) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ หมายถึง การที่คณะกรรมการชุมชนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย กล่าวคือ เข้ามาร่วมในการประชุมวางแผนในการด าเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมช่วยเหลือด้านทรัพยากรในการด าเนินงาน เช่น วัสดุ เงิน และ
สิ่งของ ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาน้ าเสียในคลองสนามชัยในทุกกิจกรรม 
 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง การที่คณะกรรมการชุมชนมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ าเสียในคลองสนามชัย กล่าวคือ คณะกรรมการชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการประเมินผลว่าโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าเสียใน
คลองสนามชัยประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด เกิดความยั่งยืนหรือไม่อย่างไร   

กรรมการชุมชน หมายถึง ตัวแทนของประชาชนในชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจาก
ประชาชนในชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง และมีบทบาทใน
การด าเนินกิจการงาน กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชน 

การจัดการปัญหาน้ าเสีย หมายถึง การกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ท าให้เกิดน้ าเสีย ได้แก่ 
วิธีการทิ้งน้ าเสีย ควบคุมปริมาณการใช้น้ าไม่ให้เกิดน้ าเสีย การบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้น การน ากลับมาใช้
ใหม ่เพ่ือลดมลภาวะจากน้ าเสีย และหมายรวมถึงการแจ้งข้อมูลแหล่งก าเนิดน้ าเสียด้วย 

การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้ าเสีย หมายถึง การที่ตัวแทน
ของประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในทุกด้านของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการปัญหาน้ าเสีย 
ตั้งแต่ร่วมในการคิดริเริ่ม ร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ ร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และ
ประเมินผลในการจัดการปัญหาน้ าเสีย 

คลองสนามชัย หมายถึง คลองสนามชัยที่มีระยะทางตั้งแต่บริเวณคลองด่านถึงบริเวณ
คลองวัดสิงห์ ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร 

ประชาชนผู้พักอาศัยบริ เวณริมคลอง  หมายถึ ง  ผู้ น าชุมชน กรรมการชุมชน 
ผู้ประกอบการและประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในหลังคาเรือน หรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่บริเวณริม
คลองสนามชัย ทั้ง 2 ฝั่ง ตามข้อ 1.6.5  

เพศ หมายถึง เพศของกรรมการชุมชนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
1) เพศชาย  2) เพศหญิง 
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อายุ หมายถึง อายุของกรรมการชุมชนผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ 
1) ต่ ากว่า 39  ปี     2) 39 – 43 ปี     3) 44 – 48 ปี      4) 49 ปี ขึ้นไป           

ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของกรรมการชุมชนผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 

1) ต่ ากว่าปริญญาตรี  2) ปริญญาตรี     3) สูงกว่าปริญญาตรี 
ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่ หมายถึงระยะเวลาเป็นจ านวนปี ที่กรรมการชุมชนอาศัยอยู่ใน

ชุมชน แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 
1) 1 -  10 ปี       2) 11 - 20 ปี     3) 21 ปี ขึ้นไป                   

 

 

 



 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  การศึกษาวิจัยเรื ่อง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน ในการจัดการปัญหาน้ําเสียใน
คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือนํามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้  

2.1 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับกรุงเทพมหานคร 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการปัญหาน้ําเสีย 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับชุมชนเข้มแข็ง 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับกรรมการชุมชนของกรุงเทพมหานคร 
2.6 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน 
2.7 บริบทของพ้ืนที่เขตจอมทอง 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.9 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 

2.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม ได้มีผู้ให้ความหมายดังต่อไปนี้ 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2526, หน้า 25 ) ได้อธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ว่า หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและ
ร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชนเอง และการที่จะสามารถทําให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาและนํามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจําเป็นที่
จะต้องยอมรับปรัชญาที่ว่า มนุษย์ทุกคนต่างปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้ อ่ืนและพร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือกิจกรรมของกลุ่ม 
ขณะเดียวกัน จะต้องยอมรับด้วยความบริสุทธิ์ใจว่ามนษุย์สามารถพัฒนาได้ ถ้ามีโอกาสและได้รับการ
ชี้ทางท่ีถูกต้อง 

เจริญ ภัสระ (2540, หน้า 1-3) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s 
Participation) หรือการมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง ความพร้อมและโอกาสที่ทั้งฝ่ายรัฐบาล และ
ฝ่ายประชาชนหรือชุมชน ยอมรับผิดชอบและทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และยังมีความหมายการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ในทัศนะท่ีแตกต่างกันอีก 4 ความหมาย ดังนี้ 
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่กลุ่มประชาชนหรือขบวนการของ
ประชาชนซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นผู้ที่อยู่ในวงนอกระบบราชการ ได้เพ่ิมความสามารถในการ
ควบคุมทรัพยากรและสถาบันต่าง ๆ ตามสภาวะสังคมท่ีเป็นอยู่ 
  2. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาความสามารถ
ของตนเอง ในการจัดการและควบคุมการใช้ การกระจายทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม 
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เพ่ือประโยชน์ต่อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิก
สังคมและในการมีส่วนร่วม ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญาซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจ
ในการกําหนดชีวิตของตนเองอย่างเป็นตัวของตัวเอง 
  3. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการดําเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ความรู้
และความชํานาญร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กร
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
  4. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
โอกาสและได้ใช้โอกาสที่ได้รับแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิด แสดงออกซ่ึงสิ่งที่เขามี แสดงออกซ่ึงสิ่ง 
ที่เขาต้องการ แสดงซึ่งปัญหาที่กําลังเผชิญและแสดงถึงซึ่งวิธีการแก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติโดยการ
ช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอกน้อยที่สุด 

นที ดิษฐบรรจง (2546, หน้า 12) ได้ให้แนวคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าการมีส่วนร่วม
ของประชาชนจะมีความสมบรูณ์ได้ต่อเมื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
บริหารองค์การ เริ่มตั้งแต่ข้ันแรกของการวางแผน การเสียสละแรงงาน ทรัพย์และร่วมในการปฏิบัติ 
ไปจนถึงการติดตามประเมินผลในช่วงสุดท้ายของกิจกรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิการ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การ 
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546, หน้า 4) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วน
ร่วม คือ การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้า ร่วม การตัดสินใจหรือเคย
มาเข้าร่วมด้วยเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมี อิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอย่าง
ผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วยอย่างแท้จริงยิ่งขึ้นและ การเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของ
โครงการ 
 สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ (2547, หน้า 9) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน
หมายถึง กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาในลักษณะ
ของการเข้าร่วมการจัดการตั้งแต่เข้าร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตาม
การประเมินผลในรูปของชุมชน ที่ได้ประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา 
  2.1.2 ระดับการมีส่วนร่วม 

จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ พบว่า นักวิชาการต่าง ๆ ได้มีการกําหนดระดับการมี
ส่วนร่วมไว้หลากหลาย แต่ในสาระสําคัญมีความคล้ายกันซึ่งจะขอนําเสนอโดยสังเขปดังนี้ ระดับการมี
ส่วนร่วมสามารถแบ่งเป็นสองมิติ คือ 1) ระดับการมีส่วนร่วมในมิติของประชาชน และ 2) ระดับการมี
ส่วนร่วมในมิติของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยรัฐ 

1) ระดับการมีส่วนร่วมในมิติของประชาชน ในด้านของระดับการมีส่วนร่วมในมิติ
ประชาชนนั้น งานวิจัยส่วนมากมักแบ่งระดับการมีส่วนร่วมตาม แนวคิดของ Cohen และ Uphoff 
(1980, หน้า 219-222) ซึ่งได้จําแนกการมีส่วนร่วมเป็น 4 ระดับคือ 1) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ 4) การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล เช่น งานของ สุเมธ ทรายแก้ว (2536) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมี
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ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดอุดรธานี และงานของพิสมัย บุญเลิศ (2548) 
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้ใช้รูปแบบนี้ใน
การแบ่งระดับการมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามการแบ่งระดับการมีส่วนร่วมในมิตินี้ยังสามารถแบ่งได้อีก
เช่นการแบ่งระดับการมีส่วนร่วมแบบ 4 ขั้นตอนคือ 1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ 
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติ 4) การมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล  

2) ระดับการมีส่วนร่วมในมิติของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
ภาครัฐ ระดับการมีส่วนร่วมในมิติของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยรัฐนั้นมีหลาย
รูปแบบแต่ส่วนใหญ่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น พัชรี สิโรรส และคณะ (2546, หน้า 1-5) ได้แบ่งระดับ
ของการมีส่วนร่วมของชุมชนออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 1) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้รับทราบข้อมูล 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน 2) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนําเสนอ
ความคิดเห็นหรือให้ข้อมูล 3) การร่วมมือปรึกษาหารือ 4) การให้อํานาจแก่ประชาชนในการตัดสินใจ 
ซึ่งในระดับนี้คือระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วม 
 การศึกษาของพัชรี สิโรรสและคณะ คล้ายคลึงกับการแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของ ถวิลวดี 
บุรีกุล (2552, หน้า 28-29) ที่ได้แบ่งระดับขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากต่ําสุดไปหาระดับ
สูงสุด 7 ระดับ และจํานวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละระดับจะเป็นปฏิภาคกับระดับของการ
มีส่วนร่วม กล่าวคือ ถ้าระดับการมีส่วนร่วมต่ํา จํานวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมจะมาก และยิ่ง
ระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใด จํานวนประชากรที่เข้ามามีส่วนร่วมก็จะลดลงตามลําดับ ซึ่ง
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามลําดับจากต่ําสุดไปหาสูงสุด ได้แก่  1) ระดับการให้ข้อมูล  
2) ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย  3) ระดับการปรึกษาหารือ  4) ระดับการวางแผน
ร่วมกัน 5) ระดับการร่วมปฏิบัติ  6) การร่วมติดตามตรวจสอบ  7) ระดับการควบคุมโดยประชาชน  
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่นักวิชาการ ได้ให้คําอธิบายแตกต่างกันไป 
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนหรือคนในชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการเข้ามามีส่วนร่วมทํากิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตั้งแต่ร่วมคิด 
ร่วมดําเนินการและร่วมติดตามประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือนําไปสู่เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ 
 
2.2 แนวคิดที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 
  
 2.2.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 บัญญัติให้
กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ดําเนิน
กิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่อง 1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร และตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  2) การ
ทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด  3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4) การรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  5) การผังเมือง  6) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก 
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ทางน้ํา และทางระบายน้ํา  7) การวิศวกรรมจราจร  8) การขนส่ง 9) การจัดให้มีและควบคุม
ตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ  10) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 11) การควบคุมอาคาร 
12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13) การจัดให้มีและบํารุงรักษา
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14) การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (14 ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น 15) การสาธารณูปโภค 16) การ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 17) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน
และฌาปนสถาน  18) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  19) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  20) การ
ควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยใน โรงมหรสพ และสาธารณสถาน
อ่ืน ๆ  21) การจัดการศึกษา  22) การสาธารณูปการ  23) การสังคมสงเคราะห์ 24) การส่งเสริมการ
กีฬา  25) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ  26) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 27) หน้าที่อ่ืน ๆ 
ตามท่ีกฎหมายระบุให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 2.2.2 หน้าที่ในการจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางน้้า ทางระบายน้้าและการจัดการน้้าเสีย
 กรุงเทพมหานคร มีสํานักการระบายน้ํา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนแม่บท 
แผนงานและโครงการเกี่ยวกับระบบป้องกันน้ําท่วม ระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย ก่อสร้างและ
บํารุงรักษาระบบป้องกันน้ําท่วม และระบบระบายน้ํา รวมทั้งจัดหาและพัฒนาระบบพักน้ําแก้มลิง หรือ
ธนาคารน้ํา วางแผน ควบคุมและบริหารจัดการระบายน้ํา การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ปัญหา
น้ําเค็มและภัยแล้ง วางแผน ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับการบํารุงรักษาท่อระบายน้ํา บ่อสูบน้ํา 
การปิดเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ํา การผลิตอุปกรณ์ท่อระบายน้ํา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในพ้ืนที่ ขุดลอกคลองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําในคูคลองและแหล่งน้ํา รวมถึงการพัฒนา
ภูมิทัศน์ริมคลองและป้องกันสิ่งก่อสร้างมิให้รุกล้ําในคูคลอง และแหล่งน้ําสาธารณะ  บํารุงรักษา
สภาพทางระบายน้ํา จัดเก็บขยะ วัชพืชและผักตบชวาในคูคลอง บึงรับน้ําและแหล่งน้ําสาธารณะ 
บริหารจัดการคุณภาพน้ําในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยการติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําสาธารณะ รวมทั้งรวบรวมน้ําเสียจากแหล่งกําเนิดมาบําบัด โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพ่ือให้ได้คุณภาพน้ําตามมาตรฐานสากล 
 2.2.3 การบริหารจัดการคุณภาพน้้าในคลองสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็น
ภาระหน้าที่ของสํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา โดยจะตรวจสอบเฝ้าระวังสถานการณ์มลพิษทางน้ํา ใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความรุนแรงของปัญหา แก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ํา 
โดยกําหนดเป็นแผนหลักและยุทธศาสตร์ในการดําเนินการ กําหนดมาตรการต่าง ๆ ในจัดการปัญหา
มลภาวะทางน้ํา กําหนดโครงการแก้ไขปัญหาน้ําเสีย ตามลําดับความสําคัญและความรุนแรงของ
ปัญหาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่เป็นปัญหามลภาวะทางน้ําของกรุงเทพมหานคร ดําเนินโครงการทั้ง
ออกแบบก่อสร้างและเดินระบบบําบัดน้ําเสีย ให้ได้ตามหลักวิชาการและมาตรฐานการกําจัดน้ําเสีย 
ศึกษาพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียแบบต่าง ๆ ทั ้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง กําหนดมาตรฐานการ
ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียแบบต่าง ๆ เสนอแนวทางการจัดการคุณภาพน้ําทางวิศวกรรม ตลอดจน
ดูแล บํารุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย เฝ้าระวัง ดูแล รักษาและอนุรักษ์แหล่งน้ําคูคลอง ตรวจสอบ
ควบคุมคุณภาพน้ําทิง้จากอาคารสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งน้ําเสีย ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
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รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการจัดการคุณภาพน้ํา และปลูกจิตสํานึกให้ประชาชน
ตระหนักในปัญหามลภาวะทางน้ําและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา  
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการปัญหาน้้าเสีย 
 
 2.3.1 ความหมายน้้าเสีย ได้มีผู้ให้คําจํากัดความของคําว่า “น้ําเสีย” ไว้มากมายหลายท่าน  
  วิทยา เพียรวิจิตร (2525) กล่าวว่า น้ําเสีย หรือน้ําโสโครก (Sewage or Waste Water) 
หมายถึง น้ําที่ผ่านการใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ที่มาจากบ้านเรือน อาคารพาณิชย์ สถานประกอบ 
การต่าง ๆ ตลอดจนโรงงานอุสาหกรรม ซึ่งแหล่งน้ําที่นํามานั้น อาจมีทั้งน้ําใต้ดิน น้ําผิวดินและน้ําฝน
รวมอยู่ด้วย 
  ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติคํา
นิยามของคําว่า “น้ําเสีย” ไว้ในมาตรา 4 ว่า หมายถึงของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลวรวมทั้งมวล
สารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลว 
  สรุปได้ว่า “น้ําเสีย” หมายถึง น้ําที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนจากธรรมชาติหรือสภาพของคุณภาพ
น้ําเสื่อมโทรมลงไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ตามธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากมีการปนเปื้อน
จากสารอินทรีย์และอนินทรีย์ จนทําให้เกิดความเสียหายและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและเกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 2.3.2 แหล่งก้าเนิดน้้าเสีย 
  แหล่งกําเนิดน้ําเสียมีที่มาจากหลายแหล่ง รวมทั้งมาจากการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น้ําเมื่อน้ําถูกใช้ไปในกิจกรรมใด ๆ แล้วก็จะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นของเหลือใช้ที่ถูกปล่อยออกมาจาก
ที่ต่าง ๆ เช่น จากบ้านเรือนในเขตชุมชน อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม การเพาะปลูกและเลี้ยง
สัตว์ น้ําที่ปล่อยออกมานี้จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าน้ําที่ปล่อยออกมาจากแหล่งใด ที่พบ
ส่วนใหญ่มาจาก 3 สาเหตุหลักดังนี้  
 1) น้ําเสียจากบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อยู่รวมกันเป็นชุมชน เป็นย่าน
ที่อยู่อาศัยและย่านการค้าขายจะมีน้ําทิ้งจากการอุปโภคและบริโภค เช่น น้ําจากการซักล้าง และการ
ทําครัว น้ําจากส้วมที่ไม่ได้ผ่านการบําบัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ํา น้ําทิ้ง
เช่นนี้จะทําให้เกิดน้ําเน่าเสียได้ 
 2) น้ําเสียจากการเกษตรกรรม ในการเพาะปลูกปัจจุบันนี้ เกษตรกรใช้สารเคมีมาก
ขึ้น เช่น ปุ๋ย สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งบางชนิดสลายตัวยาก และบางส่วนอาจจะกระจายอยู่ตาม
พ้ืนดิน เมื่อฝนตกหรือเมื่อใช้น้ํารดพืชผักผลไม้น้ําก็จะชะล้างสิ่งปฏิกูล คือมูลสัตว์นี้ลงสู่แหล่งน้ํา ในมูล
สัตว์อาจมีเชื้อโรคและพยาธิปนอยู่เป็นเหตุให้ผู้ใช้แม่น้ําลําคลองได้รับเชื้อโรคจากสิ่งปฏิกูลนั้นได้  

 3) น้ําเสียจากอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปใช้น้ําในปริมาณมากน้อย
แตกต่างกัน น้ําที่ใช้ทําความสะอาดเครื่องมือและพ้ืนที่ในโรงงาน และน้ําทิ้งจากโรงงาน จะเป็นน้ําเสีย
ไหลลงสู่แหล่งน้ํา บางโรงงานอาจมีวัสดุเหลือจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบางประเภทปะปนไปกับน้ํา
ทิ้ง ทั้งหมดนี้เป็นเหตุให้แม่น้ําลําคลองเน่า ส่งกลิ่นเหม็น มีสารพิษปะปนอยู่กลายเป็นมลภาวะที่เป็นพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการทําความสะอาดโรงงาน  น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยลงแหล่งน้ํา
เช่นนี้ จะมีคราบน้ํามันลอยเป็นฝ้า ทําให้ก๊าซออกซิเจนในอากาศไม่สามารถละลายลงไปในน้ํา มีผลทํา
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ให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ําขาดก๊าซออกซิเจน ยิ่งกว่านั้นถ้ามีคราบน้ํามันคลุมผิวพ้ืนน้ํา แสงแดดส่อง
ลอดลงไปใต้น้ําไม่ได้ จะทําให้พืชในน้ําบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารและเจริญเติบโต แล้วยังมี
ผลเสียต่อเนื่องทําให้สัตว์ในน้ําตายด้วย เพราะพืชเล็ก ๆ ในน้ําซึ่งเป็นอาหารของสัตว์ตายเพราะน้ําเสีย 
 2.3.3 ปัจจัยท่ีท้าให้เกิดน้้าเสีย 
  สรุปปัจจัยที่ทําให้เกิดน้ําเสีย อันเนื่องมาจากปัญหามลพิษทางน้ํา ซึ่งมีปัจจัยที่สําคัญ
มีดังนี้  
  1) มีประชากรหนาแน่นขึ้นโดยรวดเร็ว เนื่องมาจากผลของการพัฒนาเศรษฐกิจที่
เน้นด้านวัตถุ และนโยบายด้านประชากรที่ผิดพลาด การกระจุกตัวของประชากรและชุมชนหนาแน่น
เฉพาะแห่ง ทําให้มีกิจกรรมในการดํารงชีวิตประจําวัน การผลิตสินค้าและการค้าขาย ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้มีการใช้และถ่ายเทของเสียลงสู่แหล่งน้ํา ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําธรรมชาติ 
  2) ระบบการระบายน้ําและการบําบัดน้ําเสียที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งจากแหล่งชุมชน
และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการปล่อยให้มีขยะตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วไป 
  3) ระบบการไหลเวียนของแหล่งน้ําธรรมชาติถูกขัดขวาง เนื่องจากการสร้างเขื่อน
ขนาดใหญ่ขึ้นทางต้นน้ํา ทําให้น้ําในแม่น้ํามีอัตราการไหลเวียนและความเร็วในการไหลลดลงแม่น้ํา
ลําคลองถูกทําเป็นถนน หรือการสร้างอาคารบ้านเรือนรุกล้ําลงไปในแม่น้ํา ซึ่งเป็นการปิดกั้นการ
ไหลเวียนของน้ํา ก่อให้เกิดสภาพน้ํานิ่งขัง และเน่าเหม็นขึ้น 
  4) การขาดความรู้ของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ําและผู้ที่สัญจร
ไปมาที่ท้ิงขยะและถ่ายเทน้ําเสียลงสู่แม่น้ําลําคลองโดยตรง 
 2.3.4  คุณลักษณะของน้้าเสีย 
  คุณลักษณะของน้ําเสียที่เกิดจากครัวเรือนที่อยู่อาศัย ประกอบไปด้วยน้ําเสียที่เกิด
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้  
  1) สารอินทรีย์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เช่น เศษข้าว ก๋วยเตี๋ยว น้ําแกง เศษ
ใบตอง พืชผัก ชิ้นเนื้อ เป็นต้น ซึ่งสามารถถูกย่อยสลายได้ โดยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนทําให้ระดับ
ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ลดลงเกิดสภาพเน่าเหม็นได้ ปริมาณของสารอินทรีย์ในน้ํานิยมวัด
ด้วยค่าบีโอดี (BOD) เมื่อค่าบีโอดีในน้ําสูง แสดงว่ามีสารอินทรีย์ปะปนอยู่มาก และสภาพเน่าเหม็นจะ
เกิดข้ึนได้ง่าย  
  2) สารอนินทรีย์ ได้แก่ แร่ธาตุต่าง ๆ ที่อาจไม่ทําให้เกิดน้ําเน่าเหม็น แต่อาจ เป็น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ได้แก่ คลอไรด์, ซัลเฟอร์ เป็นต้น สารอนินทรีย์ที่มีอยู่โดยทั่วไปในของเสียที่ถูก
ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความกระด้าง และทําให้แหล่งน้ํานั้นไม่
สามารถใช้ในด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งใช้อุปโภคและบริโภคตลอดจนใช้น้ําในทางการเกษตรกรรมได้ 
เช่น การเกิดตะกรันในท่อน้ําทําให้ท่ออุดตัน ซึ่งเป็นผลให้ปริมาณน้ําไหลน้อยกว่าปกติ นอกจากนี้น้ํา
กระด้างยังเป็นอุปสรรคต่อการใช้น้ําของโรงงานย้อมผ้า โรงงานเบียร์ และอาหารกระป๋อง น้ํากระด้าง
ในหม้อต้มยังทําให้เกิดตะกรันในหม้อไอน้ํา อาจทําให้ระเบิดได้  
  3) โลหะหนักและสารพิษ อาจอยู่ในรูปของสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์  และสามารถ
สะสมอยู่ในวงจรอาหาร เกิดเป็นสารอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น ปรอท โครเมียม ทองแดง ปกติจะอยู่
ในน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และสารเคมีที่ใช้ในการกําจัดศัตรูพืช ที่ปนมากับน้ําทิ้งจาก
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การเกษตร สําหรับในเขตชุมชนอาจมีสารมลพิษนี้ มาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนบางประเภท เช่น 
ร้านชุบโลหะ อู่ซ่อมรถ และน้ําเสียจากโรงพยาบาล เป็นต้น 
  4) น้ํามันและสารลอยน้ําต่าง ๆ เป็นอุปสรรคต่อการสังเคราะห์แสง และกีดขวางการ
กระจายของออกซิเจนอากาศลดลงสู่น้ํา นอกจากนั้นยังทําให้เกิดสภาพไม่น่าดู 
  5) ของแข็ง เมื่อจมตัวสู่ก้นลําน้ํา ทําให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจนที่ท้องน้ํา ทําให้แหล่ง
น้ําตื้นเขิน มีความขุ่นสูง มีผลกระทบต่อการดํารงชีพของสัตว์น้ํา 

 6) สารก่อให้เกิดฟอง สารซักฟอก ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ ฟองจะกีดกันการกระจาย
ของออกซิเจนในอากาศสู่น้ํา และอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

 7) จุลินทรีย์ น้ําเสียจากโรงฟอกหนัง โรงฆ่าสัตว์ หรือ โรงงานอาหารกระป๋อง จะมี
จุลินทรีย์เป็นจํานวนมากจุลินทรีย์เหล่านี้ใช้ออกซิเจนในการดํารงชีวิตสามารถลดระดับของออกซิเจน
ละลายน้ําทําให้เกิดสภาพเน่าเหม็น นอกจากนี้จุลินทรีย์บางชนิดอาจเป็นเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อ
ประชาชน เช่น จุลินทรีย์ในน้ําเสียจากโรงพยาบาล 

 8) ธาตุอาหาร ได้แก่ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เมื่อมีปริมาณสูงจะทําให้เกิดจาก
การเจริญเติบโตและเพ่ิมปริมาณอย่างรวดเร็วของสาหร่าย (Algae Bloom) ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญทําให้
ระดับออกซิเจนในน้ําลดลงต่ํามากในช่วงกลางคืน อีกทั้งยังทําให้เกิดวัชพืชน้ํา ซึ่งเป็นปัญหาแก่การ
สัญจรทางน้ํา 

 9) กลิ่น เกิดจากก๊าซไฮโตรเจนซัลไฟล์ ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์
แบบไร้ออกซิเจน หรือกลิ่นอ่ืนๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานทําปลากระป๋อง โรงงาน
ฆ่าสัตว์ เป็นต้น 

  2.3.5 ผลกระทบของปัญหาน้้าเสีย 
  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาน้ําเสีย จะมีความรุนแรงของปัญหาแตกต่างกันไปตาม
ปริมาณและความเข้มข้นของสารพิษในน้ํา ซึ่งผลกระทบนี้อาจมีเพียงเล็กน้อย ตั้งแต่การรบกวนหรือ
ทําลายธรรมชาติ หรือมีมากจนระบบนิเวศเสียสมดุล สรุปผลกระทบของน้ําเสียที่มีต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมมีดังนี้  

1) ผลกระทบต่อพืชและสัตว์ 
  น้ําเสียเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อพืชและสัตว์ เช่น กรณีการปล่อยสารปรอทที่เกิด
จากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ลงสู่ทะเลในอ่าวมินามาตะ ประเทศญี่ปุ่น หรือกรณีสารตะกั่วที่เกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ โรงงานน้ํามัน โรงงานทําสี หรือกรณีสารโครเมียมที่เกิดจากโรงงานชุบ
โลหะ โรงงานฟอกหนังและสารพิษอ่ืน ๆ เมื่อละลายในน้ําในปริมาณมาก ๆ จะมีผลทําให้สัตว์น้ําไม่
สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ หรือแม้แต่สารพวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส เมื่อลงสู่แหล่งน้ําจะทําให้พืชน้ําเกิด
ความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น สาหร่าย ผักตบชวา ซึ่งพืชน้ําเหล่านี้จะดึงออกซิเจนจากน้ําไปใช้หมด 
ทําให้สัตว์น้ําและพืชน้ําอ่ืน ๆ ขาดอากาศในการหายใจส่งผลกระทบต่อการประมง และชีวิตของ
มนุษย์ที่บริโภคพืชและสัตว์น้ําที่มีสารพิษสะสมอยู่ด้วย 
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  2) ผลกระทบต่อการเกษตร 
  เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมซึ่งต้องใช้น้ําเป็นหลักในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ถ้าหากน้ํานั้นเกิดสภาพเน่าเสียจนไม่
สามารถใช้ประโยชน์ได้ จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
  3) ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ 
  เนื่องจากน้ําเสียสามารถเป็นพาหะนําโรคต่างมาสู่มนุษย์ และเชื้อจุลินทรีย์ประเภท
แบคทีเรียโคลิฟอร์ม จะก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น บิด อหิวาตกโรคหรือเชื้อ
ประเภทไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังเป็นแผลเน่าเปื่อยพุพอง ผิวหนังมีผื่นคัน รวมทั้งยังเป็นแหล่งแพร่
เชื้อโรคหรือทําให้เกิดการผ่าเหล่า (Mutation) และไม่ปกติเป็นโรคมะเร็งอันเนื่องจากของเสียจําพวก
สารกัมมันตรังสี 

4) ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
  การที่น้ํามีกลิ่นเหม็น มีสีดํา มีก๊าซและกลิ่น ทําให้แหล่งน้ํามีสภาพไม่น่าดูไม่
เหมาะสมต่อการพักผ่อนหย่อนใจ ทําให้มีผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศโดยเฉพาะธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจะเกิดความเสียหาย มีผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก   
  5) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  ปัญหาน้ําเสียทําให้คุณภาพน้ําในแม่น้ําเสื่อมโทรมลง และทําให้ระบบนิเวศ
เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่สามารถฟ้ืนฟูให้กลับคืนมาได้เหมือนเดิม หรืออาจจะฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ได้ แต่
อาจจะไม่ดีดังเดิมได้อีก รวมทั้งจะต้องเสียงบประมาณค่าใช่จ่ายจํานวนมากในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ให้ดีได้อย่างเดิม 
  นอกจากนี้การเน่าเสียของน้ํายังส่งผลกระทบด้านทัศนียภาพ เนื่องจากน้ําโสโครก
จากแหล่งชุมชนที่มีปริมาณของตะกอนที่แขวนลอยอยู่มากทําให้น้ําเปลี่ยนสีได้ ดังนั้นการเน่าเสียของ
น้ําจะทําให้แหล่งน้ํานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสีและกลิ่น ก่อให้เกิดความรําคาญต่อประชาชนที่อาศัย
ใกล้เคียงแหล่งน้ํานั้นจนทําให้ความสวยงามลดลงได้ 
 สรุปว่าน้ําเสียเป็นน้ําที่คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ตามธรรมชาติได้ 
มีแหล่งกําเนิดหรือที่มาจากทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งเพ่ิมจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กิจกรรมในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนมีการใช้น้ําและถ่ายเทของเสียลงสู่แหล่งน้ํา หรือจาก
โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ําเสียจากกระบวนการผลิตโดยไม่ผ่านการบําบัดลงสู่คูคลองสาธารณะ 
การทิ้งขยะลงแม่น้ําลําคลอง ส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์น้ํา ไม่สามารถใช้น้ําสําหรับการเกษตรได้ 
กระทบต่อการท่องเที่ยวและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ปัญหาน้ําเสียดังกล่าว
จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยใช้การมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน 
 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง  
 

เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 จากความผิดพลาดของการพัฒนาประเทศ  ความ
อ่อนแอแผ่ขยายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทําให้เกิดกระแสการหวนกลับมาสนใจ  “ชุมชน” 
และ “ความเข้มแข็งของชุมชน” กว้างขวางมากขึ้น และถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 และ ต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป็นลําดับ 
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ซึ่งมุ่งเน้นความเข้มแข็งที่มาจากฐานรากเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริงจากการที่ผู้วิจัยได้  ศึกษา
เอกสารต่าง ๆมีนักวิวชาการหลากหลายท่านได้ให้ความหมายมีรายระเอียดดังต่อไปนี้  

ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง คําว่า“ชุมชนเข้มแข็ง” ถูกให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย
ตามทัศนะและ ประสบการณ์ทํางานของนักวิชาการแต่ละท่าน ดังนี้ ประเวศ วะสี ได้ให้ความหมายว่า 
หมายถึง ชุมชนทีมีสมาชิกมีความสามารถในการ บริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนา
ศักยภาพของคนในชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาความ ยากจนและปัญหาอ่ืนๆ ให้สามารถเผชิญกับภาวะวิกฤต
ต่าง ๆ ได้ ความเข้มแข็งของชุมชนเกิดจากการ ที่คนที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันเข้ามาร่วมคิดร่วมทํามี
ความเอ้ืออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการ ปฏิบัติ ความเป็นชุมชนจะทําให้มีศักยภาพในการ
แก้ไขปัญหาทุกชนิดทั้งทางเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การเมืองและสุขภาพ  

เสรี พงศ์พิศ (2531, หน้า 89) ได้ให้ความหมายว่า ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนที่มี
ศักยภาพในการ พ่ึงตนเอง สามารถบริหารจัดการตัวเอง จัดการทรัพยากร มีความรักท้องถิ่นเคารพใน
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายพออยู่พอกินมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและสมดุลกับ
ธรรมชาติ 

อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2544, หน้า 28) ได้ให้ความหมายว่า ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชน
ที่สามารถ ปรับตัวในการที่จะจัดการความสัมพันธ์แบบใหม่ขึ้นมาเพราะระบบนิเวศและความสัมพันธ์
ที่มีอยู่กับ ภายนอกและภายในไม่ได้อยู่คงที่ดังนั้นชุมชนใดสามารถพัฒนาหรือสร้างสรรค์กฎเกณฑ์
ใหม่ๆ หรือ ระบบความรู้ใหม่ๆ หรือการจัดองค์กรใหม่เพ่ือปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านั้น
ได้โดยอาศัย การคํานึงถึงการเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์เคารพในศักดิ์ศรีคนอ่ืน ๆ พร้อม ๆ กับ
การให้อํานาจต่าง ๆ ยอมรับในสิทธิความชอบธรรมของตัวเองความสามารถในการสะสมทุนทางสังคม
หลายอย่างเข้า ด้วยกันและคงทําให้ทุนทางสังคมเหล่านี้ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงภายนอกและ
สภาพนิเวศน์ที่ตนเองอยู่อย่างเหมาะสมนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงชุมชนนั้น ควบคุมชะตากรรมของ
ตัวเองได้ น่าจะเป็นพลังที่ เรียกว่า “ชุมชนเข้มแข็ง”  

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2541, หน้า 102) ได้ให้ความหมายว่า ชุมชนที่เข้มแข็งโดยพ้ืนฐาน
ควรมี ลักษณะที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทาง/วิธีการที่จะนําไปสู่สิ่งที่เขาใฝ่ฝันฐานของ
สังคมที่เข้มแข็ง หมายถึง ความเข้มแข็งในทุกด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ จิตใจ สังคมวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม การเมืองการปกครอง แม้กระทั่งเรื่องศาสนา เรื่องจริยธรรม คุณธรรม รวมทั้งคุณภาพ
ของผู้นําคุณภาพของบุคคล คุณภาพของประชากร ที่มีการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่
มีส่วน เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเป็นอย่างดี 

สรุปได้ว่าชุมชนเข้มแข็งเป็นชุมชนที่สามารถจัดการกับชุมชนของตนได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรม มีนักวิชาการบางท่านได้อธิบายความหมายในลักษณะที่
เฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ละมิติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการบาง
ท่านได้ให้ความหมายของชุมชนเข้มแข็งผ่านตัวแทนของคําว่าประชาคมเข้มแข็งอีกด้วย ในความเข้าใจ
ของผู้เขียนเห็นด้วยว่า กล่าวถึง แทนกันได้เพราะคําว่าประชาคมที่มีการนํามาใช้ในสังคมไทยนั้น 
หมายถึง การรวมตัวกันของประชาชนที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ 
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน 
 
 2.5.1 ร่วมคิดหรือร่วมท้าในการพัฒนา 
 ในการพัฒนาชุมชน สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชาวบ้านที่มีส่วนในการร่วมคิด
และร่วมทํา เพราะชาวบ้านมีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนาชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ช่วงหลังจะเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน 
 การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ตระหนักรู้ รับรู้ มีโอกาส
เข้ามาแสดงบทบาท ทัศนคติ และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการพัฒนา ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาชุมชนของตนเอง เป็นการเน้นการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และความ
ชํานาญและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและมีทักษะของประชาชนในการแก้ไขปัญหาร่วมกับการ
ใช้วิทยาการภูมิปัญญาที่เหมาะสมชัดเจน โปร่งใส ต่อเนื่อง และเป็นระบบ ซึ่งขั้นตอนของการมีส่วน
ร่วมของชาวบ้านโดยมีการแบ่งเป็นระดับ ดังนี้ 
ตามทฤษฎี Cohen and Uphoff กล่าวถึงข้ันตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่ามีดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) 
 2. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา (Decision Making) 
 3. การมีส่วนร่วมในการดําเนินการแก้ไขปัญหา (Implementation) 
 4. การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการ (Benefits) 
 5. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
 ในการพัฒนาชุมชน สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชาวบ้านที่มีส่วนในการร่วมคิด
และร่วมทํา เพราะชาวบ้านมีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนาชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ช่วงหลังจะเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านกล่าวคือ
จะต้องสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับชาวบ้าน ด้วยหลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
หมายถึง การเปิดโอกาสให้ชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกัน ได้
แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 1. การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในระดับต่ําที่สุด แต่เป็นระดับที่
สําคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่หน่วยงานจะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้าสู่กระบวนการมีส่วน
ร่วมในเรื่องต่างๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้ อมูล
ข่าวสารผ่านทางเสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ 
และการให้ข้อมูลผ่าน เป็นต้น 
 2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับ
ฟังความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ เป็นต้น 
 3. การเก่ียวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะทางที่
นําไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิง
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ปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือ
เสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น 
 4. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มชาวบ้านผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น 
คณะกรรมการที่มีฝ่ายชาวบ้านร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น 
 5. การเสริมอํานาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้
ชาวบ้านเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านที่
มอบอํานาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น 
 กระบวนการมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือการปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมกับประโยชน์การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนา มิได้หมายถึงการให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรรมการพัฒนาของรัฐตามที่รัฐกําหนด แต่ 
หมายถึง การให้ประชาชน กลุ่ม ชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจกําหนดทิศทางการพัฒนาการ
ดํารงชีวิต ร่วมปฏิบัติตามแผนของกลุ่มหรือของชุมชนและรับประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐเป็นเพียง
ผู้สนับสนุนการร่วมคิดและตัดสินใจภายในกลุ่มเป็นเรื่องยากที่จะทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมจริง ๆ  และ
เป็นอิสระในการแสดงออก เพราะสมาชิกในกลุ่มมีศักยภาพ ฐานะอํานาจทางสังคมแตกต่างกัน ปัจจัย
วัฒนธรรมบางประการเป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระในการแสดงออก คนแต่ละคนต่างมีมุมมองใน 
การตัดสินคุณค่าเรื่องต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน ประสบการณ์ต่างกัน เหล่านี้อาจนําไปสู่การไม่ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
 การมีส่วนร่วม เป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องทางความคิด จิตใจ อารมณ์ และทางกาย การมีส่วน
ร่วมมีความหมายมากกว่าการเป็นส่วนหนึ่ง การมีส่วนร่วมมีความหมายทั้งในด้านปริมาณ และ
คุณภาพ การมีส่วนร่วมครอบคลุมทั้งมิติด้านความสามารถ เวลา และโอกาสที่จะมีส่วนร่วม การมีส่วน
ร่วมเป็นการกระทํา จึงมีทั้งผู้กระทํา ผู้ถูกกระทําหรือผู้รับ และสาธารณชนผู้เป็นบริบทของการกระทํา 
การมีส่วนร่วมเป็นปรากฏการณ์ที่มีความหมายหลากหลาย เป็นความพยายามร่วมกันในชุมชนเพ่ือ
แก้ปัญหาและบรรลุความต้องการโดยเริ่มจากการ รับรู้ร่วมกัน  คิดร่วมกัน และ กระทําร่วมกันใน
โครงการอย่างต่อเนื่อง 
 2.5.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 การบริหาร คือกระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการและการควบคุมการ
ปฏิบัติการในองค์การ และการใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 
หรืออีกความหมายหนึ่ง คือ กระบวนการทํางานเพ่ือก่อให้เกิดการทํางานที่เป็นผลสําเร็จด้วยการใช้
บุคคล และทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุซึ่งเป้าหมายของความต้องการ 
 การมีส่วนร่วม คือทรัพยากรในการบริหารที่เป็นส่วนของบุคคลในแต่ละระดับการปฏิบัติมี
ส่วนในกระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ และควบคุมการปฏิบัติในแต่ละส่วนอย่างเต็ม
ความสามารถ ทั้งในทิศทางเพ่ือการปฏิบัติด้านเดียว หรือการนําเสนอซึ่งความคิดในการดําเนินการ
ตามกระบวนการนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งการบริหารแบบมีส่วนร่วม จึงหมายถึง การที่บุคคลในองค์กร
หรือต่างองค์กรได้ร่วมกันเพ่ือจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
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สําเร็จ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมนั้น ๆ จะอยู่ในขั้นตอนใด ๆ ก็ตาม โดยขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ข้อจํากัดขององค์กรในแต่ละกระบวนการ ของการดําเนินการบริหารเป็นเกณฑ์ 
หลักการในการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 1. มีการจัดสรรหน้าที่และอํานาจ ในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานคนในองค์กร หรือ
ทีมงาน เพ่ือต้องการให้มีทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
 2. การก่อให้เกิดสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคนและองค์กรได้อย่างแท้จริง และผลักดัน
ให้คนในองค์กรได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มท่ี เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กร 
 3. รับรู้ปัญหาที่เกิดข้ึนและลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในการทํางาน 
 4. ทําให้ทุกคนในองค์กรต้องรวมตัวกันเป็นทีมงาน (Teamwork) เพ่ือผนึกกําลังและ
ศักยภาพ ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่งการทํางานลักษณะดังกล่าวนั้นจะเป็นไปตาม
หลักการขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) บุคคลในการมีส่วนร่วมเพ่ือการ
บริหารงานหรือการจัดการงานสามารถท่ีจะแยกได้กว้าง ๆ คือ 
 1. ภายในองค์กรจะประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชา (ผู้บริหารระดับสูง) ผู้บริหาร
ระดับกลาง (กลุ่มงานต่าง ๆ) และผู้ปฏิบัติ (คนงาน ผู้ทํางานระดับล่าง) สายสัมพันธ์ของบุคคลใน
องค์กรจะเป็นไปตามลักษณะบังคับบัญชาตามลําดับ โดยทั่วไปขององค์กรแล้วจะมีข้อกําหนดไว้เป็น
แนวทางอย่างชัดเจน ซึ่งทุกระดับต้องปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการเสมอ การมีส่วนร่วมเพ่ือการ
จัดการในองค์กรจึงเป็นในทิศทางเพ่ือการปรับปรุง พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของการ
ดําเนินการในแต่ละองค์ประกอบความจําเป็นของการมีส่วนร่วมอาจไม่ทั้งหมดของบุคคลในทุกระดับ
อาจเฉพาะเพียงแต่ในระดับเดียวกันเท่านั้น หรือเหนือข้ึนไปในระดับหนึ่งก็เป็นไปได้ลักษณะการมีส่วน
ร่วมของการจัดการหรือบริหารภายในองค์กรมีรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมรูปแบบ
เบื้องต้นก็คือการเสนอเช่นข้อคิดเห็นเป็นเอกสารผ่านกระบวนการสอบถามหรือโดยส่งเอกสาร 
 2. ต่างองค์กรจะประกอบด้วยในหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่จัดกระทําให้
ระดับผู้บริหารระดับสูง การมีส่วนร่วมจะเป็นในรูปของการให้ความเห็น ข้อคิดแลกเปลี่ยนหรือ
สนับสนุนเพ่ือการจัดการ หรือระดับผู้ปฎิบัติก็เป็นในทิศทางของการจัดการร่วมกันในกิจกรรมอย่าง
เดียวกัน ทั้งนี้โดยผลประโยชน์ขององค์กรทั้งสองต้องไม่ขัดแย้งหรือมีการสูญเสียผลประโยชน์ต่อกันใน
รูปใด ๆ ในการมีส่วนร่วมของบุคคลในระบบราชการ จะเห็นได้ว่ามีในหลายลักษณะเช่นเดียวกับรูป
ขององค์กรในปัจจุบัน ความสําคัญของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เป็นเหตุผลที่จําเป็นต่อการ
บริหารหรือการจัดการองค์กร คือ 
 1. ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานที่มุ่งหวัง 
 2. กระบวนการตัดสินใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรได้กว้างขวาง
และเกิดการยอมรับได้ 
 3. เป็นหลักการของการบริหารที่เป็นผลต่อการดําเนินการเชิงวิเคราะห์ด้วยเหตุผล
วิวัฒนาการเพื่อความคิด (การเปิดกว้าง) การระดมความคิด (ระดมสมอง) ซึ่งนําไปสู่การตัดสินใจได้ 
 4. ลดช่องว่างของระบบการสื่อสารในองค์กรและขจัดปัญหาความขัดแย้งได้ 
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 การบริหารงานภาครัฐที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result Based Management) คือการ
บริหารงานภาครัฐในปัจจุบันจะต้องสามารถวัดและตรวจสอบได้ว่างานที่ทําอยู่ในปัจจุบันนั้นสัมฤทธิ์
ผลหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องอาศัยการทํางานแบบมีส่วนร่วมเป็นหลัก 
ขั้นของความส้าเร็จที่ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมและบุคคลยอมรับ อาจได้แก ่
 1. การเรียนรู้ในกิจกรรมของตนหรือหน้าที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นผลต่อความรู้สึกใน
การอยากรู้ อยากเข้าใจ และอยากเข้าไปมีส่วนร่วม  
 2. สไตล์การทํางานของแต่ละบุคคล เป็นโอกาสของการเลือกเพ่ือให้ตนเองก้าวต่อไปหรือ
ได้รับการสนับสนุน 
 3. ความมีอารมณ์ท่ีมั่นคง 
 4. การยอมรับจุดอ่อนของตนเอง หรือความบกพร่องต่าง ๆ ของตนเอง 
 5. รู้ตนเอง จุดแข็งท่ีมีอยู่หรือศักยภาพของตนเอง 
 6. มีความคิดเห็นในเชิงทะเยอทะยาน โดยเป้าหมายเป็นจุดน่าทดลองเสี่ยงเพ่ือความสําเร็จใน 
งานของตนเอง 
 7. สร้างข่ายงานได้โดยมีการพ่ึงพาต่อกัน ทั้งเพ่ือน, ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา 
 8. เรียนรู้การทํางานเป็นกลุ่มว่ามีขั้นตอนอย่างไร 
 9. เรียนรู้ที่จะเงียบ  
 10.  ถือสัตย์ เป็นแบบแผนการทํางาน 
คุณสมบัติของบุคคลเพื่อการมีส่วนร่วม 
 1. หาแนวคิดและวิธีการในการทําสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นเสมอตลอดเวลา 
 2. แสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาเอง 
 3. รู้จักใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. วางแผนไว้ล่วงหน้าโดยมีระยะเวลา 
 5. มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ทํา 
 6. เป็นสมาชิกที่ดีและเป็นผู้นําที่ดีด้วย 
 7. สร้างแรงกระตุ้นต่อตนเองและรู้ว่าอะไรคือแรงจูงใจ 
 8. รู้งานทุกส่วนและหน้าที่อย่างดี 
 9. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 10. สํานึกถึงการสูญเปล่าและรู้ต้นทุน 
 11. แสวงหาแรงจูงใจที่ไม่มีเงินเกี่ยวข้อง 
 12. ปรับและรับฟังความคิดเห็นได้ในทุกระดับ 
 13. สนใจงานที่ทําแทนการพยายามหางานทําท่ีสนใจ 
 14. มีความสม่ําเสมอ 
 15. เชื่อว่าการทํางานเป็นผลให้ฉลาดและไม่เป็นเรื่องหนักงาน 
 16. ไม่บ่น 
 17. ทํางานได้ดีกว่ามาตรฐาน 
 18. นิสัยในการทํางานที่ดี 
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 19. เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้เร็วและทันสมัย 
 20. มีประวัติดีและก่อผลงานสม่ําเสมอ 
 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลในองค์กร สิ่งที่มีผลต่อการก่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมที่สําคัญท่ีสุด คือ แรงจูงใจ และภาวะของบุคคล (ผู้นํา)  
 แรงจูงใจ คือ สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้น เพ่ือก่อให้เกิดการกระทําของพลังในบุคคลส่งผลต่อการ
แสดงซึ่งพฤติกรรมและวิธีการในการทํางานเพ่ือบรรลุเป้าหมายหลักที่ต้องการ เพราะแรงจูงใจมีผลต่อ
กระบวนการทํางานของคนในทิศทางแห่งประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายลักษณะของ
แรงจูงใจจะแสดงออกได้โดยลักษณะพฤติกรรมซึ่งมีหลายทิศทางขึ้นอยู่ กับบุคคล และ ขึ้นกับ
ธรรมชาติแห่งความต้องการของบุคคลด้วย ทั้งนี ้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยเป็นไปตามความ
ปรารถนา ความคาดหวัง และจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ของตนเอง ความสําคัญของแรงจูงใจต่อกระบวนการ
มีส่วนร่วม มีคํากล่าวว่า “ผู้บริหารที่ดีคือ ผู้ที่สามารถทํางานให้สําเร็จได้โดยผู้ร่วมงาน” หมายถึง การ
ที่องค์กรหรือผู้บริหารขององค์กรต้องให้ความสําคัญ และนํามาใช้ในกิจการต่าง ๆ ของงาน เพ่ือส่งผลให้ 
 1. การร่วมมือร่วมใจเพ่ืองาน 
 2. ความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อองค์กร 
 3. เกื้อหนุนให้เกิดระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือผลในการกํากับควบคุมคนในองค์กร 
 4. การเกิดความสามัคคีในองค์กรหรือกลุ่ม 
 5. เข้าใจต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ร่วมกันของบุคคลในองค์กร 
 6. สร้างความคิดใหม่เพ่ือองค์กร 
 7. มีศรัทธาความเชื่อมั่นต่อตนเองและกลุ่ม 
 ภาวะผู้น้า มีผลต่อการมีส่วนร่วมขององค์กรหรือบุคคลในองค์กร ในทิศทางของกระบวนการ
ตัดสินใจ เพราะการมีแรงจูงใจให้ปฏิบัติหรือการมีส่วนร่วมให้ปฏิบัติใด ๆ หากกระบวนการตัดสินใจไม่
เป็นผลแล้ว ยังส่งผลต่อการที่ไม่บรรลุความสําเร็จได้การตัดสินใจในระดับผู้นําขึ้นอยู่กับ 
 1. ความเชี่ยวชาญ คือ การยอมรับและให้ความร่วมมือ 
 2. ความดึงดูดใจ คือ เหตุผลทางอารมณ์และอิทธิพลซึ่งเป็นพรสวรรค์เฉพาะตัว 
 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Participation) ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาชนบท ทั้งนี้ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ที่มุ่งเน้นคนเป็นสําคัญ
มากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้พยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงล่าง 
(Top - down) มาเป็นจากระดับล่างขึ้นบน (Bottom - up) แนวทางดังกล่าวสอดรับกับแนวคิดของ 
 โอคเลย์ (Oakley. 1984, P.17) ได้กล่าวว่า แนวทางจากระดับล่างขึ้นบนนี้ เกี่ยวข้องอย่างยิ่ง
กับแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหาย (Missing ingredient) ในกระบวนการพัฒนา 
การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น มีนักวิชาการได้อธิบายและให้ความหมาย ปัจจัย ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รูปแบบของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไว้มากมาย ซึ่งผู้วิจัยได้นํามากล่าวไว้เท่าที่
จําเป็นและสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาดังนี้ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนมีส่วนร่วมของ
ชุมชนนั้นมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้  
 โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff. 1981, P.6) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วม
ของชุมชนว่า สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิต ิได้แก่  
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 1. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรทําอะไรและทําอย่างไร 
 2. การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 
 3. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 
 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 
 โดยสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพล
ต่อกระบวนการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอ
ภาค องค์การสหประชาชาติ (United Nation. 1981, P.5) และรีเดอร์ (Reeder. 1974, P.39) ได้ให้
ความหมายเจาะจงถึงการมีส่วนร่วม ว่าการมีส่วนร่วมเป็นการปะทะสังสรรค์ทางสังคม ทั้งในลักษณะ
การมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วมของกลุ่ม นอกจากนี้  
 สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2547) ศึกษาเรื่องชุมชนกับการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา สรุปได้ว่า การมี
ส่วนร่วมของชุมชนแบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
 1. ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเกี่ยวข้องทางด้านเหตุผล โดยการเปิดโอกาสให้
สังคม องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ หน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน ตั้งแต่การคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การร่วมปฏิบัติและการรับผิดชอบใน
ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริม ชักนํา สนับสนุนให้การดําเนินงานเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนตาม
จุดมุ่งหมายที่กําหนดด้วยความสมัครใจ  
 2. ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ เป็นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ที่การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ อารมณ์ รวมทั้ง ค่านิยมของประชาชนเป็นเครื่องชี้นําตนเองให้
เข้ามามีส่วนร่วม แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การกระทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ทําให้ผู้ที่
เข้ามามีส่วนร่วม เกิดความผูกพัน มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ดําเนินงานด้วยความสมัครใจ 
 จากแนวคิดและทัศนะที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สามารถแยกประเด็นสรุปได้ว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนเกิดขึ้นจาก เป้าหมายที่ต้องการ ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ความ
ผูกพัน การเสริมแรง โอกาส ความสามารถ การสนับสนุน ความคาดหมายในสิ่งที่ต้องการ โดยมี
พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม ดังนี้  
 1. การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของเหตุผล 
 2. การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของค่านิยม 
 3. การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของประเพณี 
 4. การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของความผูกพัน ความเสน่หา 
 โดยสรุป การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น เกิดจากจิตใจที่ต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ง เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มคนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม  ซึ่งการเร้าให้คนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น ผู้ดําเนินงานจะต้องมีความเข้าใจในวิธีการดําเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี 
ทัศนคติของบุคคล เพ่ือให้เกิดความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม 
 2.5.3 ปัจจัยท่ีท้าให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 การที่ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมนั้น มีปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ซึ่งมี
นักวิชาการได้เสนอแนวคิด ดังนี้ 
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 คูฟแมน (Koufman.1949, P.7) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในชนบท 
พบว่า อายุ เพศ การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได้และระยะเวลาการอยู่อาศัยในท้องถิ่น 
มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ประยูร ศรีประสาธน์ (2542, หน้า 5) ได้นําเสนอปัจจัยของการมีส่วนร่วม ว่าปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วม มีด้วยกัน 3 ปัจจัย คือ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ 
 2. ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ รายได ้และการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
 3. ปัจจัยด้านการสื่อสาร ได้แก่ การรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล 
จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปปัจจัยต่อการมีส่วนร่วมทํากิจกรรมได้ ดังนี้ 
 1. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ต่าง ๆ 
 2. ลักษณะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ รายได้ 
 3. การได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร และแหล่งที่มาของข่าวสาร 
 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพ่ือการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรม 
หนึ่งให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้น มีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 ฟอร์นารอฟ (Fornaroff. 1980, P.104) เสนอว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มี
ขั้นตอนการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 1. การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในการกําหนดเป้าหมาย กลวิธี ทรัพยากรที่ต้องใช้ ตลอดจน
การติดตามประเมินผล 
 2. การดําเนินงาน 
 3. การใช้บริการจากโครงการ 
 4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 อภิญญา กังสนารักษ์ (2544, หน้า 14–15) ได้นําเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนว่า 
ชุมชนต้องมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน คือ 
 1. การมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน  
ร่วมตัดสินใจกําหนดความต้องการและร่วมลําดับความสําคัญของความต้องการ 
 2. การมีส่วนร่วมในข้ันการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทาง 
การดําเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวิทยากรที่จะใช้ในโครงการ 
 3. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดําเนินโครงการ ทําประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยร่วมช่วยเหลือ
ด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน 
 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ เพ่ือให้รู้ว่าผลจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้หรือไม่ โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเนื่องหรือประเมินผลรวมทั้ง
โครงการในคราวเดียวก็ได้ 
 อคิน รพีพัฒน์ (2547, หน้า 49) ได้แบ่งข้ันตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
 1. การกําหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข  
 2. การตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหา 
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 3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
 4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2541) ขั้นตอนการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน ได้สรุปและนําเสนอ
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 
 ลักษณะที ่1 มีข้ันตอน ดังนี้  

1. การคิด 
2. การตัดสินใจ 
3. การวางแผน 
4. การลงมือปฏิบัติ 

 ลักษณะที ่2 มีข้ันตอน ดังนี้  
1. การกําหนดปัญหา 
2. การวางแผน 
3. การดําเนินงาน 
4. การประเมินผล 
5. การบํารุงรักษา และพัฒนาให้คงไว้ 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งหมดสรุปได้ว่า ขั้นตอนของการเข้ามา
มีส่วนร่วมของชุมชนนั้นมี 7 ขั้นตอน ได้แก่  

1. การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไข 
2. ตัดสินใจกําหนดความต้องการ 
3. ลําดับความสําคัญ 
4. วางแผน กําหนดวัตถปุระสงค ์วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน ทรัพยากร 
5. วางแผน กําหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน ทรัพยากร 
6. ดําเนินงานตามโครงการ และ/หรือ สนับสนุนการดําเนินงาน 
7. ประเมินผล 

 แนวคิดและหลักการการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน มีนักวิชาการเป็นจํานวนมากได้
เสนอแนวความคิดเอาไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการเสนอรูปแบบของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สุธรรมา จันทรา (2556, หน้า 72) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ชุมชน หมายถึง กระบวนการที่คณะกรรมการชุมชนเข้ามามีโอกาสในการดําเนินงานในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรือหลายเรื่องร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือนโยบายการพัฒนาที่กําหนดขึ้น ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 
 ยุพาพร รูปงาม (2545, หน้า 77) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ชุมชน ไว้ว่า คือ การเข้าร่วมอย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียทุกขั้นตอนของ
โครงการหรืองานพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในอํานาจการตัดสินใจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมจะเป็นเครื่องประกันว่าสิ่งที่ผู้มีส่วนร่วมได้เสีย ต้องการมากที่สุดนั้นต้องการ
ได้รับการตอบสนอง 
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 ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2547, หน้า 44-45) ได้เสนอความหมายหลักสําคัญเรื่อง นโยบายการมี
ส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง กระบวนการที่รัฐบาลทําการส่งเสริม ชักนํา สนับสนุนองค์การ อาสาสมัคร
ต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องร่วมกันในกิจกรรม
ต่อไปนี้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายที่กําหนดไว้ ได้แก่ 
  1) ร่วมทําการศึกษาค้นคว้าถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมตลอดจน
ความต้องการของชุมชน 
  2) ร่วมคิดและสร้างรูปแบบวิธีพัฒนาเพ่ือแก้ไขและลดปัญหาของชุมชนหรือเพ่ือสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน ขจัดและแก้ไขปัญหา 
  3) ร่วมวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพ่ือขจัดและแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
  4) ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดให้เป็นปะโยชน์ต่อส่วนรวม 
  5) ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6) เพ่ือร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตน และชุมชนที่วางไว้ 
  7) ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
  8) ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และซ่อมบํารุงรักษาโครงการ 

จากการศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วม
ของกรรมการชุมชน เกิดจากจิตใจที่ต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพ่ือให้เกิดผลต่อ 
ความต้องการของกลุ่มคนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม ทั้งนี้ ในการที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงนั้น การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมต้องคํานึงถึง วิถีการดําเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทัศนคติ
ของบุคคล เพ่ือให้เกิดความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม เพราะกลุ่มคนในชุมชน มีความแตกต่างกันใน 
ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะทางเศรษฐกิจ และการได้รับข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ชุมชนโดยสรุปมีขั้นตอมทั้งสิ้น 5 ขั้นตอนคือ 1) การวิเคราะห์ - สังเคราะห์ปัญหาของชุมชน 2) การ
วางแผนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต 3) การกําหนดกิจกรรม 4) การดําเนินกิจกรรม และ 
5) การประเมินผลกิจกรรม ซึ่งเป็นขั้นตอนของการเข้ามามีส่วนร่วมที่ให้ความสําคัญโดยใช้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง โดยมีหน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือ ให้คําแนะนําหรืออํานวยความสะดวกเท่านั้น 
 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับกรรมการชุมชนของกรุงเทพมหานคร  
 
 2.6.1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.  2555 ได้ให้
ความหมายของ “ชุมชน” หมายถึงบริเวณที่กลุ ่มคนอาศัยอยู ่ร่วมกันอย่างต่อเนื ่อง มีวิถีชีวิตที่
เกี่ยวพันกัน  “สมาชิกชุมชน” หมายถึงผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านในชุมชนนั้น  “คณะกรรมการชุมชน” 
หมายถึงตัวแทนของสมาชิกชุมชนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกชุมชน “เลือกตั้ง” หมายความว่า
การเลือกตั้งกรรมการชุมชน ในชุมชนหนึ่งให้มีกรรมการชุมชนซึ่งมาจากการเลือกตั้ง จํานวนอย่าง
น้อยชุมชนละเจ็ดคน ถ้าชุมชนใดมีบ้านเกินหนึ่งร้อยหลัง ให้มีการเลือกกรรมการชุมชนนั้นเพ่ิมขึ้นอีก
หนึ่งคนต่อจํานวนบ้านทุกห้าสิบหลัง เศษของห้าสิบ ถ้าเกินยี่สิบห้า ให้นับเป็นห้าสิบหลัง แต่ทั้งนี้ 
เมื่อรวมกรรมการชุมชนทั้งหมดแล้ว จะต้องไม่เกินจํานวนสิบห้า  ชุมชนใดถ้ามีผู้สมัครตั้งแต่เจ็ดคน
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ขึ้นไป และไม่เกินจํานวนกรรมการชุมชนที่กําหนดไว้ ให้ถือว่าผู ้สมัครได้รับเลือกตั ้งโดยไม่มีการ
เลือกตั้ง และไม่ต้องเลือกตั้งกรรมการชุมชนให้ครบตามจํานวนที่พึงมี 
 2.6.2 หน้าที ่ของคณะกรรมการชุมชน  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและ
กรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ได้กําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนไว้ ดังนี้ 
  1) พัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน ทั้งในด้ายกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม และระดมทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2) จัดประชุมในชุมชนหรือเวทีสาธารณะเพ่ือพัฒนาชุมชนตามข้อ 1 
  3) ดูแลรักษาทรัพย์สินของชุมชนและสาธารณสมบัติในชุมชน 
  4) ประสานงานและดํา เนินงานร่วมกับเครือข่ายองค์กร หน่วยงานราชการ 
องค์การและหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน  
  5) เสริมสร้างความสามัคคีและการมีวินัยของผู้อยู่อาศัยในชุมชน 
  6) ส่งเสริมวัฒนธรรม ศีลธรรม และประเพณีอันดีงาม 
  7) ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  8) เผยแพร่ผลงาน ติดตามประเมินผลและรายงานต่อสมาชิกชุมชน เช่น การจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ทางเครื่องขยายเสียง 
  9) ประสานงานแจ้งการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรต่าง  ๆ ที ่เข้าไป
ปฏิบัติงานในชุมชนต่อผู้อํานวยการเขต 
  10) มีอํานาจแต่งตั้งผู้มีความรู้ความเหมาะสม เป็นที่ปรึกษาหรือคณะทํางานในฝ่ายต่าง ๆ  
  
2.7 บริบทของพื้นที่เขตจอมทอง 
 
  สํานักงานเขตจอมทอง เป็นหนึ่งใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขต
กรุงธนเหนือ มีอาณาเขตติดต่อ ด้านทิศเหนือติดกับเขตภาษีเจริญและเขตธนบุรี ด้านทิศตะวันออกติด
กับเขตธนบุรีและเขตราษฎร์บูรณะ ด้านทิศใต้ติดกับเขตราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุและเขตบางขุนเทียน 
ด้านทิศตะวันตกติดกับเขตบางขุนเทียน บางบอนและเขตภาษีเจริญ เป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรอยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ 26.254 
ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากร 152,966 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนเขตจอมทอง เมื่อ 31 
กรกฎาคม 25560) แบ่งการปกครองออกเป็น 4 แขวง คือ แขวงบางมด แขวงจอมทอง แขวงบางขุนเทียน 
และแขวงบางค้อ มีชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 50 ชุมชน พ้ืนที่  
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เคยเป็นแหล่งเกษตรกรรม มีคลองด่านหรือคลองสนามชัยเป็นสายน้ําหล่อเลี้ยง
ชีวิตประชาชนเคยใช้น้ําในคลองดังกล่าวในการอุปโภคบริโภค เป็นคลองสายประวัติศาสตร์ที่เคย ใช้
เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ําที่สําคัญ สามารถใช้สัญจรไปถึงจังหวัดสมุทรสาครออกสู่ทะเลอ่าวไทยได้  
 ปัจจุบันพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเขตจอมทองได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ 
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ แหล่งเกษตรกรรม ด้านการคมนาคมมีถนนสายหลัก 
7 สาย คือ 1) ถนนพระรามที่ 2 2) ถนนเอกชัย 3) ถนนจอมทอง 4) ถนนสุขสวัสดิ์ 5) ถนนพุทธบูชา 
6) ถนนวุฒากาศ 7) ถนนกัลปพฤกษ์ และมีคลองหลักท่ีใช้ระบายน้ํา จํานวน 13 คลอง คือ 1) คลอง
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ดาวคะนอง 2) คลองด่าน 3) คลองสนามชัย 4) คลองบางขุนเทียน 5) คลองต้นไทร 6) คลองบางมด  
7) คลองบางค้อ 8) คลองบางประทุน 9) คลองบางหว้า 10) คลองบางระแนะ 11) คลองบางโคลัด 
12) คลองบางปะแก้ว 13) คลองจีน 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ได้แก่ สวนส้มบางมด สวนลิ้นจี่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และมี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามวัดวาอารามต่าง ๆ ดังนี้ 

1) วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นวัดประจํารัชกาลที่ 3 มีสถาปัตยกรรมและศิลป
สวยงามแบบจีน  

2) วัดหนังราชวรวิหาร มีหลวงปู่เอ่ียม (หลวงปู่เฒ่า) ซึ่งเป็นพระเถระที่มีชื่อเสียง และ
พิพิธภัณฑ์เพ่ือการศึกษา 

3) วัดนางนองวรวิหาร มีพระพุทธรูป ทรงเครื่องจักรพรรดิ เป็นพระทรงเครื่อง 1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย 

4) วัดยายร่ม มีพระอุโบสถเป็นภาพแกะสลักไม้สักทั้งหลัง เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
เขตจอมทอง 

5) วัดสิงห์ มีหลวงพ่อโสธรจําลอง ทําด้วยทองคําทั้งองค์หน้าตักกว้าง 1.5 เมตร มีกุฏิที่สร้าง
เป็นทรงปั้นหยา 

6) วัดไทร มีพระตําหนักทองพระเจ้าเสือที่ เสด็จประทับทรงเบ็ด ที่ เมืองสาครบุรี
(สมุทรสาคร) มีหอกลองโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา และตลาดน้ําวัดไทรซึ่งเคยเป็นจุดรวมของผู้คน
ในการซื้อขายผลไม ้

7) วัดบางขุนเทียนใน มีพระปรางค์เรไร, ภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวการ
แต่งสําเภาไปค้าขายประเทศจีนในสมัยรัชกาลที่ 3 

8) วัดบางขุนเทียนกลางและวัดบางขุนเทียนนอก มีศาลาริมน้ํา (เรือนยาว) ในสมัยรัชกาลที่ 5 
ที่ทรงประทับรอเวลาน้ําขึ้นเพ่ือเสด็จกลับวังหลังจากได้ฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดบางขุนเทียนกลาง
และวัดบางขุนเทียนนอก ฯลฯ 

 
2.8  งานวิจัยที่เกี่ยงข้อง 
 
 จากการวิจัยที่ผ่านมา พบว่ามีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้ําเสีย ดังนี้ 

บัณฑิต เผ่าวัฒนา (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการปัญหาน้ําเสียในคลองแม่ข่า ตําบลช้างคลาน เทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งคลองแม่ข่า ส่วนใหญ่มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาน้ําเสีย
อยู่ในระดับน้อยมาก แหล่งข่าวสารที่ได้รับรู้มากที่สุดมาจากหอกระจายข่าวของชุมชน ในอดีตน้ําใน
คลองแม่ข่าสามารถนํามาใช้อุปโภคในครัวเรือนได้ แต่ในปัจจุบันน้ําในคลองแม่ข่าเน่าเสียไม่สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้ ส่วนความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปัญหาน้ําเสีย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจในระดับมาก การรับรู้ปัญหาน้ําเสียจากครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่าง รับรู้ว่าการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ําจะช่วยลดปัญหาน้ําเสียในคลองแม่ข่า รองลงมาเป็นการรับรู้การใช้ทรัพยากรน้ําจะต้อง
มีการวางแผนป้องกันและควบคุมน้ําเสียอันเกิดจากการใช้น้ําในกิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือน น้ําเ สีย



26 
 

จากครัวเรือนจะต้องผ่านระบบบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยให้ไหลลงสู่คลองแม่ข่า และรัฐควรรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องปัญหาน้ําเสียจากครัวเรือนกับประชาชนมากขึ้นกว่าเดิม การมีส่วนร่วม
ในการจัดการปัญหาน้ําเสียในคลองแม่ข่า พบว่า กลุ่มตัวอย่าง เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน โดยการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําเสียในคลองแม่ข่าเพียงบางครั้ง 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ยังขาดจิตสํานึกและความตระหนัก ในการรักษาคุณภาพของน้ํา
ในคลองแม่ข่า เมื่อเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้ําเสียใน
คลองแม่ข่า พบว่า การศึกษา การประกอบอาชีพ และการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มตัวอย่างที่ต่างกัน มีส่วน
กําหนดการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้ําเสียในคลองแม่ข่าที่แตกต่างกัน ในขณะที่ระยะเวลาอยู่
อาศัยในชุมชน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปัญหาน้ําเสียจากครัวเรือนที่ต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้ํา เสียในคลองแม่ข่า ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปัญหาน้ําเสียจากครัวเรือนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้ําเสีย
ในคลองแม่ข่า พบว่า ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เท่ากับ 0.962 กล่าวได้ว่าการรับรู้ปัญหาน้ําเสีย
จากครัวเรือน ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้ําเสียในคลองแม่ข่า  

พยุงพงษ์ พงษ์พิมาย (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการบริหารจัดการน้ําเสียเทศบาลตําบลพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ําเสียเทศบาลตําบลพิมาย ภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ํา เสียเทศบาล
ตําบลพิมาย จําแนกตามเพศ อายุ และการศึกษา พบว่า ไม่มีความแตกต่าง 

คัมภีร์ คงพลัง (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ปัญหาเสียเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ของประชาชนในการจัดการ
ปัญหาน้ําเสียอยู่ในระดับมาก และพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาน้ําเสียอยู่ใน
ระดับน้อย เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้ําเสีย พบว่าอายุที่
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้ําเสียแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนเพศ สถานภาพระดับการศึกษา ประเภทชุมชน ลักษณะที่อยู่อาศัย ที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมใน
การจัดการปัญหาน้ําเสียไม่แตกต่างกัน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ใน
การจัดการปัญหาน้ําเสีย พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทชุมชน และลักษณะที่อยู่อาศัยที่
แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับความรู้ในการจัดการปัญหาน้ําเสีย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาน้ําเสีย กับการมีส่วนร่วม
ในการจัดการปัญหาน้ําเสีย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหามีความสัมพันธ์เชิงลบกับความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาน้ําเสีย อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.05 นอกนั้นไม่พบความสัมพันธ์ 

พระครูวินัยธรสุธินันท์ กนฺตวีโร (ล้อประโคน) (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียของชุมชนคลอง 5 อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผล
การศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียของชุมชนคลอง 5 อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียของชุมชนคลอง 5 อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับ
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มากทุกข้อ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการน้ําเสียของ ชุมชนคลอง 5 อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ 
วุฒิการศึกษา และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน พบว่าประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียของชุมชนคลอง ๕ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และประชาชนที่มีอายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา และ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการน้ําเสีย ไม่แตกต่างกัน  

เสือ อภิชาติเกรียงไกร (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
จัดการทรัพยากรน้ํา กรณีพ้ืนที่ลุ่มน้ําลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา  ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ําลําตะคอง เคยมีส่วนร่วมในการ จัดการทรัพยากรน้ําค่อนข้างน้อยหรือน้อยมาก ทั้งบทบาท
ในการนําเสนอปญัหา แจ้งหรือเข้าร่วมประชุมเพ่ือค้นหาสาเหตุ บทบาทในการร่วมวางแผนดําเนินการ 
บทบาทในการออกค่าใช้จ่าย บทบาทในการออกแรง หรือเข้าร่วมแก้ไขปัญหา และบทบาทในการร่วม
ติดตามหรือประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ นั้น มักมีแรงจูงใจจากการชักนํา  หรือริเริ่มจาก
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะประชาชน คิดว่าหน้าที่ในการจัดการนั้นเป็นเรื่องของหน่วยงาน
ราชการเท่านั้น ประชาชนไม่ควรยุ่งเกี่ยว แต่หากหน่วยงานราชการใด ๆ มาซักซวนหรือขอร้องก็
พร้อมที่จะเข้าร่วมมือด้วย ส่วนใหญ่แล้วยังไม่มีโครงการความร่วมมือดังกล่าวอย่างเป็นระบบ และ
จริงจังจะมีแต่โครงการระยะสั้นในรูปแบบง่ายๆ ตามนโยบายเฉพาะหน้า บทบาทของประชาชนยัง
ไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง ในขณะที่หน่วยงานราชการระดับล่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่าง ๆ ประชาชนในพื้นท่ีลุ่มน้ํา และองค์กร พัฒนาเอกชนมีบทบาทมากข้ึน และได้พยายามที่จะผสาน
บทบาทของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ําลุ่มน้ําลําตะคองนั้น เพื่อร่วมกันบริหารจัดการ
แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จ เพราะการกําหนดบทบาทที่ซัดเจนของแต่ละภาคส่วนนั้น ยังไม่ได้เริ่มแต่
อย่างใด โอกาสต่าง ๆ ยังเป็นเพียง ข้อบัญญัติในนโยบายและกฎหมายเท่านั้น 

ปนัดดา ปานแม้น (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารจัดการน้ําเสียใน เขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พบว่าระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ําเสียในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมค้นหาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา รองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาและด้านการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมติดตามประเมิลผล และ
เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ําเสียในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศและอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการน้ําเสียในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ําเสียในเขตเทศบาล
เมืองลพบุรีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

พระวุฒิชัย มหาสทฺโท (เสียงใหญ่) (2556, หน้า 130) ได้ศึกษา “การบริหารจัดการปัญหา
ลําน้ําคูไหวเน่าเสีย ของเทศบาลนครเชียงใหม่” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่
มีต่อการบริหารจัดการปัญหาลําน้ําคูไหวเน่าเสีย ของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
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เห็นด้วยปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางทุกด้าน มีค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยตามลําดับ คือด้านการวางแผน ด้านการตรวจสอบ และด้านการปฏิบัติตามแผน 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการปัญหาลําน้ําคูไหวเน่าเสีย ของ
เทศบาลนครเชียงใหม่ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่อยู่ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มี อายุ อาชีพ และรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการปัญหาลําน้ําคูไหวเน่าเสีย ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มี
เพศ ระดับการศึกษา และมีที่อยู่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาลําน้ําคูไหวเน่าเสีย 
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
2.9 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ข้างต้นผู้วิจัยจึงนํามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 
จากความหมายและหลักสําคัญเรื่อง นโยบายการมีส่วนร่วมของชุมชน ของ ไพรัตน์ เตชะรินทร์ ซึ่ง
เสนอความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนไว้ว่าเป็นกระบวนการที่รัฐบาลทําการส่งเสริม ชักนํา 
สนับสนุนองค์การ อาสาสมัครต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลาย
เรื่องร่วมกันในกิจกรรมการศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน การร่วมคิดและสร้าง
รูปแบบวิธีพัฒนาเพ่ือแก้ไขและลดปัญหา ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพ่ือแก้ไข
ปัญหา การร่วมปฏิบัติ ดําเนินการตามนโยบาย และการร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผลเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และนโยบายที่กําหนดไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้ยกมาศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ด้านการร่วมคิด ด้านการ
ร่วมดําเนินการ และด้านการร่วมประเมินผล 
 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาศัยอยู่ในพื้นท่ี 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ 
จัดการปัญหาน้ําเสียคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านการร่วมคิด ด้านการร่วมดําเนินการ ด้านการร่วมประเมินผล  ดังนี้ 
 

  ตัวแปรต้น                       ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)                      (Dependent Variables) 

 

 
 
  
  
  
  
 

         ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ  
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา  
4. ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 

การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
จัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
1. ด้านการร่วมคิด  
2. ด้านการร่วมดําเนินการ 
3. ด้านการร่วมประเมินผล 

 

 

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 



 

 

บทท่ี  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็น
การวิจัย และส้ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท้า
แบบสอบถามโดยการค้นคว้าจากหนังสือ ต้ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีขั้นตอนและ
วิธีด้าเนินการวิจัยตามล้าดับ ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย (Population) 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ กรรมการชุมชนที่มีท้าเลที่ตั้งชุมชนอยู่ตามแนวสองฝั่ง

คลองสนามชัย ในพ้ืนที่เขตจอมทอง (เขตจอมทองมีชุมชนจัดตั้งทั้งสิ้น 50 ชุมชน และมีชุมชนที่มี
ท้าเลที่ตั้งอยู่ตามแนวสองฝั่งคลองสนามชัยจ้านวน 25 ชุมชน) ทั้ง 25 ชุมชนมีกรรมการชุมชนรวมกัน
จ้านวน 230 คน  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (Sample) 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือกลุ่มของกรรมการชุมชนที่มีท้าเลที่ตั้งชุมชนอยู่ตามแนว

สองฝั่งคลองสนามชัย ในพ้ืนที่เขตจอมทอง จ้านวน 25 ชุมชน ดังกล่าวมาแล้ว 
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาค่าเฉลี่ยของประชากร โดยใช้

สูตรการค้านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ในครั้งนี้ได้แก่ กรรมการชุมชนที่มีท้าเลที่ตั้งชุมชนอยู่ตามแนวสองฝั่งคลองสนามชัย ในพ้ืนที่เขต
จอมทอง (เขตจอมทองมีชุมชนจัดตั้งทั้งสิ้น 50 ชุมชน และมีชุมชนที่มีท้าเลที่ตั้งอยู่ตามแนวสองฝั่ง
คลองสนามชัยจ้านวน 25 ชุมชน) ทั้ง 25 ชุมชนมีกรรมการชุมชนรวมกันจ้านวน 230 คน ก้าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค้านวณของ “ทาโร่ ยามาเน่” (Taro Yamane) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ก้าหนดความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น
ตัวแทนประชากรทั้งสิ้นจ้านวน 146 คน ดังนี้ 
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 ดังนั้น ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 146 ตัวอย่าง   
 
3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 

ผู้วิจัยได้ด้าเนินการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage 
Random Sampling) ดังนี้ 
 3.2.1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional random Sampling) โดยการหา
สัดส่วนของประชากรทั้ง 25 ชุมชน จ้านวน 230 คน ต่อจ้านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 146 คน โดย
ใช้สูตรการหาสัดส่วน ดังนี้ 
   
            n         =     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

 N        =     จ้านวนประชากรทั้งหมด          =   230 คน 
 e         =     ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ้     =   95% หรือ 0.05    
 n          =      146  คน 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงการกระจายกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนจากชุมชนเป้าหมาย  
 
 

ล าดับ ชื่อชุมชน แขวง กรรมการ
ชุมชน 
(คน) 

สูตร n = n1 x N1 

           N 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 
(คน) 

1 บ้านสวน จอมทอง 15 146 x 15 
230 

10 

2 เรือนไทยพัฒนา จอมทอง 7 146 x 7 
230 

4 

3 อุดมสิน 2 จอมทอง 7 146 x 7 
230 

5 

4 รวมใจ จอมทอง 7 146 x 7 
230 

4 

5 วัดบางขุนเทียน
นอก 

จอมทอง 9 146 x 9 
230 

6 

6 คุณยายวัน จอมทอง 7 146 x 7 
230 

5 

7 โรงพักเก่า 
บางขุนเทียน 

บางขุนเทียน 7 146 x 7 
230 

4 

8 รวมมิตร บางขุนเทียน 7 146 x 7 
230 

5 

9 ซอยบุญอยู่ บางขุนเทียน 7 146 x 7 
230 

4 

10 คุ้งข้าวหลาม บางขุนเทียน 7 146 x 7 
230 

5 

11 วัดสิงห์ บางขุนเทียน 7 146 x 7 
230 

4 

12 ซอยวาสนา บางขุนเทียน 7 146 x 7 
230 

5 

13 บางระแนะใหญ่ บางขุนเทียน 7 146 x 7 
230 

4 

14 ร่วมพัฒนา 
เอกชัย 31 

บางขุนเทียน 7 146 x 7 
230 

5 

15 ตลาดน้้าวัดไทร บางขุนเทียน 21 146 x 21 
230 

13 
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ล าดับ ชื่อชุมชน แขวง กรรมการ
ชุมชน 
(คน) 

สูตร n = n1 x N1 

           N 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 
(คน) 

16 หลังตลาดน้้า 
วัดไทร 

บางขุนเทียน 7 146 x 7 
230 

5 
 

17 ศิลปเดช บางค้อ 25 146 x 25 
230 

16 

18 สุขศิร ิ บางค้อ 7 146 x 7 
230 

4 

19 ริมคลองบางค้อ บางค้อ 11 146 x 11 
230 

7 

20 นางนอง 2  
สันติสุข 

บางค้อ 12 146 x 12 
230 

8 

21 ซอยสวนหลวง บางค้อ 7 146 x 7 
230 

4 

22 วัดนางนอง บางค้อ 7 146 x 7 
230 

4 

23 ซอยชัยวัฒน์ 10 บางค้อ 7 146 x 7 
230 

4 

24 วุฒากาศ 46 
(อพยพ2) 

บางค้อ 7 146 x 7 
230 

4 

25 ศาลาครืนรวมใจ บางค้อ 11 146 x 11 
230 

7 

รวมกรรมการชุมชนทั้ง 25 ชุมชน 230 230  
1+230 (0.05) 

146 

 
หมายเหตุ  กรณีชุมชนที่มีกรรมการชุมชน จ้านวน 7 คน จากการค้านวณกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนได้  
ค่าตัวเลขเท่ากับ 4.443 ผู้วิจัยจึงได้ปรับจ้านวนกลุ่มตัวอย่าง ให้เป็นจ้านวนเต็ม (4 หรือ 5 คน) เพื่อ
ความสะดวกในการเก็บข้อมูล  ท้าให้ไดต้ัวเลขจ้านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ดังตารางที่ 3.1  
 3.2.2 เมื่อผู้วิจัยได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและหาสัดส่วนตัวอย่างจากแต่ละชุมชนแล้ว  
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) และตามดุลยพินิจ (Judgment 
Sampling) (สุจินต์ ธรรมชาติ, 2548, หน้า 224) โดยแจกแบบสอบถามแก่ประธานชุมชนทั้ง 
25 ชุมชน ในวันประชุมกรรมการชุมชนประจ้าเดือน ตามจ้านวนสัดส่วนตัวอย่างแต่ละชุมชน แล้วให้
ประธานชุมชนน้าไปให้กรรมการชุมชนในแต่ละชุมชนตอบแบบสอบถาม และน้ามาส่งคืนแก่ผู้วิจัย
ในการประชุมกรรมการชุมชนประจ้าเดือนคราวถัดไป จนครบตามจ้านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close – ended) และแบบเลือกตอบ 
(Check list ) เป็นค้าถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา การอาศัยอยู่ในพื้นท่ี  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามใช้มาตราส่วนประมาณค่า ((Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกระดับความคิดเห็น จ้านวน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร จ้านวน 3 ด้าน โดยมีค้าถามด้านละ 5 ข้อ คือ 1. ด้านการมีส่วนร่วมใน
การคิด 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด้าเนินการ 3. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล รวมทั้งหมด 
15 ข้อ โดยการค้านวณหาค่าเฉลี่ยและมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

มีส่วนร่วมมากท่ีสุด   ให้คะแนน 5 คะแนน 
มีส่วนร่วมมาก      ให้คะแนน 4 คะแนน 
มีส่วนร่วมปานกลาง   ให้คะแนน 3 คะแนน 
มีส่วนร่วมน้อย    ให้คะแนน 2 คะแนน 
มีส่วนร่วมน้อยที่สุด   ให้คะแนน 1 คะแนน 
- จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถจัดคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 5.00 โดยวิธีการก้าหนด

คะแนนอันตรภาคชั้นโดยพิจารณาตามค่าคะแนน ดังนี้ 
 

ช่วงชั้นคะแนน  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่้าสุด  
                                ระดับการวัด 
   = 5 – 1 
               5 
   =         4 
     5 
     =      0.80 
ส้าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ การให้คะแนนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน

ในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ให้เกณฑ์การวัดระดับ
คะแนนค่าเฉลี่ยในการแบ่ง เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00  หมายถึง  มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20  หมายถึง  มีส่วนร่วมมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีส่วนร่วมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีส่วนร่วมน้อย 
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 เป็นค้าถามปลายเปิด (Open-ended) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุปัญหา 

แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียใน
คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร (เป็นแบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ) 

 
3.4 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 
 3.4.1 การสร้างเครื่องมือ  
 1) ผู้วิจัยได้ศึกษาจากข้อมูลได้แก่หนังสือ ต้ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่เหมาะสม
และสอดคล้อง เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ตามวัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย และกรอบแนวคิด น้ามา
เป็นพื้นฐานในการสร้างแบบสอบถาม 
   2) ผู้วิจัยก้าหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย น้ามาใช้เป็นข้อมูล
ในการสร้างแบบสอบถาม 
 3) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย 
ตามกรอบแนวคิด  
 3.4.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
 1) ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือท้าการ
ตรวจสอบ เสนอแนะ ปรับปรุง ให้สมบูรณ์ ทั้งเนื้อหาสาระและการใช้ถ้อยค้าส้านวนภาษา   
 2) ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
สารนิพนธ์ เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจ้านวน 3 ท่าน (รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัย แสดงในภาคผนวก ก) เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ให้ได้แบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรง
ทั้งโครงสร้างและเนื้อหา  
 3) ผู้วิจัยด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ตรงตามค้าแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือทั้ง 3 ท่าน 
 4) ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค้าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) (พิษณุ ผ่องศรี, 2550, 
หน้า 139) ได้ค่าที่ 1.0 
 โดยมีเกณฑ์พิจารณาว่าค่าท่ีใช้ทดสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่ โดยใช้เกณฑ์
การพิจารณาลงความเห็น ดังนี้  
 คะแนน +1 ส้าหรับข้อค้าถามท่ี          แน่ใจว่า  ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 คะแนน  0 ส้าหรับข้อค้าถามท่ี  ไม่แน่ใจว่า ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 คะแนน -1 ส้าหรับข้อค้าถามท่ี          แน่ใจว่า  ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 5) น้าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกรรมการชุมชนในพ้ืนที่เขตจอมทอง ซึ่งมิใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ้านวน 30 ชุด (Try out)  และน้าไปหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าท่ี 0.884 
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 6) น้าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ไปเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. จัดท้าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ถึงผู้อ้านวยการเขตจอมทอง แจ้งประธานชุมชน กรรมการชุมชน เพ่ือ
ขออนุญาตเข้าท้าการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. น้าแบบสอบถาม ไปมอบให้ประธานชุมชนน้าไปแจกกรรมการชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ้านวน 146 คน ตอบแบบสอบถาม โดยจะมอบแบบสอบถามให้ประธานชุมชนในวันประชุม
กรรมการชุมชนประจ้าเดือน และให้ประธานชุมชนรับแบบสอบถามจากกรรมการชุมชนที่ได้ตอบ
แบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาคืนแก่ผู้วิจัยในการประชุมกรรมการชุมชนในเดือนถัดไป 

3. ท้าการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์และคิดเปอร์เซนต์จ้านวนแบบสอบถามที่รับคืน
จากกรรมการชุมชน แล้วน้าข้อมูลที่ได้ไปท้าการวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป 

 
3.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลในการวิจัยครั้งนี้ ด้าเนินวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลโดยการจ้าแนกกลุ่มตัวอย่างตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และการอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ วิเคราะห์โดยการแจงนับความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียใน
คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วน้าเสนอในรูปตารางประกอบค้าบรรยาย 
 ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน เป็นการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ส้าหรับปัจจัยที่มี 2 กลุ่ม
ได้แก่ เพศ ใช้การทดสอบค่าที (t – test) และใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (ONE 
WAY ANOVA) ส้าหรับปัจจัยที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่  อายุ ระดับการศึกษาและการอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ โดยมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในกรณีเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปถ้าพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ของ (LSD) 
 ตอนที่ 4 วิเคราะห์รวบรวมข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการ
ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และสรุปเรียงตามล้าดับน้าเสนอในรูปตารางประกอบค้าบรรยาย 
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3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 
 สถิติที่ใช้ส้าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) สถิติค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรบาน (S.D.) ส้าหรับบรรยาย ข้อมูลทั่วไป 
  1. การหาค่าร้อยละ (Percentage) 1. การหาค่าร้อยละ (Percentage) 
(ผศ.ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2549, หน้า 152) 
 

P = X x 100 

         N 
   เมื่อ P แทน ร้อยละ 
    X แทน จ้านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

    N แทน จ้านวนประชากร 
 

  2. การหาค่าเฉลี่ย (Mean)  
X = ∑X  

       N 
   เมื่อ X แทน ค่าเฉลี่ย 
    ∑X แทน ผลรวมผู้ตอบแบบสอบถาม 

    N แทน จ้านวนประชากร 
  
  3. หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

S.D. =  
  N∑X2 – (∑X) 

       
        N(N - 1) 
  เมื่อ S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                               ∑X2 แทน ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับยกก้าลังสอง       
                              (∑X2) แทน ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับยกก้าลังสอง 
   N แทน     จ้านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต่างๆ 
โดยใช้สถิติที่ทดสอบ (t-test) ในกรณีที่มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้มี 2 กลุ่ม และในการเปรียบเทียบของกลุ่ม
ตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One - Way Anova) 
(F-test) ดังนี้ 
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  1. การทดสอบสมมติฐาน (t-test) 
 

   t =       X1 – X2
  

      S1
2      +  S1

2       
     n1  n2 
   เมื่อ t แทน ค่าที-เทสท์ (t-test) 
    X1 แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มท่ี 1 
    X2       แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มท่ี 2 
                                         S1

2       แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มท่ี 1 
    S2

2
 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มท่ี 2 

    n1 แทน ค่าจ้านวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 
    n2 แทน ค่าจ้านวนคะแนนของกลุ่มที่ 2 
  2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) 

   F = MSb 

     MSw 

   เมื่อ F แทน อัตราส่วนของความแปรปรวน 
    MSb แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
    MSw แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 
 
 



 

 

 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง  การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชุนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(Research Objective) ไว้ 3 ประการคือ 

1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครจ้าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที ่

3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
จัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กรรมการชุมชนที่มีท้าเลที่ตั้งชุมชนอยู่ตามแนว  
สองฝั่งคลองสนามชัย ในพื้นที่เขตจอมทอง เขตจอมทองมีชุมชนจัดตั้งทั้งสิ้น 50 ชุมชน และมีชุมชนที่
มีท้าเลที่ตั้งอยู่ตามแนวสองฝั่งคลองสนามชัยจ้านวน 25 ชุมชน ทั้ง 25 ชุมชน มีกรรมการชุมชน
รวมกันจ้านวน 230 คน การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย  ได้ใช้การก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ 
Taro Yamane โดยก้าหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ ค่าความผิดพลาดเท่ากับ  0.05  ได้
จ้านวนประชากรตัวอย่างทั้งสิ้น 146 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง  โดยอธิบายเหตุผลและวิธีการตอบแบบสอบถามให้ทราบ 
และเมื่อได้แบบสอบถามกลับคืนมา  ท้าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วน้ามา
วิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ  และน้าเสนอผลการ
วิเคราะห์ โดยการใช้ตารางประกอบการบรรยาย  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

   
เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล  จึงก้าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ทางสถิติดังต่อไปนี้ 

   แทน  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 n แทน  จ้านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 t แทน  ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส้าคัญจากการแจกแจงแบบ t (t - distribution) 
 F       แทน  ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส้าคัญจากการแจกแจงแบบ F (F - distribution) 
 df แทน  ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS แทน  ผลรวมก้าลังสอง (Sum of Squares) 
 MS แทน  ค่าเฉลี่ยผลรวมก้าลังสอง (Mean Square) 
 Sig. แทน  ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ (Significance) 
 * แทน  ระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
4.2  ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาศัย

อยู่ในพื้นท่ี ใช้การวิเคราะห์ตามค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน้าเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย 

  ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสี ยใน
คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และน้าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

  ตอนที่ 3 การทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย  ใช้การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์หา
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)  และเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่
ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) 

ตอนที่ 4 รวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์หา
ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)และน้าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
   ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ  อายุระดับการศึกษา ระยะเวลา
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน้าเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ของกรรมการชุมชน
ในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย  เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  
จ้าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ้านวน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

75 
71 

51.40 
48.60 

รวม 146 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่ากรรมการชุมชนกว่าครึ่งหนึ่งที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ้านวน
ทั้งสิ้น 75 คน คิดเป็นร้อยละ 51.40 รองลงมาเป็นเพศหญิง จ้านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ48.60 
ตามล้าดับ 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ของกรรมการชุมชน
ในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย  เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  
จ้าแนกตามอายุ 

 

อายุ จ้านวน ร้อยละ 
ต่้ากว่า 39 ปี 
39 – 43 ปี 
44 – 48 ปี 
49 ปี ขึ้นไป 

6 
17 
22 
101 

4.10 
11.60 
15.10 
69.20 

รวม 146 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.2   พบว่ากรรมการชุมชนกว่าครึ่งหนึ่งมีอายุ 49 ปี ขึ้นไป จ้านวน 101 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.20  รองลงมาคืออายุ 44 – 48 ปี จ้านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.10 ล้าดับถัด
มาคืออายุ 39 – 43 ปี จ้านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 และน้อยที่สุด มีอายุต่้ากว่า 39 ปี 
จ้านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.10 ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ของกรรมการชุมชน
ใ น 
การจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย  เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  
จ้าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จ้านวน ร้อยละ 
ต่้ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

122 
24 
0 

83.60 
16.40 

0 
รวม 146 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.3 กรรมการชุมชนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่้ากว่าปริญญาตรี จ้านวน 122 คน 
คิดเป็นร้อยละ 83.60 กรรมการชุมชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ้านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.40 และไม่มีกรรมการชุมชนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ของกรรมการชุมชน

ในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย  เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  
จ้าแนกตามระยะเวลาอาศัยในพื้นที่ 

 

ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ้านวน ร้อยละ 
1 - 10  ปี 
11 - 20  ปี 
21 ปีขึ้นไป 

8 
32 
106 

5.50 
21.90 
72.60 

รวม 146 100.00 
   

จากตารางที่ 4.4   พบว่ากรรมการชุมชนมากกว่าครึ่ง มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 21 ปี ขึ้นไป 
จ้านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 72.60  รองลงมามีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 11 - 20 ปี จ้านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.90  และจ้านวนน้อยที่สุดคือมีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 1 -10 ปี มีจ้านวน 8 คน  
คิดเป็นร้อยละ  5.50  ตามล้าดับ 
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ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียใน 

คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
 การศึกษาวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน้าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปล การมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานครโดยรวมทั้ง 3  ด้าน 

 

การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหา 

น้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร X  S.D. แปลผล 

1. ด้านการร่วมคิด  
2. ด้านการร่วมด้าเนินการ 
3. ด้านการร่วมประเมินผล 

2.96 

2.73 

2.66 

0.84 

0.95 

0.98 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
รวม 2.78 0.92 ปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.5 พบว่า การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร สรุปโดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการร่วมคิด รองลงมาคือ ด้านร่วมด้าเนินการ 
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการร่วมประเมินผล ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย  (X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล  การมีส่วนร่วม
ของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมคิด 

 

1. ด้านการร่วมคิด  X  S.D. แปลผล 

1.  ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการใน 
การจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 

 

3.27 

 

0.43 

 

ปานกลาง 
2.  ท่านได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการ หรือกิจกรรม 

ต่าง ๆ ของส้านักงานเขตจอมทองในการจัดการปัญหา 
น้้าเสียในคลองสนามชัย 

 

3.03 

 
 

0.75 

 
 

ปานกลาง 

3.  ท่านได้ร่วมคิด ตัดสินใจก้าหนดแนวทาง ในการจัดการ
ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย  

 

2.73 

 

0.79 

 

ปานกลาง 

4.  ส้านักงานเขตจอมทอง เคยสอบถามความต้องการ จาก
ท่านหรือชุมชนเพ่ือระดมความคิดเห็นน้าไปประกอบใน
การจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 

 

2.88 

 

1.17 

 

ปานกลาง 

5.  ท่าน หรือชุมชนได้เสนอความคิดเห็นเพื่อบรรจุในโครงการ
หรือกิจกรรมของส้านักงานเขตจอมทองในการจัดการ
ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 

 
 

2.87 

 
 

1.06 

 
 

ปานกลาง 

รวม 2.96 0.84 ปานกลาง 
 

ตารางที่ 4.6 พบว่า การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมคิด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 1 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความ
ต้องการในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย รองลงมาคือข้อ 2 ท่านได้เข้าร่วมประชุม
เกี่ยวกับโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของส้านักงานเขตจอมทองในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย และน้อยที่สุดคือข้อ 3 ท่านได้ร่วมคิด ตัดสินใจก้าหนดแนวทาง ในการจัดการปัญหาน้้าเสีย
ในคลองสนามชัย 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล  การมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมด้าเนินการ 

 

2. ด้านการร่วมด้าเนินการ X  S.D. แปลผล 

1.  ท่านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแผนงานตาม
โครงการหรือกิจกรรมที่ส้านักงานเขตจอมทอง 
จัดท้าขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 

 
 

2.81 

 
 

0.97 

 
 

ปานกลาง 
2.  ท่านมีส่วนร่วมในการท้าประชาพิจารณ์จัดท้า

แผนการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย  
 

2.40 

 

1.10 

 

น้อย 

3.  ท่านได้ เข้าร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมที่ส้านักงานเขตจอมทองจัด
ขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 

 
 

3.05 

 
 

0.93 

 
 

ปานกลาง 

4.  ท่านได้ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสนับสนุนการจัด
กิจกรรมแก้ไขปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 

 

2.94 0.96 

 

ปานกลาง 

5.  ท่านได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการด้าเนินงานตาม
แผนงาน หรือโครงการในการจัดการปัญหาน้้าเสีย
ในคลองสนามชัย  

 

2.45 

 

0.91 

 

น้อย 

รวม 2.73 0.95 ปานกลาง 
 

ตารางที่ 4.7 พบว่า การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมด้าเนินการ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 ท่านได้เข้าร่วมปฏิบัติตามนโยบาย 
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ส้านักงานเขตจอมทองจัดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 
รองลงมาคือข้อ 4 ท่านได้ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาน้้าเสียใน
คลองสนามชัย และน้อยที่สุดคือข้อ 2 ท่านมีส่วนร่วมในการท้าประชาพิจารณ์จัดท้าแผนการจัดการ
ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย  
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ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล  การมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมประเมินผล   

 

3. ด้านการร่วมประเมินผล X  S.D. แปลผล 

1.  ท่านมีส่ วนร่ วมในการติดตามตรวจสอบการ
ด้าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม ในการ
จัดการน้้าเสียในคลองสนามชัยว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

 
 
 

2.73 

 
 
 

0.99 

 
 
 

ปานกลาง 

2.  ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในการจัดการน้้าเสียคลองสนามชัย 

 

2.47 

 

1.02 

 

น้อย 

3.  ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ ก้ากับดูแล 
สถานประกอบการในชุมชนไม่ให้มีการปล่อยน้้า
เสียลงในคลองสนามชัย 

 
 

2.93 

 
 

0.99 

 
 

ปานกลาง 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางหลังจาก
ประเมินผลการปฏิบัติ งานตามโครงการหรือ
กิจกรรมในการจัดการน้้าเสียในคลองสนามชัย 

 
 

2.67 

 
 

0.94 

 
 

ปานกลาง 

5.  ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ ก้ากับดูแล
การด้าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ใน
การแก้ไขปัญหาน้้าเสียให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใด 

 
 
 

2.49 

 
 
 

0.94 

 
 
 

น้อย 

รวม 2.66 0.98 ปานกลาง 
 

ตารางที่ 4.8 พบว่า การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมประเมินผล โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 3 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 
ก้ากับดูแล สถานประกอบการในชุมชนไม่ให้มีการปล่อยน้้าเสียลงในคลองสนามชัย   รองลงมาคือ
ข้อ 1 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการด้าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม ในการจัดการ
ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัยว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และน้อยที่สุดคือข้อ 2 ท่านมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 

 
 

 

 



46 
 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้กับ กลุ่มตัวอย่างกรรมการชุมชนริม คลองสนามชัย เขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ใน
เรื่องเพศ และ F-test (One–Way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ในเรื่อง อายุ ระดับการศึกษา และอาศัย
อยู่ในพ้ืนที่ ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบโดยวิธีการของ LSD 
(Least Significant Difference) 
 สมมติฐานที่ 1 กรรมการชุมชนที่มี เพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้้าใน 

คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 ใช้สถิติ t-test คือ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม มีความเป็นอิสระต่อกัน 
ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และ
น้าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล  การมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้ าเสียคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ้าแนกตามเพศ  

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 

หญิง 

75 

71 
3.19 

2.70 

0.81 

0.90 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 146 2.94 0.86 ปานกลาง 
 

ตารางที่ 4.9 พบว่า การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาตาม
เพศ พบว่า เพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิง 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงการเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสีย
ในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ้าแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 

หญิง 

75 

71 
3.19 

2.70 

0.81 

0.90 

4.05 0.01* 

 

* มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
จัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตารางท่ี 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมคิด จ้าแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 

หญิง 

75 

71 

2.85 

2.43 
0.76 
0.92 

ปานกลาง 

น้อย 

รวม 146 2.64 0.94 ปานกลาง 
 

ตารางที่ 4.11 พบว่า การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมคิด จ้าแนกตามเพศ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาตามเพศ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ เพศชาย 

 

ตารางท่ี 4.12 แสดงการเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้า
เสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมคิด  
จ้าแนกตามเพศ  

 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 

หญิง 

75 

71 

2.85 

2.43 
0.76 
0.92 

-2.22 0.03* 

 

* มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 ตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้้าเสียใน
คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมคิด แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมด้าเนินการ จ้าแนกตามเพศ  

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 

หญิง 

75 

71 

2.87 

2.49 
0.74 

0.83 
ปานกลาง 

น้อย 
รวม 146 2.75 0.79 ปานกลาง 

 

 ตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสีย
ในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ของกลุ่มตัวอย่างด้านการร่วมด้าเนินการ จ้าแนก
ตามเพศ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ เพศชาย 

 
ตารางท่ี 4.14 แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสีย

ในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านร่วมด้าเนินการ  
  จ้าแนกตามเพศ  
 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 

หญิง 

75 

71 

2.87 

2.49 
0.74 

0.83 
-2.45  0.01* 

 

* มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 ตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการ
ร่วมด้าเนินการ แตกต่างกันมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมประเมินผล จ้าแนกตามเพศ  

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 

หญิง 

75 

71 

2.85 

2.43 
0.76 
0.92 

ปานกลาง 

น้อย 

รวม 146 2.65 0.83 ปานกลาง 
 

ตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครของกลุ่มตัวอย่าง ด้านการร่วมด้าเนินการ จ้าแนกตามเพศ อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ เพศชาย 

 
ตารางท่ี 4.16 แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหา 
                      น้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านร่วมประเมินผล 

จ้าแนกตามเพศ  
 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 

หญิง 

75 

71 

2.85 

2.43 
0.76 
0.92 

-2.45  0.01* 

 

* มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 ตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้้าเสียใน
คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานที่ 2  กรรมการชุมชนที่มี อายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้้าเสีย 
ในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

 การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 ใช้สถิติ F - test (One way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น 95 % ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ LSD (Least Significant 
Difference) และน้าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ้าแนกตามอายุ 

 

อายุ n   X  S.D. แปลผล 
ต่้ากว่า 39 ปี 
39-43 ปี 
44-48 ปี 
49 ปีขึ้นไป 

6 

17 

22 

101 

2.64 

2.59 

2.55 

2.89 

0.69 

0.75 

0.80 

0.68 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อย 

ปานกลาง 
รวม 146 2.76 0.74 ปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของกรรมการชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้้าเสีย
ในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ้าแนกตามอายุ โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ อายุ 49 ปีขึ้นไป รองลงมา
ได้แก่อายุต่้ากว่า 39 ปี และน้อยที่สุดได้แก่ อายุ 44-48 ปี ตามล้าดับ 
 
ตารางท่ี 4.18 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ

จัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  
โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ้าแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.84 

77.76 

2 

144 
0.42 

0.54 

0.78 0.51 

รวม 78.6 146    
 

ตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการ
ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.19 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมคิด จ้าแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
ต่้ากว่า 39 ปี 
39 – 43 ปี 
44- 48 ปี 
49  ปีขึ้นไป 

6 

17 

22 

101 

3.21 

3.27 

3.41 

3.46 

0.72 

0.80 

0.97 

0.84 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 
รวม 146 3.33 0.82 ปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.19 พบว่า การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ของกลุ่มตัวอย่าง ด้านการร่วมคิด จ้าแนกตามอายุ โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ อายุ 49 ปีขึ้นไป 
รองลงมาได้แก่อายุ 39-43 ปี และน้อยที่สุดได้แก่อายุ ต่้ากว่า 39 ปี  

 
ตารางท่ี 4.20 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ

จัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  
ด้านการร่วมคิด จ้าแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

2.43 

95.81 
3 

143 
0.81 

0.67 

1.22 0.30 

รวม 98.94 146    
 

ตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้้าเสียใน
คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมคิด ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.21 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมด้าเนินการ จ้าแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
ต่้ากว่า 39 ปี 
39 – 43 ปี 
44- 48 ปี 
49  ปีขึ้นไป 

6 

17 

22 

101 

3.06 

3.15 

3.12 

3.08 

0.72 

0.80 

0.97 

0.83 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
รวม 146 3.08 0.79 ปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.21 พบว่า การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ของกลุ่มตัวอย่าง ด้านการร่วมด้าเนินการ จ้าแนกตามอายุ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่อายุ 39 -43 ปี 
รองลงมาคืออายุ  44-48 ปี และน้อยที่สุดคืออายุต่้ากว่า 39 

 
ตารางท่ี 4.22 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ

จัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  
ด้านการร่วมด้าเนินการ จ้าแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

1.53 

90.09 
3 

143 
0.51 

0.63 

0.82 0.48 

รวม 91.62 146    
 

ตารางที่ 4.22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน  มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้้าเสียใน
คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมด้าเนินการ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมประเมินผล จ้าแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
ต่้ากว่า 39 ปี 
39 – 43 ปี 
44- 48 ปี 
49 ปีขึ้นไป 

6 

17 

22 

101 

3.14 

3.13 

3.21 

3.15 

0.72 

0.80 

0.97 

0.84 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
รวม 146 3.14 0.83 ปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของกรรมการชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้้าเสีย
ในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมประเมินผล จ้าแนกตามอายุ โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ อายุ 44 -48 ปี รองลงมา
คืออายุ 49 ปีขึ้นไป และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคืออายุ 39-43 ปี 

 
ตารางท่ี 4.24 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ

จัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  
ด้านการร่วมประเมินผล จ้าแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.87 

98.67 
3 

143 
0.29 

0.69 

0.42 0.74 

รวม 99.54 146    
 

ตารางที่ 4.24 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้้าเสียใน
คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  ด้านการร่วมประเมินผล ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.25 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ้าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 
ต่้ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

122 

24 

00 

3.16 

3.20 

00 

0.72 

0.71 

00 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

- 
รวม 146 3.16 0.74 ปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.25 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ้าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดย พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ระดับปริญญาตรี รองลงมาได้แก่ระดับต่้ากว่าปริญญาตรี 
ส่วนระดับสูงกว่าปริญญาตรี ไม่มีกรรมการชุมชนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
 
ตารางท่ี 4.26 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ

จัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  
โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ้าแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.18 

79.2 

2 

144 
0.09 

0.55 
0.16 0.93 

รวม 79.38 146    
 

 ตารางที่ 4.26 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้ าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร   
ด้านการร่วมคิด จ้าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 
ต่้ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

122 

 24 

 0 

3.28 

3.29 

0 

0.87 

0.72 

0 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

- 
รวม 146 3.28 0.80 ปานกลาง 

 

 ตารางที่ 4.27 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมคิด จ้าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาตามการศึกษา  พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ปริญญาตรีรองลงมาคือ ต่้ากว่า
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรีไม่มีกรรมการชุมชนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
 
ตารางท่ี 4.28 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ

จัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  
ด้านการร่วมคิด จ้าแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.06 

95.81 

   3 

143 
0.02 

0.67 
0.03 0.99 

รวม 95.87 146    
 

ตารางที่ 4.28  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีส่วนร่วมในการจัดการ
ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมคิด ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.29 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมด้าเนินการ จ้าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 
ต่้ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

118 

 67 

 0 

3.05 

3.12 

0 

0.72 

0.80 

0 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

- 
รวม 146 3.08 0.79 ปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.29 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของกรรมการชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้้าเสีย
ในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  ด้านการร่วมด้าเนินการ จ้าแนกตามระดับการศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ 
ปริญญาตรี รองลงมาคือ ต่้ากว่าปริญญาตรี และไม่มีกรรมการชุมชนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี 
 
ตารางท่ี 4.30 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ

จัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  
ด้านการร่วมด้าเนินการ จ้าแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.16 

90.72 

   2 

144 
0.08 

0.63 
0.12 0.95 

รวม 91.38 146    
 

ตารางที่ 4.30  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา 
น้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมด้าเนินการ ไม่แตกต่างกัน  
 
 

 

 

 

 



57 
 

ตารางท่ี 4.31 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้ าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร  ด้านการร่วมประเมินผล จ้าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 
ต่้ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

118 

67 

 0 

3.16 

3.20 

0 

0.88 

0.78 

0 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

- 
รวม 146 3.18 0.83 ปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.31 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร ของกลุ่มตัวอย่าง ด้านการร่วมประเมินผล จ้าแนกตามระดับการศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ 
ปริญญาตรีรองลงมาคือ ต่้ากว่าปริญญาตรี และไม่มีกรรมการชุมชนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี 
 
ตารางท่ี 4.32 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ

จัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  
ด้านการร่วมประเมินผล จ้าแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

 1.53 

98.67 

  3 

143 
0.51 

0.69 
0.74 0.53 

รวม 100.2 146    
 

 ตารางที่ 4.32  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา
น้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมประเมินผล ไม่แตกต่างกัน  
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 สมมติฐานที่ 3 กรรมการชุมชนที่ อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา
น้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 3 ใช้สถิติ F - test (One way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น 95 % ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ LSD (Least Significant 
Difference) และน้าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.33 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ้าแนกตามอาศัยอยู่ในพื้นที่ 

 

อาศัยอยู่ในพื้นที่ n X  S.D. แปลผล 
1 - 10 ปี 
11 - 20 ปี 
21 ปีขึ้นไป 

8 

32 

106 

3.15 

3.22 

3.14 

0.74 

0.75 

0.72 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
รวม 146 3.16 0.74 ปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.33 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ้าแนกตามอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ 11 – 20 ปี 
รองลงมาคือ 1 – 10 ปี และน้อยที่สุดคือ อาศัยอยู่ในพื้นท่ี 21 ปีขึ้นไป 
 
ตารางท่ี 4.34 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ

จัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  
โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จ้าแนกตามอาศัยอยู่ในพื้นที่ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.36 

79.75 

1 

145 
0.36 

0.55 
0.66 0.57 

รวม 80.11 146    
 

ตารางที่ 4.34 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่างกัน  มีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.35 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมคิด จ้าแนกตามอาศัยอยู่ในพื้นที่ 

 

อาศัยอยู่ในพื้นที่ n X  S.D. แปลผล 
1 - 10 ปี 
11 - 20 ปี 
21 ปีขึ้นไป 

8 

32 

106 

3.24 

3.35 

3.27 

0.77 

0.90 

0.81 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
รวม 146 3.27 0.82 ปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.35 พบว่า การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ของกลุ่มตัวอย่าง ด้านการร่วมคิด จ้าแนกตามอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ พบว่า ค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ได้แก่ 11 – 20 ปี รองลงมาคือ 21 ปีขึ้นไป และน้อยที่สุดคือ อาศัยอยู่ในพื้นท่ี 1 – 10 ปี 
 
ตารางท่ี 4.36 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการ

ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  
ด้านการร่วมคิด จ้าแนกตามอาศัยอยู่ในพื้นที่ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.83 

96.48 

2 

144 
0.43 

0.67 
0.64 0.59 

รวม 97.3 146    
 

ตารางที่ 4.36 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมคิด ไม่แตกต่างกัน 
 
 

 

 

 

 



60 
 

ตารางท่ี 4.37 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมด้าเนินการ จ้าแนกตามอาศัยอยู่ในพื้นที่ 

 

อาศัยอยู่ในพื้นที่ n X  S.D. แปลผล 
1 - 10 ปี 
11 - 20 ปี 
21 ปีขึ้นไป 

8 

32 

106 

3.09 

3.13 

3.03 

0.83 

0.74 

0.80 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
รวม 146 3.08 0.79 ปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.37 พบว่า การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมด้าเนินการ จ้าแนกตามอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
ได้แก่ 11 – 20 ปี รองลงมาคือ 1 – 10 ปี และน้อยที่สุดคือ อาศัยอยู่ในพื้นท่ี 21 ปีขึ้นไป 

 
ตารางท่ี 4.38 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ

จัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  
ด้านการร่วมด้าเนินการ จ้าแนกตามอาศัยอยู่ในพื้นที่ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

1.56 

90.09 
3 

143 
0.52 

0.63 
0.83 0.48 

รวม 91.65 146    
 

ตารางที่ 4.38 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมด้าเนินการ 
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.39 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร  ด้านการร่วมประเมินผล จ้าแนกตามอาศัยอยู่ในพื้นที่ 

 

อาศัยอยู่ในพื้นที่ n X  S.D. แปลผล 
1 - 10 ปี 
11 - 20 ปี 
21 ปีขึ้นไป 

 8 

32 

106 

3.13 

3.19 

3.13 

0.82 

0.88 

0.77 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
รวม 146 3.14 0.83 ปานกลาง 

 

 ตารางที่ 4.39 พบว่า การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ของกลุ่มตัวอย่าง ด้านการร่วมประเมินผล จ้าแนกตาม
ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ 11 – 20 ปี รองลงมาคือ 21 ปีขึ้นไป และน้อยที่สุดคือ อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ 1 – 10 ปี 
 
ตารางท่ี 4.40 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ

จัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  
ด้านการร่วมประเมินผล จ้าแนกตามอาศัยอยู่ในพื้นที่ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.56 

99.36 
2 

144 
0.28 

0.69 
0.40 0.75 

รวม 99.92 146    
 

ตารางที่ 4.40 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมประเมินผล 
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.41 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

สมมติฐาน 
สถิติ

ทดสอบ 

โดย 

รวม 

ด้านการ 

ร่วมคิด 
ด้านการร่วม
ด้าเนินการ 

ด้านการร่วมประเมินผล 

1. เพศ T-test 0.01* 0.03* 0.01* 0.01* 
2. อายุ F-test 0.51 0.30 0.48 0.74 
3. ระดับ
การศึกษา 

F-test 0.93 0.99 0.95 0.53 

4. อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ 

F-test 0.57 0.59 0.48 0.75 
 

* มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 4.41 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้้าเสียใน
คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ระดับการศึกษา และมีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
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ตอนที่ 4 ความถี่ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน
ในการจัดการปัญหาน้้ า เสี ยในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 

 
ตารางท่ี 4.42 แสดงจ้านวนความถี่ (Frequency) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมคิด 

 
 

ข้อที่ 
 

ด้านการร่วมคิด 
 

ความถี่ 

2 ท่านได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ส้านักงานเขตจอมทองในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 

29 

4 ส้านักงานเขตจอมทอง เคยสอบถามความต้องการ จากท่านหรือชุมชน
เพ่ือระดมความคิดเห็นน้าไปประกอบในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย 

15 

รวม 44 
 

ตารางที่ 4.42 พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการ
ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมคิดคือ ข้อที่ 2 ท่านได้เข้า
ร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของส้านักงานเขตจอมทองในการจัดการปัญหาน้้าเสีย
ในคลองสนามชัยจ้านวนความถี่ 29 รองลงมาคือ ข้อที่ 4 ส้านักงานเขตจอมทอง เคยสอบถามความ
ต้องการ จากท่านหรือชุมชนเพ่ือระดมความคิดเห็นน้าไปประกอบในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย จ้านวนความถี่ 15 
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ตารางท่ี 4.43 แสดงจ้านวนความถี่ (Frequency) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมด้าเนินการ 

 
 

ข้อที่ 
 

ด้านการร่วมด้าเนินการ 
 

ความถี่ 
3 ท่านได้เข้าร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่

ส้านักงานเขตจอมทองจัดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 
27 

4 ท่านได้ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาน้้า
เสียในคลองสนามชัย 

20 

รวม 47 
 

ตารางที่ 4.43 พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการ
ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมด้าเนินการ คือ ข้อที่ 3 
ท่านได้เข้าร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ส้านักงานเขตจอมทองจัดขึ้นเพ่ือ
แก้ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย มีความถี่ที่ 27 รองลงมาคือ ข้อที่ 4 ท่านได้ร่วมบริจาคเงินหรือ
สิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย มีความถ่ีที่ 20 
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ตารางท่ี 4.44 แสดงจ้านวนความถี่ (Frequency) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมประเมินผล 

 

 

ข้อที่ 
 

ด้านการร่วมประเมินผล 

 

ความถี่ 
   
   3 

 

ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ ก้ากับดูแล สถานประกอบการใน
ชุมชนไม่ให้มีการปล่อยน้้าเสียลงในคลองสนามชัย 

 

28 

1 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการด้าเนินงานตามโครงการหรือ
กิจกรรม ในการจัดการน้้าเสียในคลองสนามชัยว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ 

17 

รวม 45 
 

 ตารางที่ 4.44 พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการ
ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมประเมินผล  คือ ข้อที่ 3
ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ ก้ากับดูแล สถานประกอบการในชุมชนไม่ให้มีการปล่อย
น้้าเสียลงในคลองสนามชัยมีความถี่ที่  28 รองลงมาคือ ข้อที่ 1 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบการด้าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม ในการจัดการน้้าเสียในคลองสนามชัยว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีความถ่ีอยู่ที่ 17 
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ตารางท่ี 4.45 แสดงจ้านวนความถี่ (Frequency) เปรียบเทียบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน 

 

ด้าน ความถี่ คิดเป็นร้อยละ 
 

ด้านการร่วมคิด 
 

44 
 

32.35 

ด้านการร่วมด้าเนินการ 47 34.55 

ด้านการร่วมประเมินผล 45 33.10 

รวม 136  
 

 ตารางที่ 4.45 พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการ
ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านการร่วมคิด 
ด้านการร่วมด้าเนินการ และด้านการร่วมประเมินผล ตามล้าดับความถี่ 1) ด้านการร่วมด้าเนินการ มี
ค่าความถ่ีอยู่ที่ 47 คิดเป็นร้อยละ 34.55 2) ด้านการร่วมประเมินผล มีค่าความถี่อยู่ที่ 45 คิดเป็นร้อย
ละ 33.10 3) ด้านการร่วมคิด มีค่าความถี่อยู่ที่ 44 คิดเป็นร้อยละ 32.35 ตามล้าดับ 
 
 สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสีย
ในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมแต่ละด้านดังนี้ 

1. ด้านการร่วมคิด คือ ควรมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ควรรณรงค์
เรื่องการไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้้าล้าคลอง เป็นการผิดข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร 

2. ด้านการร่วมด้าเนินการ คือ ควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด้าเนินการ ด้าน
ประชาสัมพันธ์และให้ช่วยเหลือด้านการด้าเนินการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

3. ด้านการร่วมประเมินผล คือ เขตจอมทองควรเปิดโอกาสให้กรรมการชุมชนหรือ
ประชาชนที่อยู่ริมคลองสนามชัยและใกล้เคียงควรร่วมกันตรวจสอบประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัยให้เป็นรูปธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่ 

 
 

 



 

 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives) ไว้ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม
ของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
จ้าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน ในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
 ในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ได้แก่ กรรมการชุมชนที่มีท้าเลที่ตั้งชุมชนอยู่
ริมคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 146 คน ได้ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
การค้านวณของ ทาโร ยามาเน่ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) และ
ตามดุลยพนิิจ (Judgment Sampling) เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนแต่ละชุมชน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม จากนั้นน้าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาด้าเนินการวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือค้านวณหาค่าสถิติส้าหรับตอบ
วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย  
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ข้อมูลทั่วไปปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่าง 146 คน ได้แก่ กรรมการชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองสนามชัย เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลา
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ โดยกรรมการชุมชนริมคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ที่ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศชาย จ้านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 51.40 และเพศหญิง จ้านวน 
71 คน คิดเป็นร้อยละ 48.60  มีอายุ 49 ปีขึ้นไป จ้านวน 101 คน  คิดเป็นร้อยละ 69.20 รองลงมามี
อายุ 44-48 ปี จ้านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.10 และน้อยที่สุดมีอายุต่้ากว่า 39 ปี มีจ้านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.10 มีการศึกษาระดับต่้ากว่าปริญญาตรี จ้านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 83.60 
รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ้านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.44 และน้อยที่สุดด้วย 
ส่วนระดับสูงกว่าปริญญาตรี ไม่มีกรรมการชุมชน ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ระยะเวลาอาศัย
อยู่ในพื้นที่ 21 ปีขึ้นไปจ้านวน 106 คิดเป็นร้อยละ 72.60  รองลงมามีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่ 
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11-20 ปี จ้านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 21.90  และน้อยที่สุดมีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่้ากว่า 
1-10 ปี จ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน ้าเสียใน
คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวม และรายด้าน ดังนี  

พบว่า การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร สรุปโดยรวมทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านการร่วมคิด ด้านร่วมด้าเนินการ และด้าน
การร่วมประเมินผล อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ด้านการร่วมคิด รองลงมาคือ ด้านร่วมด้าเนินการ ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการร่วม
ประเมินผล ตามล้าดับ 

ด้านการร่วมคิด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 1 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการในการจัดการปัญหา
น้้าเสียในคลองสนามชัย รองลงมาคือข้อ 2 ท่านได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ของส้านักงานเขตจอมทองในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย และน้อยที่สุดคือข้อ 3 ท่านได้
ร่วมคิด ตัดสินใจก้าหนดแนวทาง ในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย ตามล้าดับ 

ด้านการร่วมด้าเนินการ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 ท่านได้เข้าร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่
ส้านักงานเขตจอมทองจัดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย รองลงมาคือข้อ 4 ท่านได้ร่วม
บริจาคเงินหรือสิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย และน้อยที่สุดคือ
ข้อ 2 ท่านมีส่วนร่วมในการท้าประชาพิจารณ์จัดท้าแผนการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 
ตามล้าดับ 

ด้านการร่วมประเมินผล โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือข้อ 3 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ ก้ากับดูแล สถานประกอบการ
ในชุมชนไม่ให้มีการปล่อยน้้าเสียลงในคลองสนามชัย  รองลงมาคือข้อ 1 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบการด้าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม ในการจัดการน้้าเสียในคลองสนามชัยว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และน้อยที่สุดคือข้อ 5 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ ก้ากับ
ดูแลการด้าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาน้้าเสียให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ตามล้าดับ 

5.1.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการ
ปัญหาน ้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา การอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ พบว่า กรรมการชุมชนที่มีชุมชน
ตั้งอยู่ริมคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา
น้้าเสียคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ส่วนกรรมการชุมชนที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่างกัน การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการ
ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
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 สมมติฐานที่ 1 เพศต่างกัน การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน ้าเสียใน
คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านการร่วมคิด ด้านร่วม
ด้าเนินการ และด้านการร่วมประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า เพศชาย
ค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 อายุต่างกัน การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน ้าเสียใน
คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านการร่วมคิด ด้านการ
ร่วมด้าเนินการ และด้านการร่วมประเมินผล จ้าแนกตามอายุ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาตามอายุ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ อายุ 49 ปีขึ้นไป รองลงมาได้แก่ต่้ากว่า 39 ปีและ
น้อยที่สุดได้แก่ อายุ 44-48 ปี ตามล้าดับ การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้า
เสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการ
ปัญหาน ้าเสียคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านการร่วมคิด ด้านการร่วม
ด้าเนินการ และด้านการร่วมประเมินผล จ้าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาตามอายุ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ระดับต่้ากว่าปริญญาตรี รองลงมาได้แก่ระดับ
ปริญญาตรี ส่วนระดับสูงกว่าปริญญาตรี ไม่มีกรรมการชุมชนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
พบว่าการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4 ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื นที่ต่างกัน การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
จัดการปัญหาน ้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านการร่วมคิด ด้านร่วม
ด้าเนินการ และด้านการร่วมประเมินผล จ้าแนกตาม อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาตามระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ 11 – 20 ปี รองลงมาคือ 
1 – 10 ปี และน้อยที่สุดคือ อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 21 ปีขึ้นไป พบว่าการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การจัดการปัญหาน้้าเสียคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 

5.1.4 ผลวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการ
ปัญหาน ้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เรียงล้าดับดังนี  

ผู้วิจัยได้ตั้งค้าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ทั้งด้านการร่วมคิด ด้านการร่วมด้าเนินการ และด้านการร่วม
ประเมินผล ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์ในทุกแง่มุมจากการตอบแบบสอบถามจากผู้ให้ข้อมูลหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ ท้าให้พบข้อเสนอแนะทีน่่าสนใจหลายประเด็น ดังต่อไปนี้ 
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ด้านการร่วมคิด พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
จัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมคิดคือ 1. ท่านได้
เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของส้านักงานเขตจอมทองในการจัดการปัญหา
น้้าเสียในคลองสนามชัย 2. ส้านักงานเขตจอมทอง เคยสอบถามความต้องการ จากท่านหรือชุมชน
เพ่ือระดมความคิดเห็นน้าไปประกอบในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย  

ด้านการร่วมด้าเนินการ พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมด้าเนินการ คือ 
1.ท่านได้เข้าร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ส้านักงานเขตจอมทองจัดขึ้น
เพ่ือแก้ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 2. ท่านได้ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรม
แก้ไขปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 

ด้านการร่วมประเมินผล พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ด้านการร่วมประเมินผล  
คือ 1. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ ก้ากับดูแล สถานประกอบการในชุมชนไม่ให้มีการ
ปล่อยน้้าเสียลงในคลองสนามชัยมี 2. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการด้าเนินงานตาม
โครงการหรือกิจกรรม ในการจัดการน้้าเสียในคลองสนามชัยว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

สรุป ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสีย
คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยเรียงล้าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
การร่วมคิด เรื่อง “ท่านได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของส้านักงานเขต
จอมทองในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย” รองลงมาได้แก่ ด้านการร่วมประเมินผล เรื่อง 
“ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ ก้ากับดูแล สถานประกอบการในชุมชนไม่ให้มีการปล่อยน้้า
เสียลงในคลองสนามชัย” และน้อยที่สุดคือ ด้านการร่วมด้าเนินการ เรื่อง “ท่านได้เข้าร่วมปฏิบัติตาม
นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ส้านักงานเขตจอมทองจัดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย”  
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสีย

ในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร และน้ามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 
5.2.1 จากผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน ้าเสีย

ในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน เรียงตามล้าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการร่วมคิด รองลงมาคือ ด้านร่วมด้าเนินการ ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ด้านการร่วมประเมินผล ตามล้าดับ มีค่าแปรผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
กรรมการชุมชนให้ความส้าคัญในด้านการร่วมคิดอาจเป็นเพราะว่าในด้านนี้กรรมการชุมชนได้มี
ส่วนทั้งการเสนอความคิดเพ่ือเสนอแนวทาง ในการแก้ไขและจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 
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เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ส่วนรองลงมาคือด้านร่วมด้าเนินการอาจเป็นเพราะในด้านนี้
กรรมการชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนในการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และด้าเนินการใน
การบริหารจัดการแผนงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่ส้านักงานเขตจอมทองจัดขึ้น และด้านที่น้อย
ที่สุด คือ การร่วมประเมินผลอาจเป็นเพราะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และใน
การติดตามตรวจสอบ ก้ากับดูแลการด้าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
น้้าเสียให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ กรรมการชุมชนอาจไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมตามที่ต้องการได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พยุงพงษ์ พงษ์พิมาย (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการน้้าเสียเทศบาลต้าบลพิมาย อ้าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้้าเสียเทศบาลต้าบลพิมาย 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
น้้าเสียเทศบาลต้าบลพิมาย จ้าแนกตามเพศ อายุ และการศึกษา พบว่า ไม่มีความแตกต่าง และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน เป็นรายข้อ มีประเด็นน้ามาอภิปรายได้ ดังนี้ 

1. ด้านการร่วมคิด ค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เขต
จอมทองมีการประชาสัมพันธ์ให้กรรมการชุมชนเข้าร่วมในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัยน้อย 
กรรมการชุมชนจึงไม่ได้ทราบข่าวการขอความร่วมมือเท่าที่ควร และเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการ 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของส้านักงานเขตจอมทอง รวมถึงการร่วมคิด ตัดสินใจก้าหนดแนวทางอาจท้าได้
ไม่มากพอ จึงท้าให้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปนัดดา ปานแม้น 
(2557, บทคัดย่อ) เรื่องแนวทางการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้้าเสีย
ใน เขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการน้้าเสียในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า “ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการ
ในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า กรรมการชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา และความต้องการในการจัดการปัญหา
น้้าเสียในคลองสนามชัยค่อนข้างมาก แต่การด้าเนินการที่ผ่านมาอาจยังไม่เพียงพอ และการแก้ปัญหา
อาจไม่ตรงกับความต้องการของกรรมการชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พยุงพงษ์ พงษ์พิมาย 
(2550, บทคัดย่อ) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้้าเสียเทศบาลต้าบลพิมาย 
อ้าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
น้้าเสียเทศบาลต้าบลพิมาย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการน้้าเสียเทศบาลต้าบลพิมาย จ้าแนกตามเพศ อายุ และการศึกษา พบว่า 
ไม่มีความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า “ท่านได้ร่วมคิด ตัดสินใจก้าหนดแนวทาง ในการ
จัดการปัญหาน้้าเสียคลองสนามชัย” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
กรรมการชุมชนอาจได้ช่วยในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจก้าหนดแนวทาง ในการจัดการปัญหาน้้าเสีย
คลองสนามชัยอยู่บ้าง แต่การคิด การตัดสินใจของคณะกรรมการชุมอาจไม่ได้ถูกน้าไปใช้ในการ
ก้าหนดแนวทาง หรือแผนการก้าจัดน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง ตามที่คณะกรรมการชุมชน
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ต้องการ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระครู วินัยธรสุธินันท์ กนฺตวีโร (ล้อประโคน) 
(2556, บทคัดย่อ) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้้าเสียของชุมชนคลอง 5 อ้าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้้าเสียของชุมชน
คลอง 5 อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละข้อ พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้้าเสียของชุมชนคลอง 5 อ้าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมากทุกข้อ  

2. ด้านการร่วมด้าเนินการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
กรรมการชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแผนงานตามโครงการ และกิจกรรมที่
ส้านักงานเขตจอมทอง จัดท้าขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย แต่การจัดการแผนงานของเขต
จอมทอง อาจไม่ตรงตามความต้องการของกรรมการชุมชนอยู่บ้าง แต่ไม่ถึงกับไม่พอในในการจัดการ
ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พยุงพงษ์ พงษ์พิมาย (2550, บทคัดย่อ) 
เรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้้าเสียเทศบาลต้าบลพิมาย 
อ้าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการน้้าเสียเทศบาลต้าบลพิมาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ข้อที่ว่า “ท่านได้เข้าร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมที่ส้านักงานเขตจอมทองจัดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย” ซึ่งมีค่าแปลผล
อยู ่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า กรรมการชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติตาม
นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส้านักงานเขตจอมทองจัดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย จึงท้าให้กรรมการชุมชนมีส่วนในการด้าเนินการแก้ปัญหาน้้าเสีย แต่การแก้ปัญหาอาจยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของกรรมการชุมชนที่เสนอไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระวุฒิชัย 
มหาสทฺโท (เสียงใหญ่) (2556, หน้า 130) ได้ศึกษา “การบริหารจัดการปัญหาล้าน้้าคูไหวเน่าเสีย 
ของเทศบาลนครเชียงใหม่” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาร
จัดการปัญหาล้าน้้าคูไหวเน่าเสีย ของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยตามล้าดับ คือด้านการวางแผน ด้านการตรวจสอบ และด้านการปฏิบัติตามแผน 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า “ท่านมีส่วนร่วมในการท้าประชาพิจารณ์จัดท้า
แผนการจัดการปัญหาน้้าเสียคลองสนามชัย” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับน้อย ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย
ได้ว่า การท้าประชาพิจารณ์ หรือการวิพากษ์วิจารณ์โครงการ และนโยบายสาธารณะในการจัดท้า
แผนการจัดการปัญหาน้้าเสียคลองสนามชัย ของเขตจอมทอง กรรมการชุมชนอาจมีส่วนร่วมและ
เห็นผลค่อนข้างน้อย อาจเนื่องจากการสื่อสาร หรือการให้ข้อมูลของเขตจอมทองค่อนข้างน้อย จึงอาจ
สร้างความไม่พึงพอใจของกรรมการชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัณฑิต เผ่าวัฒนา (2548, 
บทคัดย่อ) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองแม่ข่ า ต้าบล
ช้างคลาน เทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งคลองแม่ข่า 
ส่วนใหญ่มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาน้้าเสียอยู่ในระดับน้อยมาก  

3. ด้านการร่วมประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อาจ
เป็นเพราะการติดตามตรวจสอบการด้าเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมในการจัดการน้้าเสียใน
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คลองสนามชัย  ว ่า ไม ่ค ่อยเป ็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงการเสนอแนะแนวทางหลังจาก
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ และวัตถุประสงค์ของกรรมการชุมชนเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปนัดดา ปานแม้น (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการบูรณาการแบบมีส่วน
รว่มของชุมชนในการบริหารจัดการน้้าเสียใน เขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พบว่าระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้้าเสียในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมค้นหาปัญหา
และสาเหตุของปัญหา รองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาและด้านการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า “ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ ก้ากับดูแล 
สถานประกอบการในชุมชนไม่ให้มีการปล่อยน้้าเสียลงในคลองสนามชัย” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การติดตามตรวจสอบ ก้ากับดูแล สถานประกอบการในชุมชน
ไม่ให้มีการปล่อยน้้าเสียลงในคลองสนามชัย ของกรรมการชุมชนเป็นที่พึงพอใจอยู่ในระดับหนึ่ง อาจ
เป็นเพราะกรรมการมีการร่วมเข้าตรวจสอบการแก้ปัญหา รวมถึงไม่ให้มีการปล่อยน้้าเสียลงในคลอง
สนามชัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คัมภีร์ คงพลัง (2551, บทคัดย่อ) เรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการปัญหาเสียเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ของ
ประชาชนในการจัดการปัญหาน้้าเสีย อยู่ในระดับมาก และพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการปัญหาน้้าเสียอยู่ในระดับน้อย  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า “ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
การจัดการน้้าเสียในคลองสนามชัย” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับน้อย ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
กรรมการชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดการน้้าเสียในคลอง
สนามชัย ค่อนข้างจะน้อยจึงอาจเป็นเหตุให้กรรมการชุมชนไม่พอใจในการประเมินผลของเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสือ อภิชาตเกรียงไกร (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรน้้า กรณีพ้ืนที่ลุ่มน้้าล้าตะคอง จังหวัดนครราชสีมา  ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนในพื้นที ่ลุ ่มน้้าล้าตะคอง มีส่วนร่วมในการ จัดการทรัพยากรน้้า
ค่อนข้างน้อยหรือน้อยมาก ทั้งบทบาทในการน้าเสนอปัญหา แจ้งหรือเข้าร่วม ประชุมเพ่ือค้นหา 
สาเหตุ บทบาทในการร่วมวางแผนด้าเนินการ บทบาทในการออกค่าใช้จ่าย บทบาทในการ ออกแรง 
หรือเข้าร่วมแก้ไขปัญหา และบทบาทในการร่วมติดตามหรือประเมินผล  

5.2.2 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัยเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของกรรมการ

ชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่างกัน มีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสีย
คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) จากสมมติฐานที่ 1 เพศต่างกัน การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหา
น ้าเสียคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า เพศต่างกัน การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสีย
คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านการร่วมคิด ด้านร่วม
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ด้าเนินการ และด้านการร่วมประเมินผล แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า เพศชายมีค่าเฉลี่ย
มากกว่าเพศหญิง และมีค่าแปรผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อาจเป็นเพราะว่า
เพศหญิงอาจมีส่วนช่วยคิดช่วยท้าอยู่บ้าง แต่ในทางการปฏิบัติเพศชายอาจจะสามารถลงมือลงแรง
ปฏิบัติงานได้มากกว่าเพศหญิง จึงท้าให้เพศชาย และเพศหญิงมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
จัดการปัญหาน้้าเสียคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พยุงพงษ์ พงษ์พิมาย (2550, บทคัดย่อ) เรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการน้้าเสียเทศบาลต้าบลพิมาย อ้าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้้าเสียเทศบาลต้าบลพิมาย และเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้้าเสียเทศบาลต้าบลพิมาย จ้าแนกตามเพศ อายุ 
และการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้้าเสียเทศบาล
ต้าบลพิมาย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการน้้าเสียเทศบาลต้าบลพิมาย จ้าแนกตามเพศ อายุ และการศึกษา พบว่า ไม่ มีความ
แตกต่างภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

2) จากสมมติฐานที่ 2 อายุต่างกัน การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหา
น ้าเสียคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า อายุต่างกัน มีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสีย
คลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านการร่วมคิด ด้านร่วม
ด้าเนินการ และด้านการร่วมประเมินผล ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า ค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ได้แก่ อายุ 49 ปีขึ้นไป รองลงมาได้แก่ต่้ากว่า 39 ปีและน้อยที่สุดได้แก่ อายุ 44-48 ปี และมีค่า
แปรผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่กรรมการที่มี อายุ 49 ปีขึ้นไปมีส่วนร่วม
ของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
มากกว่ากรรมการที่อายุน้อยกว่า อาจเป็นเพราะประสบการณ์ในการท้างานมานาน จึงท้าให้วิธีการคิด
ทีร่อบคอบกว่ากรรมการที่มีอายุน้อยกว่าเล็กน้อย แต่ด้วยความต้องการที่จะช่วยกันจัดการปัญหา
น้้าเสียจึงท้าให้การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียคลองสนามชัย 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน  

3) จากสมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
จัดการปัญหาน ้าเสียคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการ
ปัญหาน้้าเสียคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านการร่วมคิด  
ด้านร่วมด้าเนินการ และด้านการร่วมประเมินผล ไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา 
พบว่า ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ระดับปริญญาตรี รองลงมาได้แก่ระดับต่้ากว่าปริญญาตรี ส่วนระดับสูง
กว่าปริญญาตรี ไม่มีกรรมการชุมชนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และมีค่าแปรผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า กรรมการชุมชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีอาจมีความรู้จาก
การที่เรียนมาเยอะกว่าจึงอาจน้ามาปรับใช้ในการท้างานได้ดีกว่ากรรมการที่ มีระดับการศึกษาต่้ากว่า
ปริญญาตรีเล็กน้อย แต่ด้วยการที่ต้องการช่วยกันจัดการปัญหาน้้าเสียจึงท้าให้การมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คัมภีร์ คงพลัง (2551, บทคัดย่อ) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการปัญหาเสียเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ของประชาชนในการ
จัดการปัญหาน้้าเสีย อยู่ในระดับมาก และพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาน้้า
เสียอยู่ในระดับน้อย เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้้าเสีย พบว่า
อายุที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้้าเสียแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ส่วน เพศ สถานภาพระดับการศึกษา ประเภทชุมชน ลักษณะที่อยู่อาศัย ที่แตกต่ างกัน มีส่วน 
ร่วมในการจัดการปัญหาน้้าเสียไม่แตกต่างกัน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
ความรู้ในการจัดการปัญหาน้้าเสีย พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทชุมชน และลักษณะที่อยู่
อาศัยที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับความรู้ในการจัดการปัญหาน้้าเสีย อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาน้้าเสียกับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการปัญหาน้้าเสีย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการค้นหาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหามีความสัมพันธ์เชิงลบกับความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาน้้าเสีย อย่างมีนัยส้าคัญที่
ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่พบความสัมพันธ์ 

4) จากสมมติฐานที่ 4 ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื นที่ ต่างกัน การมีส่วนร่วมของกรรมการ
ชุมชนในการจัดการปัญหาน ้าเสียคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่างกัน การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การจัดการปัญหาน้้าเสียคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ทั้ งด้าน
การร่วมคิด ด้านร่วมด้าเนินการ และด้านการร่วมประเมินผล ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาตาม
ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ 11 – 20 ปี รองลงมาคือ 1 – 10 ปี และ
น้อยที่สุดคือ อาศัยอยู่ในพื้นที่ 21 ปีขึ้นไป และมีค่าแปรผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย
ได้ว่า กรรมการชุมชนที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 11 – 20 ปี อาจเป็นช่วงเวลาที่มีก้าลังช่วยเหลือ
มากกว่ากรรมการชุมชนที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 1 – 10 ปี และ 21 ปีขึ้นไป เพราะอาจจะ
อาศัยอยู่มานานพอสมควรอาจเป็นระยะเวลาที่คนในชุมชนให้ความไว้วางใจมากที่สุดในการ
ปฏิบัติงาน บางครั้งกรรมการชุมชนที่อาศัยมานานเป็นเวลา 21 ปีขึ้นไป ก็อาจจะมีความรู้สึกค่อยไม่
กระตือรือร้นในการเข้าไปมีส่วนร่วม  เพราะอาจชินกับปัญหาน้้าเสียที่เกิดขึ้นมานานก็เป็นได้ แต่ก็
ไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจเลย เพราะทุกคนต้องการช่วยกันจัดการปัญหาน้้าเสียจึงท้าให้การมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสือ อภิชาตเกรียงไกร (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรน้้ากรณีพื้นที่ลุ่มน้้าล้าตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าล้าตะคอง มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้้าค่อนข้างน้อย
หรือน้อยมาก ทั้งบทบาทในการน้าเสนอปัญหา แจ้งหรือเข้าร่วม ประชุมเพ่ือค้นหา สาเหตุ บทบาทใน
การร่วมวางแผนด้าเนินการ บทบาทในการออกค่าใช้จ่าย บทบาทในการ ออกแรง หรือเข้าร่วมแก้ไข
ปัญหา และบทบาทในการร่วมติดตามหรือประเมินผล การเข้าร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ นั้นมักมีแรงจูงใจ
จากการซักน้า หรือริเริ่มจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะประชาชน คิดว่า หน้าที่ในการ
จัดการปัญหานั้นเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการเท่านั้น ประชาชนไม่ควรยุ่งเกี่ยว แต่หาก หน่วยงาน
ราชการ มาซักซวน หรือขอร้องก็พร้อมที่จะเข้าร่วมมือด้วย ส่วนใหญ่แล้วยังไม่มี โครงการ
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ความร่วมมือดังกล่าวอย่างเป็นระบบ และจริงจังจะมีแต่โครงการระยะสั้นในรูปแบบง่ายๆ ตาม
นโยบายเฉพาะหน้า บทบาทของประชาชนยังไม่ไค้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง ในขณะที่ หน่วยงาน
ราชการระดับล่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้า และองค์กรพัฒนาเอกชน
มีบทบาทมากขึ้น และได้พยายามที่จะผสานบทบาทของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรน้้าลุ่ม
น้้าล้าตะคองนั้นเพ่ือร่วมกันบริหารจัดการแต่ยังไม่ประสบความส้าเร็จ เพราะการก้าหนดบทบาท
ที่ซัดเจนของแต่ละภาคส่วนนั้นยังไม่ได้เริ่มแต่อย่างใดโอกาสต่าง ๆ ยังเป็นเพียงนโยบาย ข้อบัญญัติ
และกฎหมายเท่านั้น 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะประเด็น เชิงนโยบาย ดังต่อไปนี้ 
  1. ด้านการร่วมคิด จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมกรรมการชุมชนในการ

จัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พบว่าการมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนด้านการร่วมคิดอยู่ในระดับปานกลาง หากจะพัฒนาเพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนให้มากขึ้น ส้านักงานเขตจอมทอง ควรระดมสมองจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ
คณะกรรมการชุมชนให้มีการร่วมคิดในการแก้ปัญหาน้้าเสียให้มากกว่าที่เป็นอยู่  โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการชุมชนได้เสนอความคิดเห็นและน้าความคิดเห็นที่กรรมการชุมชนเสนอบรรจุในโครงการหรือ
กิจกรรมของส้านักงานเขตจอมทอง เสนอของบประมาณในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย
ให้เป็นรูปธรรม 

  2. ด้านการร่วมด้าเนินการ จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมกรรมการชุมชนใน
การจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พบว่าการมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนด้านการร่วมด้าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง หากจะพัฒนาเพ่ิมระดับการมีส่วนร่วม
ของกรรมการชุมชนด้านการด้าเนินการให้มากขึ้น  ส้านักงานเขตจอมทองควรประชาสัมพันธ์ให้
กรรมการชุมชนได้ตระหนักในภาระคือการแก้ปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย มากเท่าที่จะมากได้และ
ให้ประชาชนไดเ้ข้าร่วมในการด้าเนินการแทนที่จะมีแต่กรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่เขตเท่านั้น 

  3. ด้านการร่วมประเมินผล จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมกรรมการชุมชนใน
การจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พบว่าการมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชน ในด้านการร่วมประเมินผลยังเป็นจุดด้อยในการร่วมมือกันระหว่างกรรมการชุมชน 
ประชาชนและเจ้าหน้าที่เขต หากจะพัฒนาเพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนด้านการ
ประเมินผลให้มากขึ้นควรจะต้องชี้แจงกฎ กติกา ในการประเมินผล วิธีการประเมินผล ทั้งแบบตรวจ
แบบสอบถาม การให้คะแนนในการประเมินผลทุกโครงการ โดยการจัดกิจกรรมหรือสัมมนาเรื่องการ
ประเมินผลโครงการให้กรรมการชุมชนเข้าใจให้ถ่องแท้ และเป็นการประเมินผลร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ กรรมการชุมชน และประชาชนในชุมชน 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  1. ควรท้าวิจัยเรื่อง การร่วมมือท้ากิจกรรมการรักษาความสะอาดแม่น้้าล้าคลอง 

การขุดลอกคลอง และการจัดจิตอาสาในการดูแลรักษาความสะอาดคูคลอง 
  2. ควรท้าวิจัย เรื่องการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในการแก้ปัญหาน้้าเสียและรักษา

ความสะอาดคูคลองสาธารณะ 
  3. ควรท้าวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการรักษาความสะอาดคูคลอง 

     4. ควรท้าวิจัยเรื่อง ผลกระทบของปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัยต่อชุมชน 
  5. ควรท้าวิจัยเรื่อง การบูรณาการการแก้ไขปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 
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   วุฒิการศึกษา  ปร.ด. (รัฐศาสตร์) 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียคลองสนามชัย  

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
 

 
ค้าชี้แจง 
 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้ าเสียคลองสนามชัยเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับเป็นข้อมูลและ แนวทาง ส าหรับผู้วิจัยต่อไป  
 แบบสอยถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหา
น้ าเสียคลองสนามชัยเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค  และแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการน้ าเสียของคลองสนามชัยเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
 กรุิาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จะแปลผลการวิจัยโดยบาพรวมผู้วิจัย
จะเกมบข้อมูลรายฉบับนี้เป็นความลับ และใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้น ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อ
ท่านแต่ประการใด จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้กรุิาตอบแบบสอบถามชุดนี้ให้ครบถ้วน 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้เป็นอย่างดี 
และขอขอบคุิ ิ โอกาสนี้ 

 
ผู้ศึกษาขอขอบคุิอย่างยิ่งในความร่วมมือตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

 
 
 
 

พัสพงค ์นิ่มส าลี 
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัิฑิต 

สาขาวิชา การปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามขมอมูลเบื้องตมนของผูมตอบแบบสอบถาม  
 
ค้าชี้แจง   :โปรดท้าเครื่องหมาย ใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
ส่วนที่ 1 ขมอมูลเบื้องตมน 
 
1. เพศ 
 ชาย    หญิง 
 
2. อายุ 
 ต่ ากว่า 39 ปป     39-43 ปป  
  44-48 ปป     49 ปปขึ้นไป  
 
3. ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี 
 สูงกว่าปริญญาตรี 
 
4. ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่ 
  1-11 ปป    11-21 ปป  
  21 ปปขึ้นไป  
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้้าเสียใน 
คลองสนามชัยเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

 

ค้าชี้แจง : โปรดท้าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

ข้อ
ที ่

การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ
จัดการปัญหาน้ าเสียคลองสนามชัย เขต

จอมทอง กรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเหมน 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

 1 ดมานการร่วมคิด      
1 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความ

ต้องการในการจัดการปัญหาน้ าเสียในคลอง
สนามชัย 

     

2 ท่านได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการ หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของส านักงานเขตจอมทองใน
การจัดการปัญหาน้ าเสียในคลองสนามชัย 

     

3 ท่านได้ร่วมคิด ตัดสินใจก าหนดแนวทาง ใน
การจัดการปัญหาน้ าเสียคลองสนามชัย  

     

4 ส านักงานเขตจอมทอง เคยสอบถามความ
ต้องการ จากท่านหรือชุมชนเพ่ือระดมความ
คิดเหมนน าไปประกอบในการจัดการปัญหาน้ า
เสียในคลองสนามชัย 

     

5 ท่าน หรือชุมชนได้เสนอความคิดเหมนเพ่ือ
บรรจุในโครงการหรือกิจกรรมของส านักงาน
เขตจอมทองในการจัดการปัญหาน้ าเสียใน
คลองสนามชัย 

     

 2 ดมานการร่วมด้าเนินการ       
6 ท่านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแผนงาน

ตามโครงการหรือกิจกรรมที่ส านักงานเขต
จอมทอง จัดท าขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาน้ าเสียใน
คลองสนามชัย 

     

7 ท่านมีส่วนร่วมในการท าประชาพิจาริ์จัดท า
แผนการจัดการปัญหาน้ าเสียคลองสนามชัย  

     

8 ท่านได้เข้าร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมที่ ส านักงานเขต
จอมทองจัดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาน้ าเสียในคลอง
สนามชัย 
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9 ท่านได้ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสนับสนุน
การจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาน้ าเสียในคลอง
สนามชัย 

     

11 ท่านได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการด าเนินงาน
ตามแผนงาน หรือโครงการตาม ในการจัดการ
ปัญหาน้ าเสียในสนามชัย  

     

 3 ดมานการร่วมประเมินผล      
11 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการ

ด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม ในการ
จัดการน้ าเสียคลองสนามชัยว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

     

12 ท่ านมี ส่ ว น ร่ ว ม ในการประ เมิ นผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดการน้ าเสีย
ในคลองสนามชัย 

     

13 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ ก ากับ
ดูแล สถานประกอบการในชุมชนไม่ให้มีการ
ปล่อยน้ าเสียลงในคลองสนามชัย 

     

14 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทาง
หลั งจากประเมินผลการปฏิบัติ งานตาม
โครงการหรือกิจกรรมในการจัดการน้ าเสียใน
คลองสนามชัย 

     

15 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ ก ากับ
ดูแลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาน้ าเสียให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 
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ตอนที ่3  ปัญหา อุปสรรค ขมอเสนอแนะในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ 
            จัดการปัญหาน้้าเสีย ในคลองสนามชัย 
ค้าชี้แจง : โปรดแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทาง     
             การพัฒนา 
 
3.1 ปัญหาและอุปสรรค์ดมานการร่วมคิด 

................................................................................................................................................................
................................................................................................ ................................................................  

ขมอเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนา 
................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... .................................  
3.2 ปัญหาอุปสรรคดมานการร่วมด้าเนินการ 

................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .....  

ขมอเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนา 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
3.3 ปัญหาอุปสรรคดมานการร่วมประเมินผล 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
ขมอเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนา 

................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...  

 
พัสพงค ์นิ่มส าลี 

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัิฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง 

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
การวิเคราะห์ด้วยดัชนี IOC 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ (IOC) ของแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
เรื่อง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน ้าเสียคลองสนามชัย เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร 
………………………………………………………………. 

ค้าชี แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  เพียงช่องเดียวเท่านั้น 
ข้อ
ที ่

ข้อความ ผู้เชี่ยวชาญคน 
ที ่

สรุปและแปลผล 

 1. ด้านการร่วมคิด 1 2 3 รวม∑R ค่า 
IOC 

ผล
แปร 

1 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความ
ต้องการในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

2 ท่านได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการ หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของส้านักงานเขตจอมทองใน
การจัดการปัญหาน้้าเสียในคลองสนามชัย 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

3 ท่านได้ร่วมคิด ตัดสินใจก้าหนดแนวทาง ใน
การจัดการปัญหาน้้าเสียคลองสนามชัย  

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

4 ส้านักงานเขตจอมทอง เคยสอบถามความ
ต้องการ จากท่านหรือชุมชนเพ่ือระดมความ
คิดเห็นน้าไปประกอบในการจัดการปัญหาน้้า
เสียในคลองสนามชัย 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

5 ท่าน หรือชุมชนได้เสนอความคิดเห็นเพ่ือบรรจุ
ในโครงการหรือกิจกรรมของส้านักงานเขต
จอมทองในการจัดการปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

 2. ด้านการร่วมด้าเนินการ       

1 ท่านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแผนงาน
ตามโครงการหรือกิจกรรมที่ส้านักงานเขต
จอมทอง จัดท้าขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาน้้าเสียใน
คลองสนามชัย 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

2 ท่านมีส่วนร่วมในการท้าประชาพิจารณ์จัดท้า
แผนการจัดการปัญหาน้้าเสียคลองสนามชัย  

+1 +1 +1 3 
 

1.0 ใช้ได้ 

3 ท่านได้เข้าร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน 
โครงการ  หรือกิจกรรมที ส้ านั กงานเขต
จอมทองจัดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาน้้าเสียในคลอง
สนามชัย 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
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4 ท่านได้ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาน้้าเสียในคลองสนาม
ชัย 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

5 ท่านได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการด้าเนินงาน
ตามแผนงาน หรือโครงการตาม ในการจัดการ
ปัญหาน้้าเสียในสนามชัย  

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

 3. ด้านการร่วมประเมินผล       

1 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการ
ด้าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม ในการ
จัดการน้้าเสียคลองสนามชัยว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

2 ท่ า นมี ส่ ว น ร่ ว ม ในกา รประ เ มิ น ผลกา ร
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดการน้้าเสีย
ในคลองสนามชัย 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

3 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ ก้ากับ
ดูแล สถานประกอบการในชุมชนไม่ให้มีการ
ปล่อยน้้าเสียลงในคลองสนามชัย 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

4 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทาง
หลั งจากประเมินผลการปฏิบัติ ง านตาม
โครงการหรือกิจกรรมในการจัดการน้้าเสียใน
คลองสนามชัย 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

5 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ ก้ากับ
ดูแลการด้าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาน้้าเสียให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

 

(ค่า IOC ที่ใกล้ 1 ถือว่าดี ถ้าต่้ากว่า 0.67 ต้องปรับปรุงแก้ไข) 
 

1.0 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค   

(Cronbach) 
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ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสมัประสิทธิอ์ัลฟาของครอนบาค   
(Cronbach)  

 
“การมีส่วนร่วมชองกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน ้าเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร” 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item Total 

Alpha if 
Item 

Deleted 
A1 44.27 61.237 0.540 0.882 
A2 44.53 61.085 0.521 0.883 
A3 44.50 63.155 0.350 0.890 
A4 44.40 63.283 0.311 0.892 
A5 44.43 59.633 0.855 0.880 
B1         44.53 60.051 0.690 0.877 
B2 44.83 60.628 0.442 0.887 
B3 44.47 57.361 0.774 0.872 
B4 44.83 63.523 0.426 0.888 
B5 44.67 55.954 0.709 0.874 
C1 44.73 58.547 0.600 0.880 
C2 44.93 57.720 0.696 0.875 
C3 44.83 61.344 0.495 0.884 
C4 44.60 60.179 0.579 0.881 
C5 44.83 58.626 0.606 0.879 

    
Reliability Statistics 

 
 

 

 

 

N of Case N of Item Cronbach’s Alpha 
15 15 0.884 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ  : นางพัสพงค์  นิ่มส าลี   
วัน เดือน ปีเกิด : 14 มีนาคม 2512    
ที่อยู่ปัจจุบัน : 36 หมู่บ้านพีเพ้ิลพาร์คเพลส  ซอยอนามัยงามเจริญ 15   
   แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา   
 พ.ศ.2535 : ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)      
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
หน้าทีก่ารท างาน 
 พ.ศ. 2535 – 2543 : นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ 3 - 5 สังกัด งานอนามัย  
   ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
 พ.ศ. 2543 – 2544 : นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
   และสุขาภิบาล ส านักงานเขตบางแค 
 พ.ศ. 2544 – 2549  : นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
   ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตจอมทอง 
 พ.ศ. 2549 – 2554 : นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว – 7ว (ด้านส่งเสริมพัฒนา)    
   ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตบางขุนเทียน  
 พ.ศ. 2554 – 2556 : นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
   ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตบางขุนเทียน  
 พ.ศ. 2556 – 2559 : นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการพิเศษ  
   หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล) ส านักงานเขตพระนคร 
 พ.ศ. 2559 –ปัจจุบัน : นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการพิเศษ  
   หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตจอมทอง 
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